
  

  
  

  ا�داب كلية - الكوفة جامعة

  العربية اللغة قسم        

  

  

   القرآنية الصورة بنـــــائية
  

  الى قدمھا أطروحة

  الكوفة جامعة في ا�داب كلية مجلس

  السالميالسالميالسالميالسالمي    راضيراضيراضيراضي    االمرياالمرياالمرياالمري    عبدعبدعبدعبد    عمارعمارعمارعمار

  في الدكتوراه درجة نيل متطلبات من جزء وھي

  وآدابھا العربية اللغة فلسفة

  

  إشرافب

  أسد كاظم علي كتورالد ا�ستاذ

  

  م2010                                                                                      ھـ1431

  

  

  



  

�  
}}}}���َ���َ���َ���َ    ��	�ْ���َ��	�ْ���َ��	�ْ���َ��	�ْ���َ    �َ����َ����َ����َ���    �����ُ��ْ������ُ��ْ������ُ��ْ������ُ��ْ�    ��َ����َ����َ����َ��    ٍ�����ٍ�����ٍ�����ٍ�����    ���َ� َ��!����َ� َ��!����َ� َ��!����َ� َ��!�    ً�#$%��&ً�#$%��&ً�#$%��&ً�#$%��&    ً��'(�)�َ*+ً��'(�)�َ*+ً��'(�)�َ*+ً��'(�)�َ*+    

�,'+�,'+�,'+�,'+    $-�.�/�&$-�.�/�&$-�.�/�&$-�.�/�&    $�!���$�!���$�!���$�!���    �0�ْ$1�2�0�ْ$1�2�0�ْ$1�2�0�ْ$1�2    ُ3�4َ�+َ5�ْ�ُ3�4َ�+َ5�ْ�ُ3�4َ�+َ5�ْ�ُ3�4َ�+َ5�ْ�    ْ6�َْ6�َْ6�َْ6�َ��7�8ِ���7�8ِ���7�8ِ���7�8ِ�    ِ:�;	�$�ِ:�;	�$�ِ:�;	�$�ِ:�;	�$�    �<�7!��#َ��<�7!��#َ��<�7!��#َ��<�7!��#َ�    
��2��!=َ>�َ� ��2��!=َ>�َ� ��2��!=َ>�َ� ��2��!=َ>�َ� {{{{        

                                         )����  /21(  



 



أ 

     

  

  



ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ت 

  المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  5-1  المقدمة

  65-6  )مفھوم الصورة القرآنية:( الفصل اول

  27-7  د�لة الصورة: المبحث اول

  10-7  الصورة لغة: او�ً 

  27-10  الصورة اصط�حاً : ثانياً 

تط   ور دراس   ة الص   ورة القرآني   ة عن   د : المبح   ث الث   اني

  القدماء 

28-47  

تط   ور دراس   ة الص   ورة القرآني   ة عن   د : المبح   ث الثال   ث
 المحدثين 

48-65  

  123-66  )عناصر بناء الصورة:( الفصل الثاني

  83-68  اللغة: المبحث اول

  107-84  الفكرة: يالمبحث الثان

  87-84  مشاھد  الطبيعة: او�ً 

  89-87  المواقف وا�حداث: ثانياً 

  92-89  ا�مثال المصورة: ثالثاً 

  94-92  الحا�ت النفسية: رابعاً 

  96-94  تصوير النماذج ا�نسانية: خامساً 

  100-96  تصوير القصص الماضية: سادساً 

  102-100  مشاھد القيامة والحساب: سابعاً 

  104-102  مشاھد العذاب في النار: امناً ث

  107-105  مشاھد النعيم في الجنة: تاسعاً 

  123-108  الوظيفة: المبحث الثالث

  117-109  الوظيفة العقلية: او�ً 



ث 

  121-117  الوظيفة النفسية: ثانياً 

  123-121  الوظيفة الفنية: ثالثاً 

  179-124  )بناء الصورة وأنواعھا: (الفصل الثالث

  143-126  بناء الصورة الجزئية: حث اولالمب

  131-126  الصورة التشبيھية: او�ً 

  137-131  الصورة ا�ستعارية: ثانياً 

  139-137  الصورة المجازية: ثالثاً 

  141-140  الصورة الكنائية: رابعاً 

  143-141  الصور الجزئية ا�خرى: خامساً 

  163-144  بناء الصورة الكلية: المبحث الثاني

  179-164 بناء الصورة المركبة: مبحث الثالثال

  256-180  )إخراج الصورة: (الفصل الرابع

  202-184  سينمائية التصوير : المبحث اول

  190-184  حجوم اللقطات : او�ً 

  194-190  )الكاميرا(حركات : ثانياَ◌ً 

  202-194  زوايا التصوير : ثالثاً 

  213-203  الجّدة والغرابة: المبحث الثاني

  224-214  الحركة: المبحث الثالث

  219-215  الحركة الخارجية الظاھرة للعيان: او�ً 

  221-219  الحركة المضمرة المتخيلة: ثانياً 

  224-221  الحركة المتعلقة بسرعة العرض: ثالثاً 

  229-225  الصوت : المبحث الرابع

  235-230  التنويع:المبحث الخامس

  240-236  إحياء الصورة: المبحث السادس

  237-236  د�لة الفعل المضارع: او�ً 

  238-237  ا�لتفات: ثانياً 

  240-238  حذف فعل القول: ثالثاً 



ج 

  246-241  مؤثرات التصوير: المبحث السابع

  242-241  استثمار اصوات الحروف: او�ً 

  243-243  صوت الكلمة: ثانياً 

  244-243  ايقاع سياق التعبير: ثالثاً 

  246-244  العام للصورة  ا�طار: رابعاً 

  256-247  عوامل البقاء للتصوير القرآني : المبحث الثامن

  250-247  طبيعة بناء الحركة: او�ً 

  252-250  البناء للمجھول : ثانياً 

  253-252  التعليق من مجھول على ما يظھر من احداث: ثالثاً 

  253-253  التصميم: رابعا

  256-254  ر الحدثا�قتصار على عنصر من عناص: خامسا

  260-257  الخاتمة

  270-261  مكتبة البحث

 4-1  ملخص اللغة ا�نكليزية



 )

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

ر الريBBاح ، فBBالق ا�صBBباح ، ديBBان الBBدين ، رب@  الحمBBد F مالBBك الملBBك ، مجBBري الفلBBك ، مسBBخ@

وھBادي ا�مBة ، ومنقBذ البشBرية ،  ، نبي الرحمBة ، fالعالمين ، والص�ة والس�م على رسوله محمد

  .وعلى آله الطيبين الطاھرين ومن تبعھم باحسان الى قيام يوم الدين

  أما بعد

اثباتاً لنبوتBه، ودلBي�ً  fفالقرآن الكريم كتاب L الناطق ، ومعجزته الخالدة ، أنزله على رسوله

السBماوات وا�رض ، كتابBاً على صدقه ، ودستوراً يھBدي بBه امتBه ، معجBزة خالBدة باقيBة مBا بقيBت 

  .يعجز كل من حاول ان يأتي بنظيره ، � بعشر سور مفتريات ، بل بسورة واحدة من مثله

وكان من أبBرز صBور اعجBازه ب�غتBه التBي أعجBزت فصBحاء العBرب وشBعراءھم ، واسBلوبه 

  .يتفاخرونالذي سحر ببيانه قلوبھم ، على الرغم من نزوله باللغة التي بھا يتكلمون وعن طريقھا 

ولعل من أوضح صور اعجازه الب�غي الصورة الفنيBة فيBه ، تلBك التBي اشBار اليھBا السBابقون 

اشارات على حسب أسس الBدرس الBذي عقBدوه ، ووقBف عنBدھا المحBدثون وقفBات مختلفBة خلصBت 

نظرية مستقلة في التصوير الفني في القرآن ، على يد سيد قطب في منتصف القرن العشرين ، في 

، ذلك الكتاب الذي قرأتBه فBي أيBام )التصوير الفني في القرآن(من ابرز كتبه ، أ� وھو كتاب  واحد

ة ، متأثراً باسلوبه ومضامينه أيRما تأثر Rقراءته غير مر Sشبابي ا�ولى ، وأعْدت.  

Bر، علBخUاليھا بين الحين وا Sى فكانت الدراسة ا�دبية والفنية للقرآن الكريم تستھويني ، وأِحن

الرغم من ان دراستي قبل التحBاقي بقسBم اللغBة العربيBة فBي الدراسBات المسBائية كانBت فBي الھندسBة 

  .المدنية

إ� ان ُحّبي لكتاب L العزيز ، وأملي في اللحاق بركب مBن نBالوا الحظBوة والمثوبBة لَتفّكBرھم 

علنBي اكمBل دراسBتي بآيات L وك�مه ، وتأثري القديم الجديد بكتBاب سBيد قطBب فBي التصBوير ، ج

فأصBبح الُحلBم قريBب . ا�ولية والماجستير في اللغة العربية وآدابھا ، وأُقبل فBي الBدكتوراه بعBد ذلBك

  .المنال ، فعزمت ان اختار بحثاً في القرآن الكريم ، كما كان أملي من قبل



 )

المعجBز، ولما كان التصوير الفني في القرآن مBن أبBرز الظBواھر الفنيBة فيBه ، وقاعBدة اسBلوبه 

وأداته المفضلة في التعبيBر ، ووسBيلته المھمBة فBي تحقيBق أھدافBه وغاياتBه ، آثBرت ان اختBار جانبBاً 

  .معينا من جوانب التصوير فيه ، اجعله عنواناً لرسالتي ، وموضوعاً لبحثي لنيل شھادة الدكتوراه

سBBيما تلBBك وبعBBد بحثBBي الطويBBل عBBن الدراسBBات المتعلقBBة بالصBBورة القرآنيBBة والتصBBوير ، و�

الدراسات الحديثة في الموضوع ، وجدت ان أغلب من كتب في الموضBوع مBن المحBدثين قBد تBأثر 

ح بذلك أم لم ُيصّرح Rي . بما جاء به سيد قطب من قبل ، سواء صرBل فBه الفضBب لBفقد كان سيد قط

BBح أبعادھBBا ، وذاكBBر عناصBBرھا وسBBماتھ ا وضBBع أسBBس نظريBBة التصBBوير الفنBBي فBBي القBBرآن ، وُموض@

وأھدافھا ، تلك التي وقف عندھا كثير من الباحثين ، منظBرين تBارة ، ومطبقBين تلBك النظريBة علBى 

  .بعض سور القرآن الكريم تارة اخرى

إ� ان بنائيBBة الصBBورة القرآنيBBة ، وأسBBاليب اخراجھBBا ، لBBم تلBBق تلBBك العنايBBة التBBي تسBBتحق فBBي 

آنBBي ، لBBه مBBواده ا�وليBBة ، وعناصBBره دراسBBاتھم ، فالصBBورة القرآنيBBة كيBBان مسBBتقل فBBي الBBنص القر

المختلفة ، وطرق بنائه المتنوعة ، ووسائل اخراجه المشوقة ، التي تؤثر في المتلقي مھما تكررت 

فھناك أسباب لبقاء ھذا التأثير قوياً فاع�ً مستمّراً يتميز . عملية تلقيه ، ومھما دارت ا[يام والسنون

  .جمعاء من غيره من النصوص السماوية والبشرية

وبناء على ذلك وجدت ان الصورة الفنية في القرآن الكريم كيان خاص يشBبه مBن وجBه مبنBًى 

معيناً له مواده العامة وبناؤه المميز المعتمد على الع�قات وا[واصر الرابطBة بBين ا[جBزاء لجعلBه 

Bاليب والتصBن ا�سBزه مBا يميBك مBات مبنى له ھيكٌل قائٌم واضح المعالم والسمات ، يمتلBاميم واللمس

فكBذلك . الفنية المختلفة التي تجسد جماله وجاذبيته ، وتساعده على تحقيق وظيفته علBى أكمBل وجBه

الصورة الفنية في القرآن ، لھا موادھا العامة المتمثلة باللغة وما تمتلك من تراكيب وقوانين ، ولھBا 

ل اخBراج ، تعطBي الصBورة طرق بناء مختلفة تنقسم في ضBوئھا علBى أنBواع وأشBكال ، ولھBا وسBائ

  .قوتھا وتأثيرھا ، ودوام تشويقھا ، وتساعدھا على تحقيق وظيفتھا على أكمل وجه

ومن زاوية اخرى ايضاً ، يمكن تشبيه بناء الصورة الفنية في القBرآن وطBرق اخراجھBا بعمBل 

جBه المخرج المبدع وھو يختار عناصر صوره ، ويبني مشاھده ومونتاجه ، ويستعمل وسBائل اخرا

قاً َيُشBBّد المتلقBBي وينBBال  ، ويوظBBف مختلBBف مؤثراتBBه ، �خBBراج عملBBه ا�بBBداعي كBBام�ً مBBؤثراً مشBBو@

  .اعجابه

ولھذا ُبني المنھج على أربعة فصول تسبقھا مقدمة وتتلوھا خاتمه وقائمBة بالكتBب التBي افBادت 

  .في كتابة ھذا البحث



 )

�صط�ح وما وضعه علمBاء العربيBة أتناول في الفصل ا�ول منھا د�لة الصورة في اللغة وا

وما كان في الدرس الغربBي لمصBطلح الصBورة ومBن تBأثر بھBم مBن العBرب . ا[وائل في الموضوع

المحدثين في آرائھم ومذاھبھم ، للوصول الى مفھوم محدد للصBورة ، يتناسBب مBع طبيعBة دراسBتي 

  . لبنائية الصورة في القرآن الكريم

اول في ھذا الفصل تطور دراسة الصورة القرآنية عند القBدماء وكذلك أجد من المناسب ان أتن

وبا�عتمBاد علBى التسلسBل الزمنBي لتلBك . ، معتمداً في ذلك علBى أشBھر المصBنفات فBي ھBذا المجBال

الدراسات ، لغرض معرفة ما أضافه المتأخر الى المتقدم في دراسة الصورة القرآنية ، ثBم مBا وقBع 

القرآنيBBة ، ومBBا أضBBافه المتBBأخرون اليھBBا متBBأثرين بالمBBدارس  مBBن تطBBور معاصBBر لدراسBBة الصBBورة

النقديBBة الحديثBBة ، [صBBل الBBى آخBBر مرحلBBة وصBBلت اليھBBا دراسBBة الصBBورة القرآنيBBة ، ل�فBBادة منھBBا 

  .وا�ط�ع عليھا ، وا�نط�ق مما انتھت اليه في ھذا المجال

، متمثلBة باللغBة والفكBرة اما الفصل الثاني ، فقد خصص لتناول عناصBر بنBاء الصBورة الفنيBة 

التي يقوم بھا البناء ، وكيف َتميRز القرآن الكريم ) ا�ولية(والوظيفة ، حيث تمثل اللغة المواد العامة 

فBBي اختيBBار ألفاظBBه وتراكيبBBه التصBBويرية ، موظفBBاً ك�BBً مBBن الد�لBBة والظ�BBل والجBBرس فBBي رسBBم 

ي تناولته الصورة الفنية في القBرآن ، تلBك الصورة الفنية ، وكذلك سأدرس الفكرة او الموضوع الذ

ج على الوظيفة والغرض الكBامن مBن وراء  التي تناولت أغلب أفكاره وموضوعاته ، وكذلك سأُعر@

َح ابعادھا وأُمث@ل �نواعھا ، عقلية كانت او نفسية او فنية  استعمال تلك الصورة في السياق ، وأوض@

  .او دينية

ل القول في طرق بنBاء الصBورة وأنواعھBا ، وأقBف [صل بعد ذلك الى الفصل ال ثالث ، وأُفص@

على أبرز تلك الطرق ، سواء أكانت طرق بناء الصورة الجزئيBة ام طBرق بنBاء الصBورة الكليBة ام 

طرق بناء الصورة المركبة ، مع ا�شارة الى طرق بناء الصورة العامBة والصBورة الشBاملة ، ومBا 

  .صورة وطرق بنائھافي ذلك كله من أنواع فرعية لل

Bز ، أصBل الBى المرحلBة ا�خيBرة فBي  Rا الُمميBورة ھيكلھBبح للصBد البناء العام وُيصRوبعد ان ُيشي

فBBأذكر فBBي الفصBBل الرابBBع الوسBBائل والتقنيBBات . البنBBاء ، وكيBBف يكسBBب البنBBاء قوتBBه وجمالBBه وتBBأثيره

بعة في إخراج تلك الصورة إخراجاً فنياً مؤثراً ، ُمَحق@ق Rدداً الُمتBاً متجBاً للوظيفة على أكمل وجه ، باقي

  .كلما تكررت مشاھدته او نظرت اليه العين

ممثلBBة بBBاخت�ف حجBBوم اللقطBBات، . ومBBن ابBBرز تلBBك الوسBBائل ا�خراجيBBة ، سBBينمائية التصBBوير

ة والغرابة وأثرھما في التشويق ومفاجأة المتلقBي )الكاميرا(وتنوع التصوير وحركات  Rوكذلك الجد ،



 )

ثم انتقل الى التنويBع ودوره فBي كسBر . ري الحركة والصوت وأثرھما في التأثير وا`حياء، وعنص

الجمود والرتابة التي من الممكن ان يلمسھا المتلقي فBي أثنBاء عBرض بعBض الصBور ، ثBم ا�شBارة 

اً يشBارك المتلقBي فBي احداثBه ويتفاعBل مBع افكBاره Rالى وسائل احياء الصورة واخراجھا اخراجاً حي .

� أنسBى تلBBك المBBؤثرات التصBBويرية التBي يعمBBد اليھBBا المخBBرج لزيBادة تBBأثير الصBBورة وجاذبيتھBBا ، و

بعBBة فBBي بقBBاء جاذبيتھBBا  Rائل الُمتBBى الوسBBة الBBي النھايBBل فBBرية ، [صBBوتية او بصBBت او صBBة كانBBذھني

صBاً وحيويتھا مھمBا تكBرر عرضBھا ، او مھمBا تقBادم عليھBا الBزمن ، باقيBة مBا بقBي القBرآن الكBريم ن

  .معجزاً مؤثراً الى قيام يوم الدين

وقد أربى الفصBل الرابBع بمباحثBه الثمانيBة علBى الفصBول ا�خBرى ، وذلBك لتعلBق ھBذا الفصBل 

وھذا ا�خراج له تفاصيله الكثيرة التي فرضBت علينBا ان نضBع لكBل تفصBيل مBن . باخراج الصورة

كثرت لذلك مباحث ھذا الفصل ، فض�ً  وبما ان التفاصيل كثيرة ،. تفاصيل ا�خراج مبحثاً مستق�ً 

ه ونوعيته على الباحث Rعن إن الفصل كيان مستقل في البحث العلمي يفرض كم.  

وعند الوصول الى ھذه المرحلة ، يكون من المناسب ذكر الخاتمة وأھم النتائج التي توصBلُت 

L اليھا في البحث ، والثمرة التي سأخرج بھا منه ان شاء.  

بBBد�ً مBBن ) بنائيBBة الصBBورة القرآنيBBة(التBBي اخترتھBBا فBBي عنBBوان الرسBBالة ) لبنائيBBةا(وأقصBBد بBBـ 

، الرؤية ا�لھيBة التBي أرادت ان يكBون القBرآن علBى وفBق ھBذا البنBاء المعجBز ، وأقصBد بھBا )البناء(

طBرق بنBاء الصBورة ووسBائل اخراجھBا التBي أساسBھا الحيBاة والبقBاء وجBذب المتلقBي فBي كBل زمBBان 

نلمس من ھذه الصيغة من د��ت وحركة ومرونة ، تنسجم مع طبيعة الصورة الفنية ومكان ، وما 

في القرآن ، وبشكل يبتعد نوعاً ما عن د�لة صيغة البناء وظ�لھا التي � تبتعد عن د��ت الجمود 

  .والھيكل الثابت

القديمBة  أما أھم المصادر والمراجع التي أفدت منھا في ھذا البحث فيقف فBي مقدمBة المصBادر

لعبBBد القBBاھر الجرجBBاني ، وتفسBBير التبيBBان للطوسBBي ، ) د�ئBBل ا�عجBBاز(و ) اسBBرار الب�غBBة(كتابBBا 

وتفسير الكّشاف للزمخشري ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، وكتاب المثل السBائر �بBن ا�ثيBر ، 

وكتBب النقBد  وغيرھا من كتBب الب�غBة وكتBب التفسBير وكتBب معBاني القBرآن وكتBب اعجBاز القBرآن

  .القديم التي أفدت منھا في البحث

لسBBيد قطBBب ، ) التصBBوير الفنBBي فBBي القBBرآن(أمBBا المراجBBع الحديثBBة ، فكBBان فBBي مقBBدمتھا كتBBاب 

وظيفBة الصBورة الفنيBة فBي (للدكتور ص�Bح الخالBدي ، و ) نظرية التصوير الفني عند سيد قطب(و

) بنBBاء الصBBورة الفنيBBة فBBي البيBBان العربBBي(وللBBدكتور عبBBد الس�BBم أحمBBد الراغBBب ، ) القBBرآن الكBBريم



 )

للBدكتور ) الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عنBد العBرب(للدكتور كامل حسن البصير ، و

للدكتور عبد الباسط سلمان ، ) ا�خراج والسيناريو(و ) التشويق(جابر عصفور ، فض�ً عن كتابي 

  .وغير ذلك من المراجع المھمة في الموضوع

ف�B يسBعني إ� ان . جزاء ا�حسBان ان يBذكر ا�نسBان مBن أحسBن اليBه بالشBكر وا�متنBان ومن

أتقدم بالشكر الجزيل [ستاذي المشرف ا�ستاذ الدكتور علي كاظم أسد لما أبداه مBن رعايBة كريمBة 

مBBة ، فجBBزاه L عنBBي خيBBر جBBزاء  Rات قيBBل وم�حظBBح جميBBن نصBBداه مBBا أسBBث ، ومBBث والباحBBللبح

  .المحسنين

وأخيراً أرجو من L تعالى ان يتقبل مني ھذا العمل المتواضع الذي � أرجو فيBه إ� وجھBه ، 

وان يحشرني مع الذين تفكروا في القرآن ، وحاولوا اثبات اعجازه مع علمي بأني أقلھم وأضBعفھم 

  .، ومن L التوفيق

                  

  

                

  الباحث

  عمار عبد ا�مير راضي الس�مي

  جامعة الكوفة

 قسم اللغة العربية –كلية ا�داب 



 )

  

  

  

  

  

  الفصل اCول

  مفھوم الصورة القرآنية

  

  د�لة الصورة:المبحث اCول

  تطور دراسة الصورة القرآنية عند القدماء :المبحث الثاني

  ثينالمحدتطور دراسة الصورة القرآنية عند  :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )

  د�لة الصورة: المبحث اCول

 ً� :الصورة لغة: أو

 )ھBـ175ت(ليل بن احمBد عند الخ) صور(في مادة ) وَرةالصS (يدلنا على د�لة  بشيء� نظفر 

بعBBBBد ذكBBBBر د��ت التراكيBBBBب المختلفBBBBة المشBBBBتقة مBBBBن ھBBBBذه المBBBBادة  اكتفBBBBىفقBBBBد  فBBBBي معجمBBBBه ،

  .)1(’’هفي لغةٌ  ورٌ ، وصُ رٍ وَ ورة، وتجمع على صُ صُ  رتُ وR وصَ ‘‘:بالقول

فقBد  لھBا فBي معجمBه،غير إننا يمكننا إن نستنتج د�لة المفردة لديه من خ�Bل طبيعBة اسBتعماله 

زمانه قبل  من صالحي أھل يعوق رج�ً كان ‘‘: بقوله يعوق ةخصيّ أثناء حديثه عن شَ  ا مث�ً استعملھ

لكBBم فBBي  لBBهُ مث@ أُ : إنسBBان، فقBBال )صBBورة(فأتBBاھم الشBBيطان فBBي  نBBوح ، فلمBBا مBBات جBBزع عليBBه قومBBه ،

 ، وھيئتBه يعني على شBكل ا`نسBان ، في صورة إنسان: فقوله. )2(’’يتمما صلّ لّ محرابكم حتى تروه كُ 

  .إن د�لة المفردة لديه � تخرج عن الشكل والھيئة أي

ر مBن صBفات L و@ َصBالمُ ‘‘ فقBد ذكBر انR  ايضBاً ،) ھBـ370ت (والى مثل ذلBك ذھBب ا�زھBري 

BBويره ِصBBالى لتصBBتعBBق ، ورجBBمُ  لٌ ور الخلBBَص Rان مُ وBBلٌ ر اذا كBBورة، ورجBBدل الصBBي@  عتBBن: رَصBBحس 

Bوانكر قول بعضھم . )3(’’الصورة والھيئة Sأن الصBالىبBه تعBي قولBُ��ـ�� چ:ور ف��	ُ��ـ�� ��	ُ��ـ�� ��	ُ��ـ�� ��	     
: ]51/يBس[چ����ـ�ِ ����ـ�ِ ����ـ�ِ ����ـ�ِ     ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
 ��ـ

 Sورةجمع الص . S4(راوَ نسان صُ مع صورة ا�نما تجالقرن، وإ: ور فالص(.  

BB: بكسBBر الصBBاد الِصBBَورُ ‘‘): ھBBـ393ت (وقBBال الجBBوھري  Sي الصBBة فBBورَ  رِ وَ لغBBع صBBة جم ...

 Rصُ وَصو L حسنةً  ةً ورَ َره Rسَ ، اي حَ رٌ ي@ شر صي@  ر، ورجلٌ ، فتصوB Rورة والشBن الص ّ◌ RوBرتُ ارة، وَتص 

  .)5(’’التماثيل: والتصاوير. ر ليوR صR ه فَت◌َ رتُ صوَ  توھمتهالشئ، 

B ،)ھBـ395ت (والى مثل ذلك ذھب ابن فBارس  SدهفالصBوق ،‘‘: ورة عنBل مخلBورة كBي  صBوھ

Bر، ويقBال رجBل َصBّير، اذا كBان جصBو@ المُ  ھيئة ِخلَقتِِه، وL تعBالى البBارئُ  Sل الصBا� ان )6(’’ورةمي ،

  .)7(بضم الصاد وفتح الواو) روَ صُ (الصورة تجمع لديه على 

                                                             

   .)صور(مادة : كتاب العين )(1

  ).عوق(مادة : المصدر نفسه (2)

   ).صار(مادة : تھذيب اللغة )(3

   ).صار( مادة: المصدر نفسه: ظ )(4

   ).صور(مادة : تاج اللغة وصحاح العربية )(5

   ).صور(مادة : معجم مقاييس اللغة )(6

   ).صور(مادة : المصدر نفسه: ظ )(7



 )

شارة واضحة على د�لة ، في إ)1(’’ورة في الشكلالصS ‘‘:قوله) ھـ 458ت(ل عن ابن سيدة قِ ونُ  

  .يتعارض مع اراء من سبقه وبما � ، المفردة لديه

وفBي حBديث ابBن   ‘‘: راء السBابقة ، أضBاف، وبعد ان ذكر أغلBب ا�)ھـ 711(اما ابن منظور 

، وتحريمھBBا المنBBع مBBن الضBBرب  ، اراد بالصBBورة الوجBBه الصBBورة محرمBBة؟، مBBا علمBBت انأ :مقBBرن

   .  )3(’’مةاو سِ  علم الصورة، اي يجعل في الوجه كيj ه ان تُ رِ كُ : )2(ومنه الحديث ،واللطم على الوجه

   

ھا وعلى صورة ترد في ك�م العرب على ظاھرال‘‘: قوله) ھـ 637ت (ثم نقل عن ابن ا[ثير 

صورة الفعل كذا وكBذا اي ھيئتBه، وصBورة : يقال. وعلى معنى صفته معنى حقيقة الشيء وھيئته ،

اتBاني الليلBة :fتفسBيره حBديث رسBول L مستندا علBى ھBذا القBول فBي . )4(’’ا�مر كذا وكذا اي صفته

ويجوز ان يعود المعنى الBى  ’’أتاه في احسن صفه انه ‘‘: بأن المراد منه. )5(ربي في احسن صورة

معاني الصBورة كلھBا  اني ربي وانا في احسن صورة، وتجريات: وسلم ]واله[ النبي صلى L عليه

ولم يحصرھا ، اي انه توسع في د�لة الصورة . )6(’’عليه، ان شئت ظاھرھا، أو ھيئتھا، او صفتھا

  .يحصرھا في الد�لة على الشكل والھيئة فقط

سBتعمل وتُ ... الشBكل: الصBورة بالضBم ‘‘:بقولBه) ھـ 817ت(ى مثل ذلك ذھب الفيروزبادي وال

الBBBذي اسBBBتند الBBBى قBBBول ) ھBBBـ 1205ت(وكBBBذلك الزبيBBBدي . )7(’’الصBBBورة بمعنBBBى النBBBوع والصBBBفة

  .)8(’’الصورة بالضم الشكل والھيئة و الحقيقة والصفة‘‘:فقال. وقول ابن منظورالفيروزبادس 

ت اكثر ماتدور حول الشكل كان عند اللغويين القداماء) الصورة(دة لة مفروبذلك يظھر بأن د�

 عندھم على المضمون ايضا ،فاصبحت تدل  لمتأخرين منھم توسعوا في مدلولھا ،ا� ان ا والھيئة،

  .متمث� ذلك في د�لتھا على الحقيقة والنوع والصفة على سبيل التوسع

                                                             

   ).صور(مادة : لسان العرب )(1

   .9/ 9: فتح الباري بشرح صحيح ا�مام البخاري: ظ )(2

   ).صور(مادة : لسان العرب )(3

   .)صور(مادة : المصدر نفسه )(4

   .45/ 5: سنن الترمذي: ظ )(5

   ).صور(مادة : لسان العرب )(6

   ).صور(مادة : القاموس المحيط )(7

   ).صور(مادة : تاج العروس من جواھر القاموس )(8



 )

ن الكريم عن احدى اشتقاقاتھا الواردة في القرآاو  دةولم يبتعد اغلب المفسرين في معنى المفر
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{{{{:الصBBورة فBBي قولBBه تعBBالى) ھBBـ538ت (فقBBد فّسBBر الزمخشBBري  .ا�مBBرھBBذا  ���ــ ���ــ ���ــ ��     ��     �ــ��  �ــ��  �ــ��  �ــ

�!�"#$��!�"#$��!�"#$��!�"#$�مشBيئته وحكمتBه مBن الصBور المختلفBة فBي  )اقتضBتھا(في اي صBورة  ‘‘:بقوله ]8/ا�نفطار[}}}}

مثBل ذلBك فسBرھا وب. )1(’’لذكورة وا�نوثة والشبه ببعض ا[قاربالحسن والقبح والطول والقصر وا

حسBن او في اي صBورة شBاء مBن ذكBر او انثBى اوجسBيم او نحيBف،  ‘‘:فقال) ھـ548ت (الطبرسي 

  .خرج عن مدلول الشكل والھيئةورة ھنا � ياي ان مدلول الص. )2(’’، طويل او قصيردميم 

�$ُ(&     .ُـ(� .ُـ(� .ُـ(� .ُـ(�     -�,َْ)*�ـ�$ُ(& -�,َْ)*�ـ�$ُ(& -�,َْ)*�ـ�$ُ(& -�,َْ)*�ـ�$ُ(&     	��َ)َـ'& 	��َ)َـ'& 	��َ)َـ'& 	��َ)َـ'& {{{{:تعBالىونجد مثل ذلك ايضا فBي تفسBير قولBه َ�&��$ُ(& ��ـ�َ�&��$ُ(& ��ـ�َ�&��$ُ(& ��ـ�َ�&�فقBد . ]11/ا�عBراف[}}}}��ـ�

Bري فّسBBهرھا الزمخشBBر مُ ‘‘ :بقولBBا غيBBاكم ادم طينBا ابBBكخلقنBBد ذلBBورناه بعBBم صBور، ثBBاي ان  ،)3(’’ص

ت (الجBوزي  ذلBك ذھBب ابBنوالBى مثBل . بعد الخلق ةتصوير شكل ا[نسان وھيئته جاء مرحلة ثاني

يعنBBي  )رناكمثBBم صBBوR ( .يعنBBي ا[رواح )اكمنBBولقBد خلق(‘‘: سBBھاا�يBBة نف اً مفسBBر فقBBال. أيضBBاً ) ھBـ597

  . )4(’’)ا[جساد(

 فقBد. ن الكBريممBن القBرآيBات اخBرى سBير آا� اننا نجد بعض التوسع في مدلول الصورة في تف

�$ُ(& {{{{:تعBالى فBي تفسBير قولBه) ي L عنBهرضB(نق� عن ابBن عبBاس ) ـھ516 ت(قال البغوي ��$ُ(& 	���ـ���$ُ(& 	���ـ���$ُ(& 	���ـ��    	���ـ�

َ/َ�َ/َ�َ/َ�َ/َ��0�1&2�0�1&2�0�1&2�0�1&2    &)ُ$�����&)ُ$�����&)ُ$�����&)ُ$�   .)5(’’يأكل ويتناول بيده. خلق ابن ادم قائما معتد�‘‘: ]64/غافر[}}}}����

: ، وقيBللم يخلق حيوانا أحسن صورة من ا�نسBان ‘‘: في تفسير ا�ية نفسھا وقال الزمخشري

اي خلقكBم فBي  ‘‘: فBي تفسBيرھا ايضBاً ) ھـ774ت (وقال ابن كثير . )6(’’لم يخلقھم منكوسين كالبھائم

اخBBرى  حيBBث يمكBBن ان نلمBBح ظ��BBً . )7(’’حسBBن تقBBويمن ا[شBBكال ومBBنحكم اكمBBل الصBBور فBBي أحسBBا

تتمثBBل فBBي الصBBفة والفعBBل وا�دراك  ؛ علBBى الشBBكل والھيئBBة د�لتBBهلمBBدلول الصBBورة ھنBBا اكثBBر مBBن 

                                                             

   .228/ 4: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التاويل )(1

   .449/ 5: مجمع البيان في تفسير القرآن )(2

   .68/ 2: كشافال )(3

   .173/ 3: زاد المسير في علم التفسير )(4

   . 4/104: معالم التنزيل )(5

   .435/ 3: الكشاف )(6

   .87/ 4: تفسير القرآن العظيم )(7



 )

وھBBي غيBBر منظBBورة معنويBBة خاصBBة بمBBا يعتمBBل فBBي ا�نسBBان مBBن قBBوى ،  امBBوراً  عBBدّ والفطنBBة التBBي تُ 

  .الداخلة ضمن الشكل والھيئةبخ�ف تلك 

. اما الرأي الواضح الذي جمع فيه صاحبه الشكل والمضمون فBي تفسBير الصBورة والتصBوير
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    ���5ــ���$ُ(&���5ــ���$ُ(&���5ــ���$ُ(&���5ــ���$ُ(&    ��#ــ����4#ــ����4#ــ����4#ــ��4    �3ــ���3ــ���3ــ���3ــ��{{{{:فBBي تفسBBيره لقولBBه تعBBالى فھBBو مBBا ذھBBب اليBBه ابBBن كثيBBرَ7�ِ6�&�2ــَ7�ِ6�&�2ــَ7�ِ6�ــ���    $9َ&ــ�8$9َ&ــ�8$9َ&ــ�8$9َ&ــ�8    �7َ&�2ــ �:�5���ــ �:�5���ــ �:�5���ــ ال [}}}}�5:�

كمBBا يشBBاء مBBن ذكBBر وانثBBى وحسBBن وقبBBيح وشBBقي اي يخلقكBBم فBBي ا�رحBBام ‘‘: فقBBد قBBال. ]6/عمBBران

فان تقدير الشقاوة سن والقبح تدل على الشكل والھيئة، فاذا كانت الذكورة وا�نوثة والح ،)1(’’وسعيد

 L ديرBق بتقBوي يتعلBر معنBى امBدل علBي تBا، فھBون عنھمBا يكBد مBهوالسعادة ابعBل ج�لBير  جBلمص

  .ا�نسان

ن الكBريم، �يبتعBد او احBدى مشBتقاتھا فBي القBرآة الصBورة وبذلك يكون تفسير المفسرين لمفرد

وربمBا تBدل علBى بعBض ، عما ذھب اليه اصحاب المعجمBات مBن كونھBا تBدل علBى الشBكل والھيئBة 

 Rالد��ت المعنوية ا�خرى على اساس نوع من الت Sأيضاً  ع والشمولوس .  

  

  الصورة اصط@حاً : ثانياً 

ذين نستند شيئاً ما اليھم في استعمالھم الصBورة وائل المن ا�) ھـ255ت (ربما يكون الجاحظ 

فقBد قBال وھBو فBي معBرض . او التصوير بما يقBرب مBن المعنBى ا�صBط�حي داخBل الBنص ا�دبBي

فانمBBا الشBBعر صBBناعة، وضBBرب مBBن النسBBج وجBBنس مBBن : " الك�BBم عBBن الشBBعر ومBBا يتBBألف منBBه

  .)2("التصوير

تقييد لھBذه الصBناعة التBي دائمBا مBا تكBون لقBاح فالشعر عنده صناعة من الصناعات، من غير 

الوعي وثمرة الدراية التي تعمل على وفق قوانين تتحكم في اخراج العناصر، كمBا تBتحكم القBوانين 

في اي لون من الBوان الصBناعة خبBرة ودرايBة، وامBا النسBج فياخBذ مفھومBه مBن شBكل النسBيج الBذي 

  .)3(تنسيق ، وثمرته الصور بعد ذلكمادته الخيوط وا�صباغ، ومھارته التركيب وال

وعليه فانه اذا  التصوير، وانه ليس التصوير نفسه ، والشعر عند الجاحظ في النھاية جنس من

لBم يشBأ فBي  اللغويBة والموسBيقية و اللونيBة ،كان قد شبه الشBعر بالتصBوير لمBا حBدد مBن خصائصBه 
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م ادواتBه ومBواده ينBزوي فBي مرمBى ، ذلك [ن التصوير بحكَمحضاً الوقت نفسه ان يجعله تصويرا 

  .)1(متلمسا سبيله الى نفس الرائي ووجدانه واحساسه، حاسة البصر 

تكسBBب ذلBBك  التBBيوجBBود الصBBورة فBBي الBBنص الشBBعري، مBBن اھBBم ا�سBBس  وجBBوبفالتصBBوير و

  :)2(وھو ما أشار اليه في تعليقه على قول الشاعر، النص شعريته عند الجاحظ 

ان البيتين � ينقصھما من المقومات الخارجية للشعر من وزن وقافية، إ� ان فعلى الرغم من 

شBعرا ابBدا ولBو ان انا ازعم ان صاحب ھذين البيتين، � يقBول ‘‘:الجاحظ لم يجد فيھما شعراً ، فقال

  .)3(’’ادخل في الحكم بعض الفتك لزعمت ان ابنه � يقول شعرا ابدا

ان ‘‘ :الشBعر، فقBال عBنفقد استعمل لفظة الصورة في حديثه ) ھـ337ت (اما قدامة بن جعفر 

المعاني كلھا معرضة للشاعر، وله ان يتكلم منھا فيمBا أحBب واثBر مBن غيBر ان يحظBر عليBه معنBى 

فيه، اذ كانت المعBاني للشBعر بمنزلBة المBادة الموضBوعة، والشBعر فيBه كالصBورة، كمBا يروم الك�م 

ر فيھBا، مثBل الخشBب يوجد في كل صناعة من انه �بد فيھBا مBن شBيء موضBوع يقبBل تBأثير الصBو

فاذا كان الجاحظ اراد بالتصوير العملية الذھنية التBي تصBنع الشBعر، . )4(’’للصياغة للنجارة والفضة

  .)5(الصورة الھيكل والشكل في مقابل المادة والمضمون عدR ھنا  فان قدامه

ومBا نقلBه الBى  ،)المBادة اوالھيBولي والصBورة( وربما تاثر قدامه في رأيه بBاقوال الف�سBفة فBي 

،  فقد ذھبوا الى ان كل شيء مصنوع � بد له من صورة وھيولياح ارسطو في ذلك ، رّ العربية شُ 

ف� الصورة تستغني في وجودھا  لوا ان الع�قة بين ا�ثنين وثيقة ؛وقا يتركب منھا، اي شكل ومادة

 –ن كان من الممكBن ان توجBد بBالقوة وإ –و� المادة يمكن ان توجد بالفعل عن المادة او الھيولي، 

لسBBفينة وكBBل مBBا يعمBBل مBBن وضBBربوا مثBBا� لBBذلك فBBي البBBاب والكرسBBي والسBBرير وا دون الصBBورة،

مBا ھيو�ھBا التBي ھBي الخشBب فا، مائھا انما ھو بحسBب اخBت�ف صBورھا ن اخت�ف اسالخشب، فإ
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  لبلBBBىالمBBBوت مBBBوت ا بنR حَس�BBB تَ 
  

  جBBالؤال  الر@ ُسBB  فانمBBا المBBوتُ 
  

  ذا نR ،  ولِكBBBBBBBك�ھمBBBBBBBا مBBBBBBBوتٌ 

  

BBBB ذل@ مBBBBن ذاك لBBBBِ افظBBBBعَ  Sؤالالس  

  



 )

[ن كBل مصBنوع  ، المصBنوعات ضBمنحBال الھيBولي والصBورة  فواحدة ، وعلى ھذا ا�ساس يعBدّ 

  .)1(�بد له من ھيولي وصورة يتركب منھا

بعBد ان  لذلك طبق الف�سفة ومن ثأثر بھم ھذا الفھم للع�قة بين الصورة والھيولي على الشعر

، وھBو افتBراض كBان يدعمBه واقBع الشBعر مBن الصBناعات  هافترضوا ان الشBعر صBناعة مثBل غيBر

ويقتBرن  تاليفBه ، ليسBت ا� حسBن، في الشعر ) وريةلة الصS الع@ (العربي نفسه، وھكذا انتھوا الى ان 

او ا�فكار  حسن تاليف الشعر بالتخييل، ذلك ان التخييل ليس ا� طريقة خاصة في صياغة المعاني

و�تتصBل بقيمBة ، او ا�فكBار  ية للشعر �تكمن في مادة المعاني، اي ان الحقيقة الذاترةصياغة موث

انما تكمن في الشكل الذي تتخذه وانھا، او صدقھا وكذبھا، مادة في ذاتھا من حيث ج�لھا وھوھذه ال

 ةر، يفضي بBه الBى اتخBاذ وقفBمن ا�مو ھذه المعاني، وفي طريقة الصياغة التي تخيل للمتلقي امراً 

  .  )2(سلوكية بعينھا، تتجلى في فعل او انفعال

، انه جعل التشبيه والوصف غرضين من اھمية الصورة والتصوير عند قدامة ومما يدل على

من ابBرز وسBائل  -كما ھو معروف-والتشبيه . )3(اغراض الشعر كالمدح والھجاء والرثاء والنسيب

ا� انBه � ، والوصف نوع من انواع التصوير ايضا  ند الشاعر القديم ،وا�كثر شيوعا عالتصوير 

  .)4(يحتوي على الخيال المتمثل بالمجاز وا�ستعارة في كثير من ا�حيان

فقBد ربBط  أكثBر عنBده ،يتضBح مفھBوم الصBورة ، و)ـھ471Bت (م ياتي عبBد القBاھر الجرجBانيث

وان  ل الك�Bم سBبيل التصBوير والصBياغة ،يومعلBوم ان سBب‘‘: صورة بالصBياغة والBنظم فBي قولBهال

سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذھب يصاغ 

، اذا اردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته  منھما خاتم او سوار؛ فكما ان محا�ً 

، كBذلك الصBفةوتلك  فيه ذلك العملُ  الذي وقعَ  لذھبِ الصورة، او ا لتلكَ  ان تنظر الى الفضة الحاملةِ 

  .)5(’’د معناهان تنظر الى مجرR ، اذا اردت ان تعرف مكان الفضل والمزية في الك�م محال 

فالجرجاني جعل محصول الك�م الفني يتمثل في التصوير و الصBياغة، وقBد اختBار الصBياغة 

تلك الصناعة التBي اشBار اليھBا  ة والتصوير ،ة والدقّ للصناعات التي تعتمد على المھار متميزاً  مثا�ً 

فقBد بBين  معانيBه الجرجBاني فBي كتابBه ، نيR التعريف الذي بَ  وھو. من قبل الجاحظ في تعريفه للشعر

� يصBنع ، ويعمBل الBنقش والوشBي ، ان الBذي ينسBج الBديباج ‘‘: المقصود مBن صBناعة النسBج بقولBه
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ع المواقB ، ويتخير ل�صباغ المختلفةان يضم بعضه الى بعض  غير با�بريسم الذي ينسج منه شيئاً 

  .)1(’’حدث له في نسجه ما يريد من النقش والصورة التي يعلم انه اذا اوقعھا فيھا

 Rوإ‘‘: ، فقال)جنس من التصوير: (خر معنى قول الجاحظن في موضع آوكذلك بي Rما سبيل ھذه ن

ى فBBي ھBBدR قBBد تَ  والنقBوش، فكمBBا انBBك تBBرى الرجBBلَ  المعBاني سBBبيل ا�صBBباغ التBBي تعمBBل منھBBا الصBBور

Bالصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إ ا�صباغ التي تحمل Sلى ضرب من التخي SدبBس ر والتBي انفBر ف

اليBه صBاحبه،  الBى مBالم يتھBدR  وكيفيBة مزجBه لھBا، وترتيبBه اياھBا ا�صباغ وفي مواقعھا ومقاديرھBا،

غBرب، كBذلك الشBاعر والشBاعر فBي توخيھمBا معBاني فجاء نقشه مBن اجBل ذلBك اعجBب، وصBورته ا

  .)2("ووجوھه التي علمت انھا محصول النظم. النحو

في الصBورة يشBبه  وواضح من ذلك ان الجرجاني قد تأثر باقوال الجاحظ ايما تأثر، وان رايهُ 

 ثانيا مBن عناصBر الصBناعة فض�Bً  الى حد كبير رأي الجاحظ فيھا، غير ان الجاحظ جعلھا عنصراً 

  .ثالثا مرادفا للصناعة تتكون من ك� النسج والتصوير عن النسج، وجعلھا الجرجاني عنصراً 

عنBBد الجرجBBاني تعنBBي الصBBورة، والصBBورة تعنBBي الصBBياغة او الBBنظم ) الصBBناعة(فالصBBياغة 

ي مBن قبBل، فB امBةقولي الجBاحظ وقد لحق بتفسيربصورة واضحة وجليلة، وكأنه شرح اللبس الذي 

BB اللفBBظ والمعنBBى ،كونھمBBا فص�BB بBBين  Rيس ثمBBن، وإفل�BBيئان منفصBBاك ة شBBا ھنBBل نمBBظ تفاعBBين اللفBBب

  .لتوليد عنصر ثالث ھو الصورة) الصناعة(والمعنى في الك�م 

ولBيس العبBارة عBن ذلBك ‘‘: بالجاحظ في ھذا الموضوع فيقBولح الجرجاني بمدى تأثره صر@ ويُ 

ويكفيBك قBول . مل مشھور فBي ك�Bم العلمBاءبالصورة شيئا نحن ابتدأناه، فينكره منكر، بل ھو مستع

و�يخفBى اقتباسBه ھنBا لقBول الجBاحظ، انBه . )3(’’وانما الشعر صناعة وضرب من التصوير: الجاحظ

ضBرب مBن ( وجعلھمBا شBيئا واحBداً  ،)النسBج والتصBوير(جمع فيه عنصري الصناعة عنBد الجBاحظ 

  ).التصوير

. الجرجاني يصفھم بالجھل انبرىالذين ن عن اذھان كثيري غابتوھذه الصورة بھذا المفھوم، 

وبنو على قاعدة ؛ فقالوا انه لBيس ا�  وضعوا [نفسھم اساساً ھم لما جھلوا شأن الصورة ؛ نR إ‘‘: فقال

ثالBBث، وانBBه اذا كBBان كBBذلك وجBBب اذا كBBان �حBBد الك�مBBين فضBBيلة� تكBBBون  و� اللفBBظ والمعنBBى 

  .)4(’’ل�خر
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يحصBر الك�Bم عليھBا فBي  ولBم سBع فBي دراسBته للصBورة ،، بBل توولم يكتف الجرجاني بBذلك 

ني الBذي ، ليصل بعد ذلك الى معرفة أسرار النص القرآبل جعله في الك�م البليغ ايضاً  الشعر فقط،

  .     ھو بصدد دراسته واستنباط اعجازه

وكذلك يتقدم الجرجاني في توضيح الصورة على من سبقه من العلماء في كونه ذھب الBى ان 

وبا�عتمBاد  ؛ تكون ثمBرة عمBل الBذھن وجھBده ،)صورة ذھنية(عنھا ھي الصورة التي يتحدث  ھذه

انمBا  :)الصBورة(واعلBم ان قولنBا ‘‘ :فھBو يقBول  بBالحواس ،على تلك الصورة الخارجية التي تدرك 

جناس بين احاد ا� ، فلما راينا البينونةھو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بابصارنا 

تكون في صورة  تكون من جھة الصورة، فكان بين انسان من انسان وفرس من فرس بخصوصيةٍ 

فكBBان بBBين خBBاتم مBBن خBBاتم، : ھBBذا � تكBBون فBBي صBBورة ذاك، وكBBذلك كBBان ا�مBBر فBBي المصBBنوعات

فBي عقولنBا  ةثم وجBدنا بBين المعنBى فBي احBد البيتBين وبينBه فBي ا�خBر بينونB ،وسوارمن سوار بذلك

للمعنBى فBي ھBذا صBورة غيBر صBورته فBي : رنا عن ذلBك الفBرق وتلBك البينونBة بBأن قلنBاعبR  ، وفرقاً 

صBورة يعملھBا الBذھن عBن طريBق . اي ان تفضيل صورة احد البيتين على صBورة ا�خBر. )1(’’ذلك

التمثيل والقياس والذوق، وھي مرحلة اخيرة تأتي بعد ادراك ا�لفاظ والتراكيب والصيغ التي تكون 

  .بين الجميعمشتركة 

نمBا ھBي مميزاتBه الشيء نفسBه ، وإفالجرجاني بھذا اعطى رؤية جديدة، فالصورة عنده ليست 

[ن الصBورة  ون في الشكل وقد تكBون فBي المضBمون ،له من غيره، وھذه المميزات قد تك المفرقة

نى ومعنBى الفروق المميزة بين معفان  تبدو على اUخر ،حدھما �بد ان ا، والنظرة [ممستوعبة لھ

التي تميز ھيكل انسان ما عن انسان، وخاتم عن خاتم، وسوار عن سBوار، ولكBن  بالفروقشبھھا  ،

  .)2(بوقت انطباعھا على ھيئة الشيء فانھا يستدل بھا على حقيقته الفروقھذه 

Bه وكان الجرجاني قد درس الصورة من قبل على نحBي كتابBع فBة(و اوسBرار الب�غBد  ،)اسBفق

وتحBدث عBن الصBورة الحسBية  ،)3(ة العقلية كما في استعارة النور للبيان والحجBةتحدث عن الصور

  .)4(ايضا، ووقف عند تفصي�تھا، كاللون والھيئة والحركة والصوت والذوق واللمس وغيرھا

، فقBد اكثBربصBورة  )ـھ684Bت (ذلك على يد حازم القرطBاجي  وقد تبلور مفھوم الصورة بعد

ان ‘‘: ا مBن المتلقBي ، فَنBراه يقBولومن ثم كيفية تلقيھ ا داخل الذھن ،الصورة من حيث تكونھتناول 

المعاني ھي الصور الحاصلة في ا�ذھان عن ا�شياء الموجودة في ا�عيان، فكBل شBيء لBه وجBود 
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B Rاذا عبBك خارج الذھن، فانه اذا ادرك حصلت له صورة في الذھن تطابق لما ادرك منه، فBن تلBر ع

قام اللفظ المعبر بBه ھيئBة تلBك الصBورة الذھنيBة فBي افھBام لة عن ا�دراك ، أصورة الذھنية الحاصال

تدل على ا�لفاظ من لBم يتھيBأ لBه سBمعھا  الخطالسامعين واذھانھم؛ فاذا احتيج الى وضع رسوم من 

تقBوم بھBا فBي ا�ذھBان صBور ف، تقيم في ا�فھBام ھيBأت ا�لفBاظ  الخطمن التلفظ بھا؛ صارت رسوم 

  .)1(’’على ا�لفاظ الدالة عليھا الخطوجود من جھة د�لة  كون بھا ايضاً في المعاني ،

معاني ا�شياء التي ھBي صBور الموجBودات الخارجيBة  فييتحدث ھنا  فمن الواضح ان حازماً 

مسBميات  علBىبفعBل ملكBة التخييBل، فالحBديث ھنBا  التي تنتقل اليه عن طريBق الحBواس نداخل الذھ

صBور (صورة الذھنية ل�شياء، فBاذا اراد احBد ان يعبBر عBن تلBك المعBاني ا�شياء اي معانيھا، او ال

عن تلك المعاني، فاصبح ل�شياء الخارجية وجBود ثالBث، ھBو  معبراَ  ، اقام لذلك لفظا معيناً )ا�شياء

اصبح ل�شياء وجBود  ،)خطوطاً (الوجود اللفظي، واذا وضع لتلك ا�لفاظ المعبرة عن تلك المعاني 

  .يكتسب ا�نسان صور الموجودات الخارجية وينقلھا الى ا�خرينرابع، وھكذا 

، ويتحBدث عBن صBور ا�شBياء يعالج الموضوع ھنا من زاويBة المبBدع او�ً  القرطاجي اي ان 

ويتطBرق الBى صBور الموجBودات، . اومعانيھا في معزل عن الصورة الفنية في الشعر وغيBره ثانيBاً 

ذھنيBة  وكأنه قد غBاب عنBه ان ھنBاك معBاني وصBوراً  صرح بأن لكل شيء وجود خارج الذھن ،وي

وانما ھي مدركة على شكل صور ذھنية تدرك عن طريق  شياء معنوية ليس لھا وجود ملموس ،[

  .الخيال ثالثاً 

لBBم يخصBBص كيفيBBة ادراك ھBBذه ا�شBBياء  ا لقرطBBاجيبBBأن  وربمBBا يBBدافع احBBد عBBن ھBBذا القBBول ،

 ، ، وانمBا تBرك التعبيBر ل�Bدراك عامBاً الحBواس بطBرق  الخارجية بصور داخلية ذھنية، ولم يحددھا

، ، فيشمل بذلك ماله وجود خارجي حسBي بغيرھا ليشمل ما يدرك عن طريق الحواس، وما يدرك 

  .وما ليس له وجود خارجي ايضاً 

دون  قد انطلق في توضيح د�لة الصورة من زاويBة المبBدع فقBط مBن وكذلك القول بان حازماً 

خBر مBن كتابBه عBن تلBك قBد تحBدث فBي مكBان آ القرطBاجيأن فاننا نجBد  .ية المتلقيا�لتفات الى زاو

Bوالتخييل ان تتمثل للسامع مBن لفBظ الشBاعر المُ  ‘‘: بقوله. الصور المتكونة في ذھن المتلقي ل او خي@

لتخيلھBا او تصBورھا، او تصBور معانيه او اسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صBورة اوصBور ينفعBل 

حيBث يمكBن لنBا ان . )2(’’او ا�نقبBاض ا�نبسBاطمن غيBر رويBة الBى جھBة مBن  ا انفعا�ً خر بھشيء آ

  :تتمثل في ا�تي، نستنتج عدة امور مھمة من ھذا النص ا�خير لحازم 

                                                             

   .19 - 18: منھاج البلغاء وسراج ا�دباء )(1

   .89: منھاج البلغاء )(2



 )

تختلف عن تلك الصورة المتولدة عن طريBق  التخييلان ھذه الصورة المتولدة عن طريق   -1

يبBدعھا ا�نسBان ) رة ومركبةحوR مُ (نية ھنا صورة جديدة الصورة الثاف. ادراك الموجودات المشاھدة

  .بصورة ارادية من خ�ل عملية التخييل في الذھن

اي ان تولBBد عBBن طريBBق لفBBظ المبBBدع واسBBلوبه ، ان الصBBورة المتخيلBBة فBBي ذھBBن السBBامع ت  -2

ك او من خ�ل اسلوب ذلB الداخل في القول الشعري ، الصورة الفنية ترسم وتتضح م�محھا باللفظ

للصBورة  وبھBذا اعطBى حBازمٌ . ون لتلك الصBورةاي البناء العام المك ، القول وتركيبه ونظامه ايضاً 

ولم يحصرھا بالصورة الجزئية فقط، بل شمل فBي قولBه ھBذا الصBورة السBياقية . واسعاً  الفنية مجا�ً 

 . التي تستمد عناصرھا وابعادھا من البناء الكلي للنص ونظامه

التBBاثير النفسBBي فBBي  أيمھمBBا فBBي خلBBق ا�نفعBBال لBBدى المتلقBBي،  وراً ان للصBBورة الفنيBBة د -3

وان ھذا ا�نفعال يكون على الى ا�خرين،  وانفعالهالذي يقصده المبدع في نقل انطباعه  العواطف،

 .انفعال انبساط وراحة، وانفعال انقباض وانزعاج :نوعين

ل فBي كBون المتلقBي ينفعBل يتمثB. فBي فھBم الصBورة عنBد القرطBاجي والشيء ا�كثر تطوراً   -4

 :طريقينبسبب صورة المبدع من خ�ل 

  . تصور الصورة نفسھا التي رسمھا المبدع: ا�ول

الصBورة ا�ولBى فBي مخيلBة المتلقBي  اثارتBهتتكBون نتيجBة لمBا  تصور صBورة اخBرى ؛: الثاني

لفة عBن تلBك التBي مخت اي ربما يتخيل المتلقي صوراً  المتلقي ؛با�يحاء وا�نفعال المرتبط بانطباع 

Bد ويحو@ �خت�ف ثقافة المتلقي ومخزونه المعرفي، فيول@ ، رسمھا المبدع   جديBدة ، ب صBوراً ر ويرك@

، وھذا راي يقترب كثيرا مBن اراء اصBحاب المدرسBة ا�نطباعيBة فBي او انقباضاً  ينفعل بھا انبساطاً 

سبب صور الموجودات الخارجية باولئك الذين يعنون بما ينطبع في نفس المتلقي  حديث ،العصر ال

قBBد وھBBذا ان دل علBBى شBBئ فانBBه يBBدل علBBى ان مصBBطلح الصBBورة . )1(� بالصBBور الخارجيBBة نفسBBھا ،

وتنوعا مBن حيBث  الفنية لديه اكثر تفصي�ً توسع وتطور على يدي القرطاجي ، واصبحت الصورة 

  . ثر والوظيفةالد�لة والتكون وا[

وھBي ئBة الثقافيBة والفكريBة لمجتمعBاتھم ، فقBد ارتبطBت بالبي، اما د�لة الصورة عند ا�وربيين 

، تطBور د�لBة بعBض المصBطلحات للBذا كBان . بيئة تختلف في كثير من الوجBوه عBن البيئBة العربيBة

    .  بتلك البيئةالمرتبطة  الخصوصيةبعض ) الصورة(ومنھا مصطلح

اليونBBBاني والرومBBBاني، التBBراث  مBBBنفقBBد اسBBBتمدت النھضBBة ا�وربيBBBة الحديثBBة جBBBوھر ثقافتھBBا 

�سBBيكية فBBي ارائھBBا ومتبنياتھBBا علBBى مBBا كتبBBه ارسBBطو مBBن اراء فلسBBفية فBBي كواعتمBBدت المدرسBBة  ال
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ثBر ، فالك�سBيكيون فBي مBوقفھم مBن الصBورة والخيBال يقتفBون أ)فBن الخطابBة(و) شBعرفBن ال( هيكتاب

ا�شBياء وا�فكBار فBي فاذا كان عالم المثل ھو الذي يحتBوي حقBائق . اف�طون صاحب نظرية المثل

ده يبتعد عنBه خطBوة قل@ اكمل معانيھا وخصائصھا؛ وان عالم المحسوسات الذي يعكس عالم المثل ويُ 

خطBBBوات،  حسوسBBBات يبتعBBBد عBBBن عBBBالم المثBBBل ث�BBBثن عBBBالم الفBBBن الBBBذي يحBBBاكي المواحBBBدة؛ فBBBإ

لBذا كBان . افيصورا�شياء وا�فكار في صور مزيفة � تمثBل ا� ظ�لھBا، و� تعكBس سBوى اشBباحھ

  . )1(ذب وخداعبمختلف اجناسه واضربه عند اف�طون تزييف وك –وھو من عالم الفن  –الشعر 

وعلى الرغم من تعديل ارسطوا لنظرية استاذه اف�طBون، وذھابBه الBى ان الفنBان � يقلBد عBالم 

ن نفسBه فيكسBبھا روحBا اخBرى مB. المثل، وانما يخلق عالما جديدا من مواد عامة ھي موجودة سBلفاً 

 لBيسن ظلBوا متمسBكين بBان فBإن الك�سBيكيي. )2(وروحه على اساس صياغة اخرى للواقBع والوجBود

بقدر ضئيل في سبيل تحريك النفس وإثارتھا لتعرف الحقيقBة بھم حاجة الى الصور والمجازات ا� 

فالخيBBال يجBBب ان يظBBل تحBBت وصBBاية العقBBل، [ن الخيBBال فBBي ذاتBBه غريBBزة عميBBاء، وھBBو قسBBمة  ،

  .)3(تركة بين ا�نسان والحيوان، ولذا اشادوا بسلطان العقل في اجناس ا�دب جميعامش

وانمBا : قيمBة اللغBة عنBدھم فBي د�لتھBا علBى ا�فكBار �علBى الصBور، يقBول ديكBارت وتركBزت

تكتسب الكلمات صفاتھا العامة ا�نسانية بد�لتھا على ا�فكار، � بد�لتھا على الصور، ويحذر من 

تي تعلق بالكلمات، فتضلل المBرء عBن الحقيقBة، وعنBده ان ھBذه الصBور تBأتي مBن د��ت الصور ال

الكلمBات والعبBBارات المجازيBة او مBBن المعBاني الثانويBBة التBي تBBدل عليھBا الكلمBBات والعبBارات بسBBبب 

جرسھا وموسBيقاھا، حيBث تثيBر فBي الBنفس انفعBا�ت خاصBة ليسBت مBن طبيعBة الكلمBات فBي اصBل 

طيع ان نصBBل الBBى الحقيقBBة ا� بتطھيBBر الكلمBBات مBBن ھBBذه المعBBاني الثانويBBة التBBي وضBBعھا؛ ولBBن نسBBت

  .)4(تضيفھا المخيلة

تحول عجيBب فBي موقBف  العقل واحتقار الخيال والصور، بدأجيد ولمغا�ة الك�سيكيين في تم

لنفسي ، فالفكرة ليس لھا وجود حقيقي يظفر به وعي المرء مباشرة، والتأمل اا�دب الف�سفة ونقاد 

  .د الصورة، وھي وحدھا مصدر الجمالھو الذي يولّ 

وفي ھذا التحول تغير معيار الصورة، فبعد ان كBان الك�سBيكيون يBرون ان المشBاعر النفسBية 

فBي القBرن الثBامن عشBر الBى في الفن خاضعة لقواعد الفكBر والعقBل، اتجBه الف�سBفة الرومBانتيكيون 

[نھBا مظھBر الجمBال فBي التصBوير ؛ الشاعر ومشاعره التي تكشف عن خواطر  بالصورة ا�عتداد
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  -راء ارسBطوا السBابقةآبB اً تBأثرم -) 1784 -1713(ف الفرنسBي ديBدرو فقد ذھBب الفيلسBو. )1(الفني

مBBا يخلقBBه  بBBل ھBBو خBBالق يحBBاكي مBBايجري فBBي داخBBل نفسBBه، وان. الBBى ان الفنBBان �يحBBاكي الطبيعBBة

ل الطبيعة، وكأنه يضرب المثل كي تحاكيه م@ حَ اول ان يُ فالفنان يح. �وجود له في الطبيعة الخارجية

  .)2(ھي و� يحاكيھا

الخيBال قBوة الحBدس ، و� حاجBة بBه الBى حضBور موضBوعه ): 1804 -1724(ويقول كانBت 

؛ وھو ذو صلة بالحواس التي نأخذ عنھا معارفنا الدنيا، ولكنه يستقل عن ھذه الحواس في انه ياً حس@ 

رورة مثول ا�شياء الحسية امامه، فاذا اقتصر توليد مBا ضدون من  صوراً  نيستطيع وحده ان يكو@ 

 Rقبل من مرئيات فھو الخيال العام، اما اذا تجاوز ذلك الى صور ممكنة تستمد عناصرھا  بالحسّ  مر

وھي في ذاتھا اصيلة � عھد للمرئيات الواقعيBة بھBا، فھBو الخيBال ا�نتBاجي ، من المرئيات السابقة 

ة تقBوم بالمقارنBة والتركيBب والتمييBز، وتBربط الصBور بغيBر موضBوعھا ا[ول، حBرR  ل قBوةُ الذي يمث

ستعيض به عن موضوعھا ا[ول؛ فالخيال ا�نتاجي في اعلى درجاته بتخصيصھا لموضوع آخر ت

  .)3(ھو الخيال العلوي

ة و وبعد ذلك نشأت وظھرت المدارس ا�دبية في اوربا، واختلفت في رؤيتھا لمفھBوم الصBور

ينطلق من مباديء المدرسة  ثر ذلك اراء النقاد حولھا، كلٌ تھا في العمل ا�دبي، وكثرت على إاھمي

  .التي ينتمي اليھا

التBBذكر الBBواعي ‘‘ :ف الصBBورة مBBن خ�BBل مفBBاھيم علBBم الBBنفس، فيBBرى انھBBاعBBر@ يُ ) بBBراي(فالناقBBد 

BB، اي ان الBBذھن يقBBوم باسBBترجاع الصBBورة المختزنBB)4(’’لمBBدرك حسBBي سBBابق ه ة فيBBه بعBBد غيBBاب المنب@

الحسي لھا، وتعتبر الحواس ھي الوسيلة ا�ساسية فBي نقBل الصBورة مBن الواقBع الBى داخBل الBذھن؛ 

  .وان الذھن يقوم باسترجاع ما فيه من مخزون من دون تغيير او تطوير

وجوب اعطاء ملكة الخيال والتصور اھميتھا؛ وان ). جون مدلتون مري(في حين يرى الناقد 

Bوَ ح الصورة يمكن ان يُ مصطل Rخَ ع ويُ سBRارلBن اقتصBا ص مBدودة، وانمBرية المحBة  البصBى الد�لBه عل

  . )5(لة في يد ملكة التصورتوسيع افاقه ليكون في د�لته أقوى وأعظم آيجب 

 Sكيفية التولد، وليس الى ن، وومن ھذا يتضح ان الناقدين قد نظرا الى الصورة من زاوية التكو

  .                       ثرھا في العواطفعلى أھمية الصورة وأ خرون الضوءَ ط نقاٌد آسلR  خر، على حينشئ آ
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، )1(’’ما ينقل عقدة فكريBة او عاطفيBة فBي لحظBة زمنيBة‘‘يرى بان الصورة تمثل ) بوند(اقد فالن

  .)2(تمثل القوى المحركة للعواطف) ريتشاردز(وھي عند الناقد 

�ء النقاد ينطلBق مBن منطلقBات نفسBية سBايكولوجية �تخBرج ونجد ان مفھوم الصورة عند ھؤ 

نھBا ر ععب@Bعن الذھن وما فيه من نشاط؛ وان ھذه العقدة الفكرية او العاطفية؛ المحركة للعواطBف؛ تُ 

بالتجربBة الفنيBة؛ وان الصBورة الفنيBة عنBدھا، ھBي التعبيBر عBن ): رتيBكاديBت وي( الناقدة ا�وربيBة 

  .)3(ھنية؛ اي تقديم التجربة بعد ان يقوم العقل بتحويلھا الى ھذه الصورالتجربة على ھيئة صورة ذ

ان يجمع بين عملية تكون الصورة الذھنية المعبرة عن التجربة الذھنية، ) بليس بري(ويحاول 

ان التصوير الفني ھو عمليBة مBرور التجربBة بالBذھن،  فقد ذھب الى ودور الذھن في بنائھا وتنقيتھا

. )4(ثر، تھBب الشBعر عمقBه واثBره الفعBاللھا الى صورة فنية قوية ا[في بنائھا، ويحو@  يھا ويعملفينق@ 

Bور المعّبBل الصBي تنقBيلة التBل الوسBي تمثBي التBنرة ا� انه اھمل اللغة في تعريفه، وھBارب  عBالتج

  . والعواطف

فBي  شBيراً م ،)5(’’انھا رسم قوامه الكلمBات‘‘ف الصورة على، فقد عرR )ي دي لويسس(اما الناقد 

، ذلك الى الوسيلة التي تنقل بوساطتھا تلك الصBور، ا� انBه سBرعان مBا ادرك قصBور تعريفBه ھBذا 

  . )6(’’با�حاسيس والعاطفة المشحونةرسم قوامه الكلمات ‘‘:وذكر ان الصورة

لمختلف زوايا  جامعاً  ف الصورة تعريفاً عرّ قد حاول ان يُ ) فان(واخيرا نجد ان الناقد ا�وربي 

تالف عBادة مBن عناصBر محسوسBة، ، يقوياً  ك�م مشحون شحناً ‘‘:فذھب الى ان الصورة وضوع،الم

تحمل في تضاعيفھا فكBرة او عاطفBة، اي انھBا تحBوي بBاكثر مBن  ، �لحركة ، ظالوان،  خطوط ،

  .)7(’’منسجماً  �ً قع الخارجي، وتؤلف في مجموعھا كُ واالمعنى الظاھر، واكثر من انعكاس ال

كونة لھا، وما تحمله من ة التي تنقل الصورة والعناصر المشار في ذلك الى الوسيلاي انه قد ا

تثيره من عواطف، وانھا � تقتصر على تصوير الواقع، بل توحي باكثر من ذلك، عن  امافكار، و

  . طريق تأليف كيان تصويري منسجم
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النقاد  اراءعوا عليه من ن في فھمھم للصوة الفنية بما اطلد تاثر اغلب النقاد العرب المحدثووق

وتعBBددت كBBذلك اراؤھBBم بحسBBب تعBBدد المBBدارس . ا�وربBBين المختلفBBة فBBي النھضBBة ا�دبيBBة الحديثBBة

  . وا�تجاھات التي تبناھا كل ناقد منھم

فالدكتور عز الدين اسماعيل ينطلق في تعريفه للصورة من خ�ل ا�تجBاه النفسBي، فھBو يBرى 

ان الشBعور لBيس ‘‘:الذي يقBول) ھويلي(لناقد ا�وربي ك قول اذلھو الصورة، مقتفيا في ان الشعور 

ة ، وانمBBا الشBBعور ھBBو الصBBورة ، أي انھBBا الشBBعور المسBBتقر فBBي شBBيئاً يضBBاف الBBى الصBBورة الحسBBيّ 

ا� اننا نجد عدم امكان ا�تفاق على فھم الشعور، او كيفية تحليBل مكوناتBه، ممBا يجعBل . )1(’’الذاكرة

 ‘‘:عBز الBدين اسBماعيل توضBيحه، بقولBهفحاول الدكتور . تاج الى توضيح، يحھذا التعريف غامضاً 

تركيبة عقلية تنتمي فBي جوھرھBا الBى عBالم الفكBرة اكثBر مBن انتمائھBا الBى عBالم : ان الصورة الفنية

كما نقف ازاء ) التركيبة العقلية(غير انه لم يات بشي جديد، فنحن سنقف ازاء مصطلح . )2(’’الواقع

، فBBالجميع يقBBع داخBBل قBBوى ا�نسBBان الباطنيBBة التBBي طالمBBا اختلBBف فBBي تعريفھBBا )الشBBعور(مصBBطلح 

  .الدارسون وتقسيمھا

ة، يلتمسBBھا الشBBاعر فBBي كBBل مكBBان، وحBBدة تركيبّيBB‘‘ ان الصBBورة: الBBدكتور نعBBيم اليBBافي ويBBرى 

ده ومن الم�حظ، اننا سنقف ازاء مقصو. )3(’’ويخلقھا بجميع حواسه، وبكل قواه الذھنية والشعورية

وقBد يكBون  ، عBن التركيBب اللغBوي فربمBا كBان تعبيBراً . ايضBاً ) الوحدة التركيبية(مصطلحده بمقصو

ح  في ھBذا التعريBف ، فيضBاف تعريBف غBامض جديBد وضR من عناصر اخرى لم تُ  خر مكوناً آ شيئاً 

فض� عن اقتصاره على الصورة الشعرية مBن ، كرس ا�مر داخل الذھن فقط  الى بقية التعاريف،

  .الصور دون باقي

ور في الذھن بعد اكتسابھا من د الصS ح كيفية تولS ويحاول الدكتور محمد غنيمي ھ�ل ان يوض@ 

ھا وأوراقھBا وألوانھBا الى وردة من الورود في شكل اذا نظرتُ ‘‘:فيقول.لخارج؛ ويضرب لذلك مث�ا

مستقل في  ، تياء خارج عن حدود ذمن ا�شيا ءٍ شي ا بصددفيھا امامي، فأن بھا،  وتأملتُ  الخاصة

اسBتطيع ان اتحكBم وجوده عني، يفرض نفسه بمقوماته الخاصة به على الوعي ا�نساني، بحيث � 

  .)4(’’عداماً او إ يجاداً فيه بھذا الوعي إ

فھBBي غائبBBة عنBBي، او فBBي حكBBم  اراھBBا ، نBBي �ثBBم ان وجودھBBا صBBورة يسBBتنتج أ‘‘: ثBBم يضBBيف

فأسBتطيع ان انميھBا او اطورھBا او م فيھا، تحكR يي، أة لي، وھي في الصورة ملك لوعالمعدوم بالنسب
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ر وضعھا دون ان يمس ذلك وجودھا الخارجي في شيء، واستطيع كBذلك ان انظمھBا فBي سBلك غي@ أُ 

BBأخBBرى مBBن جنسBBھا، او أ صBBوراً  ر جنسBBھا لع�قBBة مBBن الع�قBBات اراديBBة لغايBBة خاصBBة، وفBBي ھBBذه غي@

  .)1(’’بعد ان كانت شيئا من ا�شياء، كرالعملية الذھنية تصبح الصورة ملكا لعالم الف

 Rن ة المكتسأ� انه قد اقتصر في مثاله التوضيحي ھذا على الصور الحيBط، مBارج فقBبة من الخ

 RمBن ثBرى، ومBة ا�خBى دون ا�شارة الى الصور المعنويBذھن علBدرة الBا  مقBترجاعھا او تطويرھBاس

جميBBع الغايBBات الفكريBBة  م يBBدخل ضBBمنهلغايBBة خاصBBة؛ وھBBذه الغايBBة الخاصBBة تعبيBBر عBBا مBBرة ثانيBBة

ولBBم ينتقBBل الBBى مرحلBBة نقBBل تلBBك الصBBورة الBBى  إ� انBBه قBBد توقBBف عنBBد ھBBذه المرحلBBة ، .والشBBعورية

ي في مثاله ، فلم يذكر اللغة من قريب او من بعيد، وانما بقبوساطتھا ا�خرين، والوسيلة التي تنقل 

  .ھا فيهور وتطويرليات صناعة الصS متتبعا آ) داخل الذھن(

السابق ، الذي عرض ) كانت(من راي  ، يقترب كثيراً امثلة ويلحظ ايضا انه فيما ضرب من 

لية اكتساب الصور الخارجية بوساطة الحواس، ومن ثم اعادتھا مرة اخرى عن طريق الخيال فيه آ

راي  وھBو. )2(العام، او اعادتھا مختلفة بعض الشيء عن طريق الخيال ا�نتاجي او الخيال العلBوي

  .يقترب ايضا من راي ارسطو الذي لم يخرج عنه ا�وربيون

تعبيBر : الصورة في ابسط وصBف لھBا ‘‘، فھي تجد بأن  ولروز غريب تعريف للصورة ايضاً 

ھBي لوحBة مؤلفBة مBن كلمBات، او مقطوعBة  .مظاھرھBا المحسوسBة وأبأجزائھBا  حBدث عن حالBة او

ز على طاقتھا ركُ توحي بأكثر من الظاھر، وقيمتھا تَ ة في الظاھر، لكنھا في التعبير الشعري وصفي@ 

ة، فھBي ذات جمBال ذاتBي نسBتمده مBن اجتمBاع الخطBوط وا�لBوان والحركBة ونحBو ذلBك مBن ا�يحائيّ 

 ة، وھي ذات قوة ايحائية تفBوق قBوة ا�يقBاع، [نھBا تBوحي بBالفكرة، كمBا تBوحي بBالجو@ عناصر حسيّ 

  .)3(’’والعاطفة

مقو�ت النقاد ا�وربيين بعد من  باً صيل في التعريف، فأننا نجده مركR وعلى الرغم من ھذا التف

قولBة بم) ھBي لوحBة مؤلفBة مBن كلمBات(او بدلت بعض مفرداتھا، فما اشبه قولھBا ، عيد رصفھا ان أُ 

، وما اشبه بقية اجزاء التعريBف بقBول )ھي رسم قوامه الكلمات(سي دي لويس عن الصورة الفنية 

اعدا ذكر العناصBر المكونBة للصBورة م رت فيه ،خR مت وأبعد ان قدR  ،)4(السابق) نفا(الناقد ا�وربي 

نت الصورة توحي واخيرا اذا كا. نفسه فقد ذكرتھا بصورة متطابقة وعلى الترتيب الموجود ھناك ،
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لة ضBبابية � يعBرف تبقBى مسBأ) بBالجو(ن مسBألة ايحائھBا بالفكرة والعاطفة مسألة يمكBن فھمھBا ، فBإ

  !.د منھاالمقصو

ايBة التBي يسBمو لى الصورة من منطلق الوظيفBة والغوينطلق ا�ستاذ احمد الشايب في نظرته ا

 Rالفنان الى بلوغھا، فھو يرى أن Bورة الفنيBا : ةالصورة ا�دبية او الصBاول بھBي يحBائل التBي الوسBھ

الصBورة بالصBورة وھBو بBذلك لBم يحصBر . )1(ائه او سامعيهرR الى ُق  ديب نقل فكرته وعاطفته معاً ا[

بشكل عBام، لتشBمل فBي ذلBك ، بل قال عند ا�ديب )ان الصورة عند الشاعر(الشعرية فقط، ولم يقل 

Bبالتعبير عن العواطBف؛ بBل جعلھBا مُ  ولم يحصرھا ايضاً : الصورة في جميع فنون ا�دب رة عBن عب@

ان الصBBورة ھBBي ‘‘: الالBBذي قBB) بونBBد(ناقBBد ا�وربBBي ، وھBBو بBBذلك يقتفBBي اثBBر الالفكBBرة والعاطفBBة معBBاً 

  .)2(’’ماينقل عقدة فكرية او عاطفية في لحظة زمنية

ر عن قBوة العاطفBة وحBرارة الشBعور لديBه عBن عب@ ، ان ا�ديب يحاول ان يُ ويرى الشايب ايضاً 

Bة اخBن آطريق لغBا مBا فيھBوير مBتطيع تصBائرة ، وتسBه الثBتوى نفسBى مسBمو الBوى رى، تسBار القBث

لتBزداد قBوة وجمBا�؛ ، وتنقلھBا الBى درجBة ارقBى  ، م المعانيجس@ ر التي تُ الوجدانية، فيلجأ الى الصو

  .)3(فيلجأ الى التشبيه او ا�ستعارة او الكناية او المبالغة او التخيل

غيرھBا مBن الصBور  مBنوكأنه اراد ھنا فBي اضBافته ا�خيBرة، ان يميBز تلBك الصBور الشBعرية 

اشBة ھBي تلBك الصBور ن الBنفس الثBائرة والعواطBف الجيR ر عBعب@Bعبرة عن ا�فكار، فالصور التي تُ المُ 

Bمة للمعاني والمملوءة بالمبالغة والتخييل، والتي � تكBون ا� عBن طريBق لغBة ايحائيBة مُ جس@ المُ  رة عب@

  .وصياغة تركيباً 

وھBBي الشBBكل ، وابBBراز العاطفBBة قBBوة خ�قBBة قBBادرة علBBى نقBBل الفكBBرة فالصBBورة عنBBد الشBBايب 

طريBق ايجBاد الم�ئمBة  ، وعBن تفاعلBه الBداخلي عBنلحالBة النفسBية للمنشBيء الخارجي المعبBر عBن ا

  .)4(والتناسب بين الفكرة وا�سلوب، او اللغة وا�حاسيس

ان امتزاج المعنى وا�لفBاظ والخيBال ‘‘ايضا، فھو يرى  وللدكتور داود سلوم رأي في الصورة

ھا و النظر اليھBا مBرة واحBدة عنBد نقBد كلھا  ھو الذي يسمى بالصورة ا�دبية، ومن ترابطھا وت�ؤم

  .)5(’’النص يقوم التقدير ا�دبي السليم
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صBر بنBاء الBنص الBى الصBورة الكليBة احBد عنا دS َعBوھو تعريBف يخBرج بالصBورة الفنيBة التBي تُ 

التي عن طريق فھمھBا وتحديBدھا مBن قبBل المتلقBي يمكBن لBه ان يضBع  له ،لنص، او الفكرة العامة ل

وھBل اراد !. دبي عليه، و� نBدري مBاذا يقصBد بBامتزاج المعنBى وا�لفBاظ والخيBالتقديره وحكمه ا�

ي عبBد القBاھر الجرجBاني ھBو رأ، كمBا  الصورة المستنبطه من الشكل والمضمون معاً : بالخيال ھنا

  !.السابق

بعد ذلك أيضاً ، وجامعا للصورة  ويحاول الدكتور محمد حسين علي الصغير ان يضع تعريفاً 

 وينBBاقش اراء مجموعBBة كبيBBرة مBBن العلمBBاء والبBBاحثين فBBي الموضBBوع، لBBيخلص الBBى انان يBBذكر 

دبBي، والحصBيلة الناجمBة عBن أ الع�قBة القائمBة بBين اللفBظ والمعنBى فBي نBٍص  عBنعبBارة ‘‘:الصورة

 اقترانھمBBا، فھBBي غيرھمBBا منفصBBلين، وھBBي امتBBداد لھمBBا مجتمعBBين، فليسBBت ھBBي اللفBBظ بمفBBرده شBBك�ً 

ھا الخصائص المشBتركه بينھمBا، والتBي ، ولكنّ  مجرداً  ذھنياً  � المعنى بذاته مضموناً ، ورناناً  فارغاً 

تقBBوم بھBBا شخصBBية الBBنص ا�دبBBي، وتتميBBز عBBن غيرھBBا مBBن النصBBوص بمBBا تحملBBه مBBن احاسBBيس 

وانفعا�ت قد � يوحي بھا ظاھر اللفظ، و� يحققھا مجرد المعنBى، ولكنھBا مBزيج بBين د�لBة اللفBظ، 

بمBا تضBفيه صBياغة الشBكل فBي نى في تحقيBق نمBوذج ادبBي، اوتمييBز نBص عBن نBص وايحائية المع

  .)1(’’، وما تمليه خصائص المعنى في تاثيره واحاسيسها�ستعارية ع�قاتة

وان كBان اوضBح مBن تعريBف الBدكتور  –ر الصBغير الBذي نقلنBاه باكملBه وھذا التعريف للBدكتو

�يخرج عن راي عبد القاھر الجرجاني  ونظرته الى  ا� اننا نجد بانه – داود سلوم واكثر تفصي�ً 

BBف َشBBذا التعريBBأن ھBBة، فكBBورة الفنيBBفَ رح مُ الصBB Rص RوBBن القBBو مBBذي � يخلBBاني ، الBBرأي الجرجBBة ل ل

  .)2(ةقR والدِ 

نBان مBن معطيBات نھBا خيBال الفكوS تشBكيل لغBوي، يُ ‘‘: الفنية عند الدكتور علي البطBل والصورة

مBن الحBواس، الBى جانBب مBا�  ةس في مقدمتھا، فاغلBب الصBور مسBتمدR المحسو متعددة، يقف العالم

  . )3(’’ةيمكن اغفاله من الصور النفسية والعقلية، وان كانت �تاتي بكثرة الصور الحسي@ 

التي تبناھا الدكتور محمد غنيمي ھ�Bل، والBذي الرؤية تلك ، وھو يخالف في رؤيته للصورة 

ن صBور ا�خBBرى كالنفسBBية والعقليBBة، وإة مBBن دون انBBواع الاقتصBر فBBي مثالBBه علBBى الصBورة الحسBBي

فBي  البطل الى ان الصورة تشBكيل لغBوي ، الدكتور علي ؛ وكذلك تطرق كانت ا�ولى اكثر وجوداً 

 RلBBين ظBBيراً  حBBل اس�BBي ھBBد غنيمBBدكتور محمBBي تُ  الBBيلة التBBى الوسBBرق الBBم يتطBBذھن، ولBBل الBBل داخBBنق

  .الصورة بوساطتھا الى ا�خرين
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الBذھن  فBيالدكتور عبد الس�م احمد الراغب ان يوضح عملية تكBون الصBورة الفنيBة  ويحاول

ان ا�نسBBان يشBBاھد ا�شBBياء وينفعBBل بھBBا ويBBدركھا  ذھBBب الBBى، فقBBد مBBن الصBBورة الحسBBية الخارجيBBة 

عبد العزيز عتيق ، ويقتبس تعريف الدكتور )1(التصور عن ا�دراك الحسي ، ثم ينشيءحسياً  ادراكاً 

ة عنBد غيبتھBا عBن الحBواس مBن غيBر تصBرف استحضار صور المدركات الحسي@ ‘‘: وھوللتصوير، 

وھنا يتدخل الذھن في اختزان ھذه الصورة : يضيف ثمR  ،)2(’’فيھا بزيادة او نقص او تغيير او تبديل

  .)3(المسماة الصورة الذھنية

Bل الBى آالBذھن الBى ھBذه المرحلBة، يصB، وعندما يصل بعملية تكون الصورة في ثم يضيف Rة لي

من داخل ذھنه الى المتلقي، ويطلق على ھذه ا�لية او العملية مصطلح ) للصورة الفنية(نقل المبدع 

والتصوير ھو ابBراز ھBذه ‘‘: لدكتور ص�ح الخالدي الذي قال، الذي يقتبس تعريفه من ا)التصوير(

  .)4(’’الصور الى الخارج بشكل فني

نجBد  م لمراحل تكBون الصBورة داخBل الBذھن ،ور عبد الس�ا� اننا عند التدقيق في شرح الدكت

، ومBن قبلBه الفيلسBوف )5(ذكر مثل ذلBك الBدكتور محمBد غنيمBي ھ�Bل ، فقدبانه لم يأت بشيء جديد 

BB، )6(كانBBت ا�وربBBي Rد وضBBه قBBه، انBBب لBBن ان ُيحسBBن يمكBBطلح  حَ ولكBBين مصBBة بBBورة جليBBرق بصBBالف

  .)7()التصوير(، ومصطلح )روS صَ التَ (

 يمكBن ان نسBتنتج منBه، ومBن غيBره) بشكل فني(ن اخراج الصور الى الخارج ك القول باوكذل

بوسBائل التجسBيم او  ان يتضمن خيا�ً  ليس شرطاً ) الشكل الفني(اقوال الف�سفة والنقاد بأن ھذا  من

 بالتشبيه وا�ستعارة والمجاز والكناية؛ بل ربما تتضمن التشخيص او ما يعرف في الب�غة القديمة

عBادة ى داخل صBورة فنيBة جديBدة عBن طريBق إالصورة عناصر حسية مقتبسة من الواقع، ولكن تبن

  .البناء والترتيب الموحي المؤثر

التBي يعمBل فBي تشBكيلھا  عد الصورة محصورة با�نواع الب�غيةوعلى ضوء ھذا المفھوم لم تً 

فتكBBون عبBBارات حقيقيBBة  ، مBBن المجBBاز اص�BBً  -بBBالمعنى الحBBديث -فقBBد تخلBBو الصBBورة ‘‘: الخيBBال
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   .من ھذه الرسالة)  18( الصفحة : ظ )(6

   .36: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم: ظ )(7



 )

ور عبBد الفتBاح ويBرى الBدكت. )1(’’ل صBورة دالBة علBى خيBال خصBبك@ َشBا�ستعمال، ومع ذلك فھBي تُ 

ن الصBBور الجميلBBة الخصBBبة جBBاءت مBBن اسBBتخدام عبBBارات حقيقيBBة مBB نجBBد كثيBBراً ‘‘اننBBا : صBBالح نBBافع

  .)2(’’�مجاز فيھا

ود فBي الشBعر العربBي عبBارة عBن من الوصف الموج فضل كثيراً ص�ح كتور دبر الولذلك يع

بيBات ذي ق الBدكتور علBى أفقBد علBR � خيال فيBه ، حقيقياً  وان كان ذلك الوصف وصفاً . صورة فنية

  :)3(الرمة

نجح الشاعر في تقديم ، يذلكخر، بالرغم من بيه و� استعارة، و�مجاز آة تشفليس ثمR ‘‘: بقوله

تمثيل حسي، نتردد في وصفه بأنه خيالي، اذ يمكن له ان يعتمد على تجربة واقعة، ويصBفھا بدقBة، 

  .)4(’’على استحضارھا و تمثيلھا دون تكوينھا ا�صلي مما يجعل دور الخيال قاصراً 

B Sة ويبدو ان طبيعة اللغة العربية تساعد على التوسBي لغBورة، فھBوم الصBي مفھBدل ع فBرة تBمعب

فكBأن ‘‘ �مجBاز فيBه،  ، ولو كان ذلك التعبير حقيقيBاً الموحيةعلى معانيھا من خ�ل الد�لة الشعرية 

، ينبعث من مقدرة الشBاعر علBى تركيBب عبارتBه، وتنسBيق كلماتBه، فنياً  دبي تصويراً في كل تعبير أ

، بعBضقتھBا بعضBھا مBع ا�لفاظ، ومBن ع� باطنوعلى قدرته في استنباط ا�يحاء الفني الكامل في 

  .)5(’’فيكسو التعبير مجا� فنيا

بعBد ان جمBع عBدداً غيBر للصورة  جامعاً  وقد حاول الدكتور عبد ا�له الصائغ ان يضع تعريفاً 

غBة فھBي تشBكيل جمBالي، تستحضBر فيBه لُ : اما الصورة الفنية‘‘: فقال. قليل من اUراء في الموضوع

ل�جسBBام، او المعBBاني بصBBياغة جديBBدة، تمليھBBا قBBدرة الشBBاعر،  ة او الشBBعوريةا�بBBداع الھيئBBة الحسBBيّ 

  .)6(’’خراز والحقيقة، دون ان يستبد طرف بآوتجربته، وفق تعادلية فنية بين طرفين، ھما المج

ويعني بالتشكيل الجمالي، انھا ليست مجرد تشكيل لغوي، بل ھي تشكيل لغوي خاص، يقصد 

  .به التصوير والتاثير

                                                             

   .25: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري )(1

   .59 -58: الصورة في شعر بشار بن برد )(2

   .349/ 1: ديوان ذي الرمة )(3

   .236: علم ا�سلوب مبادؤه واجراءاته )(4

   . 24: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي )(5

   . 159: الصورة الفنية معيارا نقدياً  )(6

 RيBBر أعشBBة غيBBالي حيلBBية مBBنن  
  

  بلقط الحصBى والخBط فBي التBرب مولBعُ 
  



 )

ا اغلBBب بعBBد ان تناولھBB ا تعريBBف الصBBورة مBBن زاويBBة المتلقBBي ،ن يتنBBاولوخBBرون اوقBBد حBBاول آ

ھBي المنطقBة ‘‘فالدكتور سمير علي سمير الدليمي يBرى بBأن الصBورة  الدارسين من زاوية المبدع ،

و� . )1(’’با�قنBاع النفسBي والعقلBي و شBعورياً  المتلقBي عاطفيBاً  هتوج@ شعة التي ا�يحائية الشعرية المُ 

  !من غموض وعدم توضيح ) المنطقة ا�يحائية الشعرية المشعة(ي قوله يخفى ما ف

 Rما يتماثل ‘‘الصورة  ذھب الى انف  الدكتور كامل حسن البصير الزاويةفھا من ھذه وكذلك عر

، وموھومBBات متخBBي�ت تصBBوراً و، ، ومعقBBو�ت فھمBBاً بواسBBطة الك�BBم للمتلقBBي مBBن مBBدركات حسBBاً 

ا الى ذلك من ا�شياء وا�مور التي تفضي اليھا ھذه القوة اوتلك مBن ، وم، واحاسيس وجداناً تخميناً 

  .)2(’’أو من غير وعي القوى المركبة في ا�نسان وعياً 

 Rفي قوى ا�نسان الباطنة ومدركاته لوا القول وھو تعريف متأثر بالمناطقة والف�سفة الذين فص

لBBك مBBن ا�شBBياء ومBBا الBBى ذ(الBBدكتور قBBة، و�سBBيما عنBBدما يقBBول غيBBر محBBدد بد ممBBا جعلBBه تعريفBBاً  ،

  ). ھذه القوة او تلك من القوى المركبة في ا�نسان:(، وقوله)وا�مور

ة الفنيBة عنBده مBن ، فالصBورر ايضBاً يوللدكتور جابر عصفور تعريف للصورة من ناحيBة التBأث

فيمBا  ھميتھBاوجBه مBن اوجBه الد�لBة، تنحصBر أطريقة خاصة مBن طBرق التعبيBر، او ‘‘: ھذه الناحية

BBتحدثBBه فBBي معنBBى مBBن المعBBاني مBBن خصوصBBية وتBBاثير، ولكBBن  Rية، او ذاك كا اأيBBذه الخصوصBBت ھBBن

BنھBا � تُ فBي ذاتBه، إ ر مBن طبيعBة المعنBىغّيBفان الصBورة لBن تُ  التاثير ،  عرضBهر ا� مBن طريقBة غي@

  .)3(’’وكيفية تقديمه

يمكBن لنBا ان نضBع ،  التعريفBات ا�خيBرة التBي تناولBت الصBورة مBن جانBب المتلقBي ومن ھBذه

وذلBBك �ن ھBBذه  سBBة الصBBورة وبنائھBBا الفنBBي فBBي القBBرآن الكBBريم ،يفيBBدنا فBBي درا لھBBا ،مفھومBBا عامBBا 

ولBيس ك�Bم اديBب او شBاعر  مثل ك�Bم الخBالق جBل وع�B ،س يُ قدR مُ  الصورة جاءت من خ�ل نٍص 

عتمBاد مثBل ھكBذا فBان ا ويختزنھBا او يطورھBا داخBل الBذھن ،يكتسب الصورة الحسBية مBن الخBارج 

  .منطلقات في تحديد مفھوم الصورة �يمكن ان نطبقھا على ك�م L جل ج�له

مBBن كونھBBا عبBBارة عBBن تركيBBب لغBBوي  مفھومنBBا للصBBورة فBBي الBBنص القرآنBBي، ولBBذلك ينحصBBر

سBياق معBين لغBرض خلBق تBأثير  فBييعبر عن منظور واقعي او خيBالي، يسBتعمله المبBدع ، مستقل 

صود عند المتلقي، يتمثل بالوظيفة التBي مBن اجلھBا اسBتعملت الصBورة فBي ذلBك عقلي او عاطفي مق

  .السياق

  
                                                             

    86:الصورة في التشكيل الشعري )(1

  .267: ي البيان العربيبناء الصورة الفنية ف) 2(

   .323: الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب )(3



 )

  

  تطور دراسة الصورة القرانية عند القدماء: المبحث الثاني

ن الكريم عند القدماء من خ�ل تلك الوقفات رآيمكن َتلمRس تطور دراسة الصورة الفنية في الق

او  او تناسBBباً  او تفسBBيراً  نBBي لغBBةً راسBBتھم للBBنص القرآفBBي أثنBBاء دالتBBي وقفوھBBا ازاء بعBBض الصBBور 

  .او غير ذلك من انواع الدراسات اعجازاً 

[بBBي عبيBBدة معمBBر بBBن المثنBBى ) نمجBBاز القBBرآ(تلBBك الدراسBBات ھBBو كتBBاب مBBن اقBBدم  ولعBBلّ 

ــ�{{{{:، ذلBBك الكتBBاب الBBذي وضBBعه بعBBد ان سBBأله سBBائل عBBن قولBBه تعBBالى)ھBBـ210ت( �;�<ْ,َ=�ــ �;�<ْ,َ=�ــ �;�<ْ,َ=�ــ ــ<�    =َ,ْ>�;� ــ<�$َ/َ�# ــ<�$َ/َ�# ــ<�$َ/َ�# #�َ/َ$    �?	�@��?	�@��?	�@��?	�@�    

�������� �A�=��ـ�9: �A�=��ـ�9: �A�=��ـ�9: �A�=�بBو فاجابBه أ. عBرف ؟رف مثلBه، وھBذا لBم يُ عاد بما عُ ،وإنما يقع الوعد وا�ي]65/الصافات[}}}}:�ـ�9

  :             ما سمعت قول امريء القيسعلى قدر ك�مھم ، أ م L العربَ انما كلR : عبيدة بقوله

. حسن منه ھBذا الجBوابفاستُ  يھولھم، اوعدوا بهمر الغول ان أما كنّ ا الغول قط، وإم لم يرووھ

  .)2(فوضع ھذا الكتاب ، لمثل ھذا واشباھه ، نفي القرآ فقرر ان يضع كتاباً 

ن فيه بعض بيR  اً بل وضع كتاب، في كتابه) الصورة(دراسة اشباه ھذه ب يتقيد� ان ابا عبيدة لم إ 

واحتيج فيه الى شBرح وتوضBيح، واطلBق علBى كBل ذلBك  ين من فھم القرآن ،اشكل على المتأخر ما

رف � مBBا يقابBBل الحقيقBBة فBBي ُعBBيقصBBد بBBه الطريBBق فBBي تأديBBة المعنBBى ، الBBذي كBBان ) المجBBاز(اسBBم 

  .)3(الب�غيين

عنBي بتوضBيح معBاني ا�لفBاظ قد  تجد المؤلف )ھـ207ت (اء رّ للف) معاني القرآن(وفي كتاب 

مBBع بعBBض الوقفBBات وا�شBBارات البيانيBBة فBBي الBBنص ،  فض�BB عBBن القBBراءات ، يBBبا�عBBراب والتراك

  .نيآالقر

لھBا   ون وقوفBه عليھBا تمييBزاً نية مBن دون ان يكBء دراسته على بعض الصور القرآاثنا رR فقد مَ 

� انه ذكر في بعض ا�حيان مسميات ب�غيBة اخBذت مBدلول من غيرھا من مكونات ذلك النص ؛ إ

                                                             

  .62: ديوان امرىء القيس) 1(

  تاريخ بغداد ومدينة : ، وكذلك ظ106 -105/ 2: وفيات ا�عيان وابناء الزمان:  ظ )(2

   .254/ 13: الس�م

   .8/ 1: مجاز القرآن )(3

  لنBBBBي والمشBBBBرفّي مضBBBBاجعييقتُ أ
  

  )1(كأنياب أغوالِ  زرقٍ  ومسنونةٍ 

  )1(أغBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBوالِ 
  



 )

كالكنايBBة والتشBBبية ، ت فيمBBا بعBBد مBBن وسBBائل التصBBوير البيBBانيدR غBBي بعBBد حBBين، وُعBBالمصBBطلح الب�

  .)1(وغيرھا

فعلى الرغم من اشارته الى الصورة والتصBوير ، )ھـ255ت (ذلك كان ا�مر عند الجاحظ وك

عBن ا�شBارة  ا� انه اكتفBى بتوضBيح معBاني المفBردات، فض�Bً  بما يقرب من معناھما ا�صط�حي

ان عنBد مBروره علBى بعBض الصBور يه او التمثيل او ا�ستعارة او غيرھا مBن وسBائل البيBالى التشب

  .)2(نيةالقرآ

للBBرد علBBى فقBBد وضBBع ابوابBBا كاملBBة  ،)نشBBكل القBBرآتأويBBل مُ (فBBي ) ھBBـ276ت (امBBا ابBBن قتيبBBة 

فقد وضع باب الرد على ادعاء التناقض وا�خت�ف، وباب الرد على  الطاعنين في ب�غة القرآن ،

فض� عن باب القول فBي المجBاز وا�سBتعارة  والحBذف وا�ختصBار والكنايBة . )3(لمتشابه وغيرھاا

والتعريض وغيرھا من ابواب الب�غBة واللغBة التBي تناولھBا مBن خ�Bل تفسBير كثيBر ممBا اشBتبه فBي 

  .تأويله

    ���9�BCْـ� ���9�BCْـ� ���9�BCْـ� ���9�BCْـ� {{{{:ل فBي قولBه تعBالى للسBماء وا�رضابن قتيبة مBن تBأو ، ردR )باب القول في المجاز(ففي 

ً�E&�َ=ً�E&�َ=ً�E&�َ=ً�E&�َ=    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�    ً�3&Fَ$ً�3&Fَ$ً�3&Fَ$ً�3&Fَ$    �َBَ��َG�َBَ��َG�َBَ��َG�َBَ��َG    ��*&9َHَ���*&9َHَ���*&9َHَ���*&9َHَ�    �A�<�C�َ=�A�<�C�َ=�A�<�C�َ=�A�<�C��&Bَ,َـ/�Jْ     �3ـIِ �3ـIِ �3ـIِ �3ـ}}}} ِI :انه عبBارة عBن تكوينBه لھمBا، وقولBه لجھBنم ]11/فصلت[{{{{=َ� �Jْ/َـ,َB&�� �Jْ/َـ,َB&�� �Jْ/َـ,َB&��    

ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	    ْI�3ْI�3ْI�3ْI�3    0��0��0��0���5ِLـ'�     ��5ِLـ'� ��5ِLـ'� ��5ِLـ'� �ومBا نطBق ‘‘: ابBن قتيبBة كBل ذلBك بقولBه فقBد ردR سBعتھا ؛ انه اخبار عBن  ]30/ق[}}}}

وا�رجBل،  ؟ وL تبBارك وتعBالى ينطBق الجلBود وا�يBديلعجBبجھنم ونطق السBماء وا�رض مBن ا

�{{{{:ر الجبBBBBBBBBال والطيBBBBBBBBر بالتسBBBBBBBBبيح، فقBBBBBBBBالخ@ سBBBBBBBBويُ َ�&F#Mــــــــ �N ��Oِ�#ــــــــَ�&F#Mــــــــ �N ��Oِ�#ــــــــَ�&F#Mــــــــ �N ��Oِ�#ــــــــَ�&F#Mــــــــ �N �ــ�O    َKِ�#ــــــــ ــ�Pْ��َKِ"�ــــــ ــ�Pْ��َKِ"�ــــــ ــ�Pْ��َKِ"�ــــــ ــــــــ<�    ��Pِْ"�ــــــ �<��ــــــــ<� �<��ــــــــ<� �<��ــــــــ<� �<��    �0&Q�"ــ ــ"�Q&�1�5�0ــــــ ــ"�Q&�1�5�0ــــــ ــ"�Q&�1�5�0ــــــ ��ْ>�:�ــــــــ
�     �1�5ــــــِR �
��ْ>�:�ــــــــِR �
��ْ>�:�ــــــــِR �
��ْ>�:�ــــــــِR

 �S��Fـ& ِTْ���	 �S��Fـ& ِTْ���	 �S��Fـ& ِTْ���	 �S��Fـ& ِTْ���	{{{{]ن  ،)4(’’الخ...]18/صBة مBات المباركBذه ا�يBي ھBاموجود فBاھر مBى ظBاي انه اعتمد عل

اشBBارة الBBى ا�سBBتعارة او التشBBخيص او غيBBر ذلBBك مBBن وسBBائل البيBBان الداخلBBة فBBي  غيBBر تأويBBل او

  .التصوير

� {{{{:ا� انه ذكر في باب ا�ستعارة، وفي معنى قوله تعالى�Uَ���Uَ���Uَ���Uَ�    &VَW�R&VَW�R&VَW�R&VَW�R    �)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E    ���U�1�����U�1�����U�1�����U�1��    �X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	    ����	����	����	����	     ��ُ��    $َـ��ُ�� $َـ��ُ�� $َـ��ُ�� $َـ

 �05ِFَـY*�� �05ِFَـY*�� �05ِFَـY*�� �05ِFَـY*��اذا ارادت  العBرب تقBولن فBإ. �مھBمان ذلBك جBار علBى عBادة العBرب فBي ك ،]29/الدخان[}}}}

                                                             

   .57/ 3، 313 /2: معاني القرآن: ظ )(1

   .25/ 5، 38/ 4، 345 – 343/ 1: الحيوان: ظ )(2

   .وما بعدھا 29: تاويل مشكل القرآن: ظ )(3

   .75: تاويل مشكل القرآن )(4



 )

، اظلمBBت الشBBمس لBBه: تعظBBيم مھلBBك رجBBل عظBBيم الشBBأن، رفيBBع المكBBان، عBBام النفBBع، كثيBBر الصBBنائع

والبرق والسماء وا�رض، يريدون المبالغة فBي وصBف المصBيبة  وكسف القمر لفقده، وبكته الريح

B Rاً به، وانھا قد شملت وعمBم جميعBذب �نھBك بكBيس ذلBه، وا ت، ولBون عليBرف متواطئBه يعBامع لBلس

  .)1(مذھب القائل فيه

0��0    �َ	��َ	��َ	��َ	�    {{{{ :في قوله تعالىو ، وفي باب ا�ستعارة ايضاً ��0��0��    �Z�َ$�Z�َ$�Z�َ$�Z�َ$    ً�B&9��ً�B&9��ً�B&9��ً�B&9��     �[�    ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
     Rِـ<� Rِـ<� Rِـ<� Rِـ<�     U�5&:�ـ
 U�5&:�ـ
 U�5&:�ـ
 U�5&:�ـ
     �ُـ��ً �ُـ��ً �ُـ��ً �ُـ��ً     �َـ<� �َـ<� �َـ<� �َـ<�     	�\�>�,ْ*�ـ� 	�\�>�,ْ*�ـ� 	�\�>�,ْ*�ـ� 	�\�>�,ْ*�ـ�     �َ/2َ&9�9&*�ـ�]� �َ/2َ&9�9&*�ـ�]� �َ/2َ&9�9&*�ـ�]� �َ/2َ&9�9&*�ـ

ِ?��*��ِ?��*��ِ?��*��ِ?��*��    0�Uَ$0�Uَ$0�Uَ$0�Uَ$    �>ُ,َ]���>ُ,َ]���>ُ,َ]���>ُ,َ]��    
��
��
��
��    �J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ��    �_&9َ��_&9َ��_&9َ��_&9َ�    ٍaِ�َMِRٍaِ�َMِRٍaِ�َMِRٍaِ�َMِR    ��;&*����;&*����;&*����;&*��    �!��َ4َ$�!��َ4َ$�!��َ4َ$�!��َ4َ$    �0�5ُb�0�5ُb�0�5ُb�0�5ُb    �05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,��    ������������    ْ��ُ��َ$ْ��ُ��َ$ْ��ُ��َ$ْ��ُ��َ$    �Z�ُ,�U&<�5�Z�ُ,�U&<�5�Z�ُ,�U&<�5�Z�ُ,�U&<�5{{{{]نراه يقول. ]122/ا�نعام :

ثم يضيف معلقاً على قوله  .)2(’’يھدي به سبل الخير والنجاة فھديناه وجعلنا له ايماناً  اي كان كافراً ‘‘

، فاسBBتعار المBBوت مكBBان الكفBBر ، اي فBBي الكفBBر ‘‘) :ه فBBي الظلمBBات لBBيس بخBBارج منھBBامثلBB: (تعBBالى

وھكBBذا فBBي بقيBBة شBBواھده علBBى ا�سBBتعارة التBBي . )3(’’والنBBور مكBBان ا�يمBBان، والحيBBاة مكBBان الھدايBBة 

بعBادة العBرب اذا اسBتعارت الكلمBة ووضBعتھا مكBان  ومختصBةفترقBة عBن المجBاز، اصبحت عنده مُ 

  .)4(لھا، او مشاك� الكلمة، اذا كان المسمى بھا بسبب من ا�خرى، او مجاوراً 

في ھذا العصر ومBا ن الكريم لمفسرين الذين فسروا القرآوكذلك �نجد شيئا ذا بال عند أشھر ا

 الطبBريومن بعدھم تفسBير ) ھـ161ت (وتفسير سفيان الثوري ). ھـ104ت (فتفسير مجاھد . قبله

ة الBى درس �نBرى فيھBا اضBافة مھمB). نجامع البيان عن تاويBل اي القBرآ(ف المعرو) ھـ310ت (

ھا على المBاثور فBي توضBيح المفBردات وشBرح ا�يBات فقد اعتمد اصحاب. نالصورة الفنية في القرآ

  .)5(نيداخل النص القرآغيرھا  منيميزھا  من دون الوقوف على الصورة وقوفاً 

  

  

تنBاول  نجBده، )إعجBاز القBرآنالنكBت فBي ( في رسBالته ) ھـ386ت (وعندما نقف مع الرماني 

فBBي بBBاب دراسBBة ا�عجBBاز  ، ھBBاغيرونيBBة المبنيBBة علBBى التشBBبيه وا�سBBتعارة مBBن الصBBور القرآ كثيBBراً 

  .)6(مه على بقية ابواب ا�عجاز عندهالذي قدR ، بالب�غة 
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ي والتشبيه النفسي، وذكر المشبه والمشBبه بBه واداة تحدث عن التشبيه الحس@ ، ففي باب التشبيه

د دR تتفاضBل فيBه النصBوص، وَحB وكيBف يكسBب بيانBاً  ة من استعمال التشBبيه ،لR ثم ذكر العِ . )1(التشبيه

B اخراج ما �‘‘، كان اولھا امور  بعدR البيان للتشبيه  Rةتقع عليه الحاسBه الحاسBع عليBا تقBى مB2(’’ة ال( ،

Bوضرب لذلك امثله كثيرة لبعض ا�مور المعنوية التي شبھھا L تعBالى بBأمور قBد سBبق ان  Rھاأحس 

مBن تلBك ا�مBور التBي � قBرب الBى التصBديق ه ا�نسBان عBن طريBق الحBواس أحسS يُ  [ن ما، الناس 

  .وھذا ما� خ�ف عليه عند العق�ء ھا،سS حُ يَ 

��ُ;�(&    $�Fَ�َ	��Fَ�َ$	��Fَ�َ$	��Fَ�َ$	�    	���#�05�4	���#�05�4	���#�05�4	���#�05�4{{{{:ثال ذلك ما وجده في قوله تعالىوم�U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�    ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$    �d�<9�(ِR�d�<9�(ِR�d�<9�(ِR�d�<9�(ِR    �>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5    �Ze&U#Y���Ze&U#Y���Ze&U#Y���Ze&U#Y��    ����������������    f#B�2f#B�2f#B�2f#B�2    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO    �[���\�[���\�[���\�[���\    

&)َ�&)َ�&)َ�&)َ�    �[&'ِP�5�[&'ِP�5�[&'ِP�5�[&'ِP�5    ً�h&9� ً�h&9� ً�h&9� ً�h&9� {{{{]اني. ]39/نورالBه الرمBال عنBد قBا �‘‘: فقBراج مBذا اخBفھ B Rه الحاسBع عليBاتقع تقBى مBة ال

ة الحاجة، وعظم الفاقة، ولو قيل يحسبه الرائي ماء ثBم جتمعا في بط�ن المتوھم مع شدR عليه، وقد إ

عليBه،  حرصBاً  أشBدS ن ، وأبلBغ منBه لفBظ القBرآن، [ن الظمBآر لكBان بليغBاً د@ يظھر انه على خ�ف ما ُق 

 -النBار ره الBى عBذاب ا�بBد فBيصBي@ ھذه الخيبة حصل على الحسBاب الBذي يُ  ق القلب به، ثم بعدعل@ وتَ 

ذلBك  تضBمنن التشBبيه، فكيBف اذا راب من حسBوتشبيه اعمال الكفار بالسّ  -نعوذ باF من ھذه الحال

  .)3(’’!حسن النظم، وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، وصحة الد�لة

خراج ما لم  تجر به عBادة الBى إ‘‘: عند الرمانيسب التشبيه بيانا ومن ا�مور ا�خرى التي تك

ومBا � قBوة لBه فBي  ‘‘، )5(’’واخراج ما لم يعلم بالبديھBة الBى مBا يعلBم بالبديھBة‘‘، )4(’’ماجرت به  عادة

  .)6(’’الصفة الى ماله قوة في الصفة

ــ��U#�ِOــ�{{{{ :ومثBBال ذلBBك مBBا وجBBده فBBي قولBBه تعBBالى �U#�ِO�ــ �U#�ِO�ــ �U#�ِO    ُIــ َ]��ُIــ َ]��ُIــ َ]��ُIــ َ]��    ���ــ �9�Qْ�����ــ �9�Qْ�����ــ �9�Qْ�����ــ �9�Qْ��    �ــ��    ��ــ'��9�ْ���ــ'��9�ْ���ــ'��9�ْ���ــ'��9�ْ �Uَ$��ــ �Uَ$��ــ �Uَ$��ــ �Uَ$    َ�َ�َ�َ��[�ــ �*ْ��L��[�ــ �*ْ��L��[�ــ �*ْ��L��[�ــ �*ْ��L�    �0ــ ��ــ�0 ��ــ�0 ��ــ�0 ��    ����Uــ �1������Uــ �1������Uــ �1������Uــ �1��    َjَ,َB&-�ــ َ�َjَ,َB&-�ــ َ�َjَ,َB&-�ــ َ�َjَ,َB&-�ــ ــ<�    �َ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR    �J�ــ �"َ��J�ــ �"َ��J�ــ �"َ��J�ــ �"َ�    

ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&وھذا بيان قBد اخBرج مBا لBم تجBر بBه عBادة الBى مBا قBد ‘‘: فقد قال عنه الرماني. ]24/يونس[}}}}�7َ

جرت به، وقد اجتمع المشبه والمشبه به في الزينة والبھجة ثم الھ�ك بعBده، وفBي ذلBك العبBرة لمBن 

 R7(’’وان كبر قدره حقير وان طالت مدته، وصغيرٌ  فانٍ  في ان  كلَ  راعتبر، والموعظة لمن تفك(.  
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 )

 Rي ‘‘: فھا بقولهوفي باب ا�ستعارة التي عرBا�ستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له ف

كBل اسBتعارة حسBنة فھBي توجBب ب�غBة بيBان �تنBوب ‘‘، وان )1(’’نقل ل�بانةلاصل اللغة على جھة ا

�{{{{:تعالى همنھا قول. ن الكريمآاستشھد الرماني بشواھد كثيرة من القر، )2(’’ةمنابه الحقيق�*&��'َG�	��*&��'َG�	��*&��'َG�	��*&��'َG�	    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    ������������    

��ُ,�U�E��ُ,�U�E��ُ,�U�E��ُ,�U�E    &0��&0��&0��&0��    ٍI�U�EٍI�U�EٍI�U�EٍI�U�E    �[��*ْ,�<�Pَ��[��*ْ,�<�Pَ��[��*ْ,�<�Pَ��[��*ْ,�<�Pَ�    ���"�3���"�3���"�3���"�3    ً��ُ]*��ً��ُ]*��ً��ُ]*��ً��ُ]*��حقيقة قدمنا ‘‘: ة، فقالاني في ذلك استعارمR فقد وجد الرُ  ]23/الفرقان[}}}}

املھم معاملة القBادم مBن السBفر، [نBه مBن اجBل وقد قدمنا، ابلغ منه، �نه يدل على انه ع، ھنا عمدنا

BBم َقBBنھم، ثBBب عBBة الغائBBم كمعاملBBه لھBBا أدِ امھالBBف م�BBى خBBرآھم علBBن م فBBذير مBBذا تحBBي ھBBرھم، وفBBم

  .)3(’’ا�غترار با�مھال

���    �َ*�"�4ُ	]��َ*�"�4ُ	]��َ*�"�4ُ	]��َ*�"�4ُ	]�{{{{:وفي قوله تعالى�	����	����	����	    &)�3ِ��;ُk&)�3ِ��;ُk&)�3ِ��;ُk&)�3ِ��;ُk    {{{{] تعارة ماني إوجد الرّ . ]187/عمرانالBن في ذلك اس

بلBBغ لمBBا فيBBه مBBن ا�حالBBة علBBى مBBا تعرضBBوا للغفلBBة عنBBه، وا�سBBتعارة أ حقيقتBBه‘‘ �ن ذلBBك عنBBده

فBان الBذي يھمنBا ھنBا ھBو . )5(فاذا تجاوزنBا وضBع اخBرين لھBذا الشBاھد فBي بBاب الكنايBة. )4(’’ورصR تَ يُ 

ح ودورھا في بيان حقيقة حBالھم، وايضBا) على ما يتصور(في قوله ) الصورة(شارة الرماني الى إ

   .موقفھم

�?�    ���aِFْMُB���aِFْMُB���aِFْMُB���aِFْMُB    {{{{:وكذلك في قوله تعالى�*���?��*���?��*���?��*��    �0���0���0���0��    �J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ���J��Uُ,Ŷ��    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    ِ��*��ِ��*��ِ��*��ِكل ما  ‘‘: يقول الرماني. ]1/ابراھيم[}}}}��*��

ن من ذكر الظلمات الى النور فھو مستعار، وحقيقته من الجھل الى العلم، وا�ستعارة آجاء في القر

ا�بصار يعني به وقوله الى ما يدرك ب. )6(’’ابلغ لما فيه من البيان با�خراج الى ما يدرك با�بصار

عند عرضه لشBواھد التشBبيه وا�سBتعارة  او تلميحاً  صراحةً  اليھاالتي اشار به الصورة البصرية ، 

 Rم ، إوالوظي ح أھمية استعمالھا في السياق ،ا�خرى، ووض�Bي الكBا فBن اجلھBه فة التي تورد مBان �

B Sة الصBا الظل يركز على دراسBن جانبھBن دون ا�لورة مBي مBي والجزئBب حسBة جوانBى بقيBات الBتف

  .غلب ا�حيانمنھا من السياق في أمكتفيا بأقتطاع ا�ية او جزء الصورة القرآنية وانواعھا، 
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 )

الشBBواھد ويتنBBاول . بالرمBBاني الصBBناعتينفBBي كتابBBه ) ھBBـ395ت (ويتBBأثر ابBBو ھ�BBل العسBBكري 

ان ابا ھ�Bل العسBكري تقريبا، ا� نفسه الموقف ، ويقف ازاءھا نفسھا  نية التي تناولھا صاحبهالقرآ

عال الرؤية والمشاھدة فBي تحليلBه فز على أاني، وركR مّ كثر من الرُ أ) الصورة البصرية(قد الّح على 

  .اكثر من صاحبه) التصوير(و) الصورة(واستعمل صراحة مصطلحي ، 

يقBول  ]171/ا�عBراف[}}}}    kُ,#ـk ٌdُ,#ـk ٌdُ,#ـk ٌdُ,#ـdٌ     $َ/َ�#ـ<� $َ/َ�#ـ<� $َ/َ�#ـ<� $َ/َ�#ـ<�     �&G&�&)�;َG&�&)�;َG&�&)�;َGَ;�(&�ـَ �ـَ �ـَ �ـَ     ���Pْ"�ـ�Pْ�� َI"�ـ�Pْ�� َI"�ـ�Pْ�� َI"�ـBَ�     َIَ)ْ*�ـ� �Bََ)ْ*�ـ� �Bََ)ْ*�ـ� �Bََ)ْ*�ـ�     	�gِO	�gِO	�gِO	�gِO{{{{:ففي بBاب التشBبيه ، وفBي قولBه تعBالى

وفBBBBي قولBBBBه . )1(’’والمعنBBBBى الجBBBBامع بBBBBين المشBBBBبه والمشBBBBبه بBBBBه ا�نتفBBBBاع بالصBBBBورة‘‘: العسBBBBكري

�]�    	���ْ)�F�Uَ	����F�Uَ(ْ	����F�Uَ(ْ	����F�Uَ(ْ{{{{:تعالىَ�&�'َG�[�َ�&�'َG�[�َ�&�'َG�[�َ�&�'َG    َKِb��*��َKِb��*��َKِb��*��َKِb��*��    f#B�2f#B�2f#B�2f#B�2    �m��E�m��E�m��E�m��E    ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��يجد العسكري بأن ھBذا شBاھد لتشBبيه  ]39/يس[}}}}��ْ)َ'�5�'َ(ْ��ِ)5�'َ(ْ��ِ)5�'َ(ْ��ِ)5(ِ    $َ

  .)2(لشيء صورةالشيء با

 ُرْكBBBنٍ  إَِلBBBى آِوي أَوْ {_وفBBBي قولBBBه تعBBBالى علBBBى لسBBBان لBBBوط  وكBBBذلك فBBBي بBBBاب ا�سBBBتعارة ،

 ،بلغ، �ن الركن الشBديد مشBاھدأوا�ستعارة .... عين اي الى مُ ‘‘: قال العسكري. ]80/ھود[}َشِديدٍ 

��pْ,ُ��َـdً     �5ـ'�oَ �5ـ'�oَ �5ـ'�oَ �5ـ'�    &PَH&PَH&PَH&PَHْI�<ْI�<ْI�<ْI�<     َo	�َn	�َn	�َn	�nَ{ { { { :وكذلك في قوله تعالى. )3(’’عين � يشاھد من حيث انه معينوالمُ  ًdُ��َـ,ْp�� ًdُ��َـ,ْp�� ًdُ��َـ,ْp��     fَـ� ِO fَـ� ِO fَـ� ِO fَـ� ِO     �!ـ�(�*�E �!ـ�(�*�E �!ـ�(�*�E �!ـ�(�*�E    َn�	َn�	َn�	َn�	    

��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH    #Iــ ُ$#Iــ ُ$#Iــ ُ$#Iــ ُ$    �jــ &1�"ْ���jــ &1�"ْ���jــ &1�"ْ���jــ ــ'�    ��ْ"�1& �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ�    ً�ــ ��ُ,��ً�ــ ��ُ,��ً�ــ ��ُ,��ً�ــ ��ُ,��    ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��BB نR حقيقتBBه �تكBBونَ ‘‘:يقBBول العسBBكري ]29/ا�سBBراء[}}}} ... كاً متمس@

ل بح صورة المغلول لُيستدر له ُق صوR فَ ، وا�مساك غير مشاھد ، شاھد مُ  لالغِ وا�ستعارة ابلغ، �ن 

فنيBة،  نيBة التBي وجBد فيھBا العسBكري صBوراً وغير ذلك من الشBواھد القرآ. )4(’’به على قبح ا�مساك

ة التي يوضح من خ�لھا المعاني صري@ و�سيما تلك الصور البَ  في المتلقي ،استعملھا المبدع للتاثير 

ح فBي دراسBة تطBور واضB ذاوھB. يفةصراحة الى الغرض والوظويشير فيھا  ا�شياء المعنوية ،او 

انBه لBم يخBرج مBن اطBار الصBورة  على الرغم من. حسب �بي ھ�ل العسكرييُ ، نية الصورة القرآ

تاركاً دراسة  .الحسية والجزئية المبنية على اساس التشبيه وا�ستعارة او غيرھما من وسائل البيان

  .الكريمن بقية انواع الصور في القرآ

                                                             

   .263: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر )(1

  .267: المصدر نفسه: ظ )(2

  .303 : المصدر نفسه) 3(
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 )

لھجري، نقف عند شBيخ الب�غBة العربيBة ا�مBام عبBد االخامس وفي النصف الثاني من القرن  

تلBك الجھBود . صاحب الجھود الكبيرة في الب�غة والنظم وا�عجBاز ،)ھـ471ت (القاھر الجرجاني

  .)1(التي جعلت من ذلك القرن العصر الذھبي ل�عجاز

ات والذوق ا�دبي الرفيع، جع� من الجرجاني يضBيف الBى دراسB، الصادق  ا�حساس الفنيّ ف

الذين سبقوه اضافات مھمة في مختلف القضايا التي تناولھBا فBي كتبBه، و�سBيما دراسBاته الب�غيBة، 

وكيفية تشBكيلھا، والوظيفBة الكامنBة مBن وراء اسBتعمالھا الصورة ، التي من ابرزھا دراسة عناصر 

  .النص في

 Rائل تلك الدراسة ،  زوأھم ما ميBد الوسBاني عنBھو عدم وقوف الجرجBاء البيانيBي بنBة فBة الداخل

والتBBأثير العBBام  ، ثBBر مھBBم فBBي ذلBBك البنBBاء، لھBBا أ بBBل اضBBاف اليھBBا عناصBBر اخBBرى الصBBورة فقBBط ،

  .للصورة في المتلقي

 Rة الصورة في قوله تعالىفھو لم يحصر مزي:}}}}َI�<َB& ��	َI�<َB& ��	َI�<َB& ��	َI�<َB& ��	    �?ْ��F���?ْ��F���?ْ��F���?ْ��F��    ً�"&9� ً�"&9� ً�"&9� ً�با�ستعارة، وانتقد  ]4/مريم[}}}} �9&"

عBن طريBق الصBياغة وا�سBناد  مBن زاويBة اوسBع م ينظBر الBى الصBورةولB من حصBرھا فBي ذلBك ،

يفيد مBع  لمعBان الشBيب فBي الBرأس، الBذي ‘‘عن الشيب  فأسناد ا�شتعال الى الرأس عوضاً  والنظم،

ملتBه، جُ  مR نه قد شاع فيه، واخذه مBن نواحيBه، وانBه قBد اسBتقر بBه، وَعBالشمول؛ وإ: المعنىھو اصل 

اشتعل شيب : (عتد به، وھذا ما �يكون اذا قيله ا� ما يُ من حتى لم يبقى من السواد شيء، او لم يبق

  .)2(’’)الرأس، او الشيب في الرأس

�{{{{:وفي قوله تعالى�U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO    ُIَ]��ُIَ]��ُIَ]��ُIَ]��    ����9�Qْ������9�Qْ������9�Qْ������9�Qْ��    ��9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'��    ���Uَ$���Uَ$���Uَ$���Uَ$    �[��*ْ� �L�َ��[��*ْ� �L�َ��[��*ْ� �L�َ��[��*ْ� �L�َ�    �0���0���0���0��    ����U�1������U�1������U�1������U�1��    َjَ,َB&-�َ�َjَ,َB&-�َ�َjَ,َB&-�َ�َjَ,َB&-�َ�    �>ِR�>ِR�>ِR�>ِR    �J��"َ��J��"َ��J��"َ��J��"َ�    ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�    ��U����U����U����U��    ُIُ$ْ/�5ُIُ$ْ/�5ُIُ$ْ/�5ُIُ$ْ/�5    �?��*���?��*���?��*���?��*��    �6��<�َْ7��	�6��<�َْ7��	�6��<�َْ7��	�6��<�َْ7��	    

�f#B�2�f#B�2�f#B�2�f#B�2    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO    �Jَ4�-َ��Jَ4�-َ��Jَ4�-َ��Jَ4�-َ�    �X&َ7��X&َ7��X&َ7��X&َ7�    ��;َ��F&-ُb��;َ��F&-ُb��;َ��F&-ُb��;َ��F&-ُb    &V�*�5#b��	&V�*�5#b��	&V�*�5#b��	&V�*�5#b��	    �0َk�	�0َk�	�0َk�	�0َk�	    ��;ُ,&3َ���;ُ,&3َ���;ُ,&3َ���;ُ,&3َ�    &)�;#�َ�&)�;#�َ�&)�;#�َ�&)�;#�َ�    �Z	��m�َG�Z	��m�َG�Z	��m�َG�Z	��m�َG    ��;&9َ,�E��;&9َ,�E��;&9َ,�E��;&9َ,�E    ��3�َHَ���3�َHَ���3�َHَ���3�َHَ�    �َ��F&�َ��َ��F&�َ��َ��F&�َ��َ��F&�َ�    rs&9َ�rs&9َ�rs&9َ�rs&9َ�    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�    ً���;َ�ً���;َ�ً���;َ�ً���;َ�    ��3��*ْ,�<�Pَ���3��*ْ,�<�Pَ���3��*ْ,�<�Pَ���3��*ْ,�<�Pَ�    ً�'9���2ً�'9���2ً�'9���2ً�'9���2    Zَ/َ$Zَ/َ$Zَ/َ$Zَ/َ$    &)#�&)#�&)#�&)#�    

�0ْpَH�0ْpَH�0ْpَH�0ْpَH    ِ_&�َ7�ِRِ_&�َ7�ِRِ_&�َ7�ِRِ_&�َ7�ِR{{{{]نجد الجرجاني معجبا بھذه الصورة المبنيّ . ]24/يونسBن ، ل ة على التمثيBة مBوالمركب

وھBو مBا اشBار اليBه . الواحBدة مBع ا�خBرىمترابطة مت�حمة فBي وحBدة وانسBجام ة صور جزئية دR عِ 

BBاضBBافة جديBBدة لBBه تُ  دR وُعBB الجرجBBاني ، الBBذين لBBم يتجBBاوزوا  عBBن الBBذين سBBبقوه مBBن الدارسBBين ،زه مي@

ل َمBكيBف كثBرت الجُ ‘‘و فنراه يشير الى ھذا الBنص ،. ياقبنظرھم الصور الجزئية المقتطعة من الس

وھي وان كان قد دخل بعضھا فBي بعBض . اذا فصلت لٍ مَ نك ترى في ھذه ا�ية عشر جُ فيه، حتى إ

ملBة واحBدة ؛ فBان ذلBك �يمنBع مBن ان تكBون صBورة الجمBل معنBا حاصBلة تشBير اليھBا حتى كأنھBا جُ 
                                                             

   .111: نآالبيان في اعجاز القر: ظ )(1

   .144: د�ئل ا�عجاز )(2



 )

وافراد ، بعض ثم ان الشبه منتزع من مجموعھا من غير ان يمكن فصل بعضھا عن، واحدة واحدة

ذلBك بBالمغزى مBن  خBلR منھا جملة واحدة من اي موضع كBان أحتى انك لو حذفت ، شطر من شطر

  .)1(’’التشبيه

فا�شارة واضحة الى الصورة المركبBة مBن مجموعBة مBن الصBور الجزئيBة التBي بلغBت عشBر 

الصBورة او  الصBورة الجزئيBة(وان لم يطلق عليھا الجرجBاني مصBطلح ،  صور مترابطة مت�حمة

تكون ) الصور(مل في ان ھذه الجُ  ذلكبعد ا� ان تصريحه فقط ، واكتفى با�شارة اليھا  ،)المركبة

، ذلBك بBالمغزى العBام مBن التشBبيه  ف احداھا اخلR ذِ بحيث اذا حُ  المجموعصورة واحدة حاصلة من 

  .خير دليل على ذلك

صBورة بالوسBائل البيانيBة ر دراسBة الصBم حَ دَ من عَ ، ما اضافه الجرجاني  دR عُ وبذلك يمكن ان نَ 

ة صور مترابطBة دR وا�شارة الى الصورة المكونة من عِ ، د بالصورة الجزئية وعدم التقيS  المعروفة،

  .ن الكريمطور دراسة الصورة الفنية في القرآفي مجال ت لهضافات تحسب ، إ

روف فBBBي تفسBBBيره المعBBB) ھBBBـ538ت (وفBBBي القBBBرن السBBBادس الھجBBBري، يبBBBرز الزمخشBBBري 

علBى اظھBار ا�عجBاز  من بين علماء عصره، ذلBك التفسBير الBذي حBرص فيBه صBاحبه) افشR الكَ (بـ

  .في ذلك من جميع الدراسات اللغوية والب�غية والنقدية التي سبقته مستفيداً . ن الكريمالب�غي للقرآ

واسBBتعمل فBBي توضBBيحھا  ازاء الصBBور القرآنيBBة ،فقBBد وقBBف الزمخشBBري فBBي تفسBBيره طBBوي� 

لدالBBة علBBى وسBBائل البيBBان صBBطلحات التمثيBBل والتصBBوير والتخييBBل فض�BB عBBن تلBBك المصBBطلحات ام

التصBوير الحسBي للمفBاھيم و�سيما تلBك الوقفBات التBي ركBز فيھBا علBى توضBيح طبيعBة المعروفة ، 

مBن مبBدأ الBدفاع عBن  منطلقBاً  فھا في تحليل بعBض الصBور القرآنيBةتلك الطبيعة التي وظR  المعنوية ،

بھة التجسBBيم التBBي تنBBزه الخBBالق عBBن ُشBBا�عتزاليBBة فBBي بBBاب التوحيBBد ، تلBBك عتقBBدات والثوابBBت الم

ن الكريم وصوره المجازية مBن خ�Bل الظBاھر والنظBرة ر القرآبخ�ف من فسR  والحدوث وغيرھا ،

  .الضيقة

يحصBBر دراسBBته لھBBا فBBي  نيBBة، و�م للصBBورة القرآفالزمخشBBري يخBBالف السBBابقين فBBي تنBBاولھ

BعنBى وصBورته المجازيBة فقBط، وإز على الع�قة بين اصBل المالتركي Rا ركBى نمBا علBه ايضBز اھتمام

طريقة التمثيBل ذاتھBا، وكيفيBة تصBوير المعنBى للحBواس، مBن دون ا�لحBاح علBى فكBرة الع�قBة بBين 

حسب رأيه مجرد تصBوير المعنBى وتمثيBل لBه با�صل والفرع او الحقيقة والمجاز، وانما التصوير 

  .)2(ة المتلقي فحسبفي مخيل

                                                             

  .87: اسرار الب�غة في علم البيان )(1
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�{ { { { :ومثال ذلك تفسيره لقوله تعالى���	����	����	����	    �	��'َG�	��'َG�	��'َG�	��'َG    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �t�2�t�2�t�2�t�2    �[ِ&'َG�[ِ&'َG�[ِ&'َG�[ِ&'َG    �X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	    ً�<9�U�\ً�<9�U�\ً�<9�U�\ً�<9�U�\    �>ُBَu&"َG�>ُBَu&"َG�>ُBَu&"َG�>ُBَu&"َG    �6&��5�6&��5�6&��5�6&��5    �d����9�(ْ���d����9�(ْ���d����9�(ْ���d����9�(ْ��    �J��	�U�1���	�J��	�U�1���	�J��	�U�1���	�J��	�U�1���	    

vJ��5ِ�ْq��vJ��5ِ�ْq��vJ��5ِ�ْq��vJ��5ِ�ْq��    �>�*9�U�9ِR�>�*9�U�9ِR�>�*9�U�9ِR�>�*9�U�9ِR    �>َ���Q&"�N�>َ���Q&"�N�>َ���Q&"�N�>َ���Q&"�N    fَ���<َH�	fَ���<َH�	fَ���<َH�	fَ���<َH�	    ��U�E��U�E��U�E��U�E    �Z�ُ$ِF&:�5�Z�ُ$ِF&:�5�Z�ُ$ِF&:�5�Z�ُ$ِF&:�5{{{{]اذ يقول. ]67/الزمر :‘‘Bن ھBرض مBه والغBم اذا اخذت�Bذا الك

نBBه ج�لBBه �غيBBر، مBBن غيBBر ذھBBاب كمBBا ھBBو بجملتBBه ومجموعBBه تصBBوير عظمتBBه والتوقيBBف علBBى كُ 

  .)1(’’بالقبضة و� باليمين الى جھة الحقيقة او جھة المجاز

فBي علBم البيBان ادق و� ارق  و� تBرى بابBاً ‘‘: ري حول ھذا المنھج الذي اتبعBهويقول الزمخش

بھات مBن ك�Bم L تعBالى فBي عون علBى تعBاطي تأويBل المشBتو� أنفع وأ، ابألطف من ھذا البو� 

قBد زلBت فيھBا ، يتBه تخيBي�ت ن الكريم وسائر الكتب السBماوية وك�Bم ا�نبيBاء، فBان اكثBره وعل@ القرآ

ا ليس من ھBذ، ن من تأولوإ... ة عنايتھم بالبحث والتنقيرون ا� من قلR ، وما اوتي الزالS ا�قدام قديماً 

  .)2(’’منه من دبير و� يعرف قبي�ً ، العلم في عير و� نفير

�W�5�8�:ْW�5�8�:ْW�5�8�:ْW�5    0�E0�E0�E0�E    �Sْ:��8    ��5&��5�6&��5�6&��5�6&�6{ { { { :ومن ھذا المنطلق يجد الزمخشري في قوله تعالى�N�S��N�S��N�S��N     �Z&��E&'�5ـ�	 �Z&��E&'�5ـ�	 �Z&��E&'�5ـ�	 �Z&��E&'�5ـ�	     fِ�َـO fِ�َـO fِ�َـO fِ�َـO     �m��P�1ـ�� �m��P�1ـ�� �m��P�1ـ�� �m��P�1ـ��     �    �َ,َـ� �َ,َـ� �َ,َـ� �َ,َـ

 �Z��<9�qَB1�5&ـ �Z��<9�qَB1�5&ـ �Z��<9�qَB1�5&ـ �Z��<9�qَBان معناه. ]42/القلم[}}}}1�5&ـ : Sاقم، و� كَ  يوم يشتدBا�مر ويتفBف ُثBش Sاق، وإ مBو�س Rل نBو تمثيBا ھBم

  :      واستشھد لذلك بقول حاتم. )3(ة ا�مر وصعوبة الخطبدR لشِ 

                   

  )4(رارت عن ساقھا الحرب شمR مR ن شَ وإ  ھاضR ت به الحرب عَ ن عضR أخو الحرب إ

 R4(راشم(  

Uفقد ذكر الزمخشري بعض من الى تأوي�ت اخرى،  ةيبخ�ف من ذھب في تأول ھذه ا Rت زل

ابتعBد عBن جBادة الصBواب،  ووقBع فBي المحBذور والتجسBيم  والتقليBل مBن عظمBة الخBالق قدمه، و به

L 5(كبيرا عن ذلك علواً  تعالى(.  

المعBاني المحققBة، والمعBاني المتخيلBة، : والمعاني التي يتم تصBويرھا عنBد الزمخشBري نوعBان

�{{{{:ي، كما في قوله تعالىفالمعاني المحققة ھي التي لھا وجود خارجي حس@ �������ُIَ]ُIَ]ُIَ]ُIَ]    �05�4#���05�4#���05�4#���05�4#��    �Z�ُ(��*�5�Z�ُ(��*�5�Z�ُ(��*�5�Z�ُ(��*�5    &)�;َ����&�َ�&)�;َ����&�َ�&)�;َ����&�َ�&)�;َ����&�َ�     
    ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
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ِI9ِ"�NِI9ِ"�NِI9ِ"�NِI9ِ"�N    �>ّ,���>ّ,���>ّ,���>ّ,��    ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$    �d�"�2�d�"�2�d�"�2�d�"�2    &VَB�"�َ�&VَB�"�َ�&VَB�"�َ�&VَB�"�َ�    �x&"�N�x&"�N�x&"�N�x&"�N    َIِR��*�NَIِR��*�NَIِR��*�NَIِR��*�N    
��
��
��
��    yIُ$yIُ$yIُ$yIُ$    �dَ,�"*�N�dَ,�"*�N�dَ,�"*�N�dَ,�"*�N    ُdَh��ُdَh��ُdَh��ُdَh��    �d�"�2�d�"�2�d�"�2�d�"�2    �>ّ,���	�>ّ,���	�>ّ,���	�>ّ,���	    �8�E�َu�5�8�E�َu�5�8�E�َu�5�8�E�َu�5    0�U��0�U��0�U��0�U��    ����:�5����:�5����:�5����:�5    �>ّ,���	�>ّ,���	�>ّ,���	�>ّ,���	    vx�N��	vx�N��	vx�N��	vx�N��	    v)9�,�Ev)9�,�Ev)9�,�Ev)9�,�E{{{{] 261/البقرة[ .

ومثBال . )1(’’ضعاف كأنھا ماثلBة بBين عينBي النBاظرھذا التمثيل تصوير ل�‘‘: يقول عنھا الزمخشري

�(�    �َ)K�ُ(َ�ُK�ُ(َ�ُK�ُ(َ�ُK�ُُ    ��5&��5�6&��5�6&��5�6&�6{ { { { :المعاني المتخيلة، كما في قوله تعالى*�;�P���)�*�;�P���)�*�;�P���)�*�;�P��    ِI�3ِI�3ِI�3ِI�3    �Jْ/َ,َB&���Jْ/َ,َB&���Jْ/َ,َB&���Jْ/َ,َB&��    ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	ُK�ُ(َH�	    ْI�3ْI�3ْI�3ْI�3    0��0��0��0��    �'5ِL���'5ِL���'5ِL���'5ِL��اذ يقول . ]30/ق[}}}}

  .)2(’’يتهير المعنى في القلب وتثنمن باب التخييل الذي يقصد به تصو‘‘: عنھا انھا

ن الكBريم، سBواء دراسة الصBورة فBي القBرآضح ما اضافه الزمخشري الى غيره يتR و ومن ذلك

مBن التشBبيه وا�سBتعارة من حيث اسBتعماله لمصBطلحات التمثيBل والتصBوير والتخييBل بشBكل اكثBر 

م حقيقBة التصBوير الحسBي للمعنويBات ، الشمولية الواسعة فBي فھB النظرةمن خ�ل تلك  وغيرھا، ام

لتثبيBت المعنBى فBي  في مخيلة المتلقي ؛ن الكريم ھو تمثيل الصورة ذلك في القرآوإن المقصود من 

حصBر  عBنوا�بتعBاد ، نBي الBنص القرآة مBن اسBتعمال الصBورة فBي وتحقيق الوظيفة المرجوR ، قلبه 

مBا بR التمسك بظاھر ا�لفاظ التي رُ او  المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الع�قة داخل الصورة بين

  .الزللالمتلقي في الغلط و وقعتُ 

اء الزمخشBري فBي بBأر) مفBاتيح الغيBب(في تفسBيره الكبيBر ) ھـ606ت (وتأثر الفخر الرازي  

 قBال صBاحب الكشBاف ،: مBا يقBول عنBد وقوفBه علBى صBورة معينBة فكثيBراً . نيBةمجال الصورة القرآ

ھBذا المجBال ظBاھرة تأثر الفخر الرازي بالزمخشري فBي  غداحتى . ويذكر راي ا�خير في المسألة

  .واضحة في منھجه
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ــ ��
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 ٍt9�Qـ�N ٍt9�Qـ�N ٍt9�Qـ�N ٍt9�Qـ�N{{{{]اف‘‘: ، فيقولي الزمخشري ازي يعتمد رأنجد الر. ]31/الحجBاحب الكشBال صBان : قBان ك

ر بBان صBوR اھلBك نفسBه ھ�كBا لBيس وراءه ھ�Bك،  شرك بBاF فقBدا تشبيھا مركبا، فكأنه قيل من أھذ

الطير، فتفرقت اجزاؤه في حواصلھا، او عصفت  فاختطفتهمن السماء،  رR حاله بصورة حال من خَ 

مBن  بBد�ً  ر حالBه بصBورة ،بBان صBوR : وقولBه. )3(’’به الريح حتى ھوت به في بعض المھالك البعيدة

BBومَ ( R(او ) لثBBَش Rرازي ) هبBBري والBBد الزمخشBBوير عنBBورة والتصBBطلحي الصBBوخ مصBBى رسBBدل علBBي

  .وتطورھما

                                                             

   .393/ 1: المصدر نفسه )(1

   .9/ 4: المصدر نفسه )(2

   .12/ 3: الكشاف: ؛ ظ31/ 23: التفسير الكبير للفخر الرازي )(3



 )
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ن ھذا الك�م اذا اخذته كما ھBو بجملتBه ومجموعBه الغرض م: قال صاحب الكشاف‘‘: يقول الرازي

نه ج�له، من غير ذھاب بالقبضة و� باليمين الBى جھBة حقيقBة او تصوير عظمته والتوقيف على كُ 

  .)1(’’مجاز

بعBBض ايBBات د�لBBة السBBياق فBBي تفسBBير علBBى ا� ان الشBBيء المميBBز للBBرازي يتمثBBل فBBي اعتمBBاده 

فقBBد اعتمBBد علBBى ا�شBBارة الBBى الBBروابط  آنيBBة ان وجBBدت ،القرا الصBBور ومBBن بينھBB .ن الكBBريمالقBBرآ

الBى تBأثير  مشBيراً  �يات او الصور داخBل الBنص الواحBد ،والع�قات التي تجمع بين مجموعة من ا

يعتمBد النظBر الBى  جزئيBاً  د تفسBيره تفسBيراً عُ فلم يَ  ق الواحدة منھا با�خريات ،علS وتَ ، بعضھا ببعض 

ن ان اكثBر لطBائف القBرآ‘‘فBالرازي يعتقBد . ا فعBل السBابقونكم خواتھاأاو الصورة بمعزل عن  اUية

  .)2(’’مودعة في الترتيبات والروابط

�5ِ��J {{{{:مBBا ذھBBب اليBBه فBBي تفسBBير قولBBه تعBBالى مBBن سBBورة الBBذاريات ذلBBكومثBBال ــ�#4 ���	�J��5ِــ�#4 ���	�J��5ِــ�#4 ���	�J��5ِــ�#4 ���	    ً�	&َgً�	&َgً�	&َgً�	&َg****    

�J�َ,����Qْ��َ��J�َ,����Qْ��َ��J�َ,����Qْ��َ��J�َ,����Qْ��َ�     ً�FـGِْ	 ً�FـGِْ	 ً�FـGِْ	 ً�FـGِْ	****     �J��5ِـ��Pْ��َ� �J��5ِـ��Pْ��َ� �J��5ِـ��Pْ��َ� �J��5ِـ��Pْ��َ�     ً�F1�5&ـ ً�F1�5&ـ ً�F1�5&ـ ً�F1�5&ـ****     �J��U�1َـ(�Uْ��َ� �J��U�1َـ(�Uْ��َ� �J��U�1َـ(�Uْ��َ� �J��U�1َـ(�Uْ��َ�     ً�Fـ&�َ� ً�Fـ&�َ� ً�Fـ&�َ� ً�Fـ&�بدايBة ھBذه  بعBد ان ذكBر ع�B قBة. ]4-1/الBذاريات[ }}}}�َ

لBت فBي تي قيراء الوذكر اU ، ايضا مع خاتمتھامقدمتھا  ةوع�ق قبلھا ،السورة بنھاية السورة التي 

 واحBد ھBو ءصBفات لشBي ھBي ا� ح ان ھBذه ا�شBياء مBاجR ، رَ )3(ةا�ربع) ورالصS (تفسير ھذه ا�يات 

، السBحاب او�ً  ءنشBيھBي الريBاح التBي تُ ذاريات فالBاربBع للريBاح،  ان ھBذه صBفات‘‘: ، فقBالالرياح 

جBBرت السBBيول  تُسBBحR ھBBي الريBBاح التBBي تحمBBل السBBحب التBBي ھBBي بخBBار الميBBاه التBBي اذا  والحBBام�ت

بالسBحب بعBد حملھBا،  ي، وھي اوقار اثقBل مBن الجبBال، والجاريBات ھBي الريBاح التBي تجBرظيمةالع

،  تؤيBد مBا يقBول ةدR ِعB ذكBر امBوراً و. )4(’’�مصBارا�مطار علBى ا قفر@ الرياح التي تُ  مات ھيقس@ والمُ 

، مBن اخت�فھBا  خيBرٌ  لشئ واحBد، وإن توحيBد الد�لBة ن ھذه ا�شياء المقسم بھا ما ھي ا� صفاتٍ وإ

لھا  عن ا�نسجام والترتيب المنطقي ل|يات التي جاءت الواحدة منھا مكملة ل�خرى ومتممةفض� 

متBBرابط  مشBBتركاً  ن مBBع بعضBBھا معنBBى واحBBداً كBBو@ تُ  ا�ربعBBة) الصBBور(يBBات إن ھBBذه ا�و. فBBي المعنBBى

اء وفائBدتھا الفB لBRةعِ ووضBح . الرياح في الطبيعة وترتيبھاح مسار وض@ يُ  ومتكامل البناء ، ، التكوين
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ن لبيBBان ترتيBBب ا�مBBور فBBي الوجBBود، فBBإ‘‘، فقBBد جBBاءت علBBى الترتيBBب بBBين ھBBذه ا�يBBات  فBBي الد�لBBة

  .)1(’’فتقسم ا�مطار على ا�مصار، نشيء السحاب ذاريات تُ ال

والمعتمدة علBى ، ضح ان ھذه الطريقة التي اعتمدھا الرازي في التفسير يتR  ، ومن ذلك وغيره

طريقBة ، ا�خBرى ا�يBاتمBع  ا�يBةاو ، السياق والع�قات الرابطة بBين ا�جBزاء بعضBھا مBع بعBض

نيBة ة الصBورة القرآودراسB تفسBير القBرآن الكBريم بشBكل عBام ، في تميز بھا الرازي، ومثلت تطوراً 

  .بشكل خاص

) مفتاح العلBوم(في كتابه ) ھـ 626ت( وما دمنا في القرن السابع الھجري، نشير الى السكاكي

  .المعاني والبيانتناول في القسم الثالث منه علمي الذي 

غBBة العربيBBة، تلBBك المدرسBBة التBBي لمBBاء المدرسBBة الك�ميBBة فBBي الب�السBBكاكي مBBن ابBBرز عُ  عBBدّ ويُ 

المتكلمين  اساليب، واستعمال مانعاً  اھتمت بالتحديد الدقيق، والتقسيم العقلي، وجعل التعريف جامعاً 

ة ا�مثلBة ا�دبيBة، وا�كثار من ا�لفاظ الفلسBفية والمنطقيBة،  وقلBّ، في بحث الموضوعات وحصرھا

جعBBل بعBض مؤلفBBاتھم تحتBاج الBBى كثيBر مBBن  مBامطرة النزعBة العقليBBة علBى اذواقھBBم ، فض�Bعن سBBي

BBالشBBرح والتوضBBيح، و�سBBيما المختصBBرات منھBBا ، فقBBد َل  Rي خBBـ 739ت (ص القزوينBBاب ) ھBBث� كتBBم

وھكBذا ). ا�يضBاح(، ومن ثم عاد الى ايضاح  ذلك المختصBر بكتابBه )تلخيص المفتاح(السكاكي بـ 

  .)2(وغيرھا) ختصر المُ (و) التلخيص  ول علىطR المُ (في ) ھـ792ت(فعل سعدالدين التفتازاني 

القرآنيBة عنBد اقطBاب ھBذه ومن الطبيعي ان �نجد ذلBك التطBور البBارز فBي دراسBة  الصBورة  

فBي دراسBتھم لوسBائل  يم والع�قات المنطقية والفلسفيةالذين شغلوا انفسھم بالتبويب والتقس المدرسة

فدراسBBة  ؛)3(او مجBBاز او كتابBBة او غيرھBBااو اسBBتعارة  هالبيBBان الداخلBBة فBBي رسBBم الصBBورة مBBن تشBBبي

المرھف قبل كل شيء، ذلBك الBذي نجBده فBي  وا`حساسعلى الذوق والخيال   تعتمدالصورة الفنية 

، وعبBد )ھBـ395ت (بBرز علمائھBا كBأبي ھ�Bل العسBكري ا�دبية للب�غة العربيBة، وعنBد أالمدرسة 

  .يرھموغ) ھـ637ت(، وابن ا�ثير )ھـ471ت (الجرجاني  القاھر

غيBة الBى جBذورھا ا�دبيBة حBاول ان يعBود بالدراسBة الب�) المثBل السBائر(ثير في كتابه فابن ا[

وذكBر الصBBورة  دراسBة وسBائل البيBان المعروفBة ،مBن اللمسBات الفنيBة الBى  فأضBاف كثيBراً  والفنيBة،

  .والتصوير بشكل واسع في كتابه
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فھي انك اذا مثلت الشيء بالشيء ، ن الك�م واما فائدة التشبيه م‘‘: ففي باب التشبيه مث� يقول

بBBه، او بمعنBBاه، وذلBBك اوكBBد فBBي طرفBBي  المشBBبهفانمBBا تقصBBد بBBه اثبBBات الخيBBال فBBي الBBنفس بصBBورة 

حسBن ترى انBك اذ شBبھت صBورة بصBورة ھBي أ �أ‘‘: ، ثم يضيف)1(’’الترغيب فيه، او التنفير عنه

اقBبح شبھتھا بصورة  اا، وكذلك اذى الترغيب فيھيدعو ال حسناً  في النفس خيا�ً  منھا كان ذلك مثبتاً 

  .)2(’’� نزاع فيه اوھذ، عنھا  التنفيريدعو الى  قبيحاً  مثبتا في النفس خيا�ً  ذلكمنھا كان 

المشBBبه بBBه (او ) المشBBبه الحسBBي(مBBن  بBBد�ً ) الصBBورة(نجBBد ابBBن ا�ثيBBر قBBد اسBBتعمل اننBBا اي 

فBي المتلقBBي، ثBر النفسBي الBذي تتركBه الصBورة وتطBرق الBى ا�، واسBتعمل الخيBال ايضBا  ،)الحسBي

  .ووظيفة وتكويناً  الى الصورة مفھوماً  النظرةوبشكل يمثل تطور ، خيلة في ذلك ودور المُ 

دراسة الصورة، نجده في اشارته الى عنصر الى  ا� ان الشيء المميز الذي اضافه ابن ا�ثير

قادرة على ،  اثلة ازاءهة مالصورة حيR من عناصر تاثير الصورة في المتلقي، وذلك من حيث جعل 

  .زيادة انفعال المتلقي والتأثير فيه

: ل عBن الماضBي داخBل الصBورة، فقBالخبBار بالفعBل المسBتقبفقد اشBار ابBن ا�ثيBر الBى دور ا`

خبBار ن وجود الفعل كان ذلBك ابلBغ مBن ا`واعلم ان الفعل المستقبل اذا اتي به في حالة ا�خبار ع‘‘

، ويستحضر تلك الصورة ، ح الحال التي يقع فيھا وض@ ي، وذلك �ن الفعل المستقبل يُ بالفعل الماض

BB، ن الكBBريم ، وضBBرب لBBذلك امثلBBة كثيBBرة مBBن القBBرآ)3(’’حتBBى كBBأن السBBامع يشBBاھدھا Rذا وضBBا ھBBح فيھ

  . )4(ثر ھذا العنصر من عناصر الصورة في المتلقيأذكر ي، وأالر

 صBBاحب كتBBاب) ھBBـ749ت (بBBن حمBBزة العلBBوي  ع�BBم القBBرن الثBBامن الھجBBري يحيBBىومBBن أ

تفسBير (المعBروف بتفسBير ابBن كثيBر  صBاحب التفسBير) ھـ774ت (، وابن كثير الدمشقي )الطراز(

  ).ن العظيمآالقر

نية المحتوية على الصBور الفنيBة التBي ذكرھBا وقف في كتابه عند اغلب الشواھد القرآالعلوي ف

رى في بعض ا�حيان، و�سيما تلك الشواھد في بBاب السابقون، وحاول ان يضيف اليھا شواھد اخ

ت بجديBد ألBم يBوغيرھا من ابواب علم البيان، ا� انه  )1(والكناية )7(والتشبيه )6(وا�ستعارة )5(المجاز
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زه بالترتيب والتقسيم والتبويب فض� عن الشرح والتفسير ميS بجديد يحسب له في ھذا المجال غير تَ 

  .والتوضيح

التزم منھج التفسير بالماثور، فلBم يضBف شBيئا ذا بBال الBى دراسBة الصBورة اما ابن كثير الذي 

، متجBاوزا جھBود )2(في تحليله لبعض الصBور القرآنيBة ، بل ربما رجع بھا الى الوراءأيضاً  القرانية

  .الذين سبقوه في ھذا المجال، و�سيما جھود الزمخشري والفخر الرازي وابن ا�ثير وغيرھم

BBذا القBBر ھBBي اواخBBي وفBBع الزركشBBـ 794ت (رن يضBBاً ) ھBBرآ كتابBBوم القBBي علBBه  ن،فBBق عليBBاطل

كBان النBوع ون الكBريم، المتعلقBة بBالقرآ، تنBاول فيBه مختلBف تلBك العلBوم )نالبرھان في علBوم القBرآ(

مBن ا�سBاليب  تنBاول فيBه كثيBراً  ذان وفنونه الب�غية، ربعون منھا متعلقا باساليب القرآالسادس وا�

ة والب�غية وا�سلوبية، حتى شغل ھذا النوع من انواع العلوم اكثر من نصف حجم اللغوية والنحوي

إ� اننBBا � نظفBBر بشBBيء جديBBد اضBBافه الزركشBBي يمكBBن ان نضBBعه فBBي مسBBار تطBBور دراسBBة  كتابBBه

  .)3(الصورة القرآنية

فقBد اقتفBى اثBر  ،)نا�تقBان فBي علBوم القBرآ( بعBد ذلBك فBي) ھBـ911ت (وھكذا فعل  السيوطي 

مثلBBه بBBذكر اراء السBBابقين فBBي مجBBال وسBBائل البيBBان  ركشBBي فBBي كتابBBه، وقلBBده فBBي اسBBلوبه مكتفيBBاً الز

  .الداخلة في الصورة، من دون اضافة شيء جديد اليھا

�    	��-&��|&	��-&��|&	��-&��|&	��-&��|&{{{{: ففي قوله تعالى�U�;َ���U�;َ���U�;َ���U�;َ�    �}��*�\�}��*�\�}��*�\�}��*�\    yK4̂��yK4̂��yK4̂��yK4̂��    �0���0���0���0��    �d�U&2�F���d�U&2�F���d�U&2�F���d�U&2�F��{{{{]اً . ]24/ا�سراءBاد  يذكر السيوطي ك�مBيك

ل للذS  فاستعيرمر الولد بالذل لوالديه رحمة، فان المراد أ‘‘:عن الزركشي، فيقول اً حرفييكون منقو� 

اخفBض : أي) جانب الذل واخفض لھما: (لجانب جناح، وتقدير ا�ستعارة القريبةثم ل، )جانب( او�ً 

  .جانبك ذ�ً 

المBراد جل حسن البيان، ولمBا كBان ، [جعل ما ليس بمرئي مرئياً ‘‘: وحكمة ا�ستعارة في ھذا

احتBBيج فBBي  –بقBBي الولBBد مBBن الBBذل لھمBBا وا�سBBتكانة ممكنBBا خفBض جانBBب الولBBد للوالBBدين، بحيBBث � يُ 

ر لفظ الجناح لما فيه من المعBاني التBي � تحصBل مBن الى ما ھو ابلغ من ا�ولى؛ فاستعيا�ستعارة 

BB Sة السBى جھBBه الBBل جانبBن يميBBب، �ن مBBض الجانBىفل خفBBل أدنBدق عميBBه أ، صBBض ليBBه خفBه، نBBجانب

  .)4(’’الجانب با�رض، و� يحصل ذلك ا� بذكر الجناح كالطائر يلصقوالمراد خفض 
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ن الرابطة بين ا�ي والسور في القرآالذي يدرس الع�قات  )علم المناسبة(وقد ذكر الزركشي 

ر تلك النظرة التBي ان التفBت اليھBا مفسB والنظرة الكلية الى النص، الكريم، ويعتنى بد��ت السياق 

القرآن الكريم امكنه ايجBاد بعBض الع�قBات والBروابط الجامعBة لعناصBر الBنص القرآنBي ، والصBور 

ناسبة ، فالمالجزئية المرتبطة بعضھا مع بعض لتكوين صورة اكبر واكثر شمو�ً داخل النص ايضاً 

مBا  الBى معنBى –وL اعلBم  –مھBا، ومرجعھBا المناسبة في فBواتح ا�ي وخوات‘‘: عند الزركشي ھي

لBBة والمعلBBول، عBBام او خBBاص، عقلBBي او حسBBي او خيBBالي، كالسBBبب والمسBBبب، والع@ : رابBBط بينھمBBا

والنظيرين والضدين ونحBوه، او الBت�زم الخBارجي، كالمرتBب علBى ترتيBب وجBود الواقBع فBي بBاب 

م البنBاء المحكBم، المBت�زفيقوى بBذلك ا�رتبBاط ويصBير التBاليف حالBه حBال ‘‘: ، ثم يضيف)1(’’الخبر

  )2(.’’ا�جزاء

رر فBي تناسBب نظم الBد(كتابه ) ھـ885ت (وعن طريق ھذا العلم وضع برھان الدين البقاعي 

وفBق ھBBذا المBنھج، وعBBالج الصBور الفنيBBة علBBى وسBوره  ، وحلBل آيBBات القBرآن الكBBريم)ا�ي والسBور

لفنيBة ا�مBر الBذي جعلBه ينظBر الBى الBنص ومBن ضBمنه الصBورة ا. ايضBاً ني واردة في النص القرآال

صBBور المضBBامين والالسBBياق مBBن  فBBيءة، مرتبطBBة مBBع مBBا قبلھBBا ومBBا بعBBدھا جBBزR نظBBرة كليBBة غيBBر مُ 

  .تبة التي يستحقھا كل جزء من بين ا�جزاءعرف منه علل الترتيب، والرS تُ  قوياً  ساليب ارتباطاً �وا

�    {{{{:ففي قوله تعالى#,َ$�#,َ$�#,َ$�#,َ$    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO    �V#$�m�V#$�m�V#$�m�V#$�m    �X&َ/ْ���X&َ/ْ���X&َ/ْ���X&َ/ْ��    ً�ّ$�mً�ّ$�mً�ّ$�mً�ّ$�m    ً�ّ$�mً�ّ$�mً�ّ$�mً�ّ$�m****    ���\�	���\�	���\�	���\�	    �R��R��R��R��!�!�!�!    �!َ,�Uْ���	�!َ,�Uْ���	�!َ,�Uْ���	�!َ,�Uْ���	    ً�ّ���ً�ّ���ً�ّ���ً�ّ���    ً�ّ���ً�ّ���ً�ّ���ً�نجBد . ]22 -21/الفجر[}}}}���ّ

 أي‘‘: فيقBBول) ذا دكBBت ا�رض دكBBا دكBBاا: (البقBBاعي يوضBBح مBBا ارتسBBم فBBي مخيلتBBه مBBن قولBBه تعBBالى

 Rحصل دك Rا ورجBا لتھBا وزلزلتھBويتھا، ھBا[سBون كBه فتكBا بوجBوج فيھBط، �عBد المBدود بشBديم المم ،

اي ) دكBاً  دكBاً (�ن ا�مر عظيم لعظمBة الفاعBل، لBذلك قBال ،  واشار بالبناء للمفعول الى سھولة ذلك

B كمBة وثنيBة وعقبBة دكj وأ فيھا، فيكون لكل جبBلٍ  بالتوزيع على كل موضع ناتٍ  مكرراً  Sى يخصBه عل

، ثBم تسBتوي حتBى � يكBون منثوراً  مبالغ فيه، فتصير جبالھا واكمامھا ھباءً  نه دكj ته، ليفيد ذلك أدَ حِ 

  .)3(’’وھو كناية عن ز�زل عظيمة � تحملھا الجبال الرواسي فكيف بغيرھا فيھا شيء من عوج،

الصورة التي جBاءت بعBدھا، وھBي صBورة مجBيء الBرب يحاول  الربط بين ھذه الصورة وثم 

ت التسBوية علBى ا دلR ولمR ‘‘: مع الم�ئكة، مع بيان علة تقديم ا�ولى على الثانية داخل السياق، فيقول

و التسBوية ا� لحضBور أ شّ بالكنس او الBر@  عمّ ق � تُ رُ ن الطS فان العادة في الدنيا أمجيء أمر عظيم، 

                                                             

   .48/ 1: البرھان )(1

   .48/ 1: المصدر نفسه )(2

   .421 -420/ 8: نظم الدرر في تناسب ا�يات والسور )(3



 )

د لتوضBBيح ابعBBاد يBBھلع�قBBة بBBين الصBBورتين بمثابBBة التمجBBاع� مBBن ذكBBر ھBBذه ا. )1(’’عظBBيم كالسBBلطان

  .الصورة الثانية واجزائھا

اسBرار التعبيBر علBى دقBائق فالبقاعي ينظر من خ�ل سBعة خيالBه، وعمBق م�حظتBه، ووقوفBه 

شBبه رؤيBة السBابقين لھBا، نية من منظار خاص، وزاويBة مختلفBة، � تُ القرآني في ھذه الصورة القرآ

فھBو ينظBر . وجBل مBره عBزR ية مجBيء L جBل ج�لBه، او مجBيء أحصروا رؤيتھم بكيف ذيناولئك ال

Bر تلBك التBيمBBن مشBاعر وانفعBا�ت ،  لديBهليھBا مBن زاويBة المتلقBي، ومBا تثيBره إ RكBاعي  از عليھBBالبق

  .في السياق من وراء استعمال ھذه الصورة ةالمقصود اواعتقد انھ

مر المحسBن اليBك باظھBار رفعتBك العظمBى فBي اي أ‘‘: عند البقاعي} جاء ربكو{: فقوله تعالى

Bمن وعلى الرغم . )2(’’ذلك اليوم ا�عظم لفصل القضاء بين العباد بشفاعتك Rم موج�Bاھر الكBهٌ ان ظ 

حاضBر فBي ذلBك الموقBف العظBيم مBن  ي انسBانٍ إ� ان المقصود ا�شارة الBى شBعور أ fرسولالى ال

الھيبة والرھبة، فالتصوير جBاء بھBذا ا�سBلوب بقصBد تصBوير تلBك المشBاعر وتحفيBز المتلقBي علBى 

تعBالى L عBن  –عن كونه تعالى ياتي بنفسه بعد ان كان غائبا  بعيداً ، استشعارھا في ذلك الموقف 

  .كبيراً  علواً ذلك 

ومعنى مجيئه سBبحانه وتعBالى بعBد ان ننفBي عنBه ‘‘: فيقولوھذا ما يشير اليه البقاعي بعد ذلك 

، و� فBي صBفاته ، �نه سبحانه وتعالى ليس كمثله شBيء فBي ذاتBه  الخلقان يشبه مجيء شيء من 

Bه مَ ّنBھBذا أما كان من المتشBابه، قلنBا فBي فعاله، فاذا صححنا العقد في ذلك في كل و� في أ Rره ثBل ام

ك اذا بحBBال الملBB، ثBBار قدرتBBه وقھBBره وسBBلطانه تبيBBين آو، يBBات اقتBBداره سBBبحانه وتعBBالى فBBي ظھBBور آ

ھBا خاليBة ل@ ثار الھيبBة والسياسBة مBا � يظھBر بظھBوره عسBاكره كُ حضر بنفسه فظھر بحضوره من آ

وك اذا جBBاؤا الBBى ظھBBار عظمتBBه وبطشBBه وكBBل مBBا يظھBBره الملBBوإ كمBBهِ عنBBه، فمجيئBBه عبBBارة عBBن حُ 

  .)3(’’مكان

 Rورة القرآز في درفمن ذلك يتضح بان البقاعي قد تميBة استه للنص القرآني والصBه بالدقBة فيBني

او بBين ، وبيان العلBل والBروابط والع�قBات بBين الصBور المتعاقبBة ، والشمولية، وتوضيح ا�جزاء 

�لفBاظ وظ�لھBا، ورسBم ابعBاد مBع فھBم عميBق لBد��ت ا، الصور المركبBة مBن عBدة صBور مختلفBة 

عن تناول الصورة من زوايا مختلفة  الصورة المتخيلة داخل الذھن بصورة واضحة ودقيقة، فض�ً 

  .وداخلية شعورية متخيلة تارة اخرى، خارجية تارة 
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فBي تنBاول  )ھBـ951ت (مميزة �بي السBعود العمBادي  وفي القرن العاشر الھجري نجد جھوداً 

ن شاد العقل السليم الى مزايا القBرآار(من خ�ل تفسيره المعروف ذلك ون، القرآالصورة الفنية في 

وبصBورة مرتبBة  ووقBف علBى كBل جزئيBة فيھBا،، بشBكل تفصBيلي فيBه فقد تناول الصBورة  ،)الكريم

ھBBا داخBBل الBBذھن، وھBBو �ن تسلسBBلھا فيBBه يعكBBس تسلسBBل بنائ داخBBل الBBنص، بحسBBب تسلسBBل ورودھBBا

فتخيBBل الصBBورة بابعادھBBا ، الصBBورة، ومنBBاط الحكBBم، ومعتمBBد الوظيفBBة المقصBBود الحقيقBBي مBBن تلBBك 

 Rع الدقيقة واركانھا المحددة ھو الذي يتميز به المفسر صاحب الخيال الوقBناد والذوق الرفيBره  مBغي

  .من المفسرين

��[َ,ُ;�(&{{{{ :ففي قوله تعالى&)�;ُ,َ]��&)�;ُ,َ]��&)�;ُ,َ]��    ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$ِIَ]�Uَ$    ��4#����4#����4#����4#��    �'َG&�َB&N��'َG&�َB&N��'َG&�َB&N��'َG&�َB&N�    ً��َ�ً��َ�ً��َ�ً��َ�    ��Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ�    &J��َ~َ�&J��َ~َ�&J��َ~َ�&J��َ~َ�    ������������    َ�&��2َ�&��2َ�&��2َ�&��2�>�>�>�>    ���3َg���3َg���3َg���3َg    �>ّ,���>ّ,���>ّ,���>ّ,��    &)�3ِ��*ِR&)�3ِ��*ِR&)�3ِ��*ِR&)�3ِ��*ِR    &)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	    
��
��
��
��    �J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk    #n#n#n#n    

�Z	�Fــ ��&"�5�Z	�Fــ ��&"�5�Z	�Fــ ��&"�5�Z	�Fــ بتوضBBيح الفائBBدة مBBن ذه ا�يBBة المباركBBة لھBB، يبتBBدئ ابBBو السBBعود فBBي تفسBBيره ]17/البقBBرة[}}}}�5"&��

التمثيBل الطBف ذريعBة الBى تسBخير ‘‘: ، فيقBولن بشBكل خBاص استعمال المثل بشكل عام وفي القBرآ

له من مقام ا�ستعصاء عليه، واقوى وسيلة الBى تفھBيم الجاھBل الغبBي، وقمBع واستنزا، الوھم للعقل 

BBالجBBامح ا[سBBورة  ة، وابرازھBBا فBBي بBBي، كيBBف �، وھBBو رفBBع الحجBBاب عBBن وجBBوه المعقBBو�ت الخفي@

BB واظھBBار للوحشBBي فBBي ھيئBBة ، للمنكBBر فBBي صBBورة المعBBروف  بBBداءٌ ة، وإمعBBرض المحسوسBBات الجلي@

  .)1(’’المالوف

Bدا بتوضBة ثم يبBة المباركBورة المو، يح ا�يBالىوالصBه تعBي قولBد فBا، فيجBودة فيھBتوقد : (جBاس

والمقام يستوي فيه الواحBد والمتعBدد، وربمBا قصBد بBه ، الى الصورة  د الضمير، نظراً انه وحR  )نارا

 ضBBيء حBBارj والنBBار جBBوھر لطيBBف مُ ‘‘: ، ثBBم يقBBول)2(جBBنس المسBBتوقد او الفBBوج او الفريBBق المسBBتوقد

وبعBBد ھBBذا التعريBBف  .)3(’’�ن فيھBBا حركBBة واضBBطرابا ، رتقاقھا مBBن نBBار ينBBور، اذا نفBB، واشBBمحBBرق

، واسBتيقادھا طلBب وقودھBا ‘‘: يقBولاللغوي للنار، ينتقل الى تصوير حركة النار وكيفية استيقادھا ف

  .)4(’’وارتفاع لھبھا، وتنكيرھا للتفخيم، اي سطوعھا 

يعBرب كمBا  فBرط ا�نBارةضBاءة ا`‘‘: فيقBول )حولBه فلما اضاءت ما: (ثم ينتقل الى قوله تعالى

�I�<�\َI�<�\َI�<�\َI�<�\    �_&Uَ    ��#����4#����4#����4#��4    ���3���3���3���3{{{{:عنه قوله تعالى:���_&U�:���_&U�:���_&U�:��    ���9�~���9�~���9�~���9�~    �F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	    ً��ُ�ً��ُ�ً��ُ�ً�اء غل، وإ ، وتجيء متعدية و�زمة]5 /يونس[}}}}�ُ�
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د�لBة تBاء وامBا . )1(’’ي فلما اضBاءت النBار مBا حBول المسBتوقد، أللد�لة على ترتبيھا على ا�ستيقاد 

. )2(’’والتانيBث لكونBه عبBارة عBن ا�مBاكن وا�شBياء او اضBاءت النBار نفسBھا‘‘: ث، فيقول عنھاالتاني

ظBرف  )حوله(و... ھا � لنفسھا تشراق النار المنزل منزلظرف `ذلك ‘‘: عنده) فيما حوله(ود�لة 

  .)3(’’وتاليف الحول للدوران

���3َg���3َg���3َg���3َg    �>ّ,���>ّ,���>ّ,���>ّ,��    &)�3ِ{ { { { : اما قوله تعالى��*ِR&)�3ِ��*ِR&)�3ِ��*ِR&)�3ِ��*ِR    {{{{ ورھم، ‘‘: فيقول عنهBداد نBي مBنارھم التي ھ L اي اطفا

ونحوه، كما ينبBئ  ا�ستدفاءوانما علق ا�ذھاب بالنور دون نفس النار، �نه المقصود با�ستيقاد � 

ثBBم يوضBBح . )4(’’ضBBرامھا او نحBBو ذلBBك حيBBث لBBم يقBBل فلمBBا شBBبR  ،)فلمBBا اضBBاءت: (عنBBه قولBBه تعBBالى

اءت ما حوله خمدت فبقوا في الظلمات خBابطين متحيBرين كانه قيل فلما اض‘‘: اكثر فيقولالصورة 

وفي ذلك اشارة من ابي السعود الى الصورة الخارجية من جھة، . )5(’’خائبين بعد الكدح في احيائھا

  .والى الصورة الداخلية النفسية لما يشعر به اولئك المشركون من جھة اخرى

امBا �ن الكBل بخلقBه تعBالى، ‘‘: و السBعودلBى L، فيقBول عنBه ابBا) ذھBب(الفعل اما سبب اسناد 

ولBذلك عBدل  ...واما �ن ا�نطفاء حصل بسبب خفّي او امر سماوي كريح او مطر، واما للمبالغة 

BBو مقتضBBذي ھBBوء الBBن الضBBعBBور فBBاء النBBامع بقBBد يجBBوء قBBاب الضBBور، �ن ذھBBى النBBاھر الBBي ى الظ

ى فصح عنه قوله تعالكما يُ ، زالته بالكلية لعدم الضعيف، والمراد ا الجملة، لعدم استلزام عدم القوى

)Z	F�"5 n J�U,k � );$FH	Z	F�"5 n J�U,k � );$FH	Z	F�"5 n J�U,k � );$FH	Z	F�"5 n J�U,k � );$FH	(، ة، �سيما اذا كانت متضاعفة لمة ھي عدم النور، وانطماسه بالمرن الظُ إ

وما بعدھا من قوله تعالى ، ة متراكبة بعضھا على بعض، كما يفيد الجمع والتنكير التفخيمي متركب

))))Z	F�"5nZ	F�"5nZ	F�"5nZ	F�"5n((((، يبقى من النور عين و� اثر  � يتحقق ا� بعد ان�")6(.  

قBBد  -ان لBBم يفرزھBBا مسBBتقلة - نيBBةسBBعود فBBي توضBBيحه لھBBذه الصBBورة القرآوھكBBذا نجBBد ان ابBBا ال

، فBBي ذلBBك علBBى د��ت ا�لفBBاظ  ، معتمBBداً  جBBزءاً  و�حBBق اجزائھBBا جBBزءاً ، تناولھBBا بشBBكل تفصBBيلي 

او ، الخارجBة عBن نطBاق الد�لBة اللفظيBة  ةلفBعن الخيBا�ت البعيBدة المتك ومبتعداً ، ود��ت السياق 

الصورة على ما جBاء فBي المBاثور ا�ية وبعض ايحاءاتھا المعقولة، فھو لم يعتمد في تفسيره �بعاد 
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المضBامين  بعBادعBن أمن الروايات المتعلقة بھا، و�سيما تلك الروايات التي ابتعد بعضھا كل البعد 

BقBة والتَ رته للصورة نظرة تتسBم بالد@ الواردة في النص، ولھذا كانت نظ والصور SخيB Rق المقيBد ل العمي

  .او توسع غير مقبول في الخيال، بابعاد الد�لة اللفظية للمفردات، من دون مزيد ظ�ل 

و� نجد شيئا ذا بال عند مBن جBاء بعBد ابBي السBعود مBن المقBربين فBي مجBال دراسBة الصBورة 

  . ، وصو�ً الى العصر الحديثالقرآنية يمكن اضافته الى ما اشرنا اليه 

نيBBة اقتBBرن بتطBBور دراسBBة الب�غBBة نقBBول بBBان تطBBور دراسBBة الصBBورة القرآواخيBBرا يمكBBن ان 

العربيBBة، وتطBBور دراسBBة الوسBBائل البيانيBBة الداخلBBة فBBي بنBBاء الصBBورة مBBن تشBBبيه واسBBتعارة ومجBBاز 

، ة فBBي السBBياق وكنايBBة بشBBكل خBBاص، مBBع ا�شBBارة الBBى ا�سBBباب الكامنBBة وراء اسBBتعمال الصBBور

، وان لBم يسBتعمل مصBطلح الصBورة بشBكل عBام  والوظيفة المتمثلة با�ثر الBذي تتركBه فBي المتلقBي

، فقBد اسBBتعمل الدارسBون التمثيBل والتخييBBل والتصBوير وغيرھBا مBBن كثيBرا والتصBوير بشBكل منفBBرد

لصBورة مBع ا�خBذ بنظBر ا�عتبBار ان اغلBب تلBك الدراسBات تناولBت ا ،المصطلحات في الموضBوع

 � ما ندر من تلك الدراسات التي اعتمدتل منعزل عن السياق الواردة فيه، إبشك) الجزئية(البيانية 

التي اشير من خ�لھا الى الع�قات وا[واصر ،  نيات والروابط بين اجزاء النص القرآالع�ق على

فBBي بعBBض  كليBBة او مركبBBة ، وكونBBت صBوراً بBين الصBBور الجزئيBBة اذا ارتبطBBت بعضBھا مBBع بعBBض 

ضBBمن ، وان جBBاء ووظيفBBة  وتركيبBBاً  ا[حيBBان، وغيBBر ذلBBك ممBBا يتعلBBق بدراسBBة الصBBورة مفھومBBاً 

إ� إن ذلك � يمنع من ا`شادة بجھBود العلمBاء العBرب فBي  ،الدراسات اللغوية والب�غية والتفسيرية

  .الصورة القرآنيةفي  وان لم يضعوا كتابا مستق�ً ، ھذا المجال 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  تطور دراسة الصورة القرآنية عند المحدثين: مبحث الثالثال



 )

ن بشكل مستقل في العصر الحBديث ھBو سBيد ني بدراسة الصورة الفنية في القرآول من عُ ان أ

ن مBن حيBث المكانBة بدراسة تناول فيھا التصوير الفني في القرآقطب في منتصف القرن العشرين، 

قاعدة ‘‘وھر ا�عجاز الب�غي في القرآن الكريم، بل ھو ج هوقد عدR والخصائص وا�فاق وا�ھمية، 

  .)1(’’التعبير في ھذا الكتاب الجميل

اصBBحاب التفاسBBير او الدراسBBات القرآنيBBة سBBيد قطBBب اركBBان دراسBBته للصBBورة مBBن  ولBBم يسBBتقِ 

ان التفسير في عھد الصحابة قد اقتصر  )التصوير الفني في القرآن(ذكر في مقدمة كتابه و السابقة،

فقد كان اكثر الصحابة يخشون ان يؤولوا بعض ا�يBات، بBل امتنBع  ،fى القليل المنقول عن النبيعل

، مطرداً  اما في عصر التابعين فقد نما التفسير نمواً ، )2(مأثماغلبھم عن ذلك خشية ان يكون فيه ثRمة 

 ويتضخم ابتداءً  ية باخصر لفظ، ثم اخذ التفسير ينمونه اقتصر على توضيح المعنى اللغوي ل|ا� أ

وتناسBقه مBع ، ن ان يبحBث عBن الجمBال الفنBي فBي القBرآمن القرن الثBاني الھجBري، ولكBن بBد� مBن 

الجمBBال الموضBBوعي البBBالغ حBBد الكمBBال، اخBBذ يغBBرق فBBي مباحBBث فقھيBBة وجدليBBة، ونحويBBة وصBBرفية 

 Rلرجلٍ وتاريخية، الى ان قي L ن، ني في القرآبعض مواضع الجمال الف خر نوعا ما، �دراكمتأ ض

B)ھـ538(ذلك ھو الزمخشري  Rيره الكشBف ، في تفسBد وقBاتاف، فقBور  وقفBض الصBى بعBة علBجليل

، ولطبيعBة التعبيBر مستندا في ذلك الى فھمه الصBحيح للخيBال ، مميزاً  فنياً  وتناولھا تناو�ً  ، نيةقرآال

يس النفسية المنبعثة مBن ولوظيفة الصورة في السياق، مع تصوير التناسق الفني وا�حاس ، نيالقرآ

  .)3(الكريم نا�يات والصور المتتابعة في القرآبعض 

بحسب تعبير سيد قطب –الذي كان من المؤمل والباحثون عن ا�عجاز القرآني اما الب�غيون 

اللفBBظ (شBBغلوا انفسBBھم بمباحBBث عقيمBBة حBBول  ان يصBBلوا الBBى مBBا لBBم يصBBل اليBBه المفسBBرون، فقBBد –

ف اغلبھم الBى ي افسدت الجمال الكلي للنسق القرآني، وانصرالب�غية الت وبعض القواعد) والمعنى

  .اف � تطاقفحتى وصل ا�مر بھم في بعض ا�حيان الى درجة من ا�س، التقسيم والتبويب 

من الباحثين في الب�غة وا�عجاز، سابق الزمخشري  واحداً  ان رج�ً  –سيد قطب  –ثم ذكر 

ان  ، الذي اوشBك)ھـ471(يق في عصره، ھو عبد القاھر الجرجاني في الموضوع وبلغ غاية التوف

خايلBه مBن اول ت تُ لBRالتBي ظَ ) ظ والمعنىاللف(لو� قضية ) د�ئل ا�عجاز(يصل الى شيء في كتابه 

ان يصل اليه، فقد كان النبع منه على ضربة  ، فصرفته عن كثير مما كان وشيكاً  خرهالكتاب الى آ
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من جميع  اً سR ولكنه على الرغم من ذلك كان انفذ حِ  –ب تعبير سيد قطب بحس –معول فلم يضربھا 

  .)1(الذين كتبوا في ھذا الباب على وجه العموم حتى العصر الحديث

 فريBداً  واسلوباً  جديداً  نية شيئاً طريقة تناول سيد قطب للصورة القرآبعض الدارسين  دR ولذلك عَ 

نظرية جديBدة فBي  ة نظرية خاصة في النقد، بعد ان كانتخرون بمثاباليه، بل جعلھا آ حدٌ لم يسبق أ

  .عجازالتفسير وفھم ا`

، ووجدتBه قBد وقBع وL جديBداً  وجدتBه فتحBاً ‘‘: سيد قطب وكتابه ، فقBالعلي طنطاوي  ذكرفقد 

  .)2(’’كأن L ادخره له، فلم يعط مفتاحه �حد قبله، حتى جاء ھو ففتحه على كنزٍ 

 الخالBدي فBي كتابBه بخصBوص نظريBة التصBوير الفنBي عنBد سBيد وكذلك يقول الدكتور ص�Bح

فيBBه الBBى ابBBداع فنBBي، واصBBبح بBBه  قَ ف@BB، حيBBث وُ � تاليفBBاً  كBBان كتBBاب سBBيد قطBBب اذن اكتشBBافاً ‘‘: قطBBب

صاحب نظرية اصيلة في النقد ا�دبي، وھي نظرية التصوير، واستخدام طريقة التصوير والتخييل 

  .)3(’’بين ا�عمال ا�دبية على ھدى ھذه الطريقة والتشخيص في التعبير، والمفاضلة

وقBBد اسBBتند الخالBBدي فBBي ذلBBك الBBى قBBول سBBيد قطBBب نفسBBه عنBBدما ذكBBر بانBBه لBBم يكBBن يتوقBBع ھBBذا 

ور الفنية فيه، وبيان طريقBة التصBوير ه جمع الصS ن وھمS الكبير، �نه بدأ البحث في القرآ ا�كتشاف

ان التصBBوير ھBBو قاعBBدة ‘‘: الBBى نتيجBBة جديBBدة، وھBBيبحBBث اوصBBله والتناسBBق فBBي اخراجھBBا، ولكBBن ال

فيمBا عBدا غBرض  –التعبير في ھذا الكتاب الجميل، القاعدة ا�ساسية المتبعة فBي جميBع ا�غBراض 

 رتب، ولكن عن قاعدة تكشف وتبرزجمع وتُ تُ  رِ وَ فليس البحث اذن عن صُ  –التشريع بطبيعة الحال 

  .)4(’’يت بهلم اكن اتطلع اليه، حتى التق ، ذلك توفيق

وا ان طبيعة العصر ا�دبيBة فBي أا� ان بعض الدارسين � يسلمون لسيد قطب في ذلك، فقد ر

  .ثر الواضح في ھذه النظرية، كان لھا ا[مصر في النصف ا�ول من القرن العشرين 

ت علBى ذھنBه ومنھم الدكتور عز الدين اسماعيل، الذي ذھBب الBى ان العقBاد ھBو اول مBن ورد

ن، وقد سبق سيد قطب اليھا، بBل ان سBيد قطBب قBد تBاثر بالعقBاد فيمBا ذھBب صوير في القرآفكرة الت

  .)5(اليه

الوضBBوح والغمBBوض فBBي (م، بعنBBوان 1914فقBBد نشBBر العقBBاد مقالBBة فBBي صBBحيفة الرجBBاء عBBام 

 اتحBدث فيھB تلBك المقالBة التBي. م1922عام ) الفصول(، واعاد نشرھا في كتاب )ا�ساليب الشعرية
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العبارة الغامضة والعبارة الواضحة، �ن الواضحة تخاطب ا�فھام، والغامضBة تخاطBب  العقاد عن

 العبBBارة قBBد تكBBون واضBBحة ولكنھBBا وان .الشBBاعر، وتتBBرك الفرصBBة للخيBBال المبBBدع للعمBBل والحركBBة

ة، �تBزال تسترسBل فBي الBذھن، حتBى يحتويھBا الغمBوض فBي ظ�Bل الفكBر البعيBد، مR جَ  تقترن بمعان

  .ل المستترةوشعاب الخيا

ـ*��#_�     gِO�َgِO�َgِO�َgِOَ�    	�����ـ"&zِ 	�����ـ"&zِ 	�����ـ"&zِ 	�����ـ"&zِ {{{{:يه، ا�ية ا�ولى قوله تعالىن الكريم للد�لة على راثم ساق آيتين من القرآ َH �_#��*ـ َH �_#��*ـ َH �_#��*ـ َH{{{{ 
قيBل �ول طلBوع الفجBر،  د فيھا ث�ث كلمات موجزات، جمعت كل ماجَ وَ  تلك التي، ]18 /التكوير[

اع مجBال السBبح للخيBال الشBBيء عجBاز التعبيBر، ووفBBرة المBدلول، وتنBوع الصBور، واتسBBوفيھBا مBن إ

�    ��5&��5�6&��5�6&��5�6&�6{{{{:الكثير، وا�ية الثانية، ھي قوله تعالى�;َ�&	�FَH��;َ�&	�FَH��;َ�&	�FَH��;َ�&	�FَH    ُI�3ْ4َHُI�3ْ4َHُI�3ْ4َHُI�3ْ4َH    Îُ$Îُ$Îُ$Îُ$    �d�<�~&F���d�<�~&F���d�<�~&F���d�<�~&F��    ��U�E��U�E��U�E��U�E    &V�<َ~&َ�&V�<َ~&َ�&V�<َ~&َ�&V�<َ~&َ�    �xَuَH�	�xَuَH�	�xَuَH�	�xَuَH�	    Îُ$Îُ$Îُ$Îُ$    �J�َg�J�َg�J�َg�J�َg    ٍI&U�2ٍI&U�2ٍI&U�2ٍI&U�2    ��;َ,&U�2��;َ,&U�2��;َ,&U�2��;َ,&U�2    

��FَH�	��FَH�	��FَH�	��FَH�	    �?��*���?��*���?��*���?��*��    ���َW�N���َW�N���َW�N���َW�N    ����	����	����	����	    )�3)�3)�3)�3     ���َW�1ِـR ���َW�1ِـR ���َW�1ِـR ���َW�1ِـR     �، حيBث وجBد العقBاد ان ھBذه ]2 /الحBج[}}}} �ـ'�v'5  �ـ'�v'5  �ـ'�v'5  �ـ'�v'5     ��,#ـ<� ��,#ـ<� ��,#ـ<� ��,#ـ<�     �Eـ�E �c�َ4ـ�E �c�َ4ـ�E �c�َ4ـ     �c�َ4	���Wَـ0� 	���Wَـ0� 	���Wَـ0� 	���Wَـ0

  .)1(ا�ية تصور ھول ذلك اليوم المرعب، وان الخيال يھجم عليه الھول من ھذه الصورة الداھمة

تين علBBى ھBBاتين الصBBورتين الفنيتBBين يقBBول يومBBن خ�BBل تحليBBل العقBBاد لھBBاتين ا�يتBBين المحتBBو

، والBدليل علBى ذلBك ھBو )2(مBن العقBاد ان سيد قطب اقتبس فكرة كتابBه :الدكتور عز الدين اسماعيل

  .)3(تكرار استشھاد سيد قطب لھاتين ا�يتين في كتاباته وبشكل �فت اكثر من مرة

عن رايه في ان سيد قطب صاحب نظرية لم  ا� ان الخالدي � يسلم بھذا الراي، ويبقى مدافعاً 

اسBماعيل، ويBرى ان  ، وان L قد ھداه الى اكتشافھا، ويرد على الدكتور عBز الBديناليھا احديسبقه 

� تحتمBل ان ‘‘: للصور الفنية التي تنبعث منھمBاوا�شارة السريعة ، ا�يتين  وقفة العقاد عند ھاتين

، بل موسوعة كاملBة حBول الموضBوع، ان ھBذه كبيراً  خر، ويضخمھا حتى تبلغ كتاباً يحملھا كاتب آ

BBرآا�شBBة القBBع لمكتبBBريعة � تتسBBيد ارة السBBزم سBBي عBBدة التBBاس ن الجديBBى اسBBا علBBى تاليفھBBب علBBقط

وان يرسBي فيBه اسBس فكBBرة ) التصBوير الفنBي(التصBوير، ان سBيد قطBب لBم يكBن يقBدر علBى تBاليف 

، وان يبين خصائصھا وسBماتھا والوانھBا وافاقھBا، لBو لBم تكBن فكBرة وقواعدھا  نتصوير في القرآال

  .)4(’’ووجدانه نفسه اشربھا خياله وحسه التصوير اصيلة عنده، عميقة الجذور في اطواء
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فھBو يBرى ان ،  ر صالح حمادي � يوافBق الخالBدي فيمBا ذھBب اليBه ايضBاً غير ان الدكتور جبي@ 

، وان حجتBه )1(الحماس قد قاد الدكتور الخالدي الى عزل النظرية عن اي عامل من عوامل التBاثير

ان المعارف � تنمو  التي استند اليھا كانت تفتقر الى العمق، وتتعارض مع قانون الحياة الذي يرى

ا�نسBان ‘‘أت لظھور النظريBة، �ن العصر ھيّ  ، وان ثقافة)2(في فراغ، بل ھي تراث ل�نسانية كلھا

مدين لعصره وللثقافات السائدة فيه فيما ياخذ وما يدع من اعمال العقل والوجدان، و�سيما اذا كان 

مBن تBاثيره فBي شBد ر وروحBه يكBون أالشBاع، فان تاثير العصر حينئBذ فBي نفBس ھذا ا�نسان شاعراً 

، وان سBBيد قطBBب قBد اجBBاد وعBي ثقافBBة عصBBره زيBادة علBBى مBا يملكBBه مBBن )3(’’نفBس ا�نسBBان العBادي

  .)4(مقومات ذاتية طابعھا ا�بداع والخيال والذوق السامي

BBثBBم يحBBاول الBBدكتور حَ  Rات مBBي نتاجBBب فBBيد قطBBي لسBBوير الفنBBة التصBBذور نظريBBابع جBBادي ان يت

من سبقه مBن المبBدعين، وبشBكل موضBوعي تحليلBي � يقBدح بمكانBة سBيد قطBب و� عصره، وعند 

  .باھمية كتابه

و�سBBيما تلBBك ا�سBBس التBBي بنBBى سBBيد قطBBب عليھBBا نظريتBBه بحسBBب رايBBه، والمتمثلBBة بالحركBBة 

والحBBوار ود�لBBة ا�لفBBاظ، فض�BB عBBن الخصBBائص التBBي وجBBدھا فBBي النظريBBة، والتBBي يمثBBل الجانBBب 

  .)5(التناسق الفني ابرز معالمھاالنفسي والخيال و

حيث ذكر ان المصريين في بداية القرن العشرين سرعان ما تاثروا بالثقافة ا�وربية الوافBدة، 

 Rن رُ َل منتفضين على تلك الثقافة الك�سيكية التي مثBره مBھا المرصفي وغي Rذه وBاء، ھBة ا�حيBاد مدرس

 ، التيBBار التBBاثري، الBBذي اخBBذ يسBBري قويBBا متBBدفقاً  ھBBو جديBBداً  الثقافBBة الجديBBدة التBBي حملBBت لھBBم تيBBاراً 

فBي ا�دب، سBعوا  و�سيما في النقد العربي على يد العقاد وشكري والمازني، فقد كان ھؤ�ء ثواراً 

الى اص�ح ا�دب العربي وتغيير مقاييسة الفكريBة والفنيBة، مسBتعينين بBا�داب العالميBة وبقBراءات 

جتماع وعلم النفس، فاسسBوا مدرسBة الBديوان بموقفھBا المعBروف ومراجعات اجنبية في الفسلفة وا�

  . )6(في الفن

                                                             

   .17: التصوير الفني في القرآن الكريم، دراسة تحليلية: ظ )(1

   .في الھامش 171: المصدر نفسه: ظ )(2

   .6: شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث )(3

   .159: التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية: ظ )(4

   .136 - 54: المصدر نفسه: ظ )(5

   .160: التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية: ظ )(6



 )

وتاثر بافكاره وارائه فBي ا�دب ، ثم ذكر ان سيد قطب قد التقى با�ستاذ عباس محمود العقاد 

  .)1(والنقد والحياة، فكان تلميذا له حقبة طويلة امتدت الى منتصف ا�ربعينيات

يد قطب على يد العقBاد، فBي الدكتور سيد حنفي الذي ذكر تتلمذ سواستشھد لذلك بما اشار اليه 

، ولBم يBنجح كBل اشBد اثBراً ) م1945سBنة (اما العقاد فله مدرسته، وله شخصيته، وھBي ا�ن ‘‘: قوله

ت�ميذه في تقليده، وان نھجوا نھجه في طريق البحث والتفكير ووسائل التقسيم والتفسير، ولقد برز 

  .)2(’’..لي ادھم، والزح�وي والجب�وي سيد قطب وع: مقدمتھم ا�ساتذة منھم اساتذة افاضل في

سيد قطب اوسع من اط�ع ا�خيBر  فياي ان الدكتور حمادي يحاول ان يقول ان تاثير العقاد 

على تحليل تلBك ا�يتBين مBن عدمBه، وانمBا المسBالة مسBالة تتلمBذ، واتبBاع مBنھج، وا�نتمBاء لمدرسBة 

  .سنوات ةلعدR يزاتھا استمرت معينة لھا اصولھا وم

ثم اخذ يحدد اوجه التاثير التي تركھا العقاد في سيد قطب، والتي كBان مBن اولھBا دعBوة العقBاد 

الى التجديد في الصورة وان جودتھا � ترجع الى وجه الشبه بين المشبه والمشبه به في التشبيه او 

ا للشBعور وصBلتھا بBذات الBنفس، وكBذلك ثارتھما ترجع الى مدى نجاح الصورة في إا�ستعارة، وان

  .)3(دعوة العقاد الى العدول عن الوصف بالمحسوس

تراكم عليھا الغبBار  بي، تلك النظرة التيرفقد بث العقاد الحياة في النظرة الفنية الى الشعر الع

 عد عناية عبد القاھر الجرجاني، فقد وقف الجرجاني في دفاعBه عBن تلBك ا�بيBات التBي عابھBا ابBنب

، بحجBBة خلوھBBا مBBن المعنBBى، ومBBا ھBBي ا� مجBBرد )ھBBـ395(وابBBو ھ�BBل العسBBكري ) ھBBـ276(قتيبBBة 

   )5(:، وھي ا�بيات التي تصف عودة الحجيج)4(وصف بسيط
  

  

  حاجBBBBBة ضBBBBBينا مBBBBBن منBBBBBى كBBBBBلR ولمBBBBBا قَ 
  

BBBBومَ  Rحُ سBBBBو ماسBBBBن ھBBBBان مBBBBح با�رك  
  

BBBارى رحالدّ وُشBBBدب المھBBBى حBBBات علBBBن  
  

  ولBBBم ينظBBBر الغBBBادي الBBBذي ھBBBو رائBBBحُ 
  

  اخBBBBBBBذنا بBBBBBBBاطراف ا�حاديBBBBBBBث بيننBBBBBBBا
  

  ا�بBBBBBاطحُ  وسBBBBBالت باعنBBBBBاق المطBBBBBي@ 
  

                                                             

   .161: المصدر نفسه: ظ )(1

   .7: ، مجلة الرسالةبحث في ر، اثر الرسالة في ا�دب المعاص )(2

   . 161: التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية: ظ )(3

   .73: ؛ وكتاب الصناعتين الكتابة والشعر14: الشعر والشعراء )(4

 كتاب ذكر العقاد ان ھذه ا�بيات لكثير ، إ� ان ابن قتيبة في الشعر والشعراء ، وابا ھ�ل العسكري في) 5(

لم اجد ھذه  صناعتين ، وكذلك الجرجاني في د�ئل ا�عجاز ، لم ينسبوا ھذه ا�بيات الى كثير ، وكذلك ال

 .ا�بيات في ديوان كثير ايضاً 



 )

فبعBBد ان وجBBد الجرجBBاني ان ھBBذه ا�بيBBات جميلBBة لمBBا فيھBBا مBBن براعBBة التصBBوير التنBBاغم مBBع 

  .)1(الشعور

ل نشBره عBام فBي مقBا للغBرض نفسBهاخBرى اوردھBا  ذه ا�بيBات وأبيBاتھBوجد العقاد ايضا ان 

تBوارد علBى الخيBال كمBا تتBوارد المنBاظر فBي الصBور المتحركBة، فيكBاد ت‘‘م، ان فيھا صBورا 1925

ومBBا ، القBBارئ ينسBBى كلماتھBBا وحروفھBBا، وھBBو ينشBBدھا، بمBBا يستشBBفه فيھBBا مBBن ا�خيلBBة المت�حقBBة 

 Rو ايصاحبھا من الخواطر الحيBات كُ  نة المتساوقة، ولBابيB ر نقلBت الBى اللوحBة، لم�Bت فراغBا مBن ثي@

  .)2(’’ا من قصائد المعاني وقصص الوقائعؤه اضعافھالشريط المصور � يمل

وبعد حقبة زمنية تزيد على عشرين ‘‘: وضحا تاثر سيد قطب بذلك، فيقولثم يضيف حمادي م

Bقد صدر معلنا و�دة النظرية، يقف سيد قطب عند ابيات كُ ) التصوير الفني(عاما، وكان كتاب  ر ثي@

، وذلك في كتابBه النقBد ا�دبBي اصBوله )3(’’خصائصعناصر التصوير الفني اسسا و نفسھا، مسخراً 

  .)4(ومناھجه

لعقاد في نظرية التصوير الفني لسBيد لومن اوجه التاثير ا�خرى التي وجدھا الدكتور حمادي 

ابBن الرومBي حياتBه مBن (قطب، ھBو مBا كتبBه العقBاد عBن ابBن الرومBي فBي دراسBته الذائعBة الصBيت 

ومي القBدرة علBى تشBخيص المعBاني المجBردة مBن خ�Bل خلBق ، والتي وجد فيھا ان �بن الر)شعره

من اسس التصوير عند ابن  عد اساساً ا�شكال او الرموز لبعض ا�شكال المحسوسة، وان الحركة تُ 

لون وشكل، ومعنى ‘‘ الرومي، فمن خ�لھا تكتسب الصورة حياتھا، فان التصوير عند ابن الرومي

�ن تمثيلھا يتوقف على ملكة النBاظر، و� يتوقBف علBى  وحركة، وقد تكون الحركة اصعب ما فيه،

ل ھذه الحركة المستصعبة، كان اسھل شيء على ابن ثR مَ ما يراه بعينه ويدركه بظاھر حسه، ولكن تَ 

  .)5(’’رومي، واطوعه واجراه على ما يريدال

، يقBول وليس ھذا فقط، وانما اشارة العقاد الى اقتران الحركة والحياة في صور ابBن الرومBي 

وھات ما شئت من صور لBه فBي وصBف ا�نسBان والحيBوان والنبBات والجمBاد، فانBك لتجBد ‘‘: العقاد

ذان كBان وھمBا العنصBران اللB )6(’’ومثBل ھBذه الحيBاة ،مثل ھذا الصدق، ومثل ھذه الحركBة ھافيھا كل

  .لھما تأثير واضح في نظرية سيد قطب فيما بعد
                                                             

   .120: د�ئل ا�عجاز في علم المعاني: ظ )(1

   .142، 141: النقد والنقاد المعاصرون )(2

   .163: يةالتصوير الفني في القرآن الكريم ، تدراسة تحليل )(3

   .42: النقد ا�دبي اصوله ومناھجه: ظ )(4

   .309: ابن الرومي حياته من شعره )(5

   .311: المصدر نفسه )(6



 )

مشاھد، والقصص والمناظر، فيردھا شاخصة حاضرة، فاما الحوادث وال‘‘: فقد قال سيد قطب

فيھا الحياة، فاذا اضاف اليھا الحوار فقBد اسBتوت لھBا كBل عناصBر التخييBل، فمBا يكBاد يبBدا العBرض 

حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتBى يBنقلھم نق�B الBى مسBرح الحBوادث ا�ول، الBذي وقعBت فيBه او 

، وينسى المستمع ان ھذا ك�م يتلى، ومثل يضBرب، ستقع، حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات

ويتخيل انه منظر يعرض، وحادث يقع، فھذه شBخوص تBروح علBى المسBرح وتغBدو، وھBذه سBمات 

ا�نفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث، وھذه كلمBات تتحBرك بھBا 

  .)1(’’ھنا، وليست حكاية الحياةالحياة  انھا. ا�لسنة، فتنم عن ا�حاسيس المضمرة

بل انه صرح بفضل العقBاد عليBه فBي ھBذا المجBال بمBا � يتBرك اي لBبس فBي ، وليس ھذا فقط 

ان المعBاني الذھنيBة والحBا�ت المعنويBة، لBم ‘‘: ان ذكBر فBي كتBاب التصBوير الفنBي الموضوع، فبعد

ة، ومBرت مBن خ�Bل حيR تستبدل بھا صور فحسب، ولكن اختيرت لھا صور حية، وقيست بمقاييس 

، ذكر في الھامش من ان العقاد كان له الفضل في توجيھه الBى ھBذه السBمة وا�شBارة )2(’’وسط حي

نيBة تBوجيھي الBى افBراد ھBذه السBمة القرآكBان ل�سBتاذ العقBاد فضBل ‘‘: ى ھذه الخصيصة، فقBد قBالال

  .)3(’’في ثنايا الكتاب من امثلة متفرقةبا�شارة، بعد ما ورد منھا 

او  م�مح ا�دب والنقد في ذلك الوقت ،وليس العقاد ھو الوحيد الذي اثمرت اراؤه في تشكيل 

  .التي اثرت بطبيعة الحال في افكار سيد قطب

ان ل�ستاذ امين الخولي الفضل في التنبيه الى المنھج العام لنظرية ‘‘: فقد ذكر الدكتور حمادي

يم دراسBة ادبيBBة، وھBو مBا اعلنBBه مبBدعھا يBوم كانBBت ن الكBرتصBوير الفنBي، الBBذي ھBو دراسBة القBBرآال

  .)4(’’)المقتطف(عرضھا في صفحات ) فكرة(

ده، فاخذ ن الكريم فكرة افادھا الخولي من ا�مام محمد عبلقرآان الدراسة ا�دبية ل‘‘: ثم اضاف

كتBاب ثرھا ا�دبي ا�عظم، فھو الن حيث ھو كتاب العربية ا�كبر، وأن ميدعو الى النظر في القرآ

  .)5(’’د معھا، فصار فخرھا وزينة تراثھاالذي اخلد العربية، وحمى كيانھا وخل

بتثبيت المعنى جد انھا تقوم والتي رة الشعرية، وكذلك الدكتور زكي مبارك وجھوده في الصو

ن � يرى غضاضة في التكرار حين يحتاج اليه، و�سيما في تلك الصورة التBي وتاكيده، وان القرآ

                                                             

   .34: التصوير الفني في القرآن )(1

   .202: المصدر نفسه )(2

   .202ص التصوير الفني، سيد قطب، في ھامش )(3

   .167: ليةالتصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحلي )(4

   .303: مناھج التجديد في النحو والب�غة والتفسير وا�دب )(5



 )

ن ھي المجال ا�مثل لظھورھا، فالصBور امBا عرض مطول ل�حداث، وان قصص القرآ تقوم على

  .)1(، واما جزء من قصة قرانيةسردياً  مجموعة مشاھد مت�حقة تاخذ طابعاً 

ن اعجBاز القBرآ(دق الرافعBي فBي كتابBه مBن المناسBب اضBافة جھBود مصBطفى صBا ذلك نجBدوك

ديثBه عBن موسBيقى ا�لفBاظ وجBرس الحBروف ومBا و�سBيما حالBى تلBك الجھBود ، ) والب�غة النبويBة

  .  ل�لفاظ من ايحاء الى ذلك

: ، وحسBنھا وتجانسBھا عنBدما وردت فBي قولBه تعBالى)ضيزى(فقد التفت مث� الى غرابة كلمة 

)�!ْ,�H�!ْ,�H�!ْ,�H�!ْ,�H    ً�gِOً�gِOً�gِOً�gِO     ٌd�U1&ـ�G ٌd�U1&ـ�G ٌd�U1&ـ�G ٌd�U1&ـ�G     ��L9ـ�~ ��L9ـ�~ ��L9ـ�~ ��L9نجم[) ~�ـBد ان . ]22/الBث وجBة‘‘حيBة اللفظBياء: غرابBد ا�شBذه  اشBة ھBة لغرابBم�ئم

ر في ھيئة النطق بھا ا�نكار في ا�ولBى والBتھكم فBي صوR نكرھا، وكانت الجملة كلھا تُ تي أالقسمة ال

نجد شبيھا لھذا الك�م عند سيد قطب، وذلك ، و)2(’’ھذا التصوير ابلغ ما في الب�غة وكان ،ا�خرى

عندما  عندما تحدث في فصل التناسق الفني عن ا�يقاع الموسيقي الناشئ من تخير ا�لفاظ ونظمھا

   .)3(وتميزھا في النص القرآني) ليبطئن(و ) اثاقلتم(وقف عند د�لة 

جBBو (ومBBن الدراسBBات ا�خBBرى المھمBBة فBBي ھBBذا الموضBBوع، مBBا كتبBBه رئيBBف الخBBوري بعنBBوان 

الذي يكتسب اھمية في معرفة جBذور بعBض خصBائص نظريBة ) الدراسة ا�دبية(في كتابه ) ا�لفاظ

م، وھBو العBام 1939 عBام �سيما اذا علمنا ان الكتاب قد صدر فيالتصوير الفني عند سيد قطب، و

ن، ممBا يBدلل علBى قتطف بشان التصوير الفني في القرآنفسه الذي كتب في سيد قطب مقالته في الم

وكانBت  ، ان فكرة د�لBة ا�لفBاظ قBد نضBجت فBي النقBد ا�دبBي الحBديث فBي مصBر فBي ذلBك العصBر

  .)4(من مظاھر تطوره مظھراً 

ضBروري فBي مفBردات  ان الجرس الموسBيقي الجميBل شBرط‘‘: رئيف الخوري في كتابهيقول 

  : ، ثم يضرب مث� لذلك قول ابي نؤاس)5(’’الكاتب والشاعر

  )6(كرُ وما الغنم الى ان يتعتعني السS           وما الغبن ا� ان تراني صاحياً     

  

التBي يسBتقيم معھBا الBوزن ) يلعثمنBي(لفظBة  فانھا � تبعد عن) نيعَ عتِ تَ يُ (ولنتامل لفظة ‘‘: فيقول

  .)1(’’في البيت؟ ك�ايضا، لكن ھل تفي بعمل اختھا 

                                                             

   .وما بعدھا 69: الموازنة بين الشعراء: ظ )(1

   .183: اعجاز القرآن والب�غة النبوية )(2

   .79،  78،  77،  76،  72التصوير الفني، : ظ )(3

   .75 :التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية: ظ )(4
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كBان سBيلتفت ا�لتفاتBة ذاتھBا التBي ولعBل سBيد قطBب ‘‘: ق الدكتور حمادي على ذلك فيقBولويعل

فBي بيBت ابBي نBواس بجرسBھا الBذي يفBرض علBى ناطقھBا ) يتعتعني(ابداھا رئيف خوري عند لفظة 

ن ھذه اللفظه تحقق بجرسھا معناھا المعجمي الذي ھو التردد أٍ◌ك حتى، ق عليه مس تضي@ وقفات خ

وقBد وقBف ، المخمور الذي ثقل لسانه وتراخBت الفاظBه  خ في ذھن المتلقي صورةرس@ وتُ  ،في الك�م

سBھا رَ ، قBرن فيBه جَ جمBي�ً  صBوتياً  وحللھا تحلي�ً ) متُ لْ اقَ ثّ إ(عند لفظة ) التصوير الفني(ب في سيد قط

  . )2(’’بھا ا�ية نطقتمبينا ما اضافه ھذا الجرس الى الصورة التي ، بمعنى ا�ية الكريمة 

ذلBك العصBر  وكذلك يمكBن ان نضBيف ان الBروح الرومانسBية التBي طبعBت ا�دب العربBي فBي

 والBدعوةللطبيعBة،  الBديوان، مBن حBبادب العالم العربي علBى يBد جماعBة  سواء في ادب المھجر ام

مBBن تجاربBBه  مسBBتمداً  صBBادقاً  جBBوع الشBBاعر الBBى ذاتBBه، وتصBBوير مشBBاعره وافكBBاره، تصBBويراً الBBى ر

وغيرھBBا مBBن . )3(وعضBBوية العمBBل ا�دبBBي، الجانBBب النفسBBي ببالخيBBال و العنايBBةوبيئتBBه، فض�BB عBBن 

  .السمات التي اطرت ذلك المنھج، كان لھا تاثير واضح في روح سيد قطب وھو يؤلف نظريته

دت فBBي رحBBم ا�دب وفBBي سBBاحة لBBِان ھBBذه النظريBBة وُ : نقBBول بعBBد ذلBBك كلBBه اي اننBBا نريBBد ان

القديمة  ن والب�غةھا من اصحاب التفاسير وعلوم القرآولم تستق جذور، الدراسات النقدية الحديثة 

وتلBك التقسBيمات  ، ، الذين التزموا بالمنھج القديم المعتمد على التوضيح اللغوي والتفسBير بالمBاثور

  .في الب�غة، او غيرھا مما تكرر في كتبھم ودراساتھمالمنطقية 

ع خيBوط ي كتابBه، فقBد كBان لBه الفضBل فBي جم�Bيقدح في عمل سيد قطب وما جاء بBه فB وھذا

Bنظريته من مختلف مناحي وجوه ا�دب في ذلك العصر، ومن َث Rامع  مBار جBا باطBتاطيرھB Rي  لتمثBف

ن الكريم ى، والقرآج الشعر تارة، والنثر تارة اخرنية خاصة، بعدما كانت تعالدراسة الصورة القرآ

في احيان قليلة، بل كان �سلوب سيد قطب في عرضه لنظرية التصBوير فBي كتابBه، وطريقتBه فBي 

التعبير، الدور المھم والواضح في اثر ذلك الكتاب في قارئيه، فقد مثBل سBيد قطBب روحBه الشBاعرة 

قارئ الكتاب يسبح  تحلي�ً يجعلن الكريم، لصور القرآاسه العميق في تحليله وخياله المتوھج واحس

مع صاحبه في تلك الصور الفنية التي خلت في جوھا العام من رتابة البحث العلمBي وقيBود المBنھج 

 وأغل القBBارئ بBBالھوامش الكثيBBرة، خBBريج ا�يBBات القرانيBBة مBBث� او يشBBالصBBارم، فھBBو لBBم يعمBBد الBBى ت

، وھو يجول معه في على ان يملك روح القارئ وعقله معاً  اً زحا�ت المفصلة، بل كان ھمه مركا`

ن المعجزة، وكان القارئ وھو يقرأ كتابBه تتملكBه ه الممتع، ويسرح معه في صور القرآرياض كتاب
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حال اشبه ما تكون بتلك التي تتملك حس القارئ ووجدانه عند سماع قصيدة فنية، ف� ينفك عنھا ا� 

   .خيرعند البيت ا�

م اخت�فBه رغ –دة وا�صالة في فكر سيد قطب يقول ا�ستاذ عبد المنعم خ�ف عن الج@ ولھذا 

زل الى مكان كريم انه ين: والذي استطيع ان اقوله بسرعة عن ھذا الكتاب‘‘: -معه في بعض النقاط 

وعBرض رشBيق لمBذھب مBن مBذاھب الفھBم ، ؛ �نه جديد عميق في اسرار بيانه )نالقرآ(من مكتبة 

  .�عجاز تعبيرهوالذوق 

ة بحوث الب�غة والنقد ا�دبي؛ �نBه ظBاھرة طيبBة لتحررھمBا وينزل كذلك الى مكانه من مكتب

الذي صور  ،)الجو العام(من النظرة الجزئية وتسديدھما الى النظرات الواسعة الكلية التي تستوفي 

ع�قات الكثيرة بين الكاتب لمس المناسبات الداخلية والخارجية حوله، وتحلل الفيه ا�ثر البياني، وت

  .والمكتوب والقارئ والموضوع

ن فBي �نه يكشف عBن صBور للقBرآ) ا�دب(فصوله الى مكانه من مكتبة ويدخل كذلك ببعض 

ذھBBن شBBاعر، معروضBBة عرضBBا جمBBي� باسBBلوب نBBاثر، دقيBBق ا�سBBلوب، مشBBرق التعبيBBر، لBBه ذوق 

  .قد يخطئ التعبيروحساسية وبيان، � باسلوب محصل علم، ان اصاب الفكرة ف

؛ واعنBBي بBBه التصBBوير بالريشBBة وا�زميBBل، فھBBو يضBBع امBBام )الفBBن(ويBBدخل كBBذلك الBBى مكتبBBة 

المصورين الباحثين عن المشاھد الرائعة، صورا بيانية للوحات حية، مشروحة الدقائق والتفاصيل، 

ا فيھBBا، ثملوھBBا ويتفرسBBوتوا�ضBBواء والظ�BBل، وا�طيBBاف والشBBواخص والمعBBاني، يسBBتطيعون ان ي

  ...فيجدوا فيھا متاعا اي متاع

المستقصBي، والتتبBع والتحقيBق، وجمBع الحلقBات المفرقBة ) البحBث(وينزل كذلك الى مكانه من 

  . )1(’’عن الموضوع الواحد

Bر وقد  Rي َعبBوير القرآنBر ان التصBد ذكBي ، فقBوير القرآنBاق التصBه آفBي كتابBب فBيد قطBر سBذك

معنBBى الBBذھني، والحالBBة النفسBBية، وعBBن الحBBادث المحسBBوس، بالصBBورة المحسBBة المتخيلBBة عBBن ال‘‘

   )2("نموذج ا�نساني والطبيعة البشريةوالمشھد المنظور، وعن ا�

  :والتي تقف في مقدمتھاا�سس التي اعتمدت في ذلك التصوير؛  ذكر ايضاً أھمو

�حيBBBاة الثBBBم يرتقBBBي بالصBBBورة التBBBي يرسBBBمھا فيمنحھBBBا : "الحركBBBة والحيBBBاة، فنBBBراه يقBBBول: او

وحBة او او حركة، واذا الطبيعة البشBرية ل دة، فاذا المعنى الذھني ھيئةالشاخصة، او الحركة المتجد

  .)1(’’وذج ا�نساني شاخص حي؛ واذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئيةمنمشھد، واذا ا�

                                                             

   .452/ 1: ، مجلة الرسالةفيلفه ا�ستاذ سيد قطب، بحث التصوير الفني في القرآن لمؤ )(1

   .34: التصوير الفني في القرآن )(2



 )

فBBBاذا اضBBBاف اليھBBا الحBBBوار فقBBBد اسBBBتوت لھBBBا كBBBل عناصBBBر ‘‘: الحBBBوار، حيBBBث يقBBBول: وثاني  ا

  .)2(’’التخييل

فاذا ما ذكرنا ان ا�داة التي تصور المعنى الذھني والحالBة ‘‘: د�لة ا�لفاظ فنراه يقول: وثالثا

ادث المروي، انما ھي الفاظ جامدة، � الوان تصور، ـي او الحــالنفسية، وتشخيص النموذج ا�نسان

  .)3(’’از في ھذا اللون من تعبير القرآنو� شخوص تعبر، ادركنا بعض اسرار ا�عج

نجBدھا فBي المبحثBين الرئيسBين فBي اما ابBرز خصBائص التصBوير عنBد سBيد قطBب، فBيمكن ان 

  ).التناسق الفني(ومبحث ) التخييل الحسي والتجسيم(مبحث  كتابه، أ� وھما

BBى عنBBة ا�ولBBرآفالخصيصBBي القBBي فBBوير الفنBBب للتصBBيد قطBBريم د سBBى ، ن الكBBاده علBBي اعتمBBھ

الحركBة التاليBة، او التخييBل مBن  بتوقBعل بالتشBخيص، او التخييBل ، سواء من خ�ل التخيي)التخييل(

خ�ل حركBة ينشBئھا التعبيBر، او التخييBل مBن خ�Bل سBرعة الحركBة او حركBة السBاكن، او التخييBل 

  .)4(بالتجسيم الفني، او التخييل باجتماع التخييل والتجسيم

مBا جBاء فBي اغنى لتي تمثل ؛ وھي الخصيصة ا)التناسق الفني(تتمثل في : والخصيصة الثانية

نظرية التصوير الفني عند سيد قطBب، واغزرھBا مBادة، واوفرھBا د�لBة علBى موھبBة المؤلBف، فBاذا 

يتمثBل باعتمBاده ) التخييBل الحسBي والتجسBيم(كان الجديد الذي اضافه سيد قطب للخصيصة ا�ولBى 

Bي اعتBك التBن تلBد� مBا، بBم وغيرھBخيص والتجسBدة كالتشBطلحات جديBتعمالھا على مصBى اسBاد عل

  .العلماء السابقون

، يمثBل الجديBد الBذي اضBافه سBيد قطBب الBى )التناسق الفنBي(فان ما جاء في الخصيصة الثانية 

ومثBBل موھبتBBه التصBBويرية، واصBBالة الفكBBرة فBBي نفسBBه، وسBBعة خيالBBه، وشBBفافية . دراسBBات ا�خBBرين

�دباء والكتاب المتBذوقين سBحر حسه، وعمق احساسه، وسحر بيانه وانه في ھذا المجال فريد من ا

  .)5(القران، والباحثين في اسرار اعجازه

، ذكBر )6(نيBةالتي ذكرھا السابقون للصورة القرآمن الوان التناسق البسيطة  اً وبعد ان ذكر عدد

   :الجديدة التي وجدھا في تلك الصور، والتي كان من ابرزھاا�لوان ا�خرى 
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اللفظ برسم الصورة ، والتناسق في الصور المتقابلBة  �لواستقتناسق التعبير مع المضمون ، 

فBي التناسBق في رسم اطار الصBورة ، والتناسق وا�يقاع الموسيقي في الصورة ، ووالتناسق في ، 

  .نيةلوان امثلة مختلفة من الصور القرآ، ويضرب سيد قطب لكل لون من تلك ا�)1(مدة العرض

المختلفBBة للتناسBBق الفنBBي فBBي الصBBور ه ا�لBBوان ومBBن الم�حBBظ ان سBBيد قطBBب فBBي اعتمBBاد ھBBذ

ضBمن ن مBن التناسBق التBي تBدخل جمع بعض ما اھتدى اليه من م�حظBات لتلBك ا�لBوا قدنية، القرآ

فظي المكون للمادة ا�ولية الصورة، فبعضھا يدخل ضمن البناء الل الع�قات الداخلة في بناء دراسة

او الصBورة الكليBة مBن جھBة اخBرى، ، جزئية من جھة ، وا�خر يدخل ضمن بناء الصورة الللبناء 

  .وكذلك يدخل بعض منھا ضمن وسائل اخراج الصورة ايضا

اي ان ھذه ا�لوان المختلفة لطرق التناسق، تمثل مجا�ت مختلفة من مجا�ت البناء للصBورة 

مجBال الفنية، اقتنصھا سيد قطب مBن خ�Bل م�حظاتBه وطBول تام�تBه، ا� انBه لBم يضBعھا ضBمن ال

ولBBم يقBBف عنBدھا بمزيBBد دراسBBة توضBBح عناصBBر واسBس بنBBاء الصBBورة واخراجھBBا فBBي  ،المحBدد لھBBا

  .القرآن الكريم

الصورة الفنية تناول كثير من الدارسين  )نالتصوير الفني في القرآ(وبعد كتاب سيد قطب في 

  .)2(ه ومقا�تهثر اغلبھم بما كتب سيد قطب في كتبوقد تأ. والب�غة القرآنية في بحوثھم وكتبھم

وتنBاول فيBه فكBرة  ،1950فBي عBام ) نمBن ب�غBة القBرآ(بدوي كتابBه  فقد وضع الدكتور احمد

وفBي وضBع ، ن في اختيار الفاظه واشار الى تأنق القرآني، ا في التعبير القرآالتصوير الفني واثرھ

فBي مبحBث  وتنBاول. )3(كل لفظة في عبارته، وكيف يفضل الكلمة المصورة للمعنBى اكمBل تصBوير

مBBن ا�مثلBBة  ن كثيBBراً ، ومبحBBث اسBBلوب القBBرآومبحBBث التصBBوير با�سBBتعارة ، ن التشBBبيه فBBي القBBرآ

وبشBكل يظھBر بوضBوح تBاثره بBاراء  ومحل�Bً  فنية، ووقف عندھا شBارحاً  القرانية المتضمنة صوراً 

  .)4(سيد قطب واسلوبه

ن الكBBريم تحBBت قBBرآالمبBBارك دراسBBة ادبيBBة لنصBBوص ال نشBBر ا�سBBتاذ محمBBد 1960وفBBي عBBام 

علBى  ادبيBاً  عرضBھا عرضBاً ونية اً من السور القرآاختار فيھا عدد ،)من منھل ا�دب الخالد(عنوان 

والنظBرة الشBاملة التBي  عناية خاصة بفن العرض فBي السBورة ، طريقة التصوير الفني، واولى فيھا

تBي � تتبBدى ا� بالتنBاول والسمات الفكرية المشBتركة فيمBا بينھBا ال، تنظم ا�يات بعضھا مع بعض 
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والمشBBاھد الفنيBBة ، ودراسBBة الع�قBBات بBBين اجزائھBBا، وبBBين الجمBBال الفنBBي للصBBورة ، الكلBBي للسBBورة 

  .)1(الموجودة فيھا، وتحدث عن موسيقى السورة وايقاعاتھا المختلفة

Bاطئ كتابھBت الشBرت بنBه نشBارك كتابBد المبBر محمBن نشBنتين مBد سBروف وبعBير (ا المعBالتفس

ن، وا�سس التي مرتكزات التفسير ا�دبي للقرآ، الذي تمثلت فيه 1962عام ) ن الكريمني للقرآالبيا

ل انتخابھBBا نيBBة، وذلBBك مBBن خ�BBقرآوضBBعھا اسBBتاذھا امBBين الخBBولي فBBي كيفيBBة تنBBاول النصBBوص ال

ن كلBه مد الى تناول موضوع معين في القBرآنية بالتحليل والتفسير، ولم تعمجموعة من السور القرآ

ا ھي دعوة الخولي في الموضوع، فقد كانت السورة تمثل عنBدھا وحBدة بنائيBة مسBتقلة مترابطBة كم

رتبط بعضھا مع بعض من خ�ل ع�قات واواصر يالعناصر والفقرات متناسقة ا�فكار والصور، 

  .)2(بنائية مختلفة، تعطي للسورة مضمونھا العام

، وھو الكتاب الذي 1970بي زھرة عام للشيخ محمد ا) نالمعجزة الكبرى للقرآ(وظھر كتاب 

و�سيما ا�عجاز الب�غي فيه، وقد ظھر تاثر المؤلف ، ن رت فصوله ومباحثه حول اعجاز القرآدا

الصBBورة البيانيBBة، جزئيBBة كانBBت ام مركبBBة مBBن عBBدة صBBور  فBBيبBBاراء سBBيد قطBBب عنBBدما تحBBدث 

فBه، وحلBل ايBات كثيBرة تحلBي� ن الكBريم وحروكBر التصBوير الجميBل فBي الفBاظ القBرآ، وذ)3(متناسقة

  .)4(م او حركةيتصويريا ركز فيھا على ما وجده من تخييل او تشخيص او تجس

ي القسم الثاني منBه ف، تحدث )نئع القرآمن روا(ي كتاب وللدكتور محمد سعيد رمضان البوط

، وھBو  الذي كان التصوير الطريقة العامة له، وتBاثر بBاراء سBيد قطBبعن منھج القرآن واسلوبه ، 

ن انمBا تتحقBق باسBتعماله طريقBة يتحدث عن مظBاھر اعجBاز القBرآن اللغBوي، وبBين ان ب�غBة القBرآ

ن، اظھBBر فيھBBا جمالھBBا التصBBويري آواورد عBBدة نمBBاذج مBBن نصBBوص القBBر، التصBBوير التعبيريBBة 

  .)5(وب�غتھا الفنية

فيBه وركBز  ،)انيةن والصورة البيالقرآ(تور عبد القادر حسين كتابه نشر الدك 1975وفي عام 

نيBة ا، واورد امثلBة كثيBرة للصBور القرآن الكريم على اخت�ف انواعھعلى الصورة البيانية في القرآ

ن من يR بَ  جديداً  وحلل تلك ا�مثلة تحلي� تصويرياً  ة وغيرھا ،في مباحث التشبيه وا�ستعارة والكناي

  .)6(مثلة والصور من جمال فني مؤثرخ�له ما في تلك ا[
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وجBوه ا�عجBاز ) عجBزة الخالBدةبينBات الم(ناول الدكتور حسن ضBياء الBدين عتBر فBي كتابBه وت

ن، واجBBرى دراسBBة �سBBلوبه البيBBاني مBBن حيBBث طBBوي� عنBBد ا�عجBBاز البيBBاني للقBBرآ نBBي، ووقBBفالقرآ

، ن، والتصBوير الحBي فيBه راكيبBه وتحBدث عBن التشBبيه فBي القBرآفصاحة الفاظBه، وب�غBة جملBه وت

  .)1(�ً فصR مُ  البياني وحلل نماذج تصويرية كثيرة تحلي� فنياً وذكر اسلوبه 

نه ، وضBمR 1980عBام ) نBيفBي التعبيBر القرآ(البستاني كتابه وفي العراق نشر الدكتور محمود 

ثBBم  )2(’’التفسBBير البنBBائي او العضBBوي‘‘البيBBاني، او كمBBا يصBBطلح عليBBه ھBBو  تطبيقيBBا للتفسBBير نموذجBBاً 

التفسBير البنBBائي للقBBرآن ‘‘، ونشBBر تفسBيره المعBBروف بBBـ ن الكBريم قBBرآواصBل تطبيBBق منھجBه علBBى ال

ان السBBورة ھBBي ھيكBBل او بنBBاء قBBد خطBBط لBBه بدقBBة واتقBBان وان لھBBذا ‘‘، وذكBBر فBBي مقدمتBBه ’’الكBBريم

  .)3(’’نكاته الفكريةالتخطيط فلسفته او 

لقBBي فBBي المت � تنحصBBر اثارھBBا فBBي) او مواجھBBة اّيBBة تجربBBة(اشBBار الBBى قBBراءة الBBنص وكBBذلك 

مBة جزئياتھا فحسب، بل ان ا�نطباع العام او  ا�ثر العام الBذي تتركBه القBراءة للBنص كBام� لBه اھي

نيBة دراسة السBورة القرآان ھذه ا�سباب وغيرھا تجعل لمعرفة او ‘‘: ايضا، ا�مر الذي جعله يقرر

آخBر اھميBة  وموضوعاتھا بعضBھا مBع بعBض من حيث كونھا عمارة خاصة ترتبط اياتھا وافكارھا

  .)4(’’خاصة

ن الكريم من خ�ل الوقوف علBى السBمات الفكريBة التBي يعد ذلك ذكر منھجه في دراسة القرآو

تربط ا�يات مع بعضھا، والوقوف على السمات الفنيBة، والعناصBر اللفظيBة والصBورية وا�يقاعيBة 

ات وا�واصر، وغير وغيرھا، وكيف ترتبط بداية السورة مع وسطھا ومع نھايتھا من خ�ل الع�ق

  .)5(ذلك من خ�ل النظر من زوايا مختلفة للسورة، ومن حيث ا�شكال وا�بنية وا�ھداف

عBام ) نBيلمثل القرآالصورة الفنية في ا(وكذلك نشر الدكتور محمد حسين علي الصغير كتابه 

لبBاب اول فBي اتحدث في مدخله عن الصورة فBي اصBط�ح القBدماء والمحBدثين، ثBم تنBد ، وق1981

من حيث ا�بعاد والمفھوم وا�ھمية والبيئة والتقسيم وغير ذلك، وتناول في ) نالمثل والقرآ(ا�ول 

◌َ نBي، وَعBاني الصBورة والشBكل فBي المثBل القرآالباب الث Rر ارBى عناصBه علBل ج فيBي المثBورة فBلص
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نيBة، اعقبھBا قرآ�يجاز وا�طنBاب فBي ا�مثBال الني وتحدث عن المجاز والتشبيه وا�ستعارة واالقرآ

  .)1(ني ووظيفتهفض� عن تناول مجا�ت المثل القرآني، عن د�لة ا�لفاظ في المثل القرآ بالحديث

نظريBة التصBوير الفنBي عنBد (نشر الدكتور ص�ح عبد الفتاح الخالدي كتابBه  1983وفي عام 

ثBBم ، بBBي نBBي والتصBBوير فBBي الشBBعر العرالقرآوتحBBدث فيBBه عBBن مراحBBل تBBذوق الجمBBال  ،)سBBيد قطBBب

ن، والمصطلحات الفنيBة في ادراك التصوير الفني في القرآ ووسائله ، موھبة سيد قطب التصويرية

وخصائص التصوير  ، نجذور فكرة التصوير الفني في القرآالتي استعملھا في الموضوع، وناقش 

ز �عجBBاوتحBBدث عBBن ا، وفضBBل التعبيBBر بالتصBBوير  ، وافBBاق التصBBوير الفنBBي ايضBBاً ،الفنBBي فيBBه 

ا تركتBه وغير ذلك مما تناوله في كتابه حول جھود سBيد قطBب فBي التصBوير الفنBي ومB والتصوير،

  .  )2(نية من اثر واھميةنظريته في الدراسات القرآ

تفسBير موضBوعي نحBو ‘‘، كتب الشيخ محمد الغزالي كتابه وفي التسعينات من القرن الماضي

الدكتور محمد عبد L دراز ومنھجه، فقد عني بدراسة في كتابه باراء  متاثراً  ’’لسور القران الكريم

الوحBBدة الموضBBوعية فBBي كBBل سBBورة، وحBBاول ان يكتشBBف ا�واصBBر بBBين مسBBتھل السBBورة ووسBBطھا 

وختامھا، ويوضح ما خفي من د��ت مشتركة وراء المدلول الخاص ل�يات، وتناول سورة البقرة 

نية في السورة ويحللھBا تحلBي� فنيBا الصور القرآ ن البديھي ان يمر علىبالدراسة والتحليل، وكان م

  .)3(من خ�ل العناصر وا�واصر والع�قات

الفنيBة فBي وظيفBة الصBورة (ر عبBد الس�Bم احمBد الراغBب كتابBه نشBر الBدكتو 2001وفي عBام 

، سواء اكانBت وظBائف قريبBة ن وانواعھا ز فيه على وظيفة الصورة في القرآ، وركR )القرآن الكريم

وظBائف دينيBة، بعBد ان قBدم لدراسBته بBذكر مفھBوم الصBورة ومقوماتھBا  يدة ام وظائف عقلية امام بع

  .)4(وانواعھا وذكر الصورة المفردة والصورة السياقية والصور المتقابلة بايجاز

لنظريBBBة والتطبيBBBق ا/ الدراسBBBة ا�دبيBBة (الBBBدكتور عبBBد الس�BBBم ايضBBBا كتابBBه  وبعBBد ذلBBBك نشBBر

تور على طلبBة ، ذلك الكتاب الذي كان اصله محاضرات القاھا الدك2004عام  )للنصوص القرآنية

ن الكBريم، ذلBك بذكر المدخل ا�ساس الBى فھBم القBرآقدمه  )دراسة النصوص(جامعة حلب في مادة 

الذي يتمثل بالدراسة ا�دبية لنصوصه محاو� ايضاح المراحBل المتبعBة فBي ھBذا المBنھج وذلBك مBن 
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النص ا�ساسBية المتمثلBة بBالفكرة المحوريBة، ووحBدة الBنص وبالجانBب خ�ل التركيز على عناصر 

التعبيBBري واسBBاليبه وبالجانBBب التصBBويري وانواعBBه وبا�يقBBاع الموسBBيقي والوانBBه، وبالجانBBب الفنBBي 

الدراسة المثلى ھي التي تتناول النص تناو� كليا، من خ�ل الع�قBات الوثيقBة بBين ‘‘، فـ )1(واشكاله

وغايتBه متناسقا مترابطBا فBي تحقيBق ھدفBه  )النص(كاره وايقاعاته، بحيث يبدو وافتعابيره وصوره 

  .)2(’’ثير بالمتلقيفي التأ

فكانت دراسته للصور الموجودة في السور التي اختارھا للدراسة فBي كتابBه، دراسBة متطBورة 

ين العناصBر ، فض� عن ا�شBارة الBى ا�واصBر بBالجانب الفني والد�لي لھا  للصورة تعنى بابراز

والع�قات بين الصور داخل السياق من جھة، والع�قات بين الصور وباقي اجزاء النص من جھة 

اخBBرى، وھBBي دراسBBة خرجBBت مBBن اطBBار الصBBورة الجزئيBBة الضBBيق الBBى فضBBاء الصBBورة السBBياقية 

  .الواسع

ة فBي القBران الكBريم، دراسBالتصBوير الفنBي (الدكتور جبير صBالح حمBادي كتابBه  واخيرا طبع

، وذكر فيه اسس النظرية المتمثلة بالحركة والحوار ود�لة ا�لفBاظ بحسBب مBا 2007عام  )تحليلية

وجدھا في كتاب سيد قطب، ثم تناول خصائص النظرية المتمثلة بالجانب النفسي والخيال والتناسق 

العصBر الفني، ومن ثم وقف عند عناصر النظرية فBي مسBيرة ا�دب العربBي بBين التBاثير والتBاثر و

، اي انھا دراسة تمحورت حول نظرية سيد قطب في التصوير بشكل اساس من )3(بالذي ولدت فيه

Bال دراسBي مجBة حيث ا�سس والخصائص والتاثير والتاثر، ولم تات بشيء جديد اضافه الدكتور ف

  .غير ذلكالصورة، سواء من حيث المفھوم ام من حيث العناصر والخصائص وا�نواع والبناء و

لدراسBBات القرانيBBة التBBي تناولBBت دراسBBة الجانBBب خ�BBل ھBBذه النمBBاذج المختBBارة لBBبعض ا ومBBن

، يمكBن ان نقBول بانھBا )4(ن الكريم بشكل عام والجانBب التصBويري فيBه بشBكل خBاصالب�غي للقرآ

ومBBا خلBBص اليBه مBBن نظريBBة فBBي  بيBBر بBاراء سBBيد قطBBب فBBي ھBذا المجBBال ،دراسBات تBBاثرت بشBBكل ك

ك ا�ضBBافات المھمBBة التBBي تناولBBت الصBBور السBBياقية والع�قBBات وا�واصBBر مBBا عBBدا تلBB، الموضBBوع 

اثناء تحليل بعض الدراسين لسور مختBارة في الرابطة لمجموعة من الصور الجزئية داخل السياق 

ا� ان ذلBك �  .الب�غيBة فقBط داخBل الBنصلم يركزوا فيBه علBى الصBورة  ادبياً  فنياً  في كتبھم تحلي�ً 
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 )

دراسات لم تضف الى دراسة الصورة الفنية في القران شيئا، بل كانت بمثابة تطور يعني ان ھذه ال

ملحBBوظ فBBي دراسBBة الصBBورة، يختلBBف كثيBBرا عمBBا كBBان عنBBد القBBدماء فBBي دراسBBاتھم، فقBBد اضBBاف 

المحدثون اضافات مھمة في ھذا المجBال متBاثرين فBي ذلBك بمBا خلصBت اليBه احBدث النظريBات فBي 

ن رية، وحBاولوا تطبيBق ذلBك علBى القBرآفنيBة شBعرية كانBت او غيBر شBعتناول النصوص ا�دبية وال

)1(.والصورة الفنية فيه
 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  عناصر بناء الصورة

  

    اللغة: المبحث اCول

  الفكرة: المبحث الثاني

  الوظيفة: المبحث الثالث

                                                             

وقد اطلع الباحث على عدد غير قليل من الرسائل وا�طاريح الجامعية التي تناولت الدراسة البيانية للقرآن ) 1(

والصور الفنية فيه ، و�سيما تلك التي كتبت في العراق ، او تلك التي كتبت في مصر ، والتي لم يجد فيھا من 

شارات الى بناء الصورة البيانية المعتمدة على التشبيه او اللھم إ� تلك ا�. تناول بنائية الصورة في القرآن

ا�ستعارة وبشكل يختلف كثيراً عن منھج ھذه الرسالة ، وما تريد توضيحه في انواع بناء الصورة وطرق 

  .اخراجھا



 )

لفكBرة ، ويتبعھBا لكل نص عناصر بناء يبنى بھا ، وأھمھا اللغة التBي يبBدو بھBا الBنص حBام�ً ل

  .التوظيف

ومBBا نقصBBده بتقBBديمنا اللغBBة علBBى الفكBBرة والوظيفBBة ، ھBBو تقBBديم [جBBل الBBدرس فقBBط ، وإ� فBBان 

دة لھذه الفكرة ، ومنّفذة لھذه ثم تبدو اللغة ُمجس@ . المبدع في باله الفكرة التي يريد ان يوظفھا [مر ما

راسة بناء الصورة في القBرآن الكBريم ، وھBي فض�ً عن الزاوية التي نحاول من خ�لھا د. الوظيفة

التي تنطلق من جانب المتلقي الذي يرى بناء الصورة كام�ً بين يديه، � من جانب المبBدع ، الBذي 

  .تك@ل عن ادراك عظمته ا�ذھان

وكذلك إن اختيار المفردة الفكرة ، بوصBفھا عنصBراً ثانيBاً مBن عناصBر البنBاء جBاء مBن كونھBا 

  . ضوع ، وإ� فان الموضوع الذي يحتويه النص ھو المتفق في ا�ذھان عموماً أخصS من المو



 )

 اللغة: المبحث ا�ول

وإن المتلقي � يBرى ، وما يتركب منھا با�ستعمال تبنى بھا الصورة الفنية اللغة إن مفردات   

زونBة بعينيه منظراً معيناً فBي الخBارج المنظBور؛ بBل يسBمع مفBردات وتراكيBب تBدل علBى معBان مخ

واقعيBة او (داخل الذھن تمثل مجموعBة مBن العناصBر، تتركBب بفعBل المخيلBة لترسBم صBورة ذھنيBة 

مBن خ�Bل د��ت  �ّ ا[بعBاد التBي تتكBون منھBا الصBورة إ، ف� وجود للمكونBات وا[لBوان و )خيالية

  بBBBBBBBBل � وجBBBBBBBBود لصBBBBBBBBوت تسBBBBBBBBBمعه  فBBBBBBBBي الBBBBBBBBBذھن ،المفBBBBBBBBردات المخزونBBBBBBBBة صBBBBBBBBورھا 

إ�ّ مBن خ�Bل د�لBة لغويBة تBومئ للBذھن بوجBود مثBل ھBذا الصBوت،  –في بعBض الصBور  –ا[ُذن 

فBي الخBارج، بBل إن مBا تBراه اليBه مشBھد ُينظBر  معينة في وكذلك الحركة، �ن العين � ترى حركةً 

  .تركيب لغوي يدل على حركة يرسمھا الذھن عن طريق المخيلة فيھو وجود فعل ، العين 

جمBBع الخطBBوط لBBي يشBBعر بأنBBه يBBرى ُصBBوراً حقيقيBBة تَ وھنBBا يكBBون دور المبBBدع فBBي جعBBل المتق

فتثير أفكاره وعواطفه وتحقق وظيفة معينة في سBياق  ُتعرض ازاءه ،وا[لوان والصوت والحركة 

  .لغوي مخصوص

وليس المقصود من د�لة ا[لفاظ الدالة على عناصBر الصBورة معانيھBا المباشBرة فقBط؛ بBل إن 

من كثرة ا�ستعمال والتداول، تتداعى في ذھن المتلقي في اثناء  ةوإيحاءاتھا المكتسبل�لفاظ ظ�لھا 

  .القراءة، وتكسب الصورة مزيداً من ا�يحاء والتفصيل وا`ثارة

يتبارى في توظيفھا المبBدعون كBل بحسBب  ، لھا ظ�لھا وإيحاءاتھا ، فا�لفاظ اصوات محايدة

 في االقرآن الكريم، الذي صBاغھا علBى طاقته؛ وصو� الى مرحلة ا�بداع المطلق الذي � نجده ا�

ل�لفاظ بأن تشBع وتBوحي بBالظ�ل والصBور، وتتناسBق مBع الجBو النفسBي أو  احسن ما يكون، فسمح

  .)1(الشعوري العام الذي يرسمه 

 Rزت اللغة العربية من غيرھا ويرى العقاد ان اللغة ھي وسيلة نقل ا�فكار والعواطف، وقد تمي

 ائص فنية أھلتھا لتكون لغة القرآن الكريم، فھي من أكثر اللغBات انسBجاماً من اللغات ا[خرى بخص

الجماليBة، ويظھBر ذلBك  وت�ؤما مBع المعBايير ل�حاسيس الفنية وا�نسانية، ، واثارةً مع التعبير الفنيّ 

  .)2(في تركيب حروفھا ومفرداتھا وعباراتھا، فھي لغة التصوير الفني

نتھي عند الد�لة المعنوية ل�لفاظ والعبBارات، بBل تضBاف الBى ھBذه فاللغة ا[دبية أو الفنية � ت

ھذه المؤثرات  ، الد�لة مؤثرات اخرى يكمل بھا ا[داء الفني، وھي جزء أصيل من التعبير ا[دبي

ھي ا�يقاع للكلمات والعبارات، والصور والظ�ل التي يشغلھا اللفظ وتشّعھا العبارات زائBدة علBى 
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Bم طريقة تناول الموضوع، اي ا�سلوب الذي ُتعرض بBه التجBارب، وتُ المعنى الذھني، ث Rى نسBق عل

  .)1(اساسه الكلمات والعبارات

يجب أن تؤدي معاني أكثر وأغزر مما تؤديه العبارة المرتبة ترتيبا منطقيBا ‘‘فاللغة في ا[دب 

ل عليBه ألفاظھBBا مطابقBا لقواعBد النحBو والصBرف، أي أن فBي العبBارة ا[دبيBBة معنBى أكثBر ممBا تشBتم

المرتبة المنسقة، وانما تختلف لغة ا[دب عن اللغة المألوفة باشتمالھا علBى قBوى بثھBا فيھBا المؤلBف 

  .)2( ’’القوى � تستخدم في الك�م الصحيحمد الى جانب قوة الك�م الصحيح، وھذه عن دراية وعَ 

الذي يعمBد اليBه ا[ديBب فBي وقد يرجع تأثير تلك القوى الى التحويل أو ا�نزياح او ا�نحراف 

وعلBى ھBذا يقBاس  القاعدة ا[ولى التي تمثل ا[صل ، صياغته ا[دبية عن تلك الصياغة ا[ساس او

: ا�بداع على مقدار التحول او المسافة التي يقطعھا الك�م من ا�صBل الBى ا�نجBاز، وبتعبيBر آخBر

  .)3(المسافة بين البنية العميقة وا�نجاز المنظور

أما في النص القرآني فان ا�بداع يصل الBى منطقBة ا�عجBاز،  ي الك�م البليغ المؤثر ،وھذا ف

حيBBث يتحBBول الك�BBم المعجBBز فيBBه عBBن ا�صBBل الBBى ابعBBد حBBدود التصBBور النحBBوي والب�غBBي، وذلBBك 

مBن قواعBد التركيBب وا�سBاليب ) معجBز(باستعمال المفردات العربية وطرق بنائھا ولكن على قدر 

ھناك ناحية أخرى لمعاني ا[لفاظ، ذلك أن كBل ‘‘فض� عن أن ، )4(ى ابعد حدود التحولالمتحولة ال

تBBأثير خBBاص فBBي  –مسBBتقلة عBBن نحBBو الجملBBة وصBBرفھا  –كلمBBة ذات معنBBى قBBد يكBBون لھBBا بمفردھBBا 

الخيال، يتوقف على القرائن وعلBى الموضBوع، فBان معنBى كلمBة مBن الكلمBات لBيس بBا�مر اليسBير 

لذي نجده في معاجم اللغة ما ھو ا� النواة التي تتجمع حولھBا طائفBة مBن المعBاني السھل، والمعنى ا

او حBدث مBا، وأمBا المعBاني الثانويBة فتBدل علBى النBواحي المتعBددة  ية، فالنواة تBدل علBى شBيءالثانو

Bة  يءالمتنوعة لذلك الشBاني الثانويBك المعBق تل�Bن اطBارة عBة عبBارة ا�دبيBر المھBدث، وكثيBاو الح

ر تأثيرھا في الخيال بفضل م�ءمتھا للتوضيح مBن جھBة، وبمBا اختصBت بBه مBن المقBدرة علBى لتؤث

  .)5(’’احياء التجارب في نفس القارئ من جھة أخرى
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واثنBاء شBرحه لنظريBة ، الى مثBل ھBذا فBي د�ئBل ا�عجBاز  قديما اشار عبد القاھر الجرجانيو

مكانھBا مBن الBنظم، وحسBن  دوھBو يعB حة، إ�ّ ھBذه اللفظBة فصBي‘‘: النظم، فقد استبعد أن يقول أحBدھم

  .)1(’’م�ءمة معناھا لمعاني جاراتھا، وفضل مؤانستھا [خواتھا

�ـ����o 	� 5ـ�      {{{{: ثم يأتي �ثبات ذلك بمثال من القرآن الكريم، وھBو قولBه تعBالى 
&R� �X&,َ>�ـَ� ��ـ����o 	� 5ـ�      	� 9�GـIَ 5ـ 
&R� �X&,َ>�ـَ� ��ـ����o 	� 5ـ�      	� 9�GـIَ 5ـ 
&R� �X&,َ>�ـَ� ��ـ����o 	� 5ـ�      	� 9�GـIَ 5ـ 
&R� �X&,َ>�ـَ� �	� 9�GـIَ 5ـ

 �	 �F&�َْ7� �
�uُG �	 ���Uْ�� �|9�� �	 
�<�,Gَْ� ���U�N �	 �F&�َْ7� �
�uُG �	 ���Uْ�� �|9�� �	 
�<�,Gَْ� ���U�N �	 �F&�َْ7� �
�uُG �	 ���Uْ�� �|9�� �	 
�<�,Gَْ� ���U�N �	 �F&�َْ7� �
�uُG �	 ���Uْ�� �|9�� �	 
�<�,Gَْ� ���U�N �A�U���: ، حيBث قBال]44/ھود[ }}}}� ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N	� Y�� ِ6&�َ(ْ,�� ً�'&<�R َI9�G#ـ��� ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N� �A�U	� Y�� ِ6&�َ(ْ,�� ً�'&<�R َI9�G#ـ��� ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N� �A�U	� Y�� ِ6&�َ(ْ,�� ً�'&<�R َI9�G#ـ��� ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N� �A�U	� Y�� ِ6&�َ(ْ,�� ً�'&<�R َI9�G#ـ

يBه وھBي ت من الفصاحة مBا تؤدفردت �دR خذت من بين أخواتھا وأُ ھل ترى لفظة منھا، بحيث لو أُ ”

ا بعBدھا، ھا وحدھا، مBن غيBر ان تنظBر الBى مBا قبلھBا والBى مBدّ عو) ابلعي(في مكانھا من اUية؟ قل 

   .!وكذلك فاعتبر سائر ما يليھا

 Rت ا[رض، وكيف بالشBي أن نوديBي أن ك في ذلك، ومعلوم أن مبدأ العظمة فBم فBرت، ثBم أمBث

دون أن يقال ابلعي الماء، ) الكاف(يا أيتھا ا[رض، ثم اضافة الماء الى : أي نحو ،)يا(كان النداء بـ

: وأمرھBا كBذلك بمBا يخصBھا، ثBم أن قيBل اء السBماءثم اتبع نداء ا[رض وأمرھBا بمBا ھBو شBأنھا، نBد

الدالة على أنه لم َيِغض ا� بأمر آمر، وقُدرة قادر، ) فُِعل(، فجاء الفعل على صيغة )وغيض الماء(

استوت : (كر ما ھو فائدة ھذه ا�مور وھو، ثم ذ)وُقِضي ا[مر: (تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالىثم 

د�لة على عظم الشأن، ثم قبل الذكر، كما ھو شرط الفخامة وال) ينةالسف(ثم إضمار  ،)على الجودي

  .)2(’’في الفاتحة) قيلب(في الخاتمة ) قيل(مقابلة 

من ھذه الخصائص التي تملؤك با�عجBاز روعBة، وتحضBرك عBن  رى لشيءتَ فَ أ‘‘: ثم يضيف

وحBروف بBاللفظ مBن حيBث ھBو صBوت مسBموع،  تصورھا ھيبة، تحBيط بBالنفس مBن اقطارھBا تعلقBاً 

  )3(.’’تتوالى في النطق؟ او كل ذلك، لما بين معاني ا�لفاظ من ا�تساق العجيب؟

ومن الطبيعي ان يستلزم فBي ذلBك دقBة ا�ختيBار للمفBردات، وھBو فBي القBرآن الكBريم � يماثلBه 

اختيار، [ن الحال التBي بBإزاء القBرآن � يحBيط بھBا ا� المحBيط المطلBق، ف�B يماثBل اختيBار القBرآن 

ف� بد في مثل نظم القرآن من أخطار معBاني الجمBل، وانتBزاع ‘‘ )4(.لمفردات والتراكيب أي مماثلل

Bھا بBالمعنى،  جملة ما ي�ئمھا من ألفاظ اللغة، بحيث � تنّد لفظة، و� تختلف كلمة، ثم اسBتعمال أمس@

اًء، وأكثرھBا وأفصحھا فBي الد�لBة عليBه، وأبلغھBا فBي التصBوير، وأحسBنھا فBي النسBق، وابBدعھا سBن
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غناًء، وأصفاھا رونقاً وماًء، ثم اطراد ذلك في جملة القرآن علBى اتسBاعه فBي الكلمBة وفBي الحBرف 

  .)1(’’من الكلمة، حتى يجيء ما ھو كأنه صيغ جملًة واحدة في نفٍس واحد

وقد اشارت الدكتورة بنت الشاطئ الى دقBة اختيBار الحBروف والكلمBات وا�سBلوب فBي الBنص 

فضت ما يسمى بالتعاقب في بعض الحروف، والترادف والمشترك اللفظي في القرآن، القرآني، ور

  .منطلقة في ذلك من كون دقة ا�ختيار ھي أحد مصاديق ا�عجاز البياني في القرآن الكريم

ــ,�Ay{{{{:فBBBBBي قولBBBBBه تعBBBBBالى) عBBBBBن(فقBBBBBد ذھبBBBBBت الBBBBBى أن  ــ���Uْ,�� ٌIـــ ــ,�Ay�5��َ&ـــ ــ���Uْ,�� ٌIـــ ــ,�Ay�5��َ&ـــ ــ���Uْ,�� ٌIـــ ــ,�Ay�5��َ&ـــ ــ���Uْ,�� ٌIـــ ــ�Hs;ِ(&  * * * *     �5��َ&ـــ ـــ ــ0& �� ـــ �E &)ــ ــ�05�4 �3ـــ ــ�Hs;ِ(&  ��#ـــ ـــ ــ0& �� ـــ �E &)ــ ــ�05�4 �3ـــ ــ�Hs;ِ(&  ��#ـــ ـــ ــ0& �� ـــ �E &)ــ ــ�05�4 �3ـــ ــ�Hs;ِ(&  ��#ـــ ـــ ــ0& �� ـــ �E &)ــ ــ�05�4 �3ـــ ��#ـــ

�Z��3�N�Z��3�N�Z��3�N�Z��3�N{{{{]أي)في(� يمكن أن تكون بمعنى ]5-4/ونالماع ، : Rة ان السBة المباركBيUي اBود فBھو المقص

وان كBل مBؤمن عرضBة [ن ، ليس سھو في الص�ة، وذلك [ن السھو فيھا لBيس بخطيئBة او منكBر 

  .يسھو في ص�ته، فينجبر سھوه بسجود السھو او بالسنن والنوافل

 Rية المباركة، وإنUاھون، ما المقصود من اBھو النذير بالويل للمصلين الذين ھم عن ص�تھم س

يكبح غرور ا�نسBان وينھBاه عBن الفحشBاء والمنكBر، ، غافلون عن كونھا قياما بين يدي الخالق  أي

  )2(.وياخذه بالخشوع والتواضع أمام ج�ل خالقه وعظمته وقدرته

يBة المباركBة ھBو تBأخير فقد ذھب الBى ان المقصBود فBي ا�، _وھذا ما جاء عن ا�مام الصادق

ونقBل الطوسBي فBي التبيBان عBن بعBض الصBحابة والتBابعين ان  )3(الص�ة عن أول وقتھا لغير عBذر

غBافلون �ھBون كBأنھم يسBمعون للھBوھم عنھBا، واللھBو  أي) سBاھون(يؤخرونھا عBن وقتھBا و: معناه

  .)4(يوجب تأخيرھا عن وقتھا

لك لBه أثBر ذوكB م المراد مBن اUيBة المباركBة ،العا له اثر مباشر في المعنى) عن(أي أن معنى 

فتخيBل صBورتھم �ھBين  الص�Bة ، مھم في رسم م�مح الصورة المتخيلة لحال اولئك السBاھين عBن

  .ون ويسھون في الص�ة شيء آخرصلS وتخيل صورتھم يُ ، �عبين تاركين للص�ة شيء 

: القرآن الكريم، ففي قوله تعالىوكذلك اشارت الى دقة اختيار د��ت ا�لفاظ وسر الكلمة في 

}}}}   ُK����d�9&:�- &0 ��,#ـ<� 	��H,ْـ!� ��ْ/َ�&[َـ ً�E�'��َB�� ً�<� ��- �>َB&5َ��Fَ� ٍI�"�\ fَ,�E �Z�&Fُ(ْ�� �َ4�3 ��*ْ��L�َْ� &�َ�   ُK����d�9&:�- &0 ��,#ـ<� 	��H,ْـ!� ��ْ/َ�&[َـ ً�E�'��َB�� ً�<� ��- �>َB&5َ��Fَ� ٍI�"�\ fَ,�E �Z�&Fُ(ْ�� �َ4�3 ��*ْ��L�َْ� &�َ�   ُK����d�9&:�- &0 ��,#ـ<� 	��H,ْـ!� ��ْ/َ�&[َـ ً�E�'��َB�� ً�<� ��- �>َB&5َ��Fَ� ٍI�"�\ fَ,�E �Z�&Fُ(ْ�� �َ4�3 ��*ْ��L�َْ� &�َ�   ُK����d�9&:�- &0 ��,#ـ<� 	��H,ْـ!� ��ْ/َ�&[َـ ً�E�'��َB�� ً�<� ��- �>َB&5َ��Fَ� ٍI�"�\ fَ,�E �Z�&Fُ(ْ�� �َ4�3 ��*ْ��L�َْ� &�َ�        �Z	�Fـ#Wَ�َB�5 &)ـ�;#,�<َ� ِ?��ـ*,�� ��;�R ِFْـuَ�    �Z	�Fـ#Wَ�َB�5 &)ـ�;#,�<َ� ِ?��ـ*,�� ��;�R ِFْـuَ�    �Z	�Fـ#Wَ�َB�5 &)ـ�;#,�<َ� ِ?��ـ*,�� ��;�R ِFْـuَ�    �Z	�Fـ#Wَ�َB�5 &)ـ�;#,�<َ� ِ?��ـ*,�� ��;�R ِFْـuَ�{{{{ 
  ].21/الحشر[
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كمBا ، ) مطS حَ للBتَ ( فBي ھBذه اUيBة المباركBة لBيس مرادفBاً  )عدS صَ التَ (ت الشاطيء الى أن نذھبت ب

دع(فالتصدع من . بعض المفسرين الى ذلك ذھب Rق(، وا�صل فيه )الصRفي ا�جسام الصلبة، ) الش

    )1(.ن لم يكن صلباً ، مع اختصاص بما ھو يابس وإ)الھشم(فأصلُُه في العربية ) الحطم(اما 

متَ َيBB(كأنBBه يتشBBقق، تختلBBف عBBن صBBورته وھBBو ) عصBBدR تَ يَ (وتخيBBل صBBورة الجبBBل وھBBو  Rحط( ،

: والتقBدير، فالمقصود في اUية ھو التمثيل بھذه الصورة ل�نسان الذي � يخشع عند سBماع القBرآن 

 –وكبBر جسBمه ، وجفBاء طبعBه ، مBع غلظBه  –لو كان الجبل مما ينزل عليه القBرآن ولBو شBعر بBه 

 ،)2(بھBBذا لBBو عقBBل ا[حكBBام فيBBه مBBن خشBBيته، فا`نسBBان أحBBقّ  عصBBدR تَ َل لشBBأنه وَ  لخشBBع لمنزلBBه تعظيمBBاً 

  .واضحة جليةلحال الجبل ھذه الصورة و. والمناسبة بين صورة ا�نسان وما يشعر به

��ـ�Wَ,&3َ�     ًnْـWَ,&3َ� �VْـWَ,&3َ� �VْـWَ,&3َ� �Vْـ�V     �5)ُـ�Kُ �5)ُـ�Kُ �5)ُـ�Kُ �5)ُـ�Kُ {{{{:الى ما في قولBه تعBالىبنت الشاطئ  اشارتوكذلك  ًn���ـ ًn���ـ ًn�مبينBة  ،]6/البلBد[[[[}}}}�ُ"�ـ'�ً �ُ"�ـ'�ً �ُ"�ـ'�ً �ُ"�ـ'�ً     ��ـ

ولBم يقBل انفقBت مBع قربھBا؛ وذلBك [ن ‘‘:بقولھBا: المنسBجم مBع السBياق )أَْھلَْكBتُ ( البعد النفسBي للفعBل

مما يعنBي . )3(’’ا�ھ�ك أولى بالغرور والطغيان، وانسب لجو@ المباھاة والفخر المسيطر على المقام

 المسBتوحاةفBي جBو الصBورة ) أھلكت(زت على تلك الظ�ل وا�يحاءات التي يوفرھا الفعل كR انھا رَ 

 ،)انفقBت(تختلف كثيراً عن رسBم تلBك الصBورة لBو كBان ا�ختيBار وقBع علBى الفعBل من السياق فھي 

  .المتلقي فيولتغير تبعاً لذلك ا[ثر النفسي الذي تتركه ھذه الصورة 

دقBBائق الفBBروق اللغويBBة فBBي (مBBد يBاس خضBBر الBBدوري التBBي عنوانھBا ولعBل دراسBBة الBBدكتور مح

الكريم للمفردات من حيث الفBروق بينھBا، وقBد ذكBر انصبت على دقة اختيار القرآن  )البيان القرآني

، � ة المفردة القرآنية تكمن في جملة خصائص تؤلBف بمجموعھBا سBوراً حصBيناً ان دقR : في المقدمة

تلBBك  رَ َصBBعجBBز، وحَ غيرھBBا مBBن المترادفBBات ان تحBBل محلھBBا، وذلBBك � يكBBون إ�ّ للك�BBم المُ ليمكBBن 

  :الخصائص في

اللفظة القرآنية مكانھا في الجملة مBن دون تBأخير أو تقBديم، او الدقة في الوضع، بأن تحتل  -1

 .زيادة او نقص، بحيث يستحيل ا�ستغناء عنھا بغيرھا، و� يمكن تقديمھا أو تأخيرھا

أتساق المفردة القرآنية تمام ا�تساق مع المعنBى المBراد مBن اUيBة، بBل مBع السBورة كلھBا أو  -2

 .القرآن كله

، بھا الوصف الذي يأتي في التركيب النحوي، وھو يصف ذاتاً ويقصد  الدقة في الوصف ، -3

 .ح والبيانيويعقبھا للتوض

                                                             

 .207: ا�عجاز البياني للقرآن ومسائل ابن ا�زرق: ظ )1(

 .9/572: يانالتب: ظ )2(

 .1/180: التفسير البياني)3(



 )

أي ان اللفظة القرآنية مختارة في موضعھا وصيغتھا في التركيب بفعل  الدقة في ا�نتقاء ، -4

 .السياق

 . الدقة في تحديد المعنى -5

لوصف لذات المفBردة، وذلك اذا تضافرت الدقة في الوضع واتساق المعنى مع السياق، ودقة ا

المعنBى، فتكBون لBه خصوصBية ومقام اUية ومناسبتھا، كل ذلك يكون داعيBة لدقBة تحديBد ، وانتقائھا 

  )1(.مما � تتسع له د��ت الكلمات ا[خرى الد�لة ،

ل ثم تناول دقة ا�ختيار في اثناء بحثه عن الفروق بين اسماء الذوات والصBفات وأبنيBة ا�فعBا

وھBو ، وكل ذلك با�عتماد على اساس جوھري فBي الموضBوع ، )2(اء وأبنية المجموعوابنية ا�سم

فاظ والبحث وراء المعاني الدقيقة ل�ل، ا�حتكام الى د�لة السياق، فان للسياق اليد الطولى في ذلك 

ق وان ھBذا السBيا كلمة في احوال ورودھا في التركيب ،فالسياق ھو الذي يحدد قيمة ال. )3(المتقاربة

ھBBو لBBيس السBBياق اللغBBوي فحسBBب، بBBل أن ھنBBاك السBBياق العBBاطفي، والسBBياق ا�جتمBBاعي، والسBBياق 

  .)4(سياق الموقف الذي ترد فيه الكلمةالثقافي، و

ؤثر فBي دقBة رسBم لكلمBة اذا جBاءت فBي سBياق تصBويري ُتBومن الطبيعي أن الدّقة في اختيBار ا

  .م�مح الصورة وتحديد أبعادھا وِظ�لھا

Bالىومن ذلك مBه تعBي قولBده فBا نج:}}}} fـ�*�\�	 fـ�*�\�	 fـ�*�\�	 f\�*�ـ�	ـ9&0ِ      َB�*�Pْ�� ِ0&9ـ َB�*�Pْ�� ِ0&9ـ َB�*�Pْ�� ِ0&9ـ َB�*�Pْ��    ٍZ��mٍZ��mٍZ��mٍZ��m{{{{]رحمنBال ،]54/الBو قBه لBر (: فانBوثم

، لم يقم مقامه حسن جھة الجناس بين الجنى والجنتين، ومن جھة أن الثمر � يشعر )الجنتين قريب

  .)5(بمصيره الى حال يجنى فيھا

ــZO&ZO&ZO&ZO    &)ُW&{{{{:وكBBBذلك نجBBBد فBBBي قولBBBه تعBBBالى ــUَH&)ُW&1�1&ـ ــUَH&)ُW&1�1&ـ ــUَH&)ُW&1�1&ـ ــ*�UَH    ٌd&1�1&ـ ــ*��1�2ٌdـ ــ*��1�2ٌdـ ــ*��1�2ٌdـ ــ�&    �1�2ـ ــ�&�1َHـ ــ�&�1َHـ ــ�&�1َHـ ــ"&    &)ُW	�&ZِO	�&ZِO	�&ZِO	��1َH&)�3&)�3&)�3&)�3    &ZِOـ ــ"&H&)ُWُ��ـ ــ"&H&)ُWُ��ـ ــ"&H&)ُWُ��ـ ــH    ٌdَh�9ُ��ـ ـ �Nٌdَh�9ــ ـ �Nٌdَh�9ــ ـ �Nٌdَh�9ــ ـ �N    ــ�� ــ���2�Fْ��5ـ ــ���2�Fْ��5ـ ــ���2�Fْ��5ـ ــ�    �2�Fْ��5ـ ــ�Rِ;�ـ ــ�Rِ;�ـ ــ�Rِ;�ـ  آل[}}}}Rِ;�ـ

مع الحسنة وا�صابة مع السيئة، [ن اليھود كانوا يسBتاؤون بمجBرد  فانه ذكر المسR ]. 120/عمران

فكBBان التعبيBBر ‘‘. ويفرحBBون تمBBام الفBBرح عنBBد اصBBابتھم بالسBBيئةن مسBBاً ، ان تمBBس الحسBBنة المBBؤمني

ظ�ل النفسBية التBي تنطBوي عليھBا سBريرة اليھBود فBي بغBض المBؤمنين، لل با�صابة مع السيئة كشفاً 

  )6(’’ولو� ھذا التفريق في سياق النص القرآني لما ُعِرَفت ھذه اللطيفة البيانية
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 )

فBان اسBتعمال الحBرف  ، بل ان لجرس الكلمة المفردة ع�قة ومناسبة بالسياق والصورة أيضاً 

نظيBر اسBتعمال . ة نجده في القرآن الكريمالقوة والشدR القوي الجرس في السياق الذي يتطلب وصف 

  .الحرف الضعيف الجرس في وصف اللين والخفة

�    �FَH�FَH�FَH�FَH    �َ�َ(&�َ�َ(&�َ�َ(&�َ�َ(&{{{{:فمن ذلك ما نجده في قوله تعالى#�َ��#�َ��#�َ��#�َ�    ��*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ�    �A�=��9�:���A�=��9�:���A�=��9�:���A�=��9�:��    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    �05ِF���َWْ���05ِF���َWْ���05ِF���َWْ���05ِF���َWْ��    &)�3b̂��َH&)�3b̂��َH&)�3b̂��َH&)�3b̂��َH    ً�ّbَ�ً�ّbَ�ً�ّbَ�ً�ّbَ�{{{{]83/مريم .[

أنBه  �ّ المقاربة فBي المعنBى، إ )ازّ ھم ھَ زS ھُ تَ (بد�ً عن ) اأزّ  ھمؤزS تُ (فقد استعمل . أي تزعجھم وتقلقھم

ممBا يجعBل المعنBى أعظBم فBي النفBوس، ولBم يسBتعمل . اسBتعمال الھمBز [نھBا أقBوى مBن الھBاء لَ ضR فَ 

) Rالھز .(كBو ذلBجرة ونحBاق الشBذع وسBن ا�نسان يھز ما � بال له كالج].)ورة  )1Bي صBة فBفالحرك

) Sزّ الھَ (من تلك الصورة المتخيلة من  دّ شَ أتكون أقوى و) ا[ز.(  

�    	�$َ(&	�$َ(&	�$َ(&	�$َ(&{{{{: وكذلك في قوله تعالى�*&U��َG��*&U��َG��*&U��َG��*&U��َG    &0��&0��&0��&0��    �d�5&FَG�d�5&FَG�d�5&FَG�d�5&FَG    &Vَ��َ$&Vَ��َ$&Vَ��َ$&Vَ��َ$     ًdـ�U���َk ًdـ�U���َk ًdـ�U���َk ًdـ�U���َk{{{{]رس ]. 11/ا�نبياءBوة جBتثمر قBد اسBفق

استعمل خفة حرف   في حين . في سياق القوة في إھ�ك ا[مم الظالمة) قصمنا(في ) القاف(حرف 

��    &Fُ�ْW�5&Fُ�ْW�5&Fُ�ْW�5&Fُ�ْW�5    �J�ُ�&0�Uَ�&0�Uَ�&0�Uَ�0�Uَ&{{{{: وله تعالىفي ا�نفصام في ق )الفاء(#q��ِR�J�ُ��#q��ِR�J�ُ��#q��ِR�J�ُ��#q��ِR    &0��&��5�	&0��&��5�	&0��&��5�	&0��&��5�	    �>#,��ِR�>#,��ِR�>#,��ِR�>#,��ِR    �'َ(َ��'َ(َ��'َ(َ��'َ(َ�    �!�1&UَB&N��!�1&UَB&N��!�1&UَB&N��!�1&UَB&N�    ���	&F�<ْ��ِR���	&F�<ْ��ِR���	&F�<ْ��ِR���	&F�<ْ��ِR    fَ(.ْ��ْ��fَ(.ْ��ْ��fَ(.ْ��ْ��fَ(.ْ��ْ��    nnnn    �6������ْ��6������ْ��6������ْ��6������ْ�    

��;َ���;َ���;َ��  .)2(بإبانة وشدة رٌ سS كَ والقصم تَ  ،، وذلك [ن ا�نفصام انصداع من غير إبانة]256/البقرة[}}}}�َ;�

المنسBجم ا وجرسھا داخBل السBياق المناسBب ، لھوھكذا في استثمار دقة اختيار المفردات وظ�

مع المعنى المراد، والصورة المرسومة، والعناصر المحددة بدقة في التكوين الصBوري، مBن حيBث 

  .الشكل وا�بعاد والحركة والصوت وغيرھا

وفض� عما ذكرناه في كون ا�لفاظ والتراكيب بد��تھا وظ�لھا وجرسھا ھي المواد ا[وليBة 

 –� عبBBارة كاملBBة  -نجBBد بBBأن كلمBBة واحBBدة . وتحBBدد بوسBBاطتھا ابعBBاد الصBBورة وألوانھBBاالتBBي ترسBBم 

فقBد وجBد سBيد  )3(.تسBتغل لرسBم صBورة شاخصBة، � بمجBرد المسBاعدة علBى اكمBال معBالم الصBورة

ھو الذي يرسم الصورة، تارة بجرسه الذي يلقيه في ا�ذن، وتارة بظله الذي  مفرداً  ان لفظاً ‘‘قطب 

   )4(’’الخيال، وتارة بالجرس والظل جميعايلقيه في 

اَقْلُتمْ (لذلك بكلمة  لَ ثR ومَ  Rفي قوله تعالى) إث:}}}}��5��5��5��5    ��;�5َ���;�5َ���;�5َ���;�5َ�    �05�4#���05�4#���05�4#���05�4#��    ���*������*������*������*���    ������������    &)ُWَ�&)ُWَ�&)ُWَ�&)ُWَ�    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO    َI9�GَI9�GَI9�GَI9�G    �)ُWَ��)ُWَ��)ُWَ��)ُWَ�    �	�F���ْ��	�F���ْ��	�F���ْ��	�F���ْ�    
��
��
��
��    ِI9ِ"�NِI9ِ"�NِI9ِ"�NِI9ِ"�N    �>#,���>#,���>#,���>#,��    

&)ُBْ,َG�#.�&)ُBْ,َG�#.�&)ُBْ,َG�#.�&)ُBْ,َG�#.�    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��    &)ُB9�~�َ�&)ُB9�~�َ�&)ُB9�~�َ�&)ُB9�~�َ�    ����9�Qْ��ِR����9�Qْ��ِR����9�Qْ��ِR����9�Qْ��ِR    ��9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'��    �0���0���0���0��    eْ��eْ��eْ��eْ�����F�-���F�-���F�-���F�-    ��Uَ���Uَ���Uَ���Uَ�    ���َB�����َB�����َB�����َB��    ����9�Qْ������9�Qْ������9�Qْ������9�Qْ��    ��9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'����9�ْ�'��    
��
��
��
��    ���F�-eْ�����F�-eْ�����F�-eْ�����F�-eْ��    �#�ِO�#�ِO�#�ِO�#�ِO    ٌI9�,َGٌI9�,َGٌI9�,َGٌI9�,َG{{{{]حيث قال]  38/التوبة :
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 )

ان فBي . ثقBلفيتصور الخيال ذلك الجسم المتثاقل، يرفعه الرافعون في جھد، فيسقط من ايديھم في ‘‘

جBBرس، ولضBBاع ا[ثBBر تثBBاقلتم، لخBBفR ال: علBBى ا�قBBل مBBن ا�ثقBBال، ولBBو انBBك قلBBت) اً ّنBBطَ (ھBBذه الكلمBBة 

  .)1(’’رسمھاة التي رسمھا ھذا اللفظ، واستقل بالمنشود، ولتوارت الصورة المطلوب

��ــ�{{{{:وكBBذلك فBBي قولBBه تعBBالى���ــ���ــ�ــ<�    �َ;�ــ(&�َ;�ــ(&�َ;�ــ(&�َ;�ــ(&    ��ــ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR    &0ــ ��ــ0& ��ــ0& ��ــ0& ��ــ(ٍ     ْ,�Eٍ)ــ ْ,�Eٍ)ــ ْ,�Eٍ)ــ ْ,�E    n�	n�	n�	n�	    &)ِ;�C�ــ �Re��&)ِ;�C�ــ �Re��&)ِ;�C�ــ �Re��&)ِ;�C�ــ �Re��    &J�Fــ �"َ$&J�Fــ �"َ$&J�Fــ �"َ$&J�Fــ �"َ$    ًdــ �U�,َ$ًdــ �U�,َ$ًdــ �U�,َ$ًdــ �U�,َ$    �a�Fــ ْMَH�a�Fــ ْMَH�a�Fــ ْMَH�a�Fــ ْMَH    &0ــ ��ــ0& ��ــ0& ��ــ0& ��ــ����3;ِ(&     ــ����3;ِ(&�َ�ْ ــ����3;ِ(&�َ�ْ ــ����3;ِ(&�َ�ْ ْ�َ�    &ZِO&ZِO&ZِO&ZِO    �Zــ� ُ��ُ(�5�Zــ� ُ��ُ(�5�Zــ� ُ��ُ(�5�Zــ� ُ��ُ(�5    �ــ #�ِO�ــ #�ِO�ــ #�ِO�ــ #�ِO    

 ً�R�4َـ$ ً�R�4َـ$ ً�R�4َـ$ ً�R�4اتخذ ولداً ‘‘: يد قطبس فقد قال .]5/الكھف[}}}}$َـ L ر ، فالمطلوب ھنا تفظيع ما قالوا من أنBوتكبي

Bنَ مُ  ضمر الفاعل، ثBم جعBل ھBذه الكلمBة تمييBزاً وأ) كبرت: (الفرية بكل طريقة فقال  Rي راً كBون فBليك ،

ھم خروجBا ، ثBم جعلھBا تخBرج مBن افBواھ)كبرت كلمBة(تنكير معنى ا�ستنكار والتكبير ا�ضمار وال

لجو التكبير كله جاءت كلمة افواھھم، وانك  وتنسيقاً  ،)تخرج من افواھھم(من غير رام كأنھا رمية 

حلBق فBي عسBر لتحتاج في نطقھا ان تفتح فاك بالواو الممدودة، وان تخBرج ھBاءين متBواليتين مBن ال

 .)2(’’على الميم ا[خيرة )فاھك(ومشقة، قبل ان تطبق 

يتمثBل فBي كBون . العناصر الداخلة في التصويرآخر في كيفية د�لة ا[لفاظ على  وھناك شيء

القرآن الكريم قد عمد الى الدقBة المتناھيBة فBي اختيBار اللفظBة التBي تBدل علBى عنصBر معBين ومحBدد 

متعBدد  اً يتناسب مع السياق المخصوص تارة، وعمد الى اختيار لفظ عام واسع الد�لة يمثل عنصBر

  .في مكان آخر من السياق تارة أخرى. المصاديق

وا`مكBBان ، والقBBدرة المطلقBBة علBBى التوظيBBف ، وفBBي كلتBBا الحBBالتين تظھBBر الدقBBة فBBي ا�ختيBBار 

  . المعجز على التصوير

�{{{{:فمن ذلك ما جاء في دقة بيان الحال، ود�لة الفعل وطبيعته، في قوله تعالى�*ْ$�FَH�	��*ْ$�FَH�	��*ْ$�FَH�	��*ْ$�FَH�	     �8ـ�N��5 �8ـ�N��5 �8ـ�N��5 �8ـ�N��5     �'ـ&*�E �'ـ&*�E �'ـ&*�E �'ـ&*�E    

��*�E�َB����*�E�َB����*�E�َB����*�E�َB��    �>َ,َ$َ/َ��>َ,َ$َ/َ��>َ,َ$َ/َ��>َ,َ$َ/َ�    ��Cْy4����Cْy4����Cْy4����Cْy4��{{{{]على لسان أخوة يوسف ) افَتَرَسهُ (بد�ً من ) أَكَلهُ (لفظة فقد استعمل ، ]17/يوسف

س معناه فBي فعBل السBبع القتBل فحسBب، فإن ا�فترا‘‘وھم يخبرون أباھم بما جرى [خيھم الصغير؛ 

واصل الفرس دقS الُعُنق، والقوم انمBا أدعBوا علBى الBذئب أنBه أكلBه أك�B، وأتBى علBى جميBع أجزائBه 

؛ ذلك [نھم خافوا مطالبBة أبBيھم إيBاھم بBأثٍر بBاٍق منBه، يشBھد و� عظماً  وأعضائه، فلم يترك مفص�ً 

فبد� من أن يقول فافترسه الذئب جميعه ولم ُيبِق منه شيئاً، فانه اختار لفظBة . )3(’’بصحة ما ذكروه

  .لتعبر بدقة عن حقيقة تلك الصورة التي أرادوا نقلھا الى أبيھم) أكله(واحدة 

                                                             

 .78: المصدر نفسه )1(

 .80: لتصوير الفني في القرآنا: ظ )2(

 .37:ث�ث رسائل في اعجاز القرآن )3(



 )

في بعض الصور القرآنية ، فقد استثمر المبدع د�لة الفعل في لحركة وكذلك ما جاء في بيان ا

مختلفBين للد�لBة علBى حBركتين مختلفتBين، وكBل حسBب  ا�شارة اليھما ، فقد استعمل L مث�ً فعلBين

) انَفَجBَرت(فقBد اسBتعمل ،  _مBن قصBة نبBي L موسBى اً واحBد اً وھو يصور مشھد، سياق خاص به 

����Nـ1َB&N�     f&ـ)1َB&N� fَ&ـ)1َB&N� fَ&ـ)1َB&N� fَ&ـ)     fَ	��gِO	��gِO	��gِO	��gِO{{{{:ماء من العيون، في قولBه تعBالى مBن سBورة البقBرةلوصف حركة انبثاق ال fـ�N��� fـ�N��� fـ�N�����ـ<� ��)َ�&��ـ<� ��)َ�&��ـ<� ��)َ�&��ـ<�     &�َ(��    

��*ْ,ُ(َ���*ْ,ُ(َ���*ْ,ُ(َ���*ْ,ُ(َ�    &cِFْ~�&cِFْ~�&cِFْ~�&cِFْ~�    َo����<ِRَo����<ِRَo����<ِRَo����<ِR    �F�P�Qْ���F�P�Qْ���F�P�Qْ���F�P�Qْ��    &J�F�Pَ��ْ�َ�&J�F�Pَ��ْ�َ�&J�F�Pَ��ْ�َ�&J�F�Pَ��ْ�َ�    �>&*���>&*���>&*���>&*��    �َB�*.ْ��َB�*.ْ��َB�*.ْ��َB�*.ْ�    ���F&:�E���F&:�E���F&:�E���F&:�E    ً�*&9�Eً�*&9�Eً�*&9�Eً�*&9�E    &'َG&'َG&'َG&'َG    �)�,�E�)�,�E�)�,�E�)�,�E    Îُ$Îُ$Îُ$Îُ$    ٍ?�َ�ُ�ٍ?�َ�ُ�ٍ?�َ�ُ�ٍ?�َ�ُ�    &)�;�R�F&:��&)�;�R�F&:��&)�;�R�F&:��&)�;�R�F&:��    ��ُ,ُ$��ُ,ُ$��ُ,ُ$��ُ,ُ$    ���R�F& ��	���R�F& ��	���R�F& ��	���R�F& ��	    &0��&0��&0��&0��    �Sbِْ�Sbِْ�Sbِْ�Sbِْ    �>#,���>#,���>#,���>#,��    n�	n�	n�	n�	    &�َ]&<َH&�َ]&<َH&�َ]&<َH&�َ]&<َH����    
��
��
��
��    

ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��ِX&َ/ْ��    �05�'�1ْ����05�'�1ْ����05�'�1ْ����05�'�1ْ���وھو ما يكون  على تدفق الماء بكثرة وسرعة وقوة ،، فا�نفجار يدل ]��/البقرة[}}}}

مBع السBياق الصBورة وجاء ھذا الوصف ھنا لمناسBبة . )1(في مرحلة ثانية بعد انبثاق الماء من العين

  .شرب من رزق L الوفيروا[مر بال، وھي في معرض ا�شارة الى كثرة الِنَعم  ،الذي وردت فيه 

ي سBياق فنفسھا لوصف حركة انبثاق الماء ايضاً من تلك العيون ) انَبَجَست(في حين استعمل 

9�2&*��{{{{:خر، حيث قال في سورة ا[عرافآ&	َ��	��*&9�2&	َ��	��*&9�2&	َ��	��*&9�2&	َ��	    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    f�N���f�N���f�N���f�N���    �gِO�gِO�gِO�gِO    �[�َ(&1َB&N��[�َ(&1َB&N��[�َ(&1َB&N��[�َ(&1َB&N�    �>��&�َG�>��&�َG�>��&�َG�>��&�َG    ِZَ�ِZَ�ِZَ�ِZَ�    &cِFْ~�&cِFْ~�&cِFْ~�&cِFْ~�    َo����<ِRَo����<ِRَo����<ِRَo����<ِR    �F�P�Qْ���F�P�Qْ���F�P�Qْ���F�P�Qْ��    &V�1�P�"�ْ�َ�&V�1�P�"�ْ�َ�&V�1�P�"�ْ�َ�&V�1�P�"�ْ�َ�    �>&*���>&*���>&*���>&*��    

�ــ َB�*.ْ��ــ َB�*.ْ��ــ َB�*.ْ��ــ َB�*.ْ�    �E�E�E�E���Fــ &:���Fــ &:���Fــ &:���Fــ &:    ً� أيل ظھBBوره، ُيطلBBق علBBى حركBBة المBBاء فBBي أوR : فا�نبجBBاس]. ���/ا[عBBراف[}}}}9�E&*ــ�9�Eً&*ــ�9�Eً&*ــ�9�Eً&*ــ

وھذا ما جBاء متناسBباً مBع د�لBة . )2(ُيطلق على الماء القليل، أو الذي ينبع بضعف وِضيٍق في العين

  .كما لھم آلھة بعد قولھم اجعل لنا إلھاً ، اUية المباركة التي وردت في سياق التوبيخ 

فBي  ا� أنه اختار له صBورتين مختلفتBين انه عمد الى اختيار حدث واحد في ك� السياقين، يأ

ة Rكل واحدة منھما صورة مختارة تنسجم مع السياق الواردة فيه، تمثل كل مر.  

 تصBويرتعداد النعم، �ن ا�نفجار ابلغ في كثBرة المBاء، وناسBب ) ا�نفجار( تصويرناسب قد ف

نھم وتمBردھم وخBروجھم علBBى أنبيBائھم؛ لمBBا فيBه مBن ضBBعف ا�نبثBاق ودقBBة مBع عصBBيا) ا�نبجBاس(

  .)3(خروج الماء

�5�{{{{:وفي قوله تعالى��5��5��5    ��;�5َ���;�5َ���;�5َ���;�5َ�    �05�4#���05�4#���05�4#���05�4#��    ���*������*������*������*���    ���*������*������*������*���    �>#,��ِR�>#,��ِR�>#,��ِR�>#,��ِR    �>����N��	�>����N��	�>����N��	�>����N��	    ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	    ��4#����4#����4#����4#��    َK�Lَ�َK�Lَ�َK�Lَ�َK�Lَ�    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    �>����N��>����N��>����N��>����N�    ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	ِc�َB�Wْ���	    ��4#����4#����4#����4#��    َK�L�َْ�َK�L�َْ�َK�L�َْ�َK�L�َْ�    

&0��&0��&0��&0��     ُIـ&"َG ُIـ&"َG ُIـ&"َG ُIـ&"َG{{{{]ى ]. ���/النساءBر عن طبيعة حركة تنزيل القرآن الكريم بما يدل علRفأننا نجد بأنه َعب

ل(التدريج بد�لة الفعل  Rوعَ )َنز ، Rة بBله دفعBر عن طبيعة حركة إنزال الكتب ا[خرى على بعض رس

  ).أنَزلَ (واحدة بد�لة الفعل 

                                                             

 .1/271: التبيان في تفسير القرآن: ظ )1(

 .37: مفردات ألفاظ القرآن: ظ )2(

 .2/226: ا�تقان في علوم القرآن: ظ )3(



 )

ده فBي انق�Bب ما نج ة وصف شكل ا�جسام والھيئات ، وھوقR ما يدخل في دِ ، ومن ذلك أيضا 

�3�{{{{) حية(ة مرR ) عليه الس�م(عصا موسى �َ(ْ�َ/َ���3�َ(ْ�َ/َ���3�َ(ْ�َ/َ���3�َ(ْ�َ/َ�    �َgِTَ��َgِTَ��َgِTَ��َgِTَ�    �
�3�
�3�
�3�
�3    ٌd�9�2ٌd�9�2ٌd�9�2ٌd�9�2     f�<1َ&ـH f�<1َ&ـH f�<1َ&ـH f�<1َ&ـH{{{{]ان ]��/طـهBدما كBوذلك عن ،

B ،)عليBه الس�Bم(الخطBاب لموسBى  Rن الحيBراد مBBو� يBBع التحBي موضBن وفBھا، ولكBBا إ� جنسBدي ة ھن

�ْ)fَ�fَ(ْ�َ/َ{{{{) الثعبان(للسحرة يأتي التعبير عنھا بـ َ/َ�fَ(ْ� َ/َ�fَ(ْ� َ/َ�     �[���ـ"vAِ     .ُ>&"�ـ�vZ .ُ>&"�ـ�vZ .ُ>&"�ـ�vZ .ُ>&"�ـ�vZ     �3ـ
� �3ـ
� �3ـ
� �3ـ
�     �َـgِTَ� �َـgِTَ� �َـgِTَ� �َـ���E     �َgِTـ�]� ���Eـ�]� ���Eـ�]� ���Eـ vAِ"ـ�� vAِ"ـ�� vAِ"ـ��، لمBا ]���/ا[عBراف[}}}}

وفBي . )1(فيه من العظم والتھويل، �ن الثعبان ھو العظيم من ا�فاعي، او ھو الذكر ا[شقر ا[شعر

ان(موضع سرعة الحركة فيؤتى بـ Rالج( ريعةBة سBرك حركBق يتحBات دقيBن الحيBرب مBوھي ض)2( ،

�    َo	��ِtْ�َ	��ِtْ�َ	��ِtْ�َ	��tْ�َِ{{{{: كما في قوله تعالى���Eَo����Eَo����Eَo����E    ��Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ�    ��3����3����3����3��    �LَB&;َH�LَB&;َH�LَB&;َH�LَB&;َH    ��;#�َ/َ$��;#�َ/َ$��;#�َ/َ$��;#�َ/َ$    �Z��\�Z��\�Z��\�Z��\    f#��	f#��	f#��	f#��	    ً�FِR&'��ً�FِR&'��ً�FِR&'��ً�FِR&'��وھBذا ]. ��/النمBل[} } } } y(�<�5ـ�& y(�<�5ـ�& y(�<�5ـ�& y(�<�5ـ�&     	��َـ(& 	��َـ(& 	��َـ(& 	��َـ(&     

أو العنصBر المتحBرك داخBل المشBھد مBن خ�Bل زوايBا ، يعني ان L تعالى قBد صBور الحBدث نفسBه 

  .معيناً من شخص الى آخروشعوراً ، تمثل كل زاوية حالة خاصة ، مختلفة 

�    �FُY&*�5	�FُY&*�5�Z	�FُY&*�5�Z	�FُY&*�5�Z	I�3ْI�3ْI�3ْI�3    �Zْ{{{{ :ما جاء في قوله تعالىقة في تصوير العناصر، الد@ ومن أمثلة #�ِO�#�ِO�#�ِO�#�ِO    &Zَ�&Zَ�&Zَ�&Zَ�     �)�;�9�Hْ/�9;�(� �5ـ�Hْ/�9;�(� �5ـ�Hْ/�9;�(� �5ـ�Hْ/ـ<� ��,#ـ<� ��,#ـ<� ��,#ـ<�     �5ـ#,��     
    ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
 ��ـ

ٍIــ َ,ُkٍIــ َ,ُkٍIــ َ,ُkٍIــ َ,ُk    �0ــ ��ــ�0 ��ــ�0 ��ــ�0 ��    ِ6�ــ �Uَpْ��ِ6�ــ �Uَpْ��ِ6�ــ �Uَpْ��ِ6�ــ �Uَpْ��{{{{]رةBBالى] ���/البقBBه تعBBوقول:}}}}ــ�&�6 ــ�&�6	��5 ــ�&�6	��5 ــ�&�6	��5 �5�	    �t#(ــ �:َH�t#(ــ �:َH�t#(ــ �:َH�t#(ــ �:َH    ����Uــ �1������Uــ �1������Uــ �1������Uــ �1��    ِ6�ــ �Uَpْ��ِRِ6�ــ �Uَpْ��ِRِ6�ــ �Uَpْ��ِRِ6�ــ �Uَpْ��ِR    َK�Lــ ُ��	َK�Lــ ُ��	َK�Lــ ُ��	َK�Lــ ُ��	    ُdــ َW�Cs�Uْ��ُdــ َW�Cs�Uْ��ُdــ َW�Cs�Uْ��ُdــ َW�Cs�Uْ��    rs5ِLــ &*َHrs5ِLــ &*َHrs5ِLــ &*َHrs5ِLــ &*َH{{{{ 

  ]. ��/الفرقان[

B(بBدل ) مBامالغَ (ل لفظBة فإنBه اسBتعم Rا مُ ) حابالسBو [نھBيء، وھBتر الشBو سBم@، وھBن الغBتقة مBش

وسBحاب . )3(لBهظ@ سحاب � ماء فيه، يأتي عBادة فBي موضBع العقBاب فيحجBب السBماء عBن ا�رض ِب 

وسBمي . [نه يُغBمS السBماء أي يسBترھا الغيم ا[بيض، وانما سمي غماماً : مامفيه، والغَ  ةرج� ُف : أغمّ 

 اراد غمBاً ]: ���/ال عمBران[}}}}�َ/َ.ـ��Uَ� &)ُW�Rـ� pِRَـ(�    �َ/َ.ـ��Uَ� &)ُW�Rـ� pِRَـ(�    �َ/َ.ـ��Uَ� &)ُW�Rـ� pِRَـ(�    �َ/َ.ـ��Uَ� &)ُW�Rـ� pِRَـ(�        {{{{:ّم غما �شتماله على القلBب، وقولBه تعBالىالغ

  .)4(ا[ول مR فأنساھم الغَ  fالنبي لدنلقي اليھم من ، والثاني ما أُ راح والقتل فالغم ا[ول الج@ ، متص�ً 

فانBه  L علBى خلقBه ،، وذكBر نعBم اما في تلBك الصBور التBي جBاءت فBي سBياق إحيBاء ا�رض 

ــB�2f#ــf{{{{:، كمBBا فBBي قولBBه تعBBالى)السBBحاب(اسBBتعمل  #B�2fــ #B�2fــ #B�2    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO    &Vــ#,َGَ�&Vــ#,َGَ�&Vــ#,َGَ�&Vــ#,َGَ�    ً�R��Qــ �Nً�R��Qــ �Nً�R��Qــ �Nً�R��Qــ �N    ًn�ــ َ(�.ًn�ــ َ(�.ًn�ــ َ(�.ًn�ــ َ(�.    �[�ــْ)*� �N�[�ــْ)*� �N�[�ــْ)*� �N�[�ــْ)*� �N    �'ــ ــ'���"�,َ ــ'���"�,َ ــ'���"�,َ َ,�"��    �Vــ �9���Vــ �9���Vــ �9���Vــ �9��    �ــ �*ْ��L�َْ/َ��ــ �*ْ��L�َْ/َ��ــ �*ْ��L�َْ/َ��ــ �*ْ��L�َْ/َ�    �>ــ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR�>ــ ِR    ��ــ �Uْ����ــ �Uْ����ــ �Uْ����ــ �Uْ��{{{{ 

                                                             

 ).ثعب(لسان العرب ، مادة : ظ )1(

 ).جنن(المصدر نفسه، مادة : ظ )2(

 .365: مفردات الفاظ القرآن: ظ )3(

 ).غمم(لسان العرب، مادة : ظ )4(



 )

الَجBّر،  أيالغBيم الBذي يكBون عنBه المطBر، وھBو مBأخوذ مBن السBحب، : حاب، فالسR ]��/ا[عراف[

  .)1(واء، او لجره الماءوذلك �نسحابه في الھ

وذلBك . وفي مقابل ھذا نجد القرآن الكريم يسBتعمل بعBض المفBردات التBي تفيBد د��ت مختلفBة

فBي  بغية اظھار صوٍر متغيBر بتغيBر التلقBيالمصاديق والعناصر الداخلة في الرسم  لقصده في تعدد

  .ذلك السياق الذي وردت فيه

كية من أمثال الذاريات والنازعBات والمرس�Bت فمن ذلك ما جاء في مقدمات بعض السور الم

فة بالصفة، ولھا قابلية الد�لBة علBى أكثBر مBن مصBداق، والعاديات من ألفاظ تدل على مكونات مُ  Rعر

تشترك جميعھا في امكانية وصفھا بBذلك الوصBف، وھBذا جعBل علمBاء المعBاني والغريBب والتفسBير 

  .لمقصود داخل بعض الصور القرآنيةيختلفون في تحديد المعنى المراد أو العنصر ا

&	�ً    {{{{:سورة الذاريات فيومن ذلك قوله تعالى َg �J�5ِ�#4���	ً�	&َg �J�5ِ�#4���	ً�	&َg �J�5ِ�#4���	ً�	&َg �J�5ِ�#4���	     * * * *ً�FGِْ	 �Js���Qْ��َ�ً�FGِْ	 �Js���Qْ��َ�ً�FGِْ	 �Js���Qْ��َ�ً�FGِْ	 �Js���Qْ��َ�     * * * *  ً�F1�5&ـ �J�5ِ�Pْ��َ�  ً�F1�5&ـ �J�5ِ�Pْ��َ�  ً�F1�5&ـ �J�5ِ�Pْ��َ�  ً�F1�5&ـ �J�5ِ�Pْ��َ� * * * *

 ً�F&�َ� �J�U�1َ(�Uْ��َ� ً�F&�َ� �J�U�1َ(�Uْ��َ� ً�F&�َ� �J�U�1َ(�Uْ��َ� ً�F&�َ� �J�U�1َ(�Uْ��َ� * * * * ٌS�m��َ� �Z	�'�E�ُH �U#�ِO ٌS�m��َ� �Z	�'�E�ُH �U#�ِO ٌS�m��َ� �Z	�'�E�ُH �U#�ِO ٌS�m��َ� �Z	�'�E�ُH �U#�ِO * * * *vx�G��َ� �05�'�� �ZِO �	vx�G��َ� �05�'�� �ZِO �	vx�G��َ� �05�'�� �ZِO �	vx�G��َ� �05�'�� �ZِO �	{{{{]6-1/الذاريات.[  

عليBه ( سBبت الBى ا`مBام علBيمBن روايBة نُ ) ھBـ���(بن جبر المخزومي  فقد نقل مجاھد

B: السBحاب، والجاريBات: الريBاح، والحBام�ت :أن المقصود بالذاريات ،)الس�م SماتالسBفن، والمقس: 

  . )2(الم�ئكة

فBBي  )ھBBـ310(والطبBBري  ،)3()مجBBاز القBBرآن(فBBي ) ھBBـ 210(والBBى مثBBل ذلBBك ذھBBب ابBBو عبيBBدة 

  .)5(عن آخرينفض�ً  )4(تفسيره

أن الBذاريات والحBام�ت  :)ھBـ606(فقBد ذكBر الفخBر الBرازي  ھناك من ذھب الBى غيBر ذلBك ،و

مBا يشBبه الBذي ) ھBـ1270(وذكر ابو الثناء اUلوسي . )6(مات كلھا أنواع من الرياحوالجاريات والمقس@ 

م�ت ھBي ان الحBا‘‘: ذكBروذكر آراء اخBرى فBي الموضBوع، فقBد ) رض(سبق نق� عن ابن عباس 

ھي الحوامل من جميع الحيوانات، وقيل؛ الجاريات السحب : السفن الموقرة بالناس وأمتعتھم، وقيل

                                                             

 ).سحب(المصدر نفسه ، مادة : ظ )1(

 .2/615: فسير مجاھدت )2(

 .2/225: مجاز القرآن: ظ )3(

 .26/185: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ظ )4(

: تفسير القرآن العظيم: ظ. 17/29: الجامع [حكام القرآن: ، وظ9/378: التبيان في تفسير القرآن: ظ )5(

 .4/232:اسماعيل

 .28/193: التفسير الكبير للفخر: ظ )6(



 )

ھBBي الكواكBBب التBBي تجBBري فBBي منازلھBBا وكلھBBا : التBBي تجBBري الBBى حيBBث شBBاء L عBBز وجBBل، وقيBBل

ود، فإنھن ، وقيل ھي الكواكب السبعة الشھيرة وتسمى السيارة، وقيل الذاريات النساء الول...حركة،

الريBاح الحاملBة : الحBام�ت: وقيBل... يذرن أو�دھن، كأنه شبه تتابع ا[و�د بما يتطاير من الريBاح

الجاريBات التBي تجBري فBي مھابھBا، : ھي ا[سباب الحاملة لمسBبباتھا مجBازاً، وقيBل: للسحاب، وقيل

  .)1(’’واكب السبعة السيارةھي الك: المقسمات السحب يقسم L تعالى بھا أرزاق العباد، وقيل: وقيل

اي ان كل ذلBك ا�خBت�ف فBي التقسBيم جBاء مBن طبيعBة المفBردة المسBتعملة التBي قصBد القBرآن 

الكريم ان يستعملھا ھكذا بغية تعدد د��تھا واخت�ف رسم عناصر صورھا لغاية ھو يقصBدھا فBي 

  .المقام

لتي تكون غير محددة الد�لBة بعض ا[لفاظ ا من ا�ستعمال يلحظ في اختيارآخر  مثالوھناك 

وھBBي تلBBك التBBي اعتمBBد فيھBBا القBBرآن الكBBريم علBBى صBBيغة المبنBBي . علBBى العنصBBر التصBBويري أيضBBاً 

  .للمجھول في تحديد الكثير من ا[حداث، والمشاھد و�سيما تلك التي ذكر أنھا ستجري يوم القيامة

�     	���Pِْ"�ـ� ُK	���Pِْ"�ـ� ُK	���Pِْ"�ـ� ُK	���Pِْ"�ـ�Kُ     ��ْـ/َ&�X ��ْـ/َ&�X ��ْـ/َ&�X ��ْـ/َ&     �X	��U�2,َـ �V	��U�2,َـ �V	��U�2,َـ �V	��U�2,َـ�V * * * * 	���2ـ'��v  	���2ـ'��v  	���2ـ'��v  	���2ـ'��Mْ�      vَـMْ� ٌdَـMْ� ٌdَـMْ� ٌdَـdٌ �َ�َ�َ�َ    ����ـ�ِ ����ـ�ِ ����ـ�ِ ����ـ�ِ     ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
 ��ـ
     �ُ��ـ�� �ُ��ـ�� �ُ��ـ�� �ُ��ـ��     �َـgِTَ� �َـgِTَ� �َـgِTَ� �َـgِTَ� {{{{ :كما نجد ذلك في قوله تعالىَB#$�'َـ� �َB#$�'َـ� �َB#$�'َـ� �َB#$�'َـ�     ًdـ#$�m ًdـ#$�m ًdـ#$�m ًdـ#$�m    

r��'�2��	r��'�2��	r��'�2��	r��'�2��	{{{{]وقوله تعالى]14-13/الحاقة ،:}}}}     &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� * * * * &V�\ِFُ� ���U�1�� �َgِO �	 &V�\ِFُ� ���U�1�� �َgِO �	 &V�\ِFُ� ���U�1�� �َgِO �	 &V�\ِFُ� ���U�1�� �َgِO �	 * * * * &Vَ��1ُ� ُK�"ِPْ�� �َgِO �	 &Vَ��1ُ� ُK�"ِPْ�� �َgِO �	 &Vَ��1ُ� ُK�"ِPْ�� �َgِO �	 &Vَ��1ُ� ُK�"ِPْ�� �َgِO �	 * * * * �َgِO �	 �َgِO �	 �َgِO �	 �َgِO �	

&VَByGُ� ُI�N�F��&VَByGُ� ُI�N�F��&VَByGُ� ُI�N�F��&VَByGُ� ُI�N�F��{{{{]الى، وقوله تع]11-7/المرس�ت:}}}}      ً�ـ*&�َ�� ��ـ
 ����ـ�ِ �Bََـ/�Z�ُHْ �َ�ْ��\ـ �5 �6&��5      ً�ـ*&�َ�� ��ـ
 ����ـ�ِ �Bََـ/�Z�ُHْ �َ�ْ��\ـ �5 �6&��5      ً�ـ*&�َ�� ��ـ
 ����ـ�ِ �Bََـ/�Z�ُHْ �َ�ْ��\ـ �5 �6&��5      ً�ـ*&�َ�� ��ـ
 ����ـ�ِ �Bََـ/�Z�ُHْ �َ�ْ��\ـ �5 �6&��5 * * * *    &Vَـ��Wَ� ���Uـ�1�� �Vـ�Q�Bُ��	    &Vَـ��Wَ� ���Uـ�1�� �Vـ�Q�Bُ��	    &Vَـ��Wَ� ���Uـ�1�� �Vـ�Q�Bُ��	    &Vَـ��Wَ� ���Uـ�1�� �Vـ�Q�Bُ��	

 ً�R��&Rَ� ً�R��&Rَ� ً�R��&Rَ� ً�R��&Rَ� * * * * ً�R�F�N &Vَ��Wَ� ُK�"ِPْ�� �J�F�9�N	 ً�R�F�N &Vَ��Wَ� ُK�"ِPْ�� �J�F�9�N	 ً�R�F�N &Vَ��Wَ� ُK�"ِPْ�� �J�F�9�N	 ً�R�F�N &Vَ��Wَ� ُK�"ِPْ�� �J�F�9�N	{{{{]رآن ، ]20-18/النبأBا القBيات والسور التي عمد فيھUوغيرھا من ا

  .صر ورسمھا في بعض المشاھدالكريم على استعمال صيغة المبني للمجھول في تحديد بعض العنا

الب�غBة فBي حكمBة البنBاء أھل اللغة وأھل فإننا ان أخذنا تلك الدواعي التي ذكرھا أھل النحو و

فBBان قابليBBة . ومزيBBد أفBBزاع وتھويBBل –وفBBي أن فBBي تنكيBBر الفاعBBل مزيBBد عنايBBة بالحBBدث . للمجھBBول

تعطي أبعاداً جديدة لحيوية  يوم ،في ذلك الالصيغة على ا�نفتاح على الد�لة وتعدد اشكال التصور 

الصورة وقدرتھا على التمثل بأكثر من تلٍق؛ ربما تتناغم مBع المسBتوى المعرفBي ل�ذھBان المختلفBة 

  .لبني البشر

ففي سورة التكوير مث�ً، اختلف المفسرون في كيفيBة تكBوير الشBمس وانكBدار النجBوم وتسBيير 

وغيرھا من تلك ا[حداث وا[ھوال في ... لبحارالجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير ا

  .ذلك اليوم العظيم

                                                             

 .27/302: ن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآ )1(



 )

وبا�ستناد الBى المعنBى اللغBوي للتكBوير كأسBاس أول ، فمما قيل في كيفية تكوير الشمس مث� 

  :فقد ذكر. ما جمعه صاحب تفسير البصائرمن أسس الد�لة 

 .ادخالھا في العرش: تكويرھا: عن ابن عباس - 1

ھا اذا ذھBBب ضBBوؤ أي: لحسBBن وقتBBادة وأبBBي مجاھBBد والضBBحاكعBBن ابBBن عبBBاس أيضBBا وا - 2

 .فأظلمت وسترت وخرجت عن مدارھا ومحيت واضمحلت

 .كّورت أي غّورت: عن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبير - 3

كBBورت مثBBل تكBBوير العمامBBة أي تلBBف الشBBمس فتمحBBى بBBأن الشBBمس يجمBBع : عBBن ابBBي عبيBBدة - 4

اذا : ويحدث L للعبBاد ضBياء غيرھBا؛ والمعنBىنورھا ويذھب ضوءھا حتى تصير كالكارة الملقاة، 

  .الشمس لف@فت وذھب بنورھا وسقطت

 .سقط أيفتكور . رمي بھا، وماكورته: كورتيم ثعن الربيع بن خ - 5

والمراد اختفاؤھا عن ا[عين . جمع ضوء الشمس ولفت كما تلف العمامة أي: عن الزجاج - 6

 .وذھاب نورھا

 .ن الفلكنكست فألقيت ع أيكورت : عن أبي صالح - 7

ظھورھBBا كBBالكرة فBBي أعBBين النBBاس يBBوم القيامBBة حيBBث يشBBرف عليھBBا : تكBBوير الشBBمس: قيBBل - 8

ا�نسان من ا[على فيراھا من جميع وجوھھا � من وجBه واحBد كلمBا تبBدو لنBا اUن وكأنھBا قBرص 

 .)1(مسطح

ھBذه أحد بالمعنى المحBدد، [ن  ، وعدم قطعالمفسرين في تلقي المشھد  حيرS وھذه صورة من تَ 

وانمBا ھBي تبسBيط للعقBل البشBري، ممBا يحصBل مBن أمBور كونيBة . ا[مور � تخضع للمعنى اللغوي

واسBتعمال الكلمBة ھنBا  � يتصورھا العقل البشري المحدود ، الذي يمّر بمثل ھBذه ا[مBور ،عم�قة 

  . عجاز مطلق [نه استعمل كلمة قد تطلق التصورات وا[ذھان لمحاولة استيعاب ما يحدثأ

الفاعل عندما � يكون موجوداً في الجملة تزاد احتمBا�ت تشخيصBه وتحديBده، فانBه يمكBن أن ف

يقBوم بتكBوير الشBمس، بمجBرد  –وھBو القBادر علBى كBل شBيء  –نتصور ان L جلR ج�لBه بمفBرده 


&{{{{أمرھا بالتكور �:�� �*ُ�&�َG �U#�ِO&
�:�� �*ُ�&�َG �U#�ِO&
�:�� �*ُ�&�َG �U#�ِO&
�:�� �*ُ�&�َG �U#�ِO    �Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� َK�ُ(َ� &Zَ� �[��&m�َ� �gِO ���Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� َK�ُ(َ� &Zَ� �[��&m�َ� �gِO ���Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� َK�ُ(َ� &Zَ� �[��&m�َ� �gِO ���Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� َK�ُ(َ� &Zَ� �[��&m�َ� �gِO ��{{{{]أمر ]40/النحلBتعالى ي L وربما ان ،

أو أن L تعالى ُيحدث تخلخ�ً وتغيراً في النواميس  من الم�ئكة يقومون بتكوير الشمس ،مجموعة 

  .والى غير ذلك من احتما�ت التخيل.. الكونية فيحدث التكوير

او مصBداق او  وقابلية انطبBاق الد�لBة علBى أكثBر مBن مBدلول ، وكل ذلك بفعل البناء للمجھول

  .صورة

                                                             

 .52/490: تفسير البصائر: ظ )1(



 )

� �NــJ�F�P&    {{{{:وكBBذلك فBBي قولBBه تعBBالى�� �Nــ&J�F�P	�Qِ"ْ�� �َgِOــ�� �Nــ&J�F�P	�Qِ"ْ�� �َgِOــ�� �Nــ&J�F�P	�Qِ"ْ�� �َgِOــ�فBBانR اعتمBBاد صBBيغة المبنBBي وغيBBره ] 6/التكBBوير[}}}}	�Qِ"ْ�� �َgِOــ

للمجھول في تصوير كيفية تسجير ا[رض فض� عن د�لة لفظة التسجير؛ اعطت للصBورة مجBا�ً 

علBى  تبنBىفالصBورة ھنBا واسعاً لتصور كيفية حدوث ذلBك المشBھد، او تخيBل نوعيBة تلBك الحركBة؛ 

التعدد وذلك �ستعمال صيغة المبني للمجھول فيھا، فھBذه الصBيغة لھBا أثBر فBي تعBدد الفاعBل فيتعBدد 

فض�ً عBن تعBدد الفعBل بد�لBة التضBعيف فBي  .التلقي للمشھد وينبھم الفاعل ويتسع التخيل والتصور

ر( Rَسج.(  

Bن صBى وربما يستعمل القرآن الكريم اسلوب الحذف فض� عBة علBول للد�لBي للمجھBيغة المبن

�	� �J	� �Rـb�Fُ	� ��,#ـ<� ���2��ْـ'�        {{{{:وذلك فBي قولBه تعBالى. تعدد صور التخيلUـ�1�� �	 ِX&َْ7� �F9َ&ـ� �X&َْ7� ُK��	� �J	� �Rـb�Fُ	� ��,#ـ<� ���2��ْـ'�        �5ـ�&H �6ُ"�ـ'Uـ�1�� �	 ِX&َْ7� �F9َ&ـ� �X&َْ7� ُK��	� �J	� �Rـb�Fُ	� ��,#ـ<� ���2��ْـ'�        �5ـ�&H �6ُ"�ـ'Uـ�1�� �	 ِX&َْ7� �F9َ&ـ� �X&َْ7� ُK��	� �J	� �Rـb�Fُ	� ��,#ـ<� ���2��ْـ'�        �5ـ�&H �6ُ"�ـ'Uـ�1�� �	 ِX&َْ7� �F9َ&ـ� �X&َْ7� ُK��5ـ�&H �6ُ"�ـ'

ِ��;َ(ْ��ِ��;َ(ْ��ِ��;َ(ْ��ِ��  .]48/ابراھيم[}}}}��ْ)َ;

، لسموات أي ُتبدل السموات غير ا) السموات(ُجملة والحذف في ) ُتبدل(فصيغة المجھول في 

وتعBدد صBورة، فربمBا تبBدل ، جعلت المفسرين يختلفون في تخيل ھذا التبدل  لد�لة الظاھر عليھا ،

وربما تكون أرضاً بيضاء كالفضة ، الخ ..صورة ا[رض وھيئتھا فتتبدل آكامھا وجبالھا واشجارھا

تكBون أرضBاً غيBر أو  مبسوطة كا[ديم � ترى فيھا عوجBا ،لم يسفك عليھا دم، وربما تكون أرضاً 

وھكBBذا ا[مBBر فBBي السBBموات فقBBد يعمBBد الBBى تغيBBر نجومھBBا . بعBBد فنBBاء ا[ولBBى ا[رض وتبBBدل بغيرھBBا

وغيBBر ذلBBك مBBن اشBBكال التخيBBل التBBي اختلBBف فBBي تحديBBدھا ، وقBBد تبBBدل كليBBا بغيرھBBا ، وكواكبھBBا 

علBى التعBدد  نتيجة �عتماد صيغة محددة في التعبير قصد اليه المبBدع لتنبBى الصBورة )1(المفسرون

  .وانفتاح الد�لة

فBان الد�لBة علBى بBدء الصBورة أو المشBھد  ورة القرآنية صورة مرسومة باللغBة ؛وبما ان الص

يكون من خ�ل اللغة أيضاً، فتارة تكون الد�لة على ذلBك مباشBرة مBن خ�Bل اعتمBاد افعBال الرؤيBة 

& ِX�Y&*�9َُـ�F	�         {{{{:تعBالى في قولBه ، كما)الخ...فينظروا، يريكم، فرأوه، ترونھا، َتَر،(َْ7� 
& ِX�Y&*�9َُـ�F	�     �َ 	� �َـ(& �1�5ـ��	� ��ـَْ7� 
& ِX�Y&*�9َُـ�F	�     �َ 	� �َـ(& �1�5ـ��	� ��ـَْ7� 
& ِX�Y&*�9َُـ�F	�     �َ 	� �َـ(& �1�5ـ��	� ��ـَْ7� 
�َ 	� �َـ(& �1�5ـ��	� ��ـ

&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z��ً    }}}}و ،]9/الروم[�8&9َ${{{{ $<�Uَ= �	 ً��&��- َS&F�"ْ�� �)ُW5ِF�5 �>�H�5� &0�� �	ً�<�Uَ= �	 ً��&��- َS&F�"ْ�� �)ُW5ِF�5 �>�H�5� &0�� �	ً�<�Uَ= �	 ً��&��- َS&F�"ْ�� �)ُW5ِF�5 �>�H�5� &0�� �	ً�<�Uَ= �	 ً��&��- َS&F�"ْ�� �)ُW5ِF�5 �>�H�5� &0�� �	{{{{]]]] 6	F6 ��ـ	F6 ��ـ	F6 ��ـ	F24////��ـ[[[[	 ،	 ،	 ،	 ،}}}}  &0�hـ َ��	  &0�hـ َ��	  &0�hـ َ��	  &0�hـ َ��	

ــ�R &0>&ـــــ'�  ̂,ـــــ�� ��ـــ َYَ� ��Fَــ� ـــ &��� �[&	َ��Fــ ــ�ً �َـــ ِ�ـــ �ــ,ْ* ــ�R &0>&ـــــ'� �َ&�Nـــ ̂,ـــــ�� ��ـــ َYَ� ��Fَــ� ـــ &��� �[&	َ��Fــ ــ�ً �َـــ ِ�ـــ �ــ,ْ* ــ�R &0>&ـــــ'� �َ&�Nـــ ̂,ـــــ�� ��ـــ َYَ� ��Fَــ� ـــ &��� �[&	َ��Fــ ــ�ً �َـــ ِ�ـــ �ــ,ْ* ــ�R &0>&ـــــ'� �َ&�Nـــ ̂,ـــــ�� ��ـــ َYَ� ��Fَــ� ـــ &��� �[&	َ��Fــ ــ�ً �َـــ ِ�ـــ �ــ,ْ* &�Nـــَ� �Z	�Fْ�ُـــــW�5 �[ �Z	�Fْ�ُـــــW�5 �[ �Z	�Fْ�ُـــــW�5 �[ �Z	�Fْ�ُـــــW�5 �[{{{{]رومBBBBBــ'�  {{{{و ،]51/ال ـــ �U�E ِF9َ&ـــــpِR �J�	�Uــ ـــ �1�� �tــ'�  -�,َـــــ ـــ �U�E ِF9َ&ـــــpِR �J�	�Uــ ـــ �1�� �tــ'�  -�,َـــــ ـــ �U�E ِF9َ&ـــــpِR �J�	�Uــ ـــ �1�� �tــ'�  -�,َـــــ ـــ �U�E ِF9َ&ـــــpِR �J�	�Uــ ـــ �1�� �tَـــــ,�-

�;َ�&	�FَH�;َ�&	�FَH�;َ�&	�FَH�;َ�&	�FَH{{{{]و ،]10/لقمان}}}}      ِI9&ـ#,�� 
� ��ـ�ِ 	� �5ـ����� ��*�;ـ��;ـ*�� 
� ��,#<� I&9#,�� ������5َ ��ـZَ� �FَH &)َ� َ�      ِI9&ـ#,�� 
� ��ـ�ِ 	� �5ـ����� ��*�;ـ��;ـ*�� 
� ��,#<� I&9#,�� ������5َ ��ـZَ� �FَH &)َ� َ�      ِI9&ـ#,�� 
� ��ـ�ِ 	� �5ـ����� ��*�;ـ��;ـ*�� 
� ��,#<� I&9#,�� ������5َ ��ـZَ� �FَH &)َ� َ�      ِI9&ـ#,�� 
� ��ـ�ِ 	� �5ـ����� ��*�;ـ��;ـ*�� 
� ��,#<� I&9#,�� ������5َ ��ـZَ� �FَH &)َ� َ�{{{{]انBاد  ،]29/لقمBأو اعتم

                                                             

 .3/324: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ )1(



 )

��[َـIُ ��#ـ�05�4   ��[َـIُ ��#ـ�05�4   ��[َـIُ ��#ـ�05�4   ��[َـIُ ��#ـ�05�4       {{{{:كمBا فBي قولBه تعBالى ،)الBخ....مثBل، الكBاف(صيغ التشبيه او احدى مشتقاتھا والتمثيBل 

�d�"�2 ُdَC��� �dَ,�"&*�N yIُ$ 
�� َIِR�*�N �x&"�N &VَB�"�َْ� �d�"�2 ِIَ]�Uَ$ �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� &)�;َ���&�َ� �Z�ُ(��&*�5�d�"�2 ُdَC��� �dَ,�"&*�N yIُ$ 
�� َIِR�*�N �x&"�N &VَB�"�َْ� �d�"�2 ِIَ]�Uَ$ �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� &)�;َ���&�َ� �Z�ُ(��&*�5�d�"�2 ُdَC��� �dَ,�"&*�N yIُ$ 
�� َIِR�*�N �x&"�N &VَB�"�َْ� �d�"�2 ِIَ]�Uَ$ �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� &)�;َ���&�َ� �Z�ُ(��&*�5�d�"�2 ُdَC��� �dَ,�"&*�N yIُ$ 
�� َIِR�*�N �x&"�N &VَB�"�َْ� �d�"�2 ِIَ]�Uَ$ �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� &)�;َ���&�َ� �Z�ُ(��&*�5........{{{{]قوله تعالى، و]261/البقرة:}}}}    

v'&E� �	 vJ�Uُ,ُk �>9�� ���U�1�� �0�� ٍ��9��َ$ &	َ�v'&E� �	 vJ�Uُ,ُk �>9�� ���U�1�� �0�� ٍ��9��َ$ &	َ�v'&E� �	 vJ�Uُ,ُk �>9�� ���U�1�� �0�� ٍ��9��َ$ &	َ�v'&E� �	 vJ�Uُ,ُk �>9�� ���U�1�� �0�� ٍ��9��َ$ &	َ�    �J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������ �0�� &)ِ;���g� 
�� &)�;�<ِR��َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R �	�J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������ �0�� &)ِ;���g� 
�� &)�;�<ِR��َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R �	�J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������ �0�� &)ِ;���g� 
�� &)�;�<ِR��َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R �	�J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������ �0�� &)ِ;���g� 
�� &)�;�<ِR��َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R �	{{{{]19/البقرة[.  

، وربما تكون الد�لة على بدء التصوير مستنبطة من النص بشكل غير مباشر يعرفه المتلقي 

� �J	� #�� ِF�:�R	� #�� ِF�:�R	� #�� ِF�:�R	� F�:�Rِ ��#    {{{{: عندما ينتقل السياق الى سياق الوصف، كما في قوله تعالىوذلك Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4 �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4 �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4 �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4

 ��� �7َْْ�;ـ�;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\ &)�;َ� �Zَ� ��� �7َْْ�;ـ�;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\ &)�;َ� �Zَ� ��� �7َْْ�;ـ�;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\ &)�;َ� �Zَ� ��� �7َْْ�;ـ�;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\ &)�;َ� �Zَ�{{{{]رةBل. ]25/البقBة الفعBدث بد�لBى الحBارة الBي . او ا`شBا فBه كمBقول

���0 ��#    {{{{:تعالى vt5ِFَ� َ4�"َ� &)�;�<�� �U�� ٌS�'���� �>#,�� �'&*�E &0�� ٌK��N� &)�3���\ ��Uَ� �	#�� �0�� vt5ِFَ� َ4�"َ� &)�;�<�� �U�� ٌS�'���� �>#,�� �'&*�E &0�� ٌK��N� &)�3���\ ��Uَ� �	#�� �0�� vt5ِFَ� َ4�"َ� &)�;�<�� �U�� ٌS�'���� �>#,�� �'&*�E &0�� ٌK��N� &)�3���\ ��Uَ� �	#�� �0�� vt5ِFَ� َ4�"َ� &)�;�<�� �U�� ٌS�'���� �>#,�� �'&*�E &0�� ٌK��N� &)�3���\ ��Uَ� �	 &)�3ِ��;ُk ����	 �>#,�� �c�B�$ �c�B�Wْ�� ��ُH	ُ� �05�4 &)�3ِ��;ُk ����	 �>#,�� �c�B�$ �c�B�Wْ�� ��ُH	ُ� �05�4 &)�3ِ��;ُk ����	 �>#,�� �c�B�$ �c�B�Wْ�� ��ُH	ُ� �05�4 &)�3ِ��;ُk ����	 �>#,�� �c�B�$ �c�B�Wْ�� ��ُH	ُ� �05�4

�Z��Uَ,&<�5 n &)�;#�َ/َ$�Z��Uَ,&<�5 n &)�;#�َ/َ$�Z��Uَ,&<�5 n &)�;#�َ/َ$�Z��Uَ,&<�5 n &)�;#�َ/َ${{{{]ة . ]101/البقرةBى وغير ذلك من ا�ساليب اللغوية والتعبيريBدخول الBى الBة علBالدال

  .منطقة الصورة ، او المشيرة الى ابتداء العرض

 لدالBة علBى العناصBر المحBددة تBارة،اتلBك اللغBة التصBويرية  وكل ذلBك جBاء مBن خ�Bل اللغBة ،

فيھBا كBل  ةرَ ثمَ سBتَ والمُ . والدالBة علBى بBدء التصBوير او انتھائBه. تBارة أخBرى ةمحددال والعناصر غير

يرسBم في المتلقي الBذي ومؤثرة ، في التصوير  مشتركةطاقات اللغة من د��ت وايحاءات وظ�ل 

ازاءھBا فينفعBل  والمشBاھد فBي القBرآن الكBريم،الصBور ة مبنية بأحكام لمختلف حيR  في مخيلته صوراً 

  .ويتضح بعدھا الغرض الكامن من وراء ا�ستعمال، وتتحقق عندھا الوظيفة  ويتشوق اليھا،

  

   



 )

  الفكرة : المبحث الثاني

يمكBن ان نقBBول ان التصBBوير الفنBBي موجBBود فBBي معظBم القBBرآن الكBBريم، وقBBد اسBBُتعِمل فBBي أكثBBر 

تقBع حيثمBا اتفBق، انمBا ھBو مBذھب مقBرر، وخطBة  ةاسBلوب، و�فلتB حليBة‘‘أغراضه، فھو لھذا لBيس 

موحBBدة، وخصيصBBة شBBاملة، وطريقBBة معينBBة، يفBBتن فBBي اسBBتخدامھا بطرائBBق شBBتى، وفBBي أوضBBاع 

  .)1( ’’مختلفة

وعلى ھذا يمكن ان تكون مساحة الصورة الفنية تقارب ث�ثة ارباع القBرآن الكBريم، وذلBك اذا 

ا[خBرى، اي ان مBا تشBغله الصBور الفنيBة  الموضBوعاتالجدل وبعض استثنينا ا�حكام والتشريع و

  .)2(في القرآن ھو أكبر مساحة وأكثر تناو�ً في القرآن الكريم

وما نقصده ھنا من فكرة ، ھو الفكرة المصورة تصويراً فنياً ، [ن ما يدور في القرآن الكريم 

  .وامثال وافكار أوسع من ان يحيط به محيط من تشريع وقصّ 

 ومثلما تشير مجموعة من المباني المختلفة المتجاورة في مكان معين الى طبيعة ذلك المكان ،

او ھوية تلك المدينة وطبيعة المسBتوى العمرانBي او الثقBافي او الحضBاري لھBا عامBة؛ فBإن الصBور 

الصBورة ا[م  بعضBھا مBع بعBضالمختلفة في القرآن الكريم بشتى الموضوعات التي تناولتھا تشكل 

وآثارھمBا فBي الكBون ، والموضوع المركزي ا[ساس، ذلك الذي يمثBل موضBوع ا[لوھيBة والعبBادة 

  .وا�نسان والحياة والممات

  :ومن أبرز ا�فكار التي تناولتھا الصورة الفنية في القرآن الكريم

 ً� مشاھد الطبيعة: أو

ن الكBريم، فھBي تشغل مشاھد الطبيعة مساحة واسعة من مجمBوع المشBاھد والصBور فBي القBرآ

المشاھد المرتبطة بعالم الحس أو ما يراه ويسمعه ويلمسه ويشمه ا`نسان فBي بيئتBه ومحيطBه الBذي 

  .يعيش فيه

فقد صور القرآن الكريم مشاھد الكون والسماء والشمس والقمBر والنجBوم والكواكBب والشBھب 

خBرى، فض�B عمBا وصور كذلك السحاب والمطر والريBاح والسBراب وبعBض ا[نBواع ا[. وغيرھا

موجود في ا[رض من جبال وسBھول ووديBان ونبBات وبحBار وحيBوان وغيرھBا مBن الخ�ئBق التBي 

لكBBريم، ولمختلBBف ا[غBBراض فBBي مختلBBف السBBور فBBي القBBرآن اخلقھBBا L تعBBالى بقدرتBBه وعظمتBBه 

المميBBز لھBBذه الصBBور والمشBBاھد للطبيعBBة فBBي القBBرآن الكBBريم انھBBا جBBاءت  ولكBBن الشBBيء. والوظBBائف
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اقعية � تختلBف عمBا يشBاھده ا�نسBان فBي حياتBه ا�عتياديBة كBل يBوم، وذلBك �نھBا تBرتبط بنوعيBة و

فت من أجلھا، والتي � تتناسب مع مخالفة الواقع او ا�عتماد الكبير على الخيال   .الوظيفة التي وظ@

غالبBاً، و� وھذه المشاھد الطبيعية، يراھا ا�نسان فBي الصBباح والمسBاء، ولكنBه �يلتفBت اليھBا 

يدرك اليد التي ابدعتھا، �ن ا�لف وا�عتياد، بلRد حسه، وجمد شعوره، فلم يعد يھتز حين يراھا او 

  .يلتفت الى الخالق سبحانه الذي أبدعھا

ولھذا جBاءت ھBذه الصBور والمشBاھد لتحيBي حBسR ا�نسBان وشBعوره، وكأنBه يراھBا أول مBرة، 

مة جعلتھا تكون بھذا الجمال وھذا الكمال ليدرك ما وراءھا من قوة خالقة ُمدبرة   .)1(ُمنظ@

�	���tَ,�-�tَ,�-�tَ,�-�tَ,�-    �J{{{{:فمن ذلك ما نجده في قوله تعالى�U�1���J��	��U�1���J��	��U�1���J��	��U�1��    �X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	    �t�Qْ��ِR�t�Qْ��ِR�t�Qْ��ِR�t�Qْ��ِR    ���َW�5���َW�5���َW�5���َW�5    َI&9#,��َI&9#,��َI&9#,��َI&9#,��    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    ِ��;�*��ِ��;�*��ِ��;�*��ِ��;�*��    ���َW�5�	���َW�5�	���َW�5�	���َW�5�	    ���;�*�����;�*�����;�*�����;�*��    

fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    ِI&9#,��ِI&9#,��ِI&9#,��ِI&9#,��    �F#M�N�	�F#M�N�	�F#M�N�	�F#M�N�	    �_&U�:���_&U�:���_&U�:���_&U�:��    �F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	�F�Uَ(ْ���	    �Iُ$�Iُ$�Iُ$�Iُ$    �ِF&P�5�ِF&P�5�ِF&P�5�ِF&P�5    ٍI�\َ/��ٍI�\َ/��ٍI�\َ/��ٍI�\َ/��    rfّU�1��rfّU�1��rfّU�1��rfّU�1��    nَ�nَ�nَ�nَ�    ���3���3���3���3    �L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ��    ��#�َpْ����#�َpْ����#�َpْ����#�َpْ��{{{{]حيث صور مشاھد من ] 5/الزمر

ن اختيار وصف التكوير وإ –وحركة الليل والنھار المتأتية من حركة ا[رض حول نفسھا ، الكون 

اللف واللي، يقال كار العمامة على رأسه وكورھا، ‘‘: فان التكوير –فيه اشارة الى كروية ا�رض 

نھا ان الليل والنھار خلفة يذھب ھذا ويغشى مكانه ھذا، واذا غشَي مكانه فكأنما ألبسه وفيه أوجه، م

فشBبRه ذلBك . ومنھا ان ھذا َيكرS علBى ھBذا كBرورا متتابعBا... وَلفR عليه كما ُيلف اللباس على ال�بس

كBل فBي ، وكذلك اشار الBى حركBة الشBمس والقمBر )2( ’’بتتابع اكوار العمامة بعضھا على اثر بعض

� ‘‘فھمBا ، مداره، حركة سريعة وكأنھما يجريان جريا الى بلوغ ا[جل المسمى، وھو يBوم القيامBة 

  .)3(’’يزا�ن يجريان الى ھذا اليوم، فاذا كان يوم القيامة ذھبا

���    �FُY&*�5    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO	��FُY&*�5	��FُY&*�5	��FُY&*�5	�    �َ�َ,َ(&�َ�َ,َ(&�َ�َ,َ(&�َ�َ,َ(&    {{{{:ومن ا[مثلة ا[خرى ما نجده في قوله تعالى�U�1������U�1������U�1������U�1��    &)�;َG&�َ�&)�;َG&�َ�&)�;َG&�َ�&)�;َG&�َ�    �8&9َ$�8&9َ$�8&9َ$�8&9َ$    �R�R�R�R��3��*&9�*��3��*&9�*��3��*&9�*��3��*&9�*    ��3��*�5َb�	��3��*�5َb�	��3��*�5َb�	��3��*�5َb�	    ����	����	����	����	    ��;َ���;َ���;َ���;َ�    

&0��&0��&0��&0��    ٍa	�Fُ�ٍa	�Fُ�ٍa	�Fُ�ٍa	�Fُ� * * * *�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	�X&َ/ْ���	    ��3�َ�&m�'����3�َ�&m�'����3�َ�&m�'����3�َ�&m�'��    ��*&9َ(ْ�َ��	��*&9َ(ْ�َ��	��*&9َ(ْ�َ��	��*&9َ(ْ�َ��	    ��;9����;9����;9����;9��    �
�N��	��
�N��	��
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حالBBه فBBي حياتBBه مBBن صBBور الطبيعBBة التBBي خلقھBBا L تعBBالى، تلBBك التBBي يراھBBا ا`نسBBان فBBي ِحلBBRه وتر

 Sذه ا�عتيادية، قريبة عليه، مألوفة لديه، ولكن القرآن ھنا يطلب منه النظر والتفكBاء ھBر في كيفية بن

كيفية تزيينھا بالكواكBب والنجBوم التBي يراھBا فBي الليBل، فض�Bً عBن ھBذه السBماء في السماء فوقه، و

وكBذلك يطلBب منBه ان ينظBر الBى  ،الصافية المتناسقة التي � يجد فيھBا أي خBرق او شBق او فBروج 

ھذه ا[رض التي يعيش عليھا، كيف مدھا L، وكيف ألقBى فيھBا الجبBال الرواسBي، بBل كيBف انبBت 
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ذكBر فBي ا�رض ث�ثBة امBور كمBا ‘‘فيھا النبات المختلف ا[لوان وا�شكال من كل زوج بھيج، فقد 

وا�نبBات فيھBا، وفBي السBماء البنBاء المBد والقBاء الرواسBي : ذكر في السماء ث�ثة امور، في ا�رض

فالمد في مقابلBه البنBاء، �ن المBد وضBع والبنBاء . والتزيين وسد الفروج، وكل واحد في مقابله واحد

رفع، والرواسي في ا�رض ثابتة والكواكب في السماء مركوزة مزينة لھBا، وا�نبBات فBي ا�رض 

ا[ولBى تعبBر عBن ، رة مركبة من لوحتين صو. )1(’’وھو على خ�ف سد الفروج واعدامھا... شقھا

وكل ذلك يدخل تحت اطار الطبيعة التBي خلقھBا . منظور السماء، والثانية تعبر عن منظور ا[رض

  .L تعالى في ھذا الوجود
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الصورة ا[ولى من صور الطبيعBة  وھي د من حركة انزال الماء من السماء ،حيث بدأ المشھ

الى الحاضBر ) انزل(فبعد أن يتحول الخطاب من الغائب ، التي اعقبتھا عدة صور متتالية بعد ذلك 

ذلBBك التعبيBBر . تبBBدأ الصBBورة الثانيBBة المتمثلBBة بصBBورة اخBBراج نبBBات كBBل شBBيء ،)فاخرجنBBا(م المBBتكل

مبنية على ال العامةصورة الو ه،الموجز ذو الد�لة الواسعة التي ضمت مختلف أنواع النبات وأشكال

لتعقبھBBا بعBBد ذلBBك صBBور تمثBBل بعBBض المصBBاديق المختBBارة لتلBBك ا[نBBواع ، انفتBBاح الد�لBBة والتعBBدد 

ومBا بBين ا�ثنBين مBن اعنBاب وزيتBون ورمBان . والكبيBرمن النبات الصBغير  �صناف جمعت ك�وا

حتى اذا بلBغ . واعھاحيث يشمل بذلك جميع اشكال تلك ا�شجار ومختلف أن، متشابه وغير متشابه 

والBتمعن فBي وأمر مرة أخرى بBالنظر اليBه ، وركز على الثمار ، ب الصورة أكثر رR قَ  الى ھذا الحد

  .ضارة ثمره ، �دراك عظمة خالقه ، وا�يمان بهن
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حيث نجBد ان L تعBالى صBور السBموات قBد ُرفَِعBت بغيBر عمBد، لتبBين العلBو المنظBور للنBاس، 

، ثBم لمسBة )ثم استوى على العBرش(تجاورھا وتتسق معھا لمسة تصويرية أخرى في العلو المطلق 

مصورة ثالثة في تسخير العلو المنظور إلى الناس حيBث سBخر الشBمس والقمBر، ثBم تھBبط الصBورة 

لتخطط وجه ا[رض خطوطا تصويرية عريضة في لوحBة مصBورة ثانيBة، اللمسBة ا[ولBى القرآنية 

فيھBBا، ھBBي ا[رض محBBدودة مبسBBوطة فسBBيحة، واللمسBBة الثانيBBة ھBBي الجبBBال الرواسBBي، وا[نھBBار 

ومBن كBل الثمBرات جعBل فيھBا (الجارية، لينتقل بعد ذلك ليرسBم خطوطBا كليBة لمBا فBي ھBذه ا[رض 

الBى المشBھد المتحBرك لليBل وھBو يغشBى النھBار، ثBم يصBور وجBه ا[رض  ، ثم ينتقBل)زوجين اثنين

، ثBم تBأتي الھيBآتمتعBددة ) وفBي ا[رض قطBع متجBاورات(بلقطات جزئية أدق، اللمسة ا[ولى فيھا 

ھBذه التفصBي�ت  .)وجنات من اعنBاب وزرع ونخيBل صBنوان وغيBر صBنوان(التفصي�ت بعد ذلك 

Bل بعضBBھا علBى بعBض فBي ا[كBBل؛ الجزئيBة وھBذه المغروسBات تسBقى كلھBBا  Rن ُيفضBد، ولكBاء واحBبم

  .)1(لتتجلى قدرة L الباھرة في الخلق، انه على كل شئ قدير

  

    المواقف واحداث: ثانياً 

وھBBي تلBBك الصBBور والمشBBاھد التBBي صBBورت بعBBض الوقBBائع التBBي حBBدثت وقBBت نBBزول القBBرآن 

وتصويره �ستخ�ص العبر منه، ولكBي  ، بل لتقوم بنقلهتاريخياً  الكريم، � لتعرض الحدث عرضاً 

  .شاخصا ل�جيال، يتفاعل معه اUخرون في كل زمان ومكان يبقى الحدث حياً 

مBع اصBحابه لمواجھBة المشBركين فBي  fالقرآن الكريم مشھد خBروج الرسBول فمن ذلك تصوير
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بBدر، وتصBور اخبBار القتBال فBي  واصحابه لم�قاة قريش، وان العين لتكاد تلحظ مواقع خطاھم الى

نفوسھم، فھم قد خرجوا لم�قاة العير، ولم يخرجوا للقتال، ا� ان القافلة افلتت منھم، واصبحوا فBي 

  . مواجھة قريش، في حرب كرھھا بعضھم ولم يكونوا مستعدين لھا
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 ذلBك الخBروج، مBن بيتBه  fفالقرآن بدأ بتصوير الحBدث منBذ اللحظBة  ا[ولBى لخBروج الرسBول

 L الذي كان بأمر)L أخرجك (Bئ  اً على ِوفَق مشيئته، خروجBى شBيس الBواب ولBق والصBى الحBال

ر عنه القرآن الكريم بّ وھذا ما عَ . وبثR حوله الشبھات، دنيوي آخر، جوابا لمن خالف ذلك الخروج 

د�لة ) حقال(وفي تكرار كلمة . بل يجادلون الرسول في الحق وھو أمر L تعالى ،)وھم كارھون(

ھُھم فBBي  علBBى الBBرغم مBBنعلBBى ذلBBك،  RرBBذي كBBو الBBاق ھBBوف والنفBBبَن والخBBأن الُج Rق، ا�BBوح الحBBوض

ه حالھم بحال أولئك الذين يساقون الى الموت بR ولكي يوضح صورتھم ومشاعرھم أكثر شَ  ،الخروج

 وإ�ّ ،  كنايBBة عBBن قلBBة يقيBBنھم وتذبBBذب ايمBBانھمون اليBBه فBBي يBBأس وخBBوف � رجBBاء فيBBه، وھBBم ينظBBر

فجمBBع التصBBوير  ، وك�ھمBBا حسBBن جميBBل عنBBده ،ن مBBن النصBBر أو الشBBھادة يق@ َتBBا�نسBBان المBBؤمن مُ ف

  . في تلك الواقعة fلبيان حالتھم، وھم خارجون مع الرسول النفسي والتصوير الحسي معاً 

يرسBBم القBBرآن الكBBريم صBBورة ، وبعBBد أن يجتمBBع الفريقBBان فBBي سBBاحة المعركBBة ، وبعBBد ذلBBك 
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ى موقع الكافرين في الجھة المقابلة، اما القافلة فقد كانBت تسBير قريبBة مBن المكBان فBي الخBط القصو

 فض�Bً عBن تصBويرالساحلي، في تصوير دقيBق يرسBم تفاصBيل المكBان الBذي وقعBت فيBه المعركBة، 

ركة، ة للمع، فالصورة ھنا ُتحدد ا�بعاد الحسي@ )ولو تواعدتم �ختلفتم بالميعاد(تفاصيل الزمان أيضا 

  )1(. كما حددت ا�بعاد النفسية والحسية لمشاعر المسلمين وحركتھم ايضاً 
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فيقلل المسلمين في عيون الكBافرين، ويقلBل . فقد صور L تعالى صورة كل فريق بعين اUخر

فBي منامBه مBن جھBة، وفBي عيBون المسBلمين مBن جھBة أخBرى، ويغBري  fالكافرين في عين الرسBول

 RقBخر، لتتم الواقعة، ويحUانوا  أحدھم باBذين كBلمين الBأن المسBي شBدبيره، ويعلBه وتBق بكلماتBالح L

أناساً ِضعافاً بعيون قريش بكل جبروتھا وقوتھا، وليھلك من ھلك عن بينة ويحي من حيR عن بّينBة 

  .ويقضَي L أمرا كان مفعو�
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ني ُتصّور الحدث بأوجز عبارة، وأدق تفصيل، ف�B تسBتث، مرسومة بالكلمات  ُصوٌر ومشاعرٌ 

فقد وصفت الخروج والمشاعر ومكBان المعركBة وزمBان اللقBاء، واليBد . شيئا لم تذكره أو توحي اليه

كل من الحBس@ والشBعور والصBورة ، جمعت الخفية المدبرة لكل ذلك، من خ�ل زوايا نظر مختلفة 

  .الذھنية المتخيلة في سياق تصويري واحد وفي اسلوب قرآني فريد والصورةالخارجية 

  

  ا�مثال المصورة: اً ثالث

ع وا[غراض، حتى صار المثBل القرآنBي يوھي التي وظفھا القرآن الكريم في مختلف المواض

  .مجموعة تصويرية متميزة، لھا طريقتھا الخاصة في التعبير والتوظيف

النظيBر، يقBال ِمثBل وَمَثBل ومِثBل، ‘‘ويرى الزمخشري، ان الِمثل في أصBل ك�Bم العBرب يعنBي 

بمورده َمَثBل، ولBم يضBربوا مBث� و� رأوه  قيل للقول السائر الممثل مضربهُ شبيه، ثم كشبه وِشبه و

أھ� للتسيير، وجديراً بالتداول والقبول، ا� قو�ً فيه غرابة مBن بعBض الوجBوه، وقBد اسBتعير المثBل 

  .)1(’’للقصة أو الصفة، اذا كان لھا شأن وفيھا غرابة

يم من غيره من ا[مثال ا[دبية بأنه لم ُينقل مBن حادثBة ويمتاز تصوير ا[مثال في القرآن الكر

معينة أو متخيلة، وانما ھو اسBلوب قرآنBي مبتكBر فBي اداتBه وطريقتBه، وغايتBه، فھBو � يحBذو حBذو 

  .)2(غيره، � يستقي من مورد سابق عليه، كما ھو معروف في ا�مثال العربية

عامة، التي � تختلف من جيل الBى جيBل، فھBي فا[مثال القرآنية، تعبر عن القضايا ا`نسانية ال

تدور حول ا`نسان اذا كان مؤمناً او كافراً او منافقBاً، وترسBم لكBل واحBد مBنھم صBورة دقيقBة تمثBل 

حالته وحركته ومشاعره في تصوير حسي دقيق، يداعب الحس والوجدان، داخل السياق الذي تBرد 

  .فيه
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كثرت فروعه وصغاره على جانبيه، وتكاثرت وتآزرت مع ا�صل، فقوى الBزرع، واسBتوى قائمBا 

BBواء المحيطBBار وا�نBBة ا�خطBBه، ومواجھBBظ كيانBBى حفBBادرا علBBوقه، قBBى سBBديداً علBBذ شBBى اخBBه، حتBBة ب

اع الذين اسھموا في عنايته وغرسه، ويغيظ الكفار الذين يحاربونه وينصبون له العداء Rُيعجب الزر .
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قBام وحBده،  fيه في الزيادة الى ان قBوي واسBتحكم، [ن النبBيق@ رَ فھذا مثل ضربه L لبدء ا�س�م وتَ 

زرع ما يحتف بھا، ومما يتولد منھا، حتى ثم قّواه L بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة ا[ولى من ال

اع وَيغيِظ بھم الكفار Rقوي  ، واضح الد�لة، مثل مأخوذ من البيئة الطبيعية ل�نسان  .)1(ُيعِجب الُزر

�سBيما تلBك ، وصالح لتحقيق الوظيفBة المرجBوة مBن اسBتعمال ھBذه الصBورة فBي السBياق ، البرھان 

  .مشاعر الكافرين المتمثلة بتطمين قلوب المؤمنين واغاضة
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ا منھم أ Rظن L اد  نه منقذھم وانھم في ذلك على صواب ،الذين تولوا غيَرBى العنBر ومردوا علBوالكف

مBثلھم كمثBل تلBك العناكBب الصBغيرة الضBئيلة الجاھلBة التBي تظBن ان مBا  وعدم السماع [ولياء L ؛

ك به من تلك الخيوط الرقيقة الواھنة يق Rفات، وھي � تتبنيه وتتمسUعلم يھا المخاطر، ويحميھا من ا

مزق كل الذي بنته فBي طرفBة عBين، ولكBن أنBى لھBا العلBم وا�دراك بأن أدنى ريح، او أقل حركة، تُ 

وھمBBBون أنھBBBم فكBBBذلك الBBBذين يتخBBBذون أوليBBBاء مBBBن دون L، يت. )2(وھBBBي الكBBBائن الجاھBBBل الضBBBعيف

 ولكن الجميع وھمٌ  وھم ا�حتماء ببيتھا الذي بنته ،تتكمثل العنكبوت التي  ينصرونھم او ينفعونھم ؛

  .في وھم

ر حBBال المنBBافقين الBBذين رأوا نBBور ا�يمBBان فلBBم ينتفعBBوا بBBه، فقBBد رسBBم L صBBو@ ومثBBال آخBBر يُ 
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&U�E     &)َ;�ـ�َ;�ـ(& �َ;�ـ(& �ـ(& �;َ�    nnnn     �Zـ��<ِ\&F�5 �Zـ��<ِ\&F�5 �Zـ��<ِ\&F�5 �Zـ��<ِ\&F�5{{{{]رةBال  ].18-17/البقBن حBف عBافقين تختلBال المنBفح

بخ�Bف الكBافرين الBذين لBم يBدخل . الكافرين، وذلBك [نھBم رأوا الحBق وا�يمBان ومBن ثBم تنكBروا لBه

ارة استوقد نBاراً فBي الظلمBات بغيBة إنB فحال المنافقين اشبه بحال ذلك الذي ؛ اً ا�يمان في قلوبھم ابد

الطريق له؛ فلما اضاءت ما حوله، وكشفت الظلم وا�وھام، ذھب L بھا، واطفBأ ضBوءھا، وتركBه 

فض�Bً مرة أخرى في تلك ا[وھام وا[باطيل، وأرجعه تارة أخرى في الظلمات ليس بخارٍج منھBا، 

يسمع و� يتكلم و� يرى، اي سلبه الحBواس، فھBو أتعBس مBن البھيمBة فBي ھBذه الحBال، تركه �  عن

  .)3(المتمثلة بالتيه المطلق، والضياع الكبير، والظ�م المطبق، الذي ليس كمثله ظ�م
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وغيرھا من ا[مثلة التي تصور حال تلك الفآت الث�ثة في أغلب ا�حيBان، عBن طريBق تشBبيه 

وصور مختلفة مقتبسة من الواقع المشاھد، والحياة المعتادة، بحيث � ُيقبل حالھم وصورتھم بأمثلة 

الشBBك فBBي النتيجBBة، و� يوجBBد ھنBBاك أدنBBى ريBBب فBBي عBBدم الفھBBم او ادراك وجBBه الشBBبه، فھBBي امثلBBة 

  .واضحة جلية ليس فيھا لبس او غموض، ُتعب@ر عن مغزاھا بأوضح صورة وادق تفصيل

، ذھنيBة يستعمله القرآن الكريم في توضBيح بعBض المعBاني ال والمثل وسيلة من وسائل التعبير

فبد�ً من اقتصار ادراك المعنى الذھني على المنطق العقلي المجرد؛ أضاف اليه القBرآن مBن خ�Bل 

ھذه الوسيلة الحBسR والوجBدان المتنBاغم مBع الشBعور؛ والمتفاعBل مBع ا�شBكال والحركBات وا�لBوان 

عنBBى الBBذھني الBBى الخBBارج بشBBكل صBBورة محسوسBBة حيBBة متحركBBة وا�صBBوات التBBي ُتخBBرج ذلBBك الم

متناسBBقة؛ لھBBا القBBدرة علBBى التBBأثير با�حاسBBيس والمشBBاعر التBBي بBBدورھا تسBBاعد الBBذھن علBBى ادراك 

  .المعنى المقصود
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��
��
��
��    ٍ6&��5ٍ6&��5ٍ6&��5ٍ6&��5    �8����E�8����E�8����E�8����E    nnnn    
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�     �!��َg�!��َg�!��َg�!��َg    ���3���3���3���3    ُKs#u��ُKs#u��ُKs#u��ُKs#u��    �'9�<�"ْ���'9�<�"ْ���'9�<�"ْ���'9�<�"ْ��{{{{]فاعمال الذين كفروا امور معنوية ُتدرك ]18/ابراھيم ،

في الذھن، شبھھا L تعالى بكومة رماد تافھة ليس لھا قيمة، اشBتدت بھBا الريBاح القويBة علBى مBدار 

اصف ھائج، ففرقتھا ونثرتھا في كل مكان، حتى اصبح من المستحيل ان ُتجمع مرة اخرى، يوم ع

فكBذلك . ھBا مBرة اخBرى � يسBتطيعوان يجمع اولئBكاو تكBون لھBا أدنBى قيمBة او نفBع؛ فمھمBا حBاول 

بعBض فBي احتمBال ايجBاد المنفعBة فBي بعBض منھBا مفBردة كانBت او اعمال الذين كفروا، ربما يشتبه 

  . ان ذلك ا�حتمال سيزول بعد قراءة ھذا التصوير وھذا التشبيهمجتمعة، ا�

��ُ;�(&    $�Fَ�َ	��Fَ�َ$	��Fَ�َ$	��Fَ�َ$	�    	���#�05�4	���#�05�4	���#�05�4	���#�05�4{{{{:ونجد ذلك ايضا في قوله تعالى�U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�&)�;ُ���U&Eَ�    ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$ٍc��F�1َ$    �d�<9�(ِR�d�<9�(ِR�d�<9�(ِR�d�<9�(ِR    �>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5�>�"�1&Q�5    �Ze&U#Y���Ze&U#Y���Ze&U#Y���Ze&U#Y��    r����r����r����r����    f#B�2f#B�2f#B�2f#B�2    �َgِO�َgِO�َgِO�َgِO     �[���    �َـ(& �َـ(& �َـ(& �َـ(&     \�ـ���]� \�ـ���]� \�ـ���]� \�ـ

�[&'ِP�5�[&'ِP�5�[&'ِP�5�[&'ِP�5    ً�h&9� ً�h&9� ً�h&9� ً�h&9�     �'�\�	�	�'�\�	�	�'�\�	�	�'�\�	�	    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �[�'&*�E�[�'&*�E�[�'&*�E�[�'&*�E    �[�#���َ��[�#���َ��[�#���َ��[�#���َ�    �1�2�1�2�1�2�1�2�>�R��>�R��>�R��>�R�    �>#,���	�>#,���	�>#,���	�>#,���	    �x5ِF�N�x5ِF�N�x5ِF�N�x5ِF�N    ِc��1�Qْ��ِc��1�Qْ��ِc��1�Qْ��ِc��1�Qْ��{{{{]ذا ].39/النور  Rد شبBه اعمال الذين كفروا بتوحي

Lات   واخ�ص العبادة وجحدوا انبياءهBات وقربBاني  –تلك التي يعتقدون انھا طاعBن المعBي مBوھ

شبھھا بذلك الَسراب الذي ُيتخيل كالماء يجري نصف النھار، حيث يشتد الحر في منبسط  –الذھنية 

ة العطش، حتى اذا وصل اليه لم يجده، دR من ا[رض، فيتراءى للظمآن من بعيد، فيجري اليه من شِ 

، فلBم يBره مھمBا حBاول وجھBد، وكأن الماء الذي تخيل انه رآه اختفى من الوجود، وتبخBر كالضBباب

  .)1(يجد L عنده، فيوفيه حسابه، ويجازيه على سوء افعاله وھناك
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بذلك الظمBآن الBذي غلبBه العطBش فBي ، والمعتقد بص�حھا ، بأعماله  ترالمغوان تشبيه الكافر 

ح دقة رسم تلك الصورة، ومدى م�ئمتھا لذلك المعنBى الBذھني المBراد  لھيب الصحراء؛ تشبيٌه يوض@

 .توضيحه في السياق من جھة أخرى

  

  الحا�ت النفسية: رابعاً 

 فBالقرآنمBن سBوره ومقاصBده،  كثيBرٍ ت التي صBورھا القBرآن الكBريم فBي وھي من الموضوعا

كBان مBن الطبيعBي أن يعBرض تلBك الحBا�ت  ذالالكريم كتاب ھداية للبشر يخاطب العقل والوجدان، 

يصBارع ا[ھBواء وا[ھBوال والمصBائب فBي دار ا�متحBان،  سية ل�نسان وھو في معترك الحيBاةالنف

و يقتلBه الشBك وتعتريBه الحيBرة بسط نفسه تارة، وتضيق في أخBرى، أو يشBعر بالطمأنينBة حينBاً، أنفت

ض اليBه القBرآن الكBريم، � علBى سBبيل ا�خبBار أو السBرد، بBل علBى وغير ذلك مما تعBرR . حينا آخر

  .شكل تصوير حسي مؤثر

	�  fَ,�E	�  fَ,�E	�  fَ,�E	� fَ,�E {{{{:فمن ذلك قوله تعالى مصوراً الحالة النفسية لمن تخلف من الصحابة عن غزوة تبوك

#B�2 ��ُ�y,�- �05�4#�� �dَ.s#]��#B�2 ��ُ�y,�- �05�4#�� �dَ.s#]��#B�2 ��ُ�y,�- �05�4#�� �dَ.s#]��#B�2 ��ُ�y,�- �05�4#�� �dَ.s#]��ِO �>#,�� �0�� َ/�Pْ,�� n &Zَ� ���*َk �	 &)�;�1ُ��َْ� &)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �	 &V�"�2� �UِR �X&َْ7� �)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �gِO fِO �>#,�� �0�� َ/�Pْ,�� n &Zَ� ���*َk �	 &)�;�1ُ��َْ� &)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �	 &V�"�2� �UِR �X&َْ7� �)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �gِO fِO �>#,�� �0�� َ/�Pْ,�� n &Zَ� ���*َk �	 &)�;�1ُ��َْ� &)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �	 &V�"�2� �UِR �X&َْ7� �)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �gِO fِO �>#,�� �0�� َ/�Pْ,�� n &Zَ� ���*َk �	 &)�;�1ُ��َْ� &)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �	 &V�"�2� �UِR �X&َْ7� �)ِ;&9َ,�E &VَG�~ �gِO f �)ُ. �>&9َ�ِO #n �)ُ. �>&9َ�ِO #n �)ُ. �>&9َ�ِO #n �)ُ. �>&9َ�ِO #n

 �)9�2�Fـ�� �c���#B�� ���3 �>#,�� �ZِO ���R�ُB�9�� &)ِ;&9َ,�E �c�H �)9�2�Fـ�� �c���#B�� ���3 �>#,�� �ZِO ���R�ُB�9�� &)ِ;&9َ,�E �c�H �)9�2�Fـ�� �c���#B�� ���3 �>#,�� �ZِO ���R�ُB�9�� &)ِ;&9َ,�E �c�H �)9�2�Fـ�� �c���#B�� ���3 �>#,�� �ZِO ���R�ُB�9�� &)ِ;&9َ,�E �c�H{{{{]ن  وھم كعب بن: فھؤ�ء الث�ثة، ]118/التوبةBل ب�Bك وھBمال

فلمBا ورد  ، ثم نBدموا ؛fأمية وفزارة بن ربيعة الذين تخلفRوا عن غزوة تبوك، ولم يخرجوا مع النبي

، وتقدم الى المسلمين بBأن � يكلمھBم أحBد، فھجBرھم  fجاؤوا اليه واعتذروا، فلم يكلمھم النبي fالنبي

ينة فخرجوا الى رؤوس الجبBال، الناس حتى الصبيان، وھجرتھم نساءھم كذلك، فضاقت عليھم المد

  .)1(حتى تاب L عليھم

بBل عمBد الBى . فالقرآن الكريم لم يعمد الى سرد القصBة، و� الBى مناقشBتھا نقاشBا ذھنيBا عقيBديا

  .تصويرھا، تصويرا فنيا مؤثراً 

وھو مثل للحيرة في امرھم كأنھم � يجدون ‘‘برحبھا أي مع سعتھا، ) رحبتبما (فقوله تعالى 

أي قلBوبھم � يسBعھا انBس و� ) وضاقت عليھم انفسھم(كانا يقرون فيه، قلقاً وجزعاً مما فيه، فيھا م

كBل ، ة صBور متتاليBة ، فالنص يصور ضBيقھم بعBدR )2(’’سرور [نھا خرجت من فرط الوحشة والغم

مثلBBت ا[ولBBى صBBورة تخBBيلھم ا[رض قBBد  مرحلBBة معينBBة مBBن مراحBBل ذلBBك الضBBيق ؛ صBBورة تمثBBل

صBBورة نفسBBية . وصBBورت الثانيBBة نفوسBBھم وقلBBوبھم قBBد ضBBاقت علBBيھم ھBBي ا[خBBرى ،ضBBاقت علBBيھم
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� أي علموا وتيقنوا ان � ملجأ من ھذا الضيق والعذاب ا) ظنوا(ثم . تصور ا[لم الذي يشعرون به

، L عليھم L فتابوا واستغفروا فتاب.  

وھداه، ا� أنBه تBرك الھدايBة  ذلك الذي اكرمه L ما صوره L تعالى من حال ومن ذلك أيضاً 

	� � ��4#�� َ/�"َ� &)ِ;&9َ,�E ُIHْ	� � ��4#�� َ/�"َ� &)ِ;&9َ,�E ُIHْ	� � ��4#�� َ/�"َ� &)ِ;&9َ,�E ُIHْ	� ��E ُIHْ,9َ&;ِ(& �َ"�/َ ��#��4 {{{{:قال تعالى الغفلة، ف� ھو اطمأن با[ولى، و� ھو استراح في الثانية في وعاش

 �05ِ	�pْ�� �0�� �Z�Wَ� �Z�q&9�:�� �>�<�"Hَْ/َ� �;&*�� ��َ,�1�ْ�َ� �*�H�5� �[�*&9َH� �05ِ	�pْ�� �0�� �Z�Wَ� �Z�q&9�:�� �>�<�"Hَْ/َ� �;&*�� ��َ,�1�ْ�َ� �*�H�5� �[�*&9َH� �05ِ	�pْ�� �0�� �Z�Wَ� �Z�q&9�:�� �>�<�"Hَْ/َ� �;&*�� ��َ,�1�ْ�َ� �*�H�5� �[�*&9َH� �05ِ	�pْ�� �0�� �Z�Wَ� �Z�q&9�:�� �>�<�"Hَْ/َ� �;&*�� ��َ,�1�ْ�َ� �*�H�5� �[�*&9َH� * * * *�;ِR �[�*&<َ��Fَ� �*ْh�  &�َ� �	�;ِR �[�*&<َ��Fَ� �*ْh�  &�َ� �	�;ِR �[�*&<َ��Fَ� �*ْh�  &�َ� �	�;ِR �[�*&<َ��Fَ� �*ْh�  &�َ� �	     �[���3 �x�"#H� �	 ِX&َْ7� fَ�ِO �'َ,&-َ� �>�*�W� �	 �[���3 �x�"#H� �	 ِX&َْ7� fَ�ِO �'َ,&-َ� �>�*�W� �	 �[���3 �x�"#H� �	 ِX&َْ7� fَ�ِO �'َ,&-َ� �>�*�W� �	 �[���3 �x�"#H� �	 ِX&َْ7� fَ�ِO �'َ,&-َ� �>�*�W� �	

فصBورة ا�نس�Bخ فيھBا شBدة  ].175/ا�عBراف[}}}}��Uَ$ �>ُ,َ]�Uَ[َـWْ�� ِIَ,ْـ�ِ �U&QَH &ZِOـ�E ْI,9َ&ـ<� �5,ْ;�ـ�& �َ	& �FBَْHْ$ـ<� �5,ْ;�ـ�&       ��Uَ$ �>ُ,َ]�Uَ[َـWْ�� ِIَ,ْـ�ِ �U&QَH &ZِOـ�E ْI,9َ&ـ<� �5,ْ;�ـ�& �َ	& �FBَْHْ$ـ<� �5,ْ;�ـ�&       ��Uَ$ �>ُ,َ]�Uَ[َـWْ�� ِIَ,ْـ�ِ �U&QَH &ZِOـ�E ْI,9َ&ـ<� �5,ْ;�ـ�& �َ	& �FBَْHْ$ـ<� �5,ْ;�ـ�&       ��Uَ$ �>ُ,َ]�Uَ[َـWْ�� ِIَ,ْـ�ِ �U&QَH &ZِOـ�E ْI,9َ&ـ<� �5,ْ;�ـ�& �َ	& �FBَْHْ$ـ<� �5,ْ;�ـ�&       

 Rبع الشيطاال أوقسوة، تدل على أن ذلك ا�نسان الض Rن بعد ان ذاق طعم جبر نفسه على الض�ل وات

ذلBك النBور، ونBزل بھBا الBى مBن ؛ ا� أنBه انتBزع نفسBه . ا�يمان وعرف الھداية، وتغلغلت في نفسBه

، � ھو يعرف ا�يمان فيستضيء بنوره، و� ھو يعBرف اً متذبذب اً فظل حيران اسفل، وأتبعه ھواه ،

ب الذي ان تحمBل عليBه يلھBث الظ�ل فيستقر في ظ�مه، َتعٌب لَھٌث حيران غير مستقر، كحالة الكل

  . أو تتركه يلھث

و� يخفى ما في ھذا التشبيه بصBورة الكلBب مBن تحقيBر وتقBذير لBذلك الBذي تBرك الھBدى وآثBر 

  .الض�ل فكان من الغاوين

أنBBه مشBBھد مBBن المشBBاھد العجيبBBة، الجديBBدة كBBل الجBBدة علBBى ذخيBBرة ھBBذه اللغBBة مBBن التصBBورات 

اته، ويخلع عليه من فضله، ويكسوه من علمه، وُيعطى الفرصBة انسان يؤتيه L آي... والتصويرات

ولكن ھا ھو ذا ينسلخ من ھذا كله، ينسلخ كأنما اUيات أديم له متلبس .. للھدى وا�تصال وا�رتفاع

أو ليسBت ... بلحمه؛ فھو ينسلخ منھا بعنف ومشقة وجھBد، انس�Bخ الحBي مBن أديمBه المخBالط لكيانBه

اذا ھBو ينسBلخ مBن آيBات L، ويتجBرد .. `يمان تلبس الجلد باللحم والعظام؟الفطرة ا[ولى متلبسة با

للشBيطان، فيتبعBه  من الغطاء الواقي، والدرع الحامي، وينحرف عن الصراط، ليتبع الھوى غرضBاً 

يصور ذلك ا`نسان في ھيئة الكلBب، يلھBث .. ثم اذا نحن أمام مشھد مفزع.. ويلزمه ويستحوذ عليه

  .)1(ان لم ُيطارد ان طورد، ويلھث

  

  تصوير النماذج اFنسانية: خامساً 

ترسBم . ت خاصBةرسم القرآن الكريم عشرات النماذج ا�نسانية المختلفBة، للتعبيBر عBن مناسBبا

ا� أن ا�سBلوب الفنBي فBي التصBوير وا�خBراج، جعBل مBن ھBذه النمBاذج  نموذج شخصBية واقعيBة ،
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وتتجاوز القرون وا[جيال، � يخطئھا ا�نسان في كل نماذج ابدية خالدة؛ تتخطى الزمان والمكان، 

  .)1(مجتمع، وفي كل جيل

ر نمBاذج انسBانية  وتصوير النماذج ا�نسانية يقترب من التصوير في القصة، �ن كليھما يصو@

متفاعلة مع المواقف وا[حداث، ا� أن التصوير في القصة يصور أحداثا معينة باشخاصھا، محدداً 

BBان والمكBويران، بالزمBBي تصBره فBBذا غيBاني  وھBBوذج ا�نسBذي النمBمول الBBم بالشBBداثاً تتسBور احBBيص

  .والديمومة والقابلية على التكرار في كل زمان ومكان

متمثلة فBي شBخص معBين تصBدق  فالنماذج ا�نسانية في القرآن الكريم تعتمد على الفكرة غالباً 

[فBراد مBن  )نمطBاً معينBاً (ي الشخص ، تصبح الفكرة فوعن طريق تصويره وابراز م�محه . عليه

  .)2(نموذج المنافق، وغير ذلكالكافر، وونموذج الناس، مثل نموذج المؤمن، 

 Rالى، رت المؤمنين ومن تلك النماذج التي صوBه تعB#ـ�05�4         {{{{:ما نجده في قول�� �	ـ<� #,�� ُKـ��N� v'ـ�U�Q����Nـ�Kُ ��,#ـ<� 	� ��#ـ�05�4      v'ـ�U�Q����Nـ�Kُ ��,#ـ<� 	� ��#ـ�05�4      v'ـ�U�Q����Nـ�Kُ ��,#ـ<� 	� ��#ـ�05�4      v'ـ�U�Q��

�;�*&9�R ���U�2� ِ�#�ُWْ�� fَ,�E ����'� َ� �>�<���;�*&9�R ���U�2� ِ�#�ُWْ�� fَ,�E ����'� َ� �>�<���;�*&9�R ���U�2� ِ�#�ُWْ�� fَ,�E ����'� َ� �>�<���;�*&9�R ���U�2� ِ�#�ُWْ�� fَ,�E ����'� َ� �>�<��         ِFـ0& �َ.َـ����3(& ��ـ
 	�\�ـ��3;ِ(& U9ـ�N ً���ـ�0 ��,#ـ<� 	� ِ~ْـ��� rsْuَ� �Z�ُpَB&"�5 ً�'�P�N ً�<#$� &)�3�FَH &)         ِFـ0& �َ.َـ����3(& ��ـ
 	�\�ـ��3;ِ(& U9ـ�N ً���ـ�0 ��,#ـ<� 	� ِ~ْـ��� rsْuَ� �Z�ُpَB&"�5 ً�'�P�N ً�<#$� &)�3�FَH &)         ِFـ0& �َ.َـ����3(& ��ـ
 	�\�ـ��3;ِ(& U9ـ�N ً���ـ�0 ��,#ـ<� 	� ِ~ْـ��� rsْuَ� �Z�ُpَB&"�5 ً�'�P�N ً�<#$� &)�3�FَH &)         ِFـ0& �َ.َـ����3(& ��ـ
 	�\�ـ��3;ِ(& U9ـ�N ً���ـ�0 ��,#ـ<� 	� ِ~ْـ��� rsْuَ� �Z�ُpَB&"�5 ً�'�P�N ً�<#$� &)�3�FَH &)

�m��P�1���m��P�1���m��P�1���m��P�1��{{{{]29/الفتح.[  

وارادھا ان تنطبق علBى جميBع  fفقد رسم النص صورة كلية للمؤمنين الذين كانوا مع الرسول

كل واحدة منھا عن حالة  عّبرتمختلفة  رٍ ل اربع صووذلك من خ�. المؤمنين في كل زمان ومكان

رت حBالھم فBا[ولى صBوR . أو صفة من صفات أولئك المؤمنين على شكل صورة فنية يراھا المتلقي

رت صBوR ف .والثانية جاءت فBي مقابBل ا�ولBى. البأس على الكافرين في المعارك نوھم أقوياء شديدي

فBي تقابBل  )3(.لمسلم � يجد أخاه المسلم ا� صافحه وعانقBهحتى قيل ان ا، حالھم وھم رحماء بينھم 

 Rعلى المؤمنين ة بالحق أيضاً موالرأفة والرح، ة بالحق على الكافرين عجيب بين الشد.  

اليھا اراد النص توجيه نظر المتلقي  ،آخر من حالھم  ثم أعقب ذلك بصورة ثالثة تناولت جانباً 

فBي الص�Bة حتBى  قبلھBا، عرضBت حBالھم وھBم ركBٌع سBجدٌ  )تBراھم(فعل الرؤيBة  من خ�ل استعمال

الصBورة  فBيأشارت اليه الصورة الرابعة وا[خيBرة  رة السجود في وجوھھم أثراً مميزاً ؛تركت كث

  .الكلية التي رسمت صورة وصفية حسية ونفسية للمؤمنين في جھادھم وعبادتھم وحياتھم
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	���#�05�4 $َ�َـ�F	�  	���#�05�4 $َ�َـ�F	�  	���#�05�4 $َ�َـ�F	�  	���#�05�4 $َ�َـ�F	�  {{{{:ما نجده في قوله تعالى، لين رت الكافرين الضاوR ا[خرى التي صَ  ا�مثلةومن 

&)�;َ� r��]ْ�� ���*���	 �6�<�َْْ7� ُIُ$ْ/َH �Uَ$ �Z�ُ,ُ$ْ/�5�	 �Z��<#B�UَB�5&)�;َ� r��]ْ�� ���*���	 �6�<�َْْ7� ُIُ$ْ/َH �Uَ$ �Z�ُ,ُ$ْ/�5�	 �Z��<#B�UَB�5&)�;َ� r��]ْ�� ���*���	 �6�<�َْْ7� ُIُ$ْ/َH �Uَ$ �Z�ُ,ُ$ْ/�5�	 �Z��<#B�UَB�5&)�;َ� r��]ْ�� ���*���	 �6�<�َْْ7� ُIُ$ْ/َH �Uَ$ �Z�ُ,ُ$ْ/�5�	 �Z��<#B�UَB�5{{{{]ينتفعون بمتاع ‘‘اذ شبه حالھم بحال الذين ]. 12/محمد

فBBي ) أكBBل ا�نعBBامكمBBا ت(ن غيBBر مفكBBرين فBBي العاقبBBة وغBBافل) ويBBأكلون( ، الحيBBاة الBBدنيا أيامBBاً ق�ئBBل

  .)1(’’مسارحھا ومعالفھا غافلة عما ھي بصدده من النحر والذبح

� {{{{:منھا قولBه تعBالى. ره القرآن الكريم في صور ومشاھد كثيرةنموذج المنافق فقد صوR اأما ZِO �ZِO �ZِO �ZِO

       ُ$ ������ـG ��sـ��� fِ�َـO �������Z��E�m ��,#ـ<� 	� �3ـ�� -ـ� &)�;�E�m	� G �gِOـM�5 �A�(���*�Uْ��       ُ$ ������ـG ��sـ��� fِ�َـO �������Z��E�m ��,#ـ<� 	� �3ـ�� -ـ� &)�;�E�m	� G �gِOـM�5 �A�(���*�Uْ��       ُ$ ������ـG ��sـ��� fِ�َـO �������Z��E�m ��,#ـ<� 	� �3ـ�� -ـ� &)�;�E�m	� G �gِOـM�5 �A�(���*�Uْ��       ُ$ ������ـG ��sـ��� fِ�َـO �������Z��E�m ��,#ـ<� 	� �3ـ�� -ـ� &)�;�E�m	� G �gِOـM�5 �A�(���*�Uْ��       rs9ـ�,َG #nِO �>ـ#,�� �Z	�Fُ$ْ4�5ـ n �	 �?��ـ*�� �Z�@�F�5ـ ���ـ�?� 	� n �5ـ�Fُ$ْ4	�Z ��,#ـ<� G #nِOَ,�ـrs9       1ـ*�� �Z�@�F�5ـ ���ـ�?� 	� n �5ـ�Fُ$ْ4	�Z ��,#ـ<� G #nِOَ,�ـrs9       1ـ*�� �Z�@�F�5ـ ���ـ�?� 	� n �5ـ�Fُ$ْ4	�Z ��,#ـ<� G #nِOَ,�ـrs9       1ـ*�� �Z�@�F�5ـ ��* * * * 1ـ

  ��n3ـ�� �ِO n �	 ��n3ـ�� �ِO n �!��g �0&9�R �AِRَ4&Rَ4��  ��n3ـ�� �ِO n �	 ��n3ـ�� �ِO n �!��g �0&9�R �AِRَ4&Rَ4��  ��n3ـ�� �ِO n �	 ��n3ـ�� �ِO n �!��g �0&9�R �AِRَ4&Rَ4��  ��n3ـ�� �ِO n �	 ��n3ـ�� �ِO n �!��g �0&9�R �AِRَ4&Rَ4��فھBذا المنBافق يحBاول ان يخBادع L  ].143-142/النسBاء[}}}}

ن النفBاق يظھBر فBي والناس الذين من حوله بأنه مؤمن ملتزم بالتعاليم والعبادات، ا� أن ما ُيبطنه م

الص�ة، يقوم في تباطؤ وكسل، وكأنه ُيجر الى الص�ة  الىتصرفاته وأفعاله، فھا ھو عندما ُيدعى 

غيBر مBؤمن بBه، و� مقتنBع فيBه، ولكنBه الريBاء لتجميBل صBورته عنBد  ، فھو مضطر لفعل شيءجراً 

ه و� تحميBده، فحBديث اUخرين، ولو قضBى أحBدھم ا�يBام والليBالي لBم تسBمع منBه تھليلBه و� تسBبيح

BBه � يفّتBBتغرق أوقاتBBدنيا يسBBم الBBر فھBBان والكفBBين ا�يمBBوى بBBيطان والھBBذبھم الشBBذبين يذبBBه، مذبBBر عن

فقد شّبه L حالھم من خ�ل تقريBر ھBذه الصBورة التBي تناولBت أربBع . )2(مترددون بينھما متحيرون

الناس، � يذكرون L كثيرا،  نكسالى في قيامھم للص�ة، مرائي: مصورتھ دفق ،صفات من صفاتھم

تميBز المنBافق وھBي صBور لصBفات مختBارة ارادھBا L ان تكBون ع�مBات . مذبذبين غير مسBتقرين

  .يعرفھا الناس

انسBانية أخBرى، صBورت الطبيعBة البشBرية فBي  امثلBةوليس ھذا فقط، بل صور القرآن الكريم 

ل طبيعتBه المزدوجBة التBي تقبBل الخيBر أدق تفاصيلھا، وسلوك ا�نسان في مختلف المواقف من خ�

  .وغيرھا... والشر، والقوة والضعف، والسمو والھبوط

ومنھا تلك الصورة التBي تصBور طبيعBة ا�نسBان عنBدما يمسBه الضBر، فيلتجBي الBى L، داعيBاً 

��E'�ً �َ{{{{:متوس�ً، لكشف الكرب عنهG &	َ� �>ِ"&*�P�� ���E�m �Fû�� �Z�1�ِْْ�� �_�� �gِO�	َ� ً�'�E�G &	َ� �>ِ"&*�P�� ���E�m �Fû�� �Z�1�ِْْ�� �_�� �gِO�	َ� ً�'�E�G &	َ� �>ِ"&*�P�� ���E�m �Fû�� �Z�1�ِْْ�� �_�� �gِO�	َ� ً�'�E�G &	َ� �>ِ"&*�P�� ���E�m �Fû�� �Z�1�ِْْ�� �_�� �gِO�	 &)َ� &Zَ/َ$ �F�� �[�Fُ~ �>&*�E �*ْ��:َ$ ��Uَ,َ� ً�U�C�G &	 &)َ� &Zَ/َ$ �F�� �[�Fُ~ �>&*�E �*ْ��:َ$ ��Uَ,َ� ً�U�C�G &	 &)َ� &Zَ/َ$ �F�� �[�Fُ~ �>&*�E �*ْ��:َ$ ��Uَ,َ� ً�U�C�G &	 &)َ� &Zَ/َ$ �F�� �[�Fُ~ �>&*�E �*ْ��:َ$ ��Uَ,َ� ً�U�C�G &	

  �Zُــ�,�U&<�5 ��ُ���ــ� $ـ �A��ِFــ &1�Uْ,�� �0ــ �5ُb �!��4ــ<� $َــ �1�� �Fُــ~ �ِO �*�E&'�5ـ  �Zُــ�,�U&<�5 ��ُ���ــ� $ـ �A��ِFــ &1�Uْ,�� �0ــ �5ُb �!��4ــ<� $َــ �1�� �Fُــ~ �ِO �*�E&'�5ـ  �Zُــ�,�U&<�5 ��ُ���ــ� $ـ �A��ِFــ &1�Uْ,�� �0ــ �5ُb �!��4ــ<� $َــ �1�� �Fُــ~ �ِO �*�E&'�5ـ  �Zُــ�,�U&<�5 ��ُ���ــ� $ـ �A��ِFــ &1�Uْ,�� �0ــ �5ُb �!��4ــ<� $َــ �1�� �Fُــ~ �ِO �*�E&'ونس[}}}}�5ـBBن ]12/يBBد� مBBوير بBBى التصBBد الBBد عمBBفق ،

انا في كل أحواله، اما ان ا�نسان � يذكر L ا� عند الحاجة فإذا مسته حاجة دع: التقرير الذي ھو
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الBذي دعBا L وبBدأ  ولكنBه صBور ھBذا بصBورة. كBل أحوالBه سابقا أي قبل الحاجة فھو � يذكرنا في

  .بالجنب والقعود والقيام حتى اذا انكشف ھمه نسي دعوته لنا

  

  تصوير القصص الماضية: سادساً 

Bريم، فقBرآن الكBي القBة فBة للقصBائص الفنيBرز الخصBن أبBوحظ ُيعد التصوير مBر ‘‘د لBان التعبي

القرآنBBي يتنBBاول القصBBة بريشBBة التصBBوير المبدعBBة التBBي يتنBBاول بھBBا جميBBع المشBBاھد والمنBBاظر التBBي 

  .)1(’’قد مضىيجري، � قصة ُتروى و� حادثاً  يعرضھا، فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشھداً 

ذلك من  حوار وغيرفالمبدع في القصة القرآنية قد يعمد الى التصوير ويستغني عن السرد وال

فيصBور ا[حBداث  ير ،وذلك عندما يريد أن يمBنح القصBة مزيBداً مBن الحيويBة والتBأث تقنيات القّص ،

علBى تعBرض ازاء المتلقBي  شھد واحBد أو مشBاھد كثيBرة متتاليBة ،وا[ماكن والشخوص من خ�ل م

  .وفق تقنية مختارة في فن التصوير وا�خراج

لقصة القرآنية، ذلك المشBھد الُمقتBبس مBن قصBة عBاد، وكيBف فمن تلك ا�حداث المصورة في ا


 	� �ُـ4ُِ       {{{{:تعBالى قBالَغِضب L عليھم جزاًء لسوء اعمالھم، ِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ       $َـE &V�R#4ـ� vm�9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ       $َـE &V�R#4ـ� vm�9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ       $َـE &V�R#4ـ� vm�9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�&�Nـ,ْ*�   * * * * $َـE &V�R#4ـ� vm�9َWَ&ـ�8 $ـَ� �&�Nـ,ْ*�   Oِ�#ـَ� �&�Nـ,ْ*�   Oِ�#ـَ� �&�Nـ,ْ*�   Oِ�#ـَ� �Oِ�#ـ

 �F�UَB&1�� ٍ_&Qَ� ِ6&��5 
�� ً�F��&F�� ً��ِ &)ِ;&9َ,�E �F�UَB&1�� ٍ_&Qَ� ِ6&��5 
�� ً�F��&F�� ً��ِ &)ِ;&9َ,�E �F�UَB&1�� ٍ_&Qَ� ِ6&��5 
�� ً�F��&F�� ً��ِ &)ِ;&9َ,�E �F�UَB&1�� ٍ_&Qَ� ِ6&��5 
�� ً�F��&F�� ً��ِ &)ِ;&9َ,�E * * * *&)�;#�َ/َ$ �?��*�� ��ِL&*َH&)�;#�َ/َ$ �?��*�� ��ِL&*َH&)�;#�َ/َ$ �?��*�� ��ِL&*َH&)�;#�َ/َ$ �?��*�� ��ِL&*َH     ٍF�<َ(&*�� ٍIْMَ� ُb�P&Eَ� ٍF�<َ(&*�� ٍIْMَ� ُb�P&Eَ� ٍF�<َ(&*�� ٍIْMَ� ُb�P&Eَ� ٍF�<َ(&*�� ٍIْMَ� ُb�P&Eَ� * * * *     ِ
 	� �ُـ4ُِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ     �9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ     �9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�
 	� �ُـ4ُِ     �9َWَ&ـ�8 $ـِR�4ـ�E �Z�	� �َ)َـ'&  	� �َ)َـ'&  	� �َ)َـ'&  	� �َ)َـ'&  * * * * �9َWَ&ـ�8 $ـ

 ٍF�$���ـ' &0�� ْI�;َ� ِF$ْy4,�� �Z�&Fُ(ْ�� �َ�&F�1�5 ٍF�$���ـ' &0�� ْI�;َ� ِF$ْy4,�� �Z�&Fُ(ْ�� �َ�&F�1�5 ٍF�$���ـ' &0�� ْI�;َ� ِF$ْy4,�� �Z�&Fُ(ْ�� �َ�&F�1�5 ٍF�$���ـ' &0�� ْI�;َ� ِF$ْy4,�� �Z�&Fُ(ْ�� �َ�&F� ،)انBا ارسBلنا(فقد ابتدأ ھذا المشھد مBن قولBه تعBالى  ].22-18/القمر[}}}}1�5

ھا وصBوتھا وقيBل أنھBا حيث عرض المشھد كيف ارسل L ريحاً وصفھا في كونھا شديدة في ھبوب

ر لقطBة قريبBة لمBا تفعBل تلBك ثم صBوR  شؤم استمر عليھم ودام حتى أھلكھم ،في يوم  )2(.باردة أيضاً 

وھBم جثBث طBوال ، ن امBاكنھم يتسBاقطون علBى ا[رض امواتBاً ، فقد صBورھا تقBتلعھم مBالريح بھم 

   )3(.عظام كأنھم أعجاز نخل منقلع عن مغارسه

اعتمBدت علBى الوصBف مBن  المشھد مBن خ�Bل تقنيBة التصBوير التBيفقد صور الحدث في ھذا 

ثBم . فض�ً عن وصف الزمان وطول مBدة العBذابخ�ل الصور البصرية والسمعية والحسية معاً ، 

ت التصBBوير الحافBBل بالحركBBة اعقBBب ذلBBك بصBBورة أخBBرى مكملBBة اعتمBBدت التشBBبيه كتقنيBBة مBBن تقنيBBا

  .متلقي ومشوقاً لهجعل المشھد حياً مثيراً لل مما والقوة ؛
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 )

وعلBBى عكBBس ھBBذا المشBBBھد القBBوي المرعBBب، يصBBور القBBBرآن مشBBاھد أخBBرى تتسBBم بالھBBBدوء 

والطمأنينBة، تتجلBBى مBBن خ�لھBBا روعBBة العBBرض والتصBوير، وإحيBBاء المشBBاھد فBBي القصBBة القرآنيBBة، 

ونجBBد ذلBBك فBBي أحBBد مشBBاھد قصBBة أصBBحاب الكھBBف، وبعBBد أن صBBور المشBBھد ا[ول الفتيBBة وھBBم 

� �Eـ0&    {{{{ي أمرھم، ابتدأ المشھد الثاني، فإذا ھم داخل الكھف، يتشاورون ف�	�LَـBَH &Vـ�<َ,َ= �gِO �_&U�:�� ��FَH�	    &0ـ�E ��	�LَـBَH &Vـ�<َ,َ= �gِO �_&U�:�� ��FَH�	    &0ـ�E ��	�LَـBَH &Vـ�<َ,َ= �gِO �_&U�:�� ��FَH�	    &0ـ�E ��	�LَـBَH &Vـ�<َ,َ= �gِO �_&U�:�� ��FَH�	

��*&ـ<�  ����&Pَ� 
�� &)�3 �	 ِK�U�:�� �J�g &)�;ُ~ِF(َْH &V�R�Fَ� �gِO �	 �A�U�9ْ�� �J�g &)ِ;��&;َ$ �>ـ&*�� ����&Pَ� 
�� &)�3 �	 ِK�U�:�� �J�g &)�;ُ~ِF(َْH &V�R�Fَ� �gِO �	 �A�U�9ْ�� �J�g &)ِ;��&;َ$ �>ـ&*�� ����&Pَ� 
�� &)�3 �	 ِK�U�:�� �J�g &)�;ُ~ِF(َْH &V�R�Fَ� �gِO �	 �A�U�9ْ�� �J�g &)ِ;��&;َ$ �>ـ&*�� ����&Pَ� 
�� &)�3 �	 ِK�U�:�� �J�g &)�;ُ~ِF(َْH &V�R�Fَ� �gِO �	 �A�U�9ْ�� �J�g &)ِ;��&;َ${{{{]فBل ] 17/الكھBوير بالفعBدأ التصBاذ ابت

: يقول سيد قطب ؛ بھذا الفعل الدال على ا�ستمرار )الكاميرا( عدسةفتح  الذي كان بمثابة) رىوت(

أنقBBول إحيBBاء ... ھم يقينBBافBBي أننBBا نBBرا ھBBا ھBBم أو�ء تBBراھم رأي العBBين، فمBBا يBBدع التعبيBBر ھنBBا شBBكاً ‘‘

حركBة ان المسرح الحديث بكل ما فيه من طرق ا�ضاءة ليكاد يعجز عBن تصBوير ھBذه ال المشھد؟،

BBة، حركBBي المتماوجBBمس وھBBزاور(ة الشBBَت ( ،يئهBBتض �BBا فBBد مطلعھBBف عنBBن الكھBBع) اBBة ذاتھBBواللفظ

وتجاوزھم عند مغيبھا ف� تقع عليھم، ولقد تستطيع السينما بجھBد أن تصBور ھBذه  ،)ر مدلولھاصو@ تُ 

  .الحركة العجيبة التي تصورھا ا[لفاظ في سھولة غريبة

المعجزة مBBرة أخBBرى، فتنقBBل ھيئBBتھم ، ان ا�لفBBاظ لتقBBوم بBB)وھBBم فBBي فجBBوة منBBه(ثBBم لننظBBرھم 

� vm�ُG	� �y,َ(ُ"�;�(& {{{{:ثم يقول تعالى. )1(“ص وتتحرك على التواليشخ@ وحركتھم كأنما تُ  &)�3 �	 ً�k�(&5َ� &)�;�"�1&QَH �	 &)�;�"y,َ(ُ� �	 vm�ُG� &)�3 �	 ً�k�(&5َ� &)�;�"�1&QَH �	 &)�;�"y,َ(ُ� �	 vm�ُG� &)�3 �	 ً�k�(&5َ� &)�;�"�1&QَH �	 &)�;�"y,َ(ُ� �	 vm�ُG� &)�3 �	 ً�k�(&5َ� &)�;�"�1&QَH �	

ــ9&;ِ(&  ــــ�E �V,َــ ــــ9'� �َــــ�ِ �=#,َ>& ����ْ��ِR �>ــ ــ &9�E��g ٌjــ ــ �N�R &)�;�"ــ ــ ْ,َ$ �	 ِK�Uــ ــ�J�g &)ِ;&9 ��ْــــ �A�U�9	� �J�g ��:�ــ ــــ�E �V,َــ ــــ9'� �َــــ�ِ �=#,َ>& ����ْ��ِR �>ــ ــ &9�E��g ٌjــ ــ �N�R &)�;�"ــ ــ ْ,َ$ �	 ِK�Uــ ــ�J�g &)ِ;&9 ��ْــــ �A�U�9	� �J�g ��:�ــ ــــ�E �V,َــ ــــ9'� �َــــ�ِ �=#,َ>& ����ْ��ِR �>ــ ــ &9�E��g ٌjــ ــ �N�R &)�;�"ــ ــ ْ,َ$ �	 ِK�Uــ ــ�J�g &)ِ;&9 ��ْــــ �A�U�9	� �J�g ��:�ــ ــــ�E �V,َــ ــــ9'� �َــــ�ِ �=#,َ>& ����ْ��ِR �>ــ ــ &9�E��g ٌjــ ــ �N�R &)�;�"ــ ــ ْ,َ$ �	 ِK�Uــ ــ*&;�(&      �J�g ��ْــــ �A�U�9	� �J�g ��:�ــ ــ �� �Vْــــh�,�Uَ� �	 ً��Fــ ــ ــ*&;�(& �� ��ــ �Vــ*&;�(&  �َ���#9&ــــ ــ �� �Vْــــh�,�Uَ� �	 ً��Fــ ــ ــ*&;�(& �� ��ــ �Vــ*&;�(&  �َ���#9&ــــ ــ �� �Vْــــh�,�Uَ� �	 ً��Fــ ــ ــ*&;�(& �� ��ــ �Vــ*&;�(&  �َ���#9&ــــ ــ �� �Vْــــh�,�Uَ� �	 ً��Fــ ــ ــ*&;�(& �� ��ــ �V9&ــــ#���َ�

ً�"&E�ً�"&E�ً�"&E�ً�"&E�فيBه السBكينة والعظمBة،  اً ، حيث القى ا[مر على عاتق المتلقي أيضاً ليرى مشھد]18/الكھف[}}}}

وتتجلى فيه قدرة الخالق بأجلى مظاھرھا، مشھد يسجل الصمت فيه أبلغ د�لة، ويول@د التصوير فيه 

فBي اثBارة  تلقBي مBن خ�لھBا ايقاظBاً وھBم رقBود ؛تقلبھم التي يحسBبھم الم فيصور حركة. أعمق تأثير

 Sر من خ�لھا ثم ينتقل ليصور لقطة منتقاة يظھ. بأيضاً الى أن من أھم عوامل بقائھم كان ذلك التقل

ره باسBطاً ذراعيBه علBى ا[رض وR فقد صَ  كلبھم الذي كان معھم ، والموحية صورته بالحياة أيضاً ،

في صBورة صBّرح الBنص فBي كونھBا مرعبBة مشBيراً الBى ا�ثBر النفسBي  )2(.بفناء الكھف مبسوطتين

في أنك  –من خ�له جميع المتلقين و – f، فاF تعالى اخبًر الرسول الكريمالذي تتركه في المشاھد 

لBBو اشBBرفت علBBيھم ورأيBBتھم فBBي كھفھBBم علBBى حBBالتھم لفBBررت عBBنھم وملBBيء قلبBBك خوفBBاً وفزعBBاً مBBن 

  .منظرھم
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 )

صBيات ھBي التBي تBدور ما تصوير الشخصيات فقد جاء مترابطاً مع تصوير ا�حBداث، فالشخأ

  .داخل القصة مميزاً  ا� ان القرآن الكريم جعل لتصويرھا ورسم صفاتھا حيزاً  حولھا ا�حداث ؛

السمة البارزة فBي تصBوير الشخصBيات فBي القصBة القرآنيBة تتمثBل فBي أھمBال التصBوير  ولعلّ 

في اكثBر ا�حيBان، ف�B تBذكر الطBول واللBون والم�مBح، وانمBا يBتم التركيBز علBى الحسي للشخصية 

  .تصوير الصفات النفسية، والسمات ا�خ�قية والسلوكية التي تتمتع بھا تلك الشخصية

ھBBي شخصBBيات الرسBBل ، ومBBن أبBBرز الشخصBBيات التBBي صBBورھا القBBرآن فBBي القصBBة القرآنيBBة 

  .اء دعوتھم الناس ل�يمان والتوحيدب جرّ وھم ي�قون العنت والتكذي dوا[نبياء

 الحBBادتظھBBر شخصBBية قويBBة عنيفBBة، تمثBBل نمBBوذج الBBزعيم المنBBدفع  _فصBBورة نبBBي L موسBBى

ـZs�Bِ      {{{{:وھذا ما يظھر في قوله تعالى، المزاج  َBْ(�5 ِ0&9ـ َ,�\� ���0& �3َ&,�;ـ� �َ��\�ـ'� ��9;ـ �dَ,ْ�َ� �A�2 f,�E َd�*5�'�Uْ�� َI�-�m �	      ِZs�Bـ َBْ(�5 ِ0&9ـ َ,�\� ���0& �3َ&,�;ـ� �َ��\�ـ'� ��9;ـ �dَ,ْ�َ� �A�2 f,�E َd�*5�'�Uْ�� َI�-�m �	      ِZs�Bـ َBْ(�5 ِ0&9ـ َ,�\� ���0& �3َ&,�;ـ� �َ��\�ـ'� ��9;ـ �dَ,ْ�َ� �A�2 f,�E َd�*5�'�Uْ�� َI�-�m �	      ِZs�Bـ َBْ(�5 ِ0&9ـ َ,�\� ���0& �3َ&,�;ـ� �َ��\�ـ'� ��9;ـ �dَ,ْ�َ� �A�2 f,�E َd�*5�'�Uْ�� َI�-�m �	

ــــ0&  ��ــــ0& 3ــــ�4  ��ــــ0& 3ــــ�4  ��ــــ0& 3ــــ�4  �����Nــــ f�uَ(َــــf                 3ــــ�4  �[�Lَ$َــــ���]� �	ــــ'� �E &0ــــ ��ــــf ��#ــــ��4  َ,�E �>�B�<9ــــ0&  �ــــ���.َ<� ��#ــــ��4 pَBــــ &N�ــــ�E &0ــــ'�	�]� �َ �����Nــــ f�uَ(َــــf              �ــــ�B�<9<� 	� 3ــــ�4  �[�Lَ$َــــ���]� �	ــــ'� �E &0ــــ ��ــــf ��#ــــ��4  َ,�E �>�B�<9ــــ0&  �ــــ���.َ<� ��#ــــ��4 pَBــــ &N�ــــ�E &0ــــ'�	�]� �َ �����Nــــ f�uَ(َــــf              �ــــ�B�<9<� 	� 3ــــ�4  �[�Lَ$َــــ���]� �	ــــ'� �E &0ــــ ��ــــf ��#ــــ��4  َ,�E �>�B�<9ــــ0&  �ــــ���.َ<� ��#ــــ��4 pَBــــ &N�ــــ�E &0ــــ'�	�]� �َ �����Nــــ f�uَ(َــــf              �ــــ�B�<9<� 	� 3ــــ�4  �[�Lَ$َــــ���]� �	ــــ'� �E &0ــــ ��ــــf ��#ــــ��4  َ,�E �>�B�<9ــــ0&  �ــــ���.َ<� ��#ــــ��4 pَBــــ &N�ــــ�E &0ــــ'�	�]� �َ �� �ــــ�B�<9<� 	� 3ــــ�4 

�>&9َ,�E�>&9َ,�E�>&9َ,�E�>&9َ,�E{{{{]ى فتصوير، ]15/القصصBل موسBح قتBالمشھد يوض_ Bن دون روّيBدو مBذلك العBحة لBة او فس

لشخصيته المصBورة  واضحاً  ،)1(’’ل العصبيوھنا يبدو التعصب القومي كما يبدو ا�نفعا‘‘ ،للتفكير

 ،وأصBبح خائفBاً فBي المدينBة يترقBب وبعد أن عBاد موسBى الBى رشBده واسBتغفر ربBه. في ھذا المشھد

ة اخBBBرى RرBBBره مBBBذي استنصBBBاءه الBBBــ�ِ��      {{{{ .ج ــ!� �pََـ ــO fِ�#ـ ــ<� ���Nـ ـ َ� َK�ــ ــG �>�-ِFـ �&_ِ B&1�5َ�&ـَْ7�ــ ــR �[�Fِـ ــB&N� ��4َ*&��ـ ــgِTَ� ��#ـ ــ�ِ��      �َـ ــ!� �pََـ ــO fِ�#ـ ــ<� ���Nـ ـ َ� َK�ــ ــG �>�-ِFـ �&_ِ B&1�5َ�&ـَْ7�ــ ــR �[�Fِـ ــB&N� ��4َ*&��ـ ــgِTَ� ��#ـ ــ�ِ��      �َـ ــ!� �pََـ ــO fِ�#ـ ــ<� ���Nـ ـ َ� َK�ــ ــG �>�-ِFـ �&_ِ B&1�5َ�&ـَْ7�ــ ــR �[�Fِـ ــB&N� ��4َ*&��ـ ــgِTَ� ��#ـ ــ�ِ��      �َـ ــ!� �pََـ ــO fِ�#ـ ــ<� ���Nـ ـ َ� َK�ــ ــG �>�-ِFـ �&_ِ B&1�5َ�&ـَْ7�ــ ــR �[�Fِـ ــB&N� ��4َ*&��ـ ــgِTَ� ��#ـ �َـ

vAِ"��vAِ"��vAِ"��vAِ"��استغفاره وندمه، واندفع مرة أخرى لقتل الرجل  _موسىسرعان ما تناسى ف، ]18/صصالق[}}}}

� �Vْ,َBَG �َ�ْ{{{{:قال تعالىاUخر، Uَ$ 
�*َ,ُB(َْH &Zَ� �'5ِFُH َ� fN��� �5 َK�G �U�;َ� �	�'�E ���3 ��4#��ِR ���q&"�5 &Zَ� �m�َ� &Zَ� ��Uَ,َ�ْ�َ� �Vْ,َBَG �Uَ$ 
�*َ,ُB(َْH &Zَ� �'5ِFُH َ� fN��� �5 َK�G �U�;َ� �	�'�E ���3 ��4#��ِR ���q&"�5 &Zَ� �m�َ� &Zَ� ��Uَ,َ�ْ�َ� �Vْ,َBَG �Uَ$ 
�*َ,ُB(َْH &Zَ� �'5ِFُH َ� fN��� �5 َK�G �U�;َ� �	�'�E ���3 ��4#��ِR ���q&"�5 &Zَ� �m�َ� &Zَ� ��Uَ,َ�ْ�َ� �Vْ,َBَG �Uَ$ 
�*َ,ُB(َْH &Zَ� �'5ِFُH َ� fN��� �5 َK�G �U�;َ� �	�'�E ���3 ��4#��ِR ���q&"�5 &Zَ� �m�َ� &Zَ� ��Uَ,َ� ِ_&�َْ7�ِR ً�1 ِ_&�َْ7�ِR ً�1 ِ_&�َْ7�ِR ً�1 ِ_&�َْ7�ِR ً�1

&Zَ� #nِO �'ــ 5ِFُH &ZِO&Zَ� #nِO �'ــ 5ِFُH &ZِO&Zَ� #nِO �'ــ 5ِFُH &ZِO&Zَ� #nِO �'ــ 5ِFُH &ZِO       �A�Q�,ــ &��Uْ�� �0ــ �� �Zــ� ُWَH &Zَ� �'ــ 5ِFُH �ــ � �	 ِX&َْ7� 
ــ �� ً��ــ �"�\ �Zــ� ُWَH   �A�Q�,ــ &��Uْ�� �0ــ �� �Zــ� ُWَH &Zَ� �'ــ 5ِFُH �ــ � �	 ِX&َْ7� 
ــ �� ً��ــ �"�\ �Zــ� ُWَH   �A�Q�,ــ &��Uْ�� �0ــ �� �Zــ� ُWَH &Zَ� �'ــ 5ِFُH �ــ � �	 ِX&َْ7� 
ــ �� ً��ــ �"�\ �Zــ� ُWَH   �A�Q�,ــ &��Uْ�� �0ــ �� �Zــ� ُWَH &Zَ� �'ــ 5ِFُH �ــ � �	 ِX&َْ7� 
ــ �� ً��ــ �"�\ �Zــ� ُWَH{{{{]صBBذه ]. 19/القصBBون ھBBلتك

  .صورة واضحة جداً ل�ستعجال وعدم التروي

. العنيفة الغاضبة في مشاھد أخBرى فBي القBرآن الكBريم _وكذلك تظھر صورة شخصية موسى

اتخذوا العجل من بعده، وفي يديه ا[لواح التي أوحاھBا فھا ھو يعود من ميقات ربه، ويجد قومه قد 

رأس  شBدّ مBنفع� يَ  ،]150/ا�عBراف[}}}}	��َ�ْ) �}��ْ�َْ7� fَ	� ��P�5 �>9�-َ� ِ?ْ��FِR َ4�-َـ�F]� 9َ�ِO&ـ<�  	��َ�ْ) �}��ْ�َْ7� fَ	� ��P�5 �>9�-َ� ِ?ْ��FِR َ4�-َـ9َ�ِO �[�F&ـ<�  	��َ�ْ) �}��ْ�َْ7� fَ	� ��P�5 �>9�-َ� ِ?ْ��FِR َ4�-َـ9َ�ِO �[�F&ـ<�  	��َ�ْ) �}��ْ�َْ7� fَ	� ��P�5 �>9�-َ� ِ?ْ��FِR َ4�-َـ9َ�ِO �[�F&ـ<�  {{{{L اليه، فما تريث ا� 


 {{{{:يقول وأخوهلحيته و� يسمع له يجر و أخيه،�B�9&Q�,ِR ْ4�-ْ/َH n �6ُ� �0&R ��5 
�B�9&Q�,ِR ْ4�-ْ/َH n �6ُ� �0&R ��5 
�B�9&Q�,ِR ْ4�-ْ/َH n �6ُ� �0&R ��5 
�B�9&Q�,ِR ْ4�-ْ/َH n �6ُ� �0&R ��5 �VGْ�Fَ� َK�ُ(َH &Zَ� �V9�:�- 
y�ِO 
�Nْ��FِR n �	 �VGْ�Fَ� َK�ُ(َH &Zَ� �V9�:�- 
y�ِO 
�Nْ��FِR n �	 �VGْ�Fَ� َK�ُ(َH &Zَ� �V9�:�- 
y�ِO 
�Nْ��FِR n �	 �VGْ�Fَ� َK�ُ(َH &Zَ� �V9�:�- 
y�ِO 
�Nْ��FِR n �	

                                                             

 .164: التصوير الفني في القرآن )1(



 )


��&�َG &�ُG&FَH &)َ� �	 َI9�C�F&NِO 
�*�R �0&9�R
��&�َG &�ُG&FَH &)َ� �	 َI9�C�F&NِO 
�*�R �0&9�R
��&�َG &�ُG&FَH &)َ� �	 َI9�C�F&NِO 
�*�R �0&9�R
��&�َG &�ُG&FَH &)َ� �	 َI9�C�F&NِO 
�*�R �0&9�R{{{{]لترتسم م�مح النبي الكريم واضحة جلية في القرآن الكريم، ]. 94/طه

مBBن القصBBص القرآنيBBة التBBي  مBBع غيرھBBا مBBن الشخصBBيات التBBي رسBBمھا القBBرآن الكBBريم فBBي كثيBBر

  . )1(وردت

مBBا تصBBوير العواطBBف وا�نفعBBا�ت فBBي القصBBص القرآنBBي، فقBBد وقBBف القBBرآن الكBBريم عنBBدھا أ

طوي�، وھو يعرض مواقف الشخصيات إزاء ا[حداث المختلفة التي ترد فBي القصBة، عرضBاً فنيBاً 

صBBادقاً، تBBرى مBBن خ�لBBه عواطBBف الحBBب والكBBره، والشBBكر والبطBBر، والفBBرح وا[لBBم واضBBحة علBBى 

انفعBا�ت الدھشBة والمفاجBأة، . فعا�ت مرسBومة مجسBمة بBارزة علBى وجBوھھموترى ا�ن. م�محھم

  .)2(وانفعا�ت الغضب والرضى، وغيرھا

غنيBBة بأحBBداثھا وأشخاصBBھا وانفعا�تھBBا وعواطفھBBا، فھBBذه أمBBرأة العزيBBز تھBBيم  _فقصBBة يوسBBف

�{{{{بيوسف عشقا، � تستطيع معه الصبر والتحمل، فتبوح بعواطفھا، وتدعوه لنفسھا  �	� �	� �	� �	 ���3 
�B#�� �>Hْ�m�	 ���3 
�B#�� �>Hْ�m�	 ���3 
�B#�� �>Hْ�m�	 ���3 
�B#�� �>Hْ�m�	

ــ!�   َ� �Vــ &9�3 &Vــ َ��G �	 �cــ�� &Rَْ7� �Vــ ــ<� 	� �َ,#)َ ــ0& ��1ْ�َ �E �ــ
 �B&9�R;ــ ــ!�  �� َ� �Vــ &9�3 &Vــ َ��G �	 �cــ�� &Rَْ7� �Vــ ــ<� 	� �َ,#)َ ــ0& ��1ْ�َ �E �ــ
 �B&9�R;ــ ــ!�  �� َ� �Vــ &9�3 &Vــ َ��G �	 �cــ�� &Rَْ7� �Vــ ــ<� 	� �َ,#)َ ــ0& ��1ْ�َ �E �ــ
 �B&9�R;ــ ــ!�  �� َ� �Vــ &9�3 &Vــ َ��G �	 �cــ�� &Rَْ7� �Vــ ــ<� 	� �َ,#)َ ــ0& ��1ْ�َ �E �ــ
 �B&9�R;ــ  ،فا[لفBBاظ تصBBور تلBBك العواطBBف]. 23/يوسBBف[}}}}............��

تBوحي بصBورة الضBعف ) َھْيَت َلBكَ (تفيد إحكام غلق ا[بواب، و) َغلRَقتِ (تفيد ا`لحاح، و) راَوَدْتهُ (و

نراھBBا  .شBBاخص قBBرآن الكBBريم خفقBBان القلBBوب واضBBطرابھا فBBي مشBBھد حBBي� ويرسBBم ال‘‘وا�ستس�BBم، 

وھBي علBى ، تطارده في البيت الخالي كالمحمومة وھو يھرب منھBا، حتBى ألفيBا سBيدھا لBدى البBاب 

   .)3(’’ھذه الحالة من الھيجان وا�نفعال

رأتBه سBارة ميصBور القBرآن الكBريم الحالBة النفسBية وا�نفعاليBة ` _وفي قصة نبBي L ابBراھيم

ــــ�bٌ  {{{{:قBBBBال تعBBBBالى ، معنBBBBدما بشBBBBروه بغ�BBBBم علBBBBي �P�E &Vَــــ��G �	 ���� �َ��ــــV#W& 	�\&;�;ــــFــــ �� 
ــــ Hُــــ<� �� َ��F&�� �Vَــــ,�"Gَْ/َ�  ٌbــــ� �P�E &Vَــــ��G �	 ���� �َ��ــــV#W& 	�\&;�;ــــFــــ �� 
ــــ Hُــــ<� �� َ��F&�� �Vَــــ,�"Gَْ/َ�  ٌbــــ� �P�E &Vَــــ��G �	 ���� �َ��ــــV#W& 	�\&;�;ــــFــــ �� 
ــــ Hُــــ<� �� َ��F&�� �Vَــــ,�"Gَْ/َ�  ٌbــــ� �P�E &Vَــــ��G �	 ���� �َ��ــــV#W& 	�\&;�;ــــFــــ �� 
ــــ Hُــــ<� �� َ��F&�� �Vَــــ,�"Gَْ/َ�

v)9�(�Ev)9�(�Ev)9�(�Ev)9�(�E{{{{]فأقبلت في صيحة . صورة تركز على مقدار دھشة تلك أ�مرأة من البشارةالف ،]29/الذاريات

وغيBر ذلBك مBن المشBاھد التBي !. جBوز العقBيم؟اذ كيBف تلBد وھBي الع. )4(ولطمت وجھھا من التعجب

عBرض عرضBاً مشBوقاً تصور ا�نفعا�ت النفسية والعواطف ا`نسانية في القصص القرآنيBة وھBي تُ 

  .المتلقي فيمؤثراً 

  

                                                             

 .وما بعدھا 166: المصدر نفسه: ظ )1(

 .236: نظرية التصوير الفني )2(

 .294:ي القرآن الكريموظيفة الصورة الفنية ف )3(

 .4/18:الكشاف: وظ. 9/388: التبيان: ظ )4(



 )

  مشاھد القيامة والحساب: ثامناً 

شBBغلت مشBBاھد القيامBBة مسBBاحة واسBBعة فBBي القBBرآن الكBBريم، وذلBBك �ن عBBرض ھBBذه المشBBاھد 

تصوير الفني يكون أكثر تأثيرا وأشد ايحاءاً من التعبير اللفظي المجBرد، والقBرآن الكBريم بأسلوب ال

حتBى كانBت ظBاھرة . أن تكون حاضرة فBي ذھBن المBؤمن وقلبBهالى يھدف من عرض ھذه المشاھد 

وقد افرد لھا سيد قطب . )1(التصوير الفني في القرآن الكريم أكثر ما تكون بروزا في مشاھد القيامة

  .)2(باً مستق�ً لذلككتا

�� ٍ)9�U�2 &0	� x9���  nٍ {{{{:فمن ذلك قوله تعالى �A�U���#Y,�� �� �A�U�k�$ ِFِ\�*�Qْ�� ��'َ� �c�ُ,ُ(ْ�� �gِO �dَ�ِb�ْ� �6&��5 &)�3&�4�َْ� �	 ٍx9���  n �	 ٍ)9�U�2 &0�� �A�U���#Y,�� �� �A�U�k�$ ِFِ\�*�Qْ�� ��'َ� �c�ُ,ُ(ْ�� �gِO �dَ�ِb�ْ� �6&��5 &)�3&�4�َْ� �	 ٍx9���  n �	 ٍ)9�U�2 &0�� �A�U���#Y,�� �� �A�U�k�$ ِFِ\�*�Qْ�� ��'َ� �c�ُ,ُ(ْ�� �gِO �dَ�ِb�ْ� �6&��5 &)�3&�4�َْ� �	 ٍx9���  n �	 ٍ)9�U�2 &0�� �A�U���#Y,�� �� �A�U�k�$ ِFِ\�*�Qْ�� ��'َ� �c�ُ,ُ(ْ�� �gِO �dَ�ِb�ْ� �6&��5 &)�3&�4�َْ� �	

���q�5���q�5���q�5���q�5{{{{ ]18/غافر.[  ذا ، فالمشھد ھنا يصور القيامة بصورة الواقعة السريعةBنه اختار لھا ھ] وذلك

ھا) اUزفة(اسم  صBور خBوفھم الخBوف علBى بنBي آدم، ويويركBز علBى تصBوير أثBر  )3(.لقربھا وُدنو@

و� ترجBع ، قلوبھم عBن مقاّرھBا فتلتحBق بحنBاجرھم ‘‘ياً يتمثل بصورة ارتفاع ورعبھم تصويراً حسّ 

  .من شدة الكرب والضيق  )4(’’فيتنفسوا ويتروحوا، الى مواقعھا 

ليBوم مBن صBديق يبثBون لBه شBكواھم، وينفسBون عBن صBدورھم مBا بل ليس للظالمين في ذلBك ا

فھم ھنالك بBين . ضاقت به، بل ليس لھم من شفيع ذي كلمة مسموعة، يسعى لھم في التخفيف عنھم

  .)5(الضيق وا�نفراد وا�ھمال

�d�Eُ    {{{{:وكذلك في قوله تعالى�1�� �6�ُ(َH �6&��5 �	 ِX&َْ7� �	 �J�	�U�1�� �!ْ,�� �>#,�� �	ُd�E��1�� �6�ُ(َH �6&��5 �	 ِX&َْ7� �	 �J�	�U�1�� �!ْ,�� �>#,�� �	ُd�E��1�� �6�ُ(َH �6&��5 �	 ِX&َْ7� �	 �J�	�U�1�� �!ْ,�� �>#,�� �	ُd�E��1�� �6�ُ(َH �6&��5 �	 ِX&َْ7� �	 �J�	�U�1�� �!ْ,�� �>#,�� �	     �Z�ُ,�q&"�Uْ�� �F�1ْM�5 �4�h��&��5 �Z�ُ,�q&"�Uْ�� �F�1ْM�5 �4�h��&��5 �Z�ُ,�q&"�Uْ�� �F�1ْM�5 �4�h��&��5 �Z�ُ,�q&"�Uْ�� �F�1ْM�5 �4�h��&��5 * * * * �FَH �	 �FَH �	 �FَH �	 �FَH �	

 �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �� �Z&	�L&PُH �6&��9ْ�� ��;ِR�B�$ �ِO fE&'ُH �d��ُ� Îُ$ ًd�9�.�\ �d��ُ� #Iُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �� �Z&	�L&PُH �6&��9ْ�� ��;ِR�B�$ �ِO fE&'ُH �d��ُ� Îُ$ ًd�9�.�\ �d��ُ� #Iُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �� �Z&	�L&PُH �6&��9ْ�� ��;ِR�B�$ �ِO fE&'ُH �d��ُ� Îُ$ ًd�9�.�\ �d��ُ� #Iُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �� �Z&	�L&PُH �6&��9ْ�� ��;ِR�B�$ �ِO fE&'ُH �d��ُ� Îُ$ ًd�9�.�\ �d��ُ� #Iُ$ * * * *   �� �B&1ََ*&�1ـ�� �ـ�*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5 �*�R�B�$ �43   �� �B&1ََ*&�1ـ�� �ـ�*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5 �*�R�B�$ �43   �� �B&1ََ*&�1ـ�� �ـ�*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5 �*�R�B�$ �43   �� �B&1ََ*&�1ـ�� �ـ�*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5 �*�R�B�$ �43

 �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ * * * *��َ/َ���َ/َ���َ/َ���َ/َ� �Aِ"�Uْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �>�B�U&2� 
�� &)�;�R� &)�;ُ,�-&'�9َ� �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4#�� � �Aِ"�Uْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �>�B�U&2� 
�� &)�;�R� &)�;ُ,�-&'�9َ� �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4#�� � �Aِ"�Uْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �>�B�U&2� 
�� &)�;�R� &)�;ُ,�-&'�9َ� �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4#�� � �Aِ"�Uْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �>�B�U&2� 
�� &)�;�R� &)�;ُ,�-&'�9َ� �J�Q������� ��ُ,�U�E �	 ���*��� �05�4#�� � * * * * &)َ,َ� َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ���َ� �	 &)َ,َ� َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ���َ� �	 &)َ,َ� َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ���َ� �	 &)َ,َ� َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ���َ� �	

 �A��ِF&P�� ً��&�َG &)ُB&*ُ$ �	 &)ُH&F�"ْWَB&N�َ� &)ُW&9َ,�E f,BُْH 
�H�5� &0ُWَH �A��ِF&P�� ً��&�َG &)ُB&*ُ$ �	 &)ُH&F�"ْWَB&N�َ� &)ُW&9َ,�E f,BُْH 
�H�5� &0ُWَH �A��ِF&P�� ً��&�َG &)ُB&*ُ$ �	 &)ُH&F�"ْWَB&N�َ� &)ُW&9َ,�E f,BُْH 
�H�5� &0ُWَH �A��ِF&P�� ً��&�َG &)ُB&*ُ$ �	 &)ُH&F�"ْWَB&N�َ� &)ُW&9َ,�E f,BُْH 
�H�5� &0ُWَH * * * *َI9�G �gِO �	َI9�G �gِO �	َI9�G �gِO �	َI9�G �gِO �	          ��ـ &)ُBـ ْ,ُG ��5&ـ�� ��9;ـ n ُd�E�1�ـ���	 �t�2 �>#,�� �'&E�	 �ZِO      ��ـ &)ُBـ ْ,ُG ��5&ـ�� ��9;ـ n ُd�E�1�ـ���	 �t�2 �>#,�� �'&E�	 �ZِO      ��ـ &)ُBـ ْ,ُG ��5&ـ�� ��9;ـ n ُd�E�1�ـ���	 �t�2 �>#,�� �'&E�	 �ZِO      ��ـ &)ُBـ ْ,ُG ��5&ـ�� ��9;ـ n ُd�E�1�ـ���	 �t�2 �>#,�� �'&E�	 �ZِO

 �A�*�(&9َB&1�UِR �0&Qَ� �� �	 ��*َk #nِO �0ُYَ� &ZِO ُd�E��1�� ��� �ِ&'َ� �A�*�(&9َB&1�UِR �0&Qَ� �� �	 ��*َk #nِO �0ُYَ� &ZِO ُd�E��1�� ��� �ِ&'َ� �A�*�(&9َB&1�UِR �0&Qَ� �� �	 ��*َk #nِO �0ُYَ� &ZِO ُd�E��1�� ��� �ِ&'َ� �A�*�(&9َB&1�UِR �0&Qَ� �� �	 ��*َk #nِO �0ُYَ� &ZِO ُd�E��1�� ��� �ِ&'َ� * * * * �Z�@ِL&;َB&1�5 �>ِR ��ُ��$ �� &)ِ;ِR َS�2 �	 ��ُ,�U�E �� �J�h�9�N &)�;َ� �'�R �	 �Z�@ِL&;َB&1�5 �>ِR ��ُ��$ �� &)ِ;ِR َS�2 �	 ��ُ,�U�E �� �J�h�9�N &)�;َ� �'�R �	 �Z�@ِL&;َB&1�5 �>ِR ��ُ��$ �� &)ِ;ِR َS�2 �	 ��ُ,�U�E �� �J�h�9�N &)�;َ� �'�R �	 �Z�@ِL&;َB&1�5 �>ِR ��ُ��$ �� &)ِ;ِR َS�2 �	 ��ُ,�U�E �� �J�h�9�N &)�;َ� �'�R �	 * * * * َI9�G �	 َI9�G �	 َI9�G �	 َI9�G �	

                                                             

 .215: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: ظ )1(
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 )

َ� �6&��9ْ��َ� �6&��9ْ��َ� �6&��9ْ��َ� �6&��9ْ�� �05ِF���� &0�� &)ُWَ� �� �	 ���*�� �)ُ$�	ْ/�� �	 �43 &)ُW��&��5 ���(�� &)ُB9�1َ� �Uَ$ &)ُ$�1&* �05ِF���� &0�� &)ُWَ� �� �	 ���*�� �)ُ$�	ْ/�� �	 �43 &)ُW��&��5 ���(�� &)ُB9�1َ� �Uَ$ &)ُ$�1&* �05ِF���� &0�� &)ُWَ� �� �	 ���*�� �)ُ$�	ْ/�� �	 �43 &)ُW��&��5 ���(�� &)ُB9�1َ� �Uَ$ &)ُ$�1&* �05ِF���� &0�� &)ُWَ� �� �	 ���*�� �)ُ$�	ْ/�� �	 �43 &)ُW��&��5 ���(�� &)ُB9�1َ� �Uَ$ &)ُ$�1&* * * * * �	 ً�	�L�3 �>#,�� �J�5� &)ُHْ4َM#H� �)ُW#�َ/ِR &)ُW��g �	 ً�	�L�3 �>#,�� �J�5� &)ُHْ4َM#H� �)ُW#�َ/ِR &)ُW��g �	 ً�	�L�3 �>#,�� �J�5� &)ُHْ4َM#H� �)ُW#�َ/ِR &)ُW��g �	 ً�	�L�3 �>#,�� �J�5� &)ُHْ4َM#H� �)ُW#�َ/ِR &)ُW��g

�Z��"َB&<َB&1�5 &)�3 n �	 �;&*�� �Z��\�FْM�5 n �6&��9ْ��َ� �9�ْ�'�� ���9�Qْ�� �)ُWHْ�Fَ��Z��"َB&<َB&1�5 &)�3 n �	 �;&*�� �Z��\�FْM�5 n �6&��9ْ��َ� �9�ْ�'�� ���9�Qْ�� �)ُWHْ�Fَ��Z��"َB&<َB&1�5 &)�3 n �	 �;&*�� �Z��\�FْM�5 n �6&��9ْ��َ� �9�ْ�'�� ���9�Qْ�� �)ُWHْ�Fَ��Z��"َB&<َB&1�5 &)�3 n �	 �;&*�� �Z��\�FْM�5 n �6&��9ْ��َ� �9�ْ�'�� ���9�Qْ�� �)ُWHْ�Fَ�{{{{]33-27/ثيةالجا.[  

حيث ينقسم ھذا المشھد الكلي على اربعة مشاھد رئيسة، ا[ول مشھد عام يصBور حBال جميBع 

الخ�ئق في ذلك اليوم، والثاني مشھد قصير يصBور حBال المBؤمنين، والثالBث مشBھد طويBل يصBور 

ة في ساحة العرض الفسيح، وقد جثوا جميعاً متحفزين على ركبھم مسBتوفرين كھيئB. حال الكافرين

فBي ارتقBاب النBداء علBيھم للحسBاب، وقBد نBودوا بBذلك النBداء الشBامل،  )1(.الخصوم بين يBدي القضBاة

ـ�U&<َH &)ُB,ُـ��Z      {{{{ :وأعلموا بالدعوى التي اجتمعوا لھا من كل حBدب وصBوب &*ُ$ ��ـ �Z&	�Lـ&PُH �6&�9ْـ���      �Zُـ�,�U&<َH &)ُBـ &*ُ$ ��ـ �Z&	�Lـ&PُH �6&�9ْـ���      �Zُـ�,�U&<َH &)ُBـ &*ُ$ ��ـ �Z&	�Lـ&PُH �6&�9ْـ���      �Zُـ�,�U&<َH &)ُBـ &*ُ$ ��ـ �Z&	�Lـ&PُH �6&�9ْـ��� * * * *   ���R*ـB�$ �43ـ   ���R*ـB�$ �43ـ   ���R*ـB�$ �43ـ   ���R*ـB�$ �43ـ

���1&*َB&1َ� ��*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5���1&*َB&1َ� ��*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5���1&*َB&1َ� ��*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5���1&*َB&1َ� ��*ُ$ �#�ِO �t�Qْ��ِR &)ُW&9َ,�E �t�q&*�5    �Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ ���Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ ���Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ ���Z�ُ,�U&<َH &)ُB&*ُ$ ��  !.، فكل سج�ت الدعوى حاضرة بين أيدي الشاھدين}}}}

ة ، حتBى يBدخلھم يسBير، ومBا ھBي ا� لحظB نٌ فأما الذين آمنوا وعملBوا الصBالحات، فBأمرھم ھBي@ 

فيه تأنيب وتشBھير، ولھBذا ، وحسابھم طويل ، وأما الذين كفروا، فأمرھم عسير ربھم في رحمته ، 

لتصويرھم، وذكر سوء حBالھم فBي كثيBر مBن التفصBيل؛ [ن فBي طBول الوقBوف وقف النص طوي�ً 

Bرھم بسBوء أعمBالھم  .ب � يقBل عBن أنBواع العBذاب ا[خBرىوكثرة التأنيب عBذا Rد أن ذكBراً وبعBوأخي

وحشروا في  –و� نجاة لمن نساه L  –جاء اليوم الذي ينساھم رب العزة . ونسيانھم لقاء ھذا اليوم

  .)2(ن منھا و� ھم ُيستعتبونجھنم � يخرجو

  

  مشاھد العذاب في النار: تاسعاً 

كBBذلك يصBBور مشBBاھد العBBذاب  ، ر القBBرآن الكBBريم مشBBاھد يBBوم القيامBBة وأھوالھBBاصBBوّ ومثلمBBا يُ 

ومشاھد النعيم في اUخرة، فالمكذبون مصيرھم الى جھنم وبئس المصير، والمؤمنون مصيرھم الى 

  . جنات تجري من تحتھا ا[نھار

وأبوابھا وخزنتھا، وكذلك صور مBا  سعيرھاصور لعذاب أطال فيھا القرآن الكريم، فاھد افمش

ي�قيه المكذبون فيھا من أنواع العذاب وا[لم والمھانة، ووصBف أدوات العBذاب وأنواعBه وأشBكاله، 

ه نفصح به المعذبون من ندم وحسرة على ما يقاسوا صوره في صور ا[لم من خ�ل ما يُ فض� عمّ 

  .وعلى ما فرطوا به في الحياة الدنيا ،عذابمن 
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 )

��� ��Eُــ'�J&     {{{{:فقBBد وصBBف القBBرآن الكBBريم وقBBود النBBار بقولBBه�ــ�?� 	� ��P�Qْــ �*�� �ــ �3�m�ُG�	 
� ��#�Bــ�ــ �*�� ��ُ(#H�ــ َ�     &J���� ��Eُــ'�ــ�?� 	� ��P�Qْــ �*�� �ــ �3�m�ُG�	 
� ��#�Bــ�ــ �*�� ��ُ(#H�ــ َ�     &J���� ��Eُــ'�ــ�?� 	� ��P�Qْــ �*�� �ــ �3�m�ُG�	 
� ��#�Bــ�ــ �*�� ��ُ(#H�ــ َ�     &J���� ��Eُــ'�ــ�?� 	� ��P�Qْــ �*�� �ــ �3�m�ُG�	 
� ��#�Bــ�ــ �*�� ��ُ(#H�ــ َ�

�05ِF���Wْ,���05ِF���Wْ,���05ِF���Wْ,���05ِF���Wْ,��{{{{ ]ارة، ]. 24/البقرةBاس والحجBتعل بالنBي تشBران، فھBيفھي نار تختلف عن بقية النيBوھ 

ا اذا اتصلت بما � تشتعل به نار اشتعلت وارتفع لھيبھا، وان اقتران النBاس ھدة ذكائلشدة حرھا وش

F بالحجBBارة ھنBBا جBBاء [نھBBم قرنBBوا بھBBا أنفسBBھم فBBي الBBدنيا، حيBBث نحتوھBBا أصBBناماً وجعلوھBBا أنBBداداً 

ـ*�       {{{{:وعبدوھا من دونه، قال تعالى ��ـ�m &0	Zِ ��,#ـ<� ���2ـ�� \�;� �Z	�'ـ�"&<َH �ـ*�       W#�ِOُـ(& 	� �ـ ��ـ�m &0	Zِ ��,#ـ<� ���2ـ�� \�;� �Z	�'ـ�"&<َH �ـ*�       W#�ِOُـ(& 	� �ـ ��ـ�m &0	Zِ ��,#ـ<� ���2ـ�� \�;� �Z	�'ـ�"&<َH �ـ*�       W#�ِOُـ(& 	� �ـ ��ـ�m &0	Zِ ��,#ـ<� ���2ـ�� \�;� �Z	�'ـ�"&<َH �وحصBب ] 98/ا�نبيBاء[}}}}(�(�(�(�W#�ِOُـ(& 	� �ـ

  .)1(جھنم بمعنى وقودھا

ھذا التصوير المصاغ بھذا التعبير اللغوي يBدل علBى أن أجسBادھم تبقBى علBى  فض�ً عن كون

النار بقاء الحجارة التي توقد بھا، فالنار تبقى مشتعلة ما بقي فيھا وقود، وبمBا أنھBا نBار باقيBة خالBدة 

  .)2(فإنھم والحجارة باقون خالدون

كBBذلك ان اشBBد المنBBاطق الحBBاّرة فBBي النBBار ھBBي تلBBك التBBي تكBBون قريبBBة مBBن المصBBدر م�مسBBة و

  .ھا حرارةللوقود، وعادة ما يكون الوقود في أسفل النار، فكذلك ھم في أسفل منطقة في جھنم وأشدّ 

أن يصور سعتھا، فأنه � يقول أنھا واسعة، أو أن عرضھا كذا، أو طولھا  القرآن وعندما يريد

وعرض المشاھد الحسية التي توضح سعة جھنم وكبر ، بل يعبر عن ذلك من خ�ل التصوير  كذا،

��5ِL'�{{{{:حجمھا فيقول &0�� ْI�3 ُK�ُ(َH �	 �Jَْ�َB&�� ِI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5�'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK�ُ(َH �	 �Jَْ�َB&�� ِI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5�'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK�ُ(َH �	 �Jَْ�َB&�� ِI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5�'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK�ُ(َH �	 �Jَْ�َB&�� ِI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5{{{{]فالتصوير ھنا لم يوضح مقدار ]. 30/ق

العاصBين مBن م�يBين الَكة قادرة علBى التھBام للمتلقي أن النار حيRة ناطقة ُمدرِ  حَ عة فقط، بل وضR الس@ 

من بBاب التخييBل الBذي يقصBد ‘‘والمكذبين، فان تصوير ھذا المشھد ونقل السؤال والجواب فيه جاء 

، بخ�Bف مBن اعتمBد التفسBير بالمBأثور وذھBب الBى أن L )3(’’به تصوير المعنBى فBي القلBب وتثبيتBه

  .)4(امت�ت، فتقول قط قط ھل من مزيد تعالى يقول لجھنم بعد ان يضع قدمه فيھا ھل

ـ*�(� 	� Rِـ���Uْ�� �_ْhـ��    {{{{:وكذلك يصور L تعالى جھنم فيقول �;�\ �c�4�E &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#,�� �	    ـ�����Uْ�� �_ْhِـR �	 �)�ـ* �;�\ �c�4�E &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#,�� �	    ـ�����Uْ�� �_ْhِـR �	 �)�ـ* �;�\ �c�4�E &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#,�� �	    ـ�����Uْ�� �_ْhِـR �	 �)�ـ* �;�\ �c�4�E &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#,�� �	 * * * *   ��ْ)ُـ�� ��9;ـ ُ� �gِO   ��ْ)ُـ�� ��9;ـ ُ� �gِO   ��ْ)ُـ�� ��9;ـ ُ� �gِO   ��ْ)ُـ�� ��9;ـ ُ� �gِO

 ��ُ�َH �
�3 �	 ً�(9ِ;�  �;َ� ���<�U�N ��ُ�َH �
�3 �	 ً�(9ِ;�  �;َ� ���<�U�N ��ُ�َH �
�3 �	 ً�(9ِ;�  �;َ� ���<�U�N ��ُ�َH �
�3 �	 ً�(9ِ;�  �;َ� ���<�U�N * * * *�� �
�(ْ� ُ� �U#,ُ$ ��&9َpْ�� �0�� �L�9�UَH �m�WَH�� �
�(ْ� ُ� �U#,ُ$ ��&9َpْ�� �0�� �L�9�UَH �m�WَH�� �
�(ْ� ُ� �U#,ُ$ ��&9َpْ�� �0�� �L�9�UَH �m�WَH�� �
�(ْ� ُ� �U#,ُ$ ��&9َpْ�� �0�� �L�9�UَH �m�WَHvF5�4َ� &)ُW�Hْ/�5 &)َ� َ� �;ُBَ��L�- &)�;َ�َ/�N va&�َ� �;9vF5�4َ� &)ُW�Hْ/�5 &)َ� َ� �;ُBَ��L�- &)�;َ�َ/�N va&�َ� �;9vF5�4َ� &)ُW�Hْ/�5 &)َ� َ� �;ُBَ��L�- &)�;َ�َ/�N va&�َ� �;9vF5�4َ� &)ُW�Hْ/�5 &)َ� َ� �;ُBَ��L�- &)�;َ�َ/�N va&�َ� �  ].8-6/الملك[}}}}9;
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 )

رُ  Rول، ‘‘ اذ ُتصوBى الغBون الBجھنم في ھذا المشھد حية متحركة، يلقى إليھا الذين كفروا كما يلق

  .فتتلقاھم بشھيق وھي تفور، يم� نفسھا الغيظ حتى لتكاد جوانبھا تتفجر من الحقد

طرب له القلBوب، وتقشBعر لھولBه الجلBود، وبينمBا ھBم فBي فBزع مBن ھBذه انه مشھد مروع، تض

الغول التي تتميز من الغيظ وھي تتلقفھم بشھيق وھي تفور، نسمع خزنتھا وحراسھا يلقون كل فوج 

  .)1(’’ألم يأتكم نذير: مدفوع بسؤال واحد مكرور، فكلھم ذوو شأن واحد مكرور

ٍ {{{{:في قوله تعالىأما ا[دوات وطرق التعذيب، فيتضح بعضھا �� &0�� vc�9�. &)�;َ� &V�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� ٍ�� &0�� vc�9�. &)�;َ� &V�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� ٍ�� &0�� vc�9�. &)�;َ� &V�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� ٍ�� &0�� vc�9�. &)�;َ� &V�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ�

 �)9�U�Qْ�� �)ِ;�N�@� �S&�َ� &0�� �����5 �)9�U�Qْ�� �)ِ;�N�@� �S&�َ� &0�� �����5 �)9�U�Qْ�� �)ِ;�N�@� �S&�َ� &0�� �����5 �)9�U�Qْ�� �)ِ;�N�@� �S&�َ� &0�� �����5 * * * * �m�ُ,�Pْ�� �	 &)ِ;���ُq�R 
�� �� �>ِR �F�;&��5 �m�ُ,�Pْ�� �	 &)ِ;���ُq�R 
�� �� �>ِR �F�;&��5 �m�ُ,�Pْ�� �	 &)ِ;���ُq�R 
�� �� �>ِR �F�;&��5 �m�ُ,�Pْ�� �	 &)ِ;���ُq�R 
�� �� �>ِR �F�;&��5 * * * * �'5�'�2 &0�� �x���(�� &)�;َ� �	 �'5�'�2 &0�� �x���(�� &)�;َ� �	 �'5�'�2 &0�� �x���(�� &)�;َ� �	 �'5�'�2 &0�� �x���(�� &)�;َ� �	 * * * * �;&*�� ���\�FْM�5 &Zَ� �	�m�َ� �U#,ُ$ �;&*�� ���\�FْM�5 &Zَ� �	�m�َ� �U#,ُ$ �;&*�� ���\�FْM�5 &Zَ� �	�m�َ� �U#,ُ$ �;&*�� ���\�FْM�5 &Zَ� �	�m�َ� �U#,ُ$

	�'9�Eُ� �)َ� &0��	�'9�Eُ� �)َ� &0��	�'9�Eُ� �)َ� &0��	�'9�Eُ� �)َ� &0��ِt5ِF�Qْ�� �c�4�E ��ُG	ُg �	 �;9�� �ِt5ِF�Qْ�� �c�4�E ��ُG	ُg �	 �;9�� �ِt5ِF�Qْ�� �c�4�E ��ُG	ُg �	 �;9�� �ِt5ِF�Qْ�� �c�4�E ��ُG	ُg �	 �  ].22/الحج[}}}}� ��9;

ل بالتخييل والتصوير، فھذه ثياب  Rفالمشھد مشھد عنيف صاخب، حافل بالحركة المتكررة مطو

ة للكBBافرين، وھBذا حمBBيم ُيصBبS مBن فBBوق الBرؤوس، يصBھر بBBه مBا فBBي  RدBل ُمعB Rع وُتفصBB Rار ُتقطBن نBم

صBراخھم، ويرسBم ويسBمع لخيال ليتصور حال الكBافرين البطون والجلود، حيث يترك التعبير ھنا ا

صBBورة احتBBراق الBBرؤوس وا�معBBاء وانصBBھارھا، وكلمBBا اراد احBBدھم الخ�BBص مBBن ھBBذا العBBذاب 

تBوحي ) كلRمBا(والھرب الى خارج النار يجد له مقامع من حديد، تعيده الى مكانBه ا[ول، وان د�لBة 

  .)2(بالتكرار وا�ستمرارية وطول عرض المشھد

وليس العذاب الحسي ھو فقط الموجBود والمصBور فBي النBار، بBل العBذاب النفسBي أيضBاً، ذلBك 

��1ُ�� {{{{:قال تعالى، الذي يعبر عن مشاعر ا[لم والندم والحسرة H &�َ� َK��N�F�� ������E �	 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �m���5 �4�h��&��5 ����1ُH &�َ� َK��N�F�� ������E �	 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �m���5 �4�h��&��5 ����1ُH &�َ� َK��N�F�� ������E �	 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �m���5 �4�h��&��5 ����1ُH &�َ� َK��N�F�� ������E �	 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �m���5 �4�h��&��5

�X&ر فيBBه صBBورة قويBBة عميقBBة صBBو@ كBBريم مشBBھداً قويBBا يُ فھنBBا يرسBBم القBBرآن ال، ]41/النسBBاء[} } } } Rِ;ِــ(� �7َْ&R�Xِ;ِــ(� �7َْ&R�Xِ;ِــ(� �7َْ&R�Xِ;ِــ(� �7َْ

المعنBBوي بالمشBBھد الحسBBي الشBBيء للشBBعور بBBالخزي القاتBBل والخجBBل المميBBت، مBBن خ�BBل تصBBوير 

 .كل رسول يشھد على قومه بما صBنعواوقد أحضر المتھمون، وجيء بالشھداء، ووقف ؛ المتخيل 

باشر عن الشعور بالخزي والندامBة، مھمBا بلBغ فالتصوير ھنا فيه من المعاني ما � يبلغه التعبير الم

  .ة والب�غةذلك التعبير من القوّ 

  

  

  مشاھد النعيم في الجنة: عاشراً 
                                                             

 .179: مشاھد القيامة )1(

 .223: المصدر نفسه: ظ )2(



 )

ر القرآن الكريم مشBاھد النعBيم فBي الجنBة Rور . وفي مقابل مشاھد العذاب في النار، َصوBد صBفق

اع النعBيم المختلفBة مBن مساحتھا ووسعھا وأشجارھا وأنھارھا ومساكنھا وظ�لھا، وما فيھBا مBن أنBو

  .الشراب والطعام والملبس والولدان والحور العين وغيرھا

��� 	�         {{{{:فھو يصف مساحة الجنة الواسعة بقولهUـ�1�� ِX&Fـ�<َ$ ���ـ0& �W�Rُـ(& 	� \�*�ـF�E �d&~ُـ; ���Fْ��ـp�� �ِO ��ُ(ِR���� 	�         NـUـ�1�� ِX&Fـ�<َ$ ���ـ0& �W�Rُـ(& 	� \�*�ـF�E �d&~ُـ; ���Fْ��ـp�� �ِO ��ُ(ِR���� 	�         NـUـ�1�� ِX&Fـ�<َ$ ���ـ0& �W�Rُـ(& 	� \�*�ـF�E �d&~ُـ; ���Fْ��ـp�� �ِO ��ُ(ِR���� 	�         NـUـ�1�� ِX&Fـ�<َ$ ���ـ0& �W�Rُـ(& 	� \�*�ـF�E �d&~ُـ; ���Fْ��ـp�� �ِO ��ُ(ِR�Nـ

��Nـ,�<�  �	 �>#,��ِR ���*��� �05�4#,�� &J�'�Eُ� ِX&��Nـ,�<� �7َْ �	 �>#,��ِR ���*��� �05�4#,�� &J�'�Eُ� ِX&��Nـ,�<� �7َْ �	 �>#,��ِR ���*��� �05�4#,�� &J�'�Eُ� ِX&��Nـ,�<� �7َْ �	 �>#,��ِR ���*��� �05�4#,�� &J�'�Eُ� ِX&في مفھوم ا`نسBان، ھBذه السBماء  فان أوسع شيء ].21/حديدال[}}}}�7َْ

المتناھية ا[بعاد لتي � ترى نھايتھا، او ھذه ا[رض الواسعة الكبيرة التي لم يعBرف إنسBان عصBر 

النBBزول حBBدودھا، تشBBبيه يعبBBر عBBن تصBBور مطلBBق ا�تسBBاع، يصBBاحبه تصBBور مطلBBق [نBBواع النعBBيم 

  .والملذات

�    {{{{:نة ، يتمثل في كونھاأبرز ما توصف به الج ولعلّ ���ـ�B&QَH &0;�ـ� �7َْْ�;ـ �ِFـ&PَH �J��*�\    ����ـ�B&QَH &0;�ـ� �7َْْ�;ـ �ِFـ&PَH �J��*�\    ����ـ�B&QَH &0;�ـ� �7َْْ�;ـ �ِFـ&PَH �J��*�\    ����ـ�B&QَH &0;�ـ� �7َْْ�;ـ �ِFـ&PَH �J��]. 25/البقBرة[}}}}\�*

مختلBBف ا[شBBجار المتمايلBBة ا[غصBBان  تظھBBر فيBBهفBBي تصBBوير عBBام شBBامل بعيBBد، يصBBور مشBBھداً 

ومن بين سيقانھا الغدران بمياھھBا الصBافية العذبBة التBي ا�نھار والمختلفة الثمار، تجري من تحتھا 

سBمت داخلھBا بBاقي صBور وكأن ھذه الصورة ھي الصBورة ا[ساسBية التBي رُ . ھا في الدنيا� مثيل ل

بBل . اختارھا المبدع بعناية � لتنسجم مع تصورات أبناء البBوادي عBن مطلBق النعBيم والغنBى. الجنة

  .لتنسجم مع تصورات جميع البشر تقريباً في كل زمان ومكان

م وأشكال تلك الملذات، وطبيعBة حيBاة المBؤمنين عَ ِن ثم يصور مشاھد مختارة من تفاصيل تلك ال

  .، والى حين وصولھم الى قصورھم وغرفھم في النھايةاليھا  في الجنة منذ دخولھم أول ا[مر

�@�3ـ� 	� ��Q�Bُـ�R��&Rَ� &V;ـ� 	� Gـ�Kَ �َ;�ـ(& -�Bَ��Lُ;ـ�        {{{{:والتكBريم بالترحابفعند دخولھم تقابلھم الم�ئكة \ �gِO fـ#B�2        ��@�3ـ� 	� ��Q�Bُـ�R��&Rَ� &V;ـ� 	� Gـ�Kَ �َ;�ـ(& -�Bَ��Lُ;ـ\ �gِO fـ#B�2        ��@�3ـ� 	� ��Q�Bُـ�R��&Rَ� &V;ـ� 	� Gـ�Kَ �َ;�ـ(& -�Bَ��Lُ;ـ\ �gِO fـ#B�2        ��@�3ـ� 	� ��Q�Bُـ�R��&Rَ� &V;ـ� 	� Gـ�Kَ �َ;�ـ(& -�Bَ��Lُ;ـ\ �gِO fـ#B�2

�E v6s�N�E v6s�N�E v6s�N�E v6s�N�05�'���- �3�ُ,�-&m�َ� &)ُB&"�= &)ُW&9َ,�05�'���- �3�ُ,�-&m�َ� &)ُB&"�= &)ُW&9َ,�05�'���- �3�ُ,�-&m�َ� &)ُB&"�= &)ُW&9َ,�05�'���- �3�ُ,�-&m�َ� &)ُB&"�= &)ُW&9َ,{{{{]وعند استقرارھم مع من صلح من آبائھم وأزواجھم  ].73/الزمر

��ـ0& $ُـR yIـ�cٍ    {{{{:وتستمر تلك الحفاوة، يستمر ھذا الترحيب ، وذرياتھم  &)ِ;&9َ,�E �Z�ُ,�-&'�5 ُdَW�Cs�Uْ���	    ٍc���ـ0& $ُـR yIـ &)ِ;&9َ,�E �Z�ُ,�-&'�5 ُdَW�Cs�Uْ���	    ٍc���ـ0& $ُـR yIـ &)ِ;&9َ,�E �Z�ُ,�-&'�5 ُdَW�Cs�Uْ���	    ٍc���ـ0& $ُـR yIـ &)ِ;&9َ,�E �Z�ُ,�-&'�5 ُdَW�Cs�Uْ���	 * * * *  v6sـ�N  v6sـ�N  v6sـ�N  v6sـ�N

 f�"ْ(�E �)&<�*َ� &)ُH&F�"�� �UِR &)ُW&9َ,�E f�"ْ(�E �)&<�*َ� &)ُH&F�"�� �UِR &)ُW&9َ,�E f�"ْ(�E �)&<�*َ� &)ُH&F�"�� �UِR &)ُW&9َ,�E f�"ْ(�E �)&<�*َ� &)ُH&F�"�� �UِR &)ُW&9َ,�Eِ��'��ِ��'��ِ��'��ِ��يصور القرآن الكريم تفاصBيل تلBك الBنعم، فھBو  وكذلك ].24/الرعد[}}}}��'

ــ�F	�Z    {{{{:بقولBBBBه يصBBBBور الطعBBBBام 9َ�ــMَB�5 �ــ �ــU�� �dــ ــ �;�$�� �	�Z	�Fــ 9َ�ــMَB�5 �ــ �ــU�� �dــ ــ �;�$�� �	�Z	�Fــ 9َ�ــMَB�5 �ــ �ــU�� �dــ ــ �;�$�� �	�Z	�Fــ 9َ�ــMَB�5 �ــ �ــU�� �dــ ــ �;�$�ــــ� }}}}:وكBBBBذلك قولBBBBه. ]20/الواقعBBBBة[{{{{	� � �U�� ٍFــ ــــ(ِ =9َ&ــ &Qَ� �	 �ــ ــ �U�� ٍFــ ــــ(ِ =9َ&ــ &Qَ� �	 �ــ ــ �U�� ٍFــ ــــ(ِ =9َ&ــ &Qَ� �	 �ــ ــ �U�� ٍFــ ــــ(ِ =9َ&ــ &Qَ� �	

�Z��;َB&:�5�Z��;َB&:�5�Z��;َB&:�5�Z��;َB&:�5{{{{]ويصور الشراب. ]21/الواقعة }}}}�$ ٍ?ْ/َ$ &0�� �Z��R�F&:�5 ��F&Rَْ7� �ZِO�$ ٍ?ْ/َ$ &0�� �Z��R�F&:�5 ��F&Rَْ7� �ZِO�$ ٍ?ْ/َ$ &0�� �Z��R�F&:�5 ��F&Rَْ7� �ZِO�$ ٍ?ْ/َ$ &0�� �Z��R�F&:�5 ��F&Rَْ7� �ZِOً��ُ��$ �;�\�L�� �Zً��ُ��$ �;�\�L�� �Zً��ُ��$ �;�\�L�� �Zً��ُ��$ �;�\�L�� �Z{{{{]و ] 5/ا�نسان

}}}}rs9ِ"�P�َْb �;�\�L�� �Z�$ ً�Nْ/َ$ �;9�� �Z&�َ(&1�5 �	rs9ِ"�P�َْb �;�\�L�� �Z�$ ً�Nْ/َ$ �;9�� �Z&�َ(&1�5 �	rs9ِ"�P�َْb �;�\�L�� �Z�$ ً�Nْ/َ$ �;9�� �Z&�َ(&1�5 �	rs9ِ"�P�َْb �;�\�L�� �Z�$ ً�Nْ/َ$ �;9�� �Z&�َ(&1�5 �	{{{{]ويصور أواني الطعام والشراب التي صنعت من ] 17/ا�نسان



 )

ــ����F5ِ   {{{{الBBBBذھب والفضBBBBة  ــ َG &Vــــ َ��$ ٍcــ�� ــ�d 	� �َْ$ــ ��ــــ &0��u#ــ �dــ ــ�9��eِR &)ِ;&9ــ ــ َ,�E ���ــ ــ��   ��F5ِ	� q�5ــ ــ َG &Vــــ َ��$ ٍcــ�� ــ�d 	� �َْ$ــ ��ــــ &0��u#ــ �dــ ــ�9��eِR &)ِ;&9ــ ــ َ,�E ���ــ ــ��   ��F5ِ	� q�5ــ ــ َG &Vــــ َ��$ ٍcــ�� ــ�d 	� �َْ$ــ ��ــــ &0��u#ــ �dــ ــ�9��eِR &)ِ;&9ــ ــ َ,�E ���ــ ــ��   ��F5ِ	� q�5ــ ــ َG &Vــــ َ��$ ٍcــ�� ــ�d 	� �َْ$ــ ��ــــ &0��u#ــ �dــ ــ�9��eِR &)ِ;&9ــ ــ َ,�E ���ــ ــ * * * * �d	� q�5ــ ــ &0��u#ــ ��ــ ��F5ِــ�� ــG �dَــ ــ &0��u#ــ ��ــ ��F5ِــ�� ــG �dَــ ــ &0��u#ــ ��ــ ��F5ِــ�� ــG �dَــ ــ &0��u#ــ ��ــ ��F5ِــ�� 3�     Gَــ	��ــ' ــ َG �3	��ــ' ــ َG �3	��ــ' ــ َG �3	��ــ' ــ َG

ً�F5�'(َْHً�F5�'(َْHً�F5�'(َْHً�F5�'(َْH{{{{]وكذلك يصور م�بسھم الفاخرة الجميلة]16-15/ا�نسان ،:}}}} �	 ٍ��3َg &0�� �ِ	�Nَ� &0�� �;9�� �Z&�#,�Q�5 �	 ٍ��3َg &0�� �ِ	�Nَ� &0�� �;9�� �Z&�#,�Q�5 �	 ٍ��3َg &0�� �ِ	�Nَ� &0�� �;9�� �Z&�#,�Q�5 �	 ٍ��3َg &0�� �ِ	�Nَ� &0�� �;9�� �Z&�#,�Q�5

      �� &V�*ــ �1�2 �	 �cــ(� ��[#ــ�� ــ!� ��>& �C�َْ7� fــ َ,�E �ــ�A�h ��9;ــ �W#B�� �S�F&"َBــ &NِO �	 ٍ?�'&*ــ �N &0ــ �� ً�Fــ ْu�- ً�ــ R�9�. �Zــ� �1�"ْ,�5      �� &V�*ــ �1�2 �	 �cــ(� ��[#ــ�� ــ!� ��>& �C�َْ7� fــ َ,�E �ــ�A�h ��9;ــ �W#B�� �S�F&"َBــ &NِO �	 ٍ?�'&*ــ �N &0ــ �� ً�Fــ ْu�- ً�ــ R�9�. �Zــ� �1�"ْ,�5      �� &V�*ــ �1�2 �	 �cــ(� ��[#ــ�� ــ!� ��>& �C�َْ7� fــ َ,�E �ــ�A�h ��9;ــ �W#B�� �S�F&"َBــ &NِO �	 ٍ?�'&*ــ �N &0ــ �� ً�Fــ ْu�- ً�ــ R�9�. �Zــ� �1�"ْ,�5      �� &V�*ــ �1�2 �	 �cــ(� ��[#ــ�� ــ!� ��>& �C�َْ7� fــ َ,�E �ــ�A�h ��9;ــ �W#B�� �S�F&"َBــ &NِO �	 ٍ?�'&*ــ �N &0ــ �� ً�Fــ ْu�- ً�ــ R�9�. �Zــ� �1�"ْ,�5َ�َH&Fَ�َH&Fَ�َH&Fَ�َH&Fً�] 31/الكھBBف[}}}})ــ�ً)ــ�ً)ــ�ً)ــ

�� &0���d#u{{{{:وكذلك �ِ	�Nَ� ��,̂�2 �	 ٌS�F&"َB&NِO �	 vFْu�- ٍ?�'*�N �c�9�. &)�;�9���E�d#u�� &0�� �ِ	�Nَ� ��,̂�2 �	 ٌS�F&"َB&NِO �	 vFْu�- ٍ?�'*�N �c�9�. &)�;�9���E�d#u�� &0�� �ِ	�Nَ� ��,̂�2 �	 ٌS�F&"َB&NِO �	 vFْu�- ٍ?�'*�N �c�9�. &)�;�9���E�d#u�� &0�� �ِ	�Nَ� ��,̂�2 �	 ٌS�F&"َB&NِO �	 vFْu�- ٍ?�'*�N �c�9�. &)�;�9���E{{{{]21/ا�نسان.[  

 )1(.المصفوفة المرتبة، والبسط المبثوثة المنسقة بالوسائدثم  يصور أماكن جلوسھم المفروشة 

}}}} ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N �;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N �;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N �;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N �;9�� * * * * ٌd�E�ُ~&��� vc��$َْ� �	 ٌd�E�ُ~&��� vc��$َْ� �	 ٌd�E�ُ~&��� vc��$َْ� �	 ٌd�E�ُ~&��� vc��$َْ� �	 * * * * ٌdَ��ُ�&��� ُSِ�Uَ� �	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ�Uَ� �	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ�Uَ� �	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ�Uَ� �	 * * * *ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR�َb �	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR�َb �	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR�َb �	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR�َb �	{{{{]16-13/الغاشية .[  

��Mَ,#ـ'�	�Z     {{{{اما الخدمة فBـ vZ�'ِ�ْـ	ـ9&;ِ(&  َ,�E ُـ���q�5     �Z	�'ـ#,َM�� vZ�'ِ�ْـ	ـ9&;ِ(&  َ,�E ُـ���q�5     �Z	�'ـ#,َM�� vZ�'ِ�ْـ	ـ9&;ِ(&  َ,�E ُـ���q�5     �Z	�'ـ#,َM�� vZ�'ِ�ْـ	ـ9&;ِ(&  َ,�E ُـ���q�5 * * * *     �Aـ�<���t5ِ 	� $َـ/ْ?ٍ ��ـ0& ��t5ِ 	� $َـ/ْ?ٍ ��ـ0& ��>�ـR     �Aِـ/َْ$�� ٍc	� �Rَـ��t5ِ 	� $َـ/ْ?ٍ ��ـ0& ��>�ـR     �Aِـ/َْ$�� ٍc	� �Rَـ��t5ِ 	� $َـ/ْ?ٍ ��ـ0& ��>�ـR     �Aِـ/َْ$�� ٍc	� �Rَـ�] 18-17/الواقعBة[}}}}Rِـ/َْ$�� ٍc	� �Rَـ

ر الولBBدان التBBي RوBا�كرام فصBBوحي بBBا تBBة كمBال والنعمBBورتھم بالجمBBوحي صBBاوة  تBBزاز والحفBBوا�عت

  .والتقدير

ــ�A {{{{الحBBور العBBين صBBور وكBBذلك  �E ٍــ� �QِR &)�3�ــ *&\�	َb �	 �Aــ �E ٍــ� �QِR &)�3�ــ *&\�	َb �	 �Aــ �E ٍــ� �QِR &)�3�ــ *&\�	َb �	 �Aــ �E ٍــ� �QِR &)�3�ــ *&\�	َb �	{{{{]دخانBBك ] 54/الBBور تلBBوفات الحBBالموص

 والموصBوفات بكBونھن كواعبBاً  ،)2(تBارة بجمال العيون الشديدة البيBاض والسBواد والواسBعة الحسBنة

�ً{{{{ اتراباً R�FHَْ� ���E��َ$�	ً�R�FHَْ� ���E��َ$�	ً�R�FHَْ� ���E��َ$�	ً�R�FHَْ� ���E��َ$�	{{{{]3(تارة اخرى لمتقاربات في السنأي النواھد ا ]33/النبأ(.  

النعBيم المعنBوي والراحBة  صBور L تعBالىفBي الجنBة، بBل  مصBوراً وحBدهوليس النعيم الحسي 

�����3ْgَ� ��4#�� �>#,�� �'&U�Qْ�� ���3ْgَ� ��4#�� �>#,�� �'&U�Qْ�� ���3ْgَ� ��4#�� �>#,�� �'&U�Qْ�� ���3ْgَ� ��4#�� �>#,�� �'&U�Qْ {{{{:وھي التي تظھر في قولھم. ايضاً المطلقة التي يعبر عنھا المؤمنون في الجنة 

ــ    �*ـــ� �pََ�ُـR� �ZِO �Z�Lـــ�Qْ�� ��ـــ*�E   ــ �*ـــ� �pََ�ُـR� �ZِO �Z�Lـــ�Qْ�� ��ـــ*�E   ــ �*ـــ� �pََ�ُـR� �ZِO �Z�Lـــ�Qْ�� ��ـــ*�E   ــ �*ـــ� �pََ�ُـR� �ZِO �Z�Lـــ�Qْ�� ��ـــ*�E v�ُWـــ �  v� v�ُWـــ �  v� v�ُWـــ �  v� v�ُWـــ �  v� * * * *          �ـــ� v	� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ ��َ� �ـــ &0�uَْـــ,�<� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ �� �dـــ���(�Uْ�� ��m �ـــ� v	� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ�          ��#ـــ��4 ��2َ,#*ـــ ��َ� �ـــ &0�uَْـــ,�<� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ �� �dـــ���(�Uْ�� ��m �ـــ� v	� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ�          ��#ـــ��4 ��2َ,#*ـــ ��َ� �ـــ &0�uَْـــ,�<� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ �� �dـــ���(�Uْ�� ��m �ـــ� v	� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ�          ��#ـــ��4 ��2َ,#*ـــ ��َ� �ـــ &0�uَْـــ,�<� �1�U�5 nـــ*� ��9;ـــ �� �dـــ���(�Uْ�� ��m ���#ـــ��4 ��2َ,#*ـــ

vc�ُpُ�vc�ُpُ�vc�ُpُ�vc�ُpُ�{{{{]35-34/فاطر.[  
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 .10/247: المصدر نفسه: ظ )3(



 )

  الوظيفة: المبحث الثالث

الصورة وسيلة مھمة من وسائل التعبير، يلجأ إليھا المتكلم عندما يشBعر بBأن ھنBاك حاجBة  تعدّ 

ضيح معنى معين أو تأكيده في ذھن المخاطب، أو لخلق نBوع مBن التBأثير النفسBي وضرورة الى تو

  .مؤثرةوالعاطفي عليه، وليساعد ذلك في تقبل المعنى المقصود بصورة 

طريقة ‘‘، وليس ھي المعنى ذاته، فھي وتوضيحه وبيانه أي أن الصورة وسيلة لمعرفة المعنى

لBة، تنحصBر أھميتھBا فيمBا تحدثBه فBي معنBى مBن خاصة من طBرق التعبيBر، أو وجBه مBن أوجBه الد�

اً كانت ھذه الخصوصية، أو ذاك التBأثير، فBان الصBورة لBن  Rالمعاني من خصوصية وتأثير، ولكن أي

  .)1(’’تغير من طبيعة المعنى في ذاته، أنھا � تغير ا� من طريقة عرضه، وكيفية تقديمه

وا علBى فكBرة وقديماً فصل المعتزلة بين ا[لفاظ والمعاني في در Sاستھم للنص القرآني، فقد ألح

ه العقيBدة عBن كBل مBا يتعBارض مBع أصBل  المجاز وحاولوا من خ�له فھم الBنص القرآنBي، فھمBاً ينBز@

  .التوحيد ا�عتزالي، فالمجاز يعد عندھم وسيلة من وسائل الشكل المنفصلة عن المعنى

ٌم يتمثل بمعنى مستقل بذاتBه، وقسBٌم قس: ونتيجة لھذا أصبح النص القرآني مقسوماً على قسمين

  .)2( آخر يتمثل بصورة مجازية خارجية تمثل شكل اللفظ وظاھره

5ِ�ْ�ـ�9�U�9ِR vJ*�ـ<�       {{{{:فالزمخشري يBرى فBي قولBه تعBالىq�� �J�	�Uـ�1�� �	 �dـ���5ِ�ْ�ـ�9�U�9ِR vJ*�ـ<�       	� �7َْ&9�U�\ �X>ـ�ً u&"َGَـBُ<� �5ـ�&9�(ْ�� �6q�� �J�	�Uـ�1�� �	 �dـ���5ِ�ْ�ـ�9�U�9ِR vJ*�ـ<�       	� �7َْ&9�U�\ �X>ـ�ً u&"َGَـBُ<� �5ـ�&9�(ْ�� �6q�� �J�	�Uـ�1�� �	 �dـ���5ِ�ْ�ـ�9�U�9ِR vJ*�ـ<�       	� �7َْ&9�U�\ �X>ـ�ً u&"َGَـBُ<� �5ـ�&9�(ْ�� �6q�� �J�	�Uـ�1�� �	 �dـ���&9�U�\ �X>ـ�ً u&"َGَـBُ<� �5ـ�&9�(ْ�� �6َْ7� �	{{{{  

خذتBBه كمBBا ھBBو بجملتBBه ومجموعBBه تصBBوير عظمتBBه الغBBرض مBBن ھBBذا الك�BBم اذا ا‘‘ان ]. 67/الزمBBر[

، من غيBر ذھBاب الBى حقيقBة المعنBى الظBاھر لتلBك الصBورة، )3( ’’والتوقيف على كنه ج�له � غير

  .وما تفيده من معاني التجسيم المتعارضة مع مبادئ التوحيد والتنزيه للخالق جل ج�له

السBياق، افBاد مBن  فBيب�غيBة اذن يوجد ھناك معنى قرآني محدد، ُعBِرض بصBورة تصBويرية 

  .وظيفة معينة مقصودةخ�لھا 

بين المدلول والد�لة في النص القرآني و�سيما فBي عرضBھم قد فصلوا نجد ا�شاعرة  وكذلك

  . لمشكلة خلق القرآن

فالمBBدلول وھBBو المعنBBى القBBائم بBBالنفس مBBن الك�BBم قBBديم وسBBابق فBBي وجBBوده، أمBBا الد�لBBة وھBBي 

، وك�Bم L قBديم مBن حيBث ةوعارض ةلعبارات التي يستعملھا المتكلم فھي محدثالمتمثلة با[لفاظ وا

                                                             

 .323: الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي )1(

 .303:المصدر نفسه: ظ )2(

 .3/408: الكشاف )3(



 )

معانيBBه �تصBBاله بالBBذات الخالقBBة، امBBا مBBن حيBBث ألفاظBBه المتصBBلة بالبشBBر المخلBBوقين فھBBو ُمحBBدٌث 

  .)1(ومخلوق

اح أرسطو من الف� Rولي سفة العرب الى أن كل شيءوقد ذھب ُشرBورة وھيBن صBنوع مBمص .

تختلف قيمتھا تبعاً �خت�ف . فالمادة واحدة ا� أنھا يمكن أن تتشكل بصور مختلفة أي شكل ومادة،

البBBاب والكرسBBي والسBBرير والسBBفينة وكBBل مBBا يعمBBل مBBن ... مثBBال ذلBBك‘‘تلBBك الصBBور فيمBBا بينھBBا، و

الخشب، فان اخت�ف أسمائھا انمBا ھBو بحسBب اخBت�ف صBورھا، فأمBا ھيو�ھBا التBي ھBي الخشBب 

ا المثال يعتبر حال الھيBولي والصBورة فBي المصBنوعات كلھBا، [ن كBل مصBنوع فواحدة، وعلى ھذ

  .)2( ’’�بد له من ھيولي وصورة يركب منھا

فعبBد القBاھر الجرجBاني � يBرى الفضBل فBي . وبعد ذلك ُنقBل ھBذا التصBور الBى ا�دب والشBعر

فBي معنBى  نا مشBتركينان كابيت  اً علىالك�م ان تنظر في مجرد معناه، وانما ينبغي ان يفضل بيت

Bل خاتمBك اذا اردت أن تفضBر ذلBوير، نظيBة التصBياغة وروعBا معين، الى جودة النظم وحسن الص

وانما تنظر الBى جمBال الشBكل . خاتم فأنت � تنظر الى الفضة، وھي المادة التي يتكونان منھا لىع

  .)3(والصياغة وروعة الصنعة وحسن التصوير

فBBيمكن ان فBBي المعنBBى والوظيفBBة التBBي تؤديھBBا داخBBل السBBياق،  أمBBا حقيقBBة ھBBذا التBBأثير للصBBورة

  :نقسمھا على عدة انواع تقف في مقدمتھا

  

 ً�  الوظيفة العقلية: او

أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجھا من ‘‘ :وھي التي يذكرھا عبد القادر الجرجاني بقوله

ھBا فBي الشBيء تخفي الى جلي، وتأتيھا بصر Rّي، أن تردBد مكنBيءيح بعBى شBاه الBا ايBي  علمھBر ھBآخ

بشأنه أعلم، وثقتھا به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلھا عن العقل الى ا�حساس، وعما يعلم بBالفكر 

الى ما يعلم با�ضطرار والطبع، �ن العلم المستفاد من طرق الحBواس او المركBوز فيھBا مBن جھBة 

الفكر في القوة وا�ستحكام وبلوغ الثقة الطبع وعلى حد@ الضرورة يفضل المستفاد من جھة النظر و

  .(4)’’ليس الخبر كالمعاينة و� الظن كاليقين: فيه غاية التمام، كما قالوا

                                                             

 .314:الصورة الفنية: ظ )1(

 .2/6: رسائل اخوان الصفا )2(

 .466:د�ئل ا�عجاز: ظ )3(
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 )

ان العلم ا[ول أِتَي النفس أو� عن طريق الحواس والطبBاع ثBم مBن جھBة ‘‘وكذلك من المعلوم 

عنBدھا حرمBة،  دم لھا ُصحبة، وأكBدالنظر والرؤية، فھو اذن أمسS بھا َرِحماً وأقوى لديھا ِذمما، وأق

بمثله عن المدرك بالعقل المحض، وبالفكرة في القلب الى ما ُيدرك بBالحواس  واذا نقلتھا في الشيء

أو ُيعلم بالطبع، وعلى َحد@ الضرورة، فأنBت كمBن يتوسBل اليھBا للغريBب بBالحميم، وللجديBد الصBحبة 

  .)1( ’’بالحبيب القديم

BBق ا�نسBBي َخلBBي فBBذا طبيعBBار وھBBن ا�فكBBه مBBي تنقلBBورة التBBل الصBB ان وتفكيBBره، فعBBادة مBBا ُيفض@

Bح المعنويBات عBن طريBق مقارنتھBا بالحسBيات، ومBا  المجردة الى ا�شياء المحسوسة، او التي ُتوض@

دام التوضيح ھو ا�صل فإن النقلة من المعنوي الى الحسي تعني النقلة من المجھول الBى المعلBوم، 

  .)2([لفة النفس به وتعودھا عليه والحسي أوضح من المعنوي

يمثل ‘‘يرجع الى أنه  ، عد من أھم وسائل التصويروقد ذكر ابن سنان بأن ُحسن التمثيل الذي يُ 

الغائب الخفي الذي � ُيعتBاد بالظBاھر المحسBوس المعتBاد، فيكBون ُحسBن ھBذا [جBل ايضBاح المعنBى 

  .)3( ’’وبيان المراد

 .ايضBالعقليBة الوحيBدة للتصBوير، وانمBا ھنBاك فوائBد أخBرى وليس ايضاح المعنBى ھBو الفائBدة ا

فالمبالغة وظيفة مBن وظBائف التصBوير، وھBي أيضBاً وسBيلة مBن وسBائل شBرح المعنBى وتوضBيحه، 

يكBون أعظBم وأحسBن وأبلBغ مBن ا[ول فBي و بBآخر يشBبھهريد تصوير شيٍء معBين فالمتلقي عندما ي

صBBف وزيBBادة فBBي الصBBفة تفيBBد المعنBBى وضBBوحا الصBBفة، فBBإن صBBورة المشBBبRه تكسBBب مبالغBBة فBBي الو

  .)4(والمقصود شرحا وإبانة

كBان المعنBى غريبBاً  وذلBكوكذلك يفيBد التصBوير بالتمثيBل اثبBات الصBحة والحجBة فBي الوجBود 

عى امتناعه واستحالته، وذلك نحو قول الشاعر R5(ونادراً يمكن أن يد( :  

  لغزالفإن المسك بعض دم ا    فإن تفق ا[نام وأنت منھم     

بعBBض أو مسBBتحيلة عنBBد  التBBي ربمBBا تكBBون غريبBBة) المشBBبه(وذلBBك انBBه اثبBBت الBBدعوى ا[ولBBى 

  وأوضBBBBح عBBBادة معروفBBBBة معلومBBBة عنBBBBد اUخBBBرين التBBBي تكBBBBون) المشBBBبه بBBBBه(بالBBBدعوى الثانيBBBBة 

  .)6(جة في إمكان الوجود من ا[ولى، ليكون ذلك حجة لما ادعاه، ودلي� على ما ابتغاهحُ 

                                                             

 .103، 102: المصدر نفسه )1(

 .338: في التراث النقدي والب�غي عند العرب الصورة الفنية: ظ )2(

 .237: سر الفصاحة )3(

 .237: المصدر نفسه: ظ )4(

 .2/30: ديوان المتنبي )5(

 .103: اسرار الب�غة: ظ )6(



 )

رالتصو وكذلك يفيد RوBود المصBات وجBّحة، اثبBى الصBة علBة الحجBن اقامBع ً�Bادة  ،ير فضBوزي

يد مقدار الفائدة مBن وجBوده، ومبلغBه مBن القBوة والضBعف والتقرير في ذاته وأصله، فانه يز التثبيت

  .)1(والزيادة والنقصان

 fنبيBه أما في القرآن الكريم، وھو الكتاب الذي انزلBه L تعBالى ھدايBة لبنBي البشBر، ومعجBزة ل

فقد وردت الصورة الفنيBة فBي أغلBب سBوره وأجزائBه، واسBتعملت فBي مختلBف . على صحة رسالته

مقاصBBده واغراضBBه، اسBBتعما�ً تظھBBر مBBن خ�لBBه قBBدرة L المطلقBBة فBBي اسBBتعمال مفBBردات الك�BBم، 

  . واحاطته جلت قدرته بأساليب التعبير

وكيBف تكسBبه وضBوحاً ورسBوخاً فBي ا`نسBان  فBيوقد اشار L جل شأنه الBى تBأثير الصBورة 

 _كنبBي L ابBراھيم : وان كBان ذلBك ا`نسBان نبيBاً مرس�Bً . المعرفة، واطمئنانا فBي القلBب والوجBدان

0� Gَ,ْ"ِـــ
        {{{{عنBBدما قBBال لBBBرب العBBزة �hــ �Uْq�9�� &0ــ�W� �	 fـــ,�R َK�ــ�&G fHـــ�Kَ �َ 	� �َــ(& Hُــ�&��G &0ــ �Uْ�� ِ
ِ��ــ
 $9َ&ـــQُH �8&ــَ� �c�        
0� Gَ,ْ"ِـــ�hــ �Uْq�9�� &0ــ�W� �	 fـــ,�R َK�ــ�&G fHـــ�Kَ �َ 	� �َــ(& Hُــ�&��G &0ــ �Uْ�� ِ
ِ��ــ
 $9َ&ـــQُH �8&ــَ� �c�        
0� Gَ,ْ"ِـــ�hــ �Uْq�9�� &0ــ�W� �	 fـــ,�R َK�ــ�&G fHـــ�Kَ �َ 	� �َــ(& Hُــ�&��G &0ــ �Uْ�� ِ
ِ��ــ
 $9َ&ـــQُH �8&ــَ� �c�        
0� Gَ,ْ"ِـــ�hــ �Uْq�9�� &0ــ�W� �	 fـــ,�R َK�ــ�&G fHـــ�Kَ �َ 	� �َــ(& Hُــ�&��G &0ــ �Uْ�� ِ
ِ��ــ
 $9َ&ـــQُH �8&ــَ� �c�{{{{ 

ليزيBBد سBBكونا وطمأنينBBة ‘‘جBBاء  ، )ولكBBن ليطمBBئن قلبBBي( _، فقBBول نبBBي L ابBBراھيم ]260/البقBBرة[

، وأزيBد للبصBيرة واليقBين ، بمضامة علم الضBرورة علBم ا�سBتد�ل وتظBاھر ا[دلBة اسBكن للقلBوب 

و[ن علم ا�ستد�ل يجوز معه التشكيك بخ�ف العلم الضروري، فأراد بطمأنيBة القلBب العلBم الBذي 

ان المشBاھدة تBؤثر ”: وقد استشھد عبد القاھر الجرجاني بھذه اUيBة ليقBرر. )2(“ل فيه للتشكيك� مجا

  .)3(’’في النفوس مع العلم بصدق الخبر

وكBBذلك نجBBد بBBأن افعBBال الرؤيBBة والنظBBر قBBد اسBBتعملت بكثBBرة فBBي القBBرآن الكBBريم تBBأمر النBBاس 

تثبيت الحقائق في عقBولھم، ولتطمBئن بھBا بمشاھدة حقائق الكون وبدائع الخلق وآثار ا[مم السابقة، ل

�ـ�ً �Bََـ��F         {{{{: نفوسھم، فمن ذلك ما نجده في قوله تعالى�$��ً .ُـ(� y����5ـ9�R �8&*�ـ<� .ُـ(� P�5&>�,ُـ<� R�Qـ�N 
ِ\&L�5 �>#,�� �Zَ� �FَH &)َ� َ�         ��FَـBَ� ً��ـ�$��ً .ُـ(� y����5ـ9�R �8&*�ـ<� .ُـ(� P�5&>�,ُـ<� R�Qـ�N 
ِ\&L�5 �>#,�� �Zَ� �FَH &)َ� َ�         ��FَـBَ� ً��ـ�$��ً .ُـ(� y����5ـ9�R �8&*�ـ<� .ُـ(� P�5&>�,ُـ<� R�Qـ�N 
ِ\&L�5 �>#,�� �Zَ� �FَH &)َ� َ�         ��FَـBَ� ً��ـ�$��ً .ُـ(� y����5ـ9�R �8&*�ـ<� .ُـ(� P�5&>�,ُـ<� R�Qـ�N 
ِ\&L�5 �>#,�� �Zَ� �FَH &)َ� َ�

�;9�� ٍK�"ِ\ &0�� ���U�1�� �0�� ُK�L�*�5 �	 �>��s�- &0�� �a�FْM�5 َS&m��ْ���;9�� ٍK�"ِ\ &0�� ���U�1�� �0�� ُK�L�*�5 �	 �>��s�- &0�� �a�FْM�5 َS&m��ْ���;9�� ٍK�"ِ\ &0�� ���U�1�� �0�� ُK�L�*�5 �	 �>��s�- &0�� �a�FْM�5 َS&m��ْ���;9�� ٍK�"ِ\ &0�� ���U�1�� �0�� ُK�L�*�5 �	 �>��s�- &0�� �a�FْM�5 َS&m��ْ��     �>�G&F�R �*�N �m�W�5 ���:�5 &0�� &0�E �>ُ�ِF&��5 �	 ���:�5 &0�� �>ِR ��9���9َ� �m�F�R &0�� �>�G&F�R �*�N �m�W�5 ���:�5 &0�� &0�E �>ُ�ِF&��5 �	 ���:�5 &0�� �>ِR ��9���9َ� �m�F�R &0�� �>�G&F�R �*�N �m�W�5 ���:�5 &0�� &0�E �>ُ�ِF&��5 �	 ���:�5 &0�� �>ِR ��9���9َ� �m�F�R &0�� �>�G&F�R �*�N �m�W�5 ���:�5 &0�� &0�E �>ُ�ِF&��5 �	 ���:�5 &0�� �>ِR ��9���9َ� �m�F�R &0��

 ِ��&Rَْ7�ِR ���3ْ4�5 ِ��&Rَْ7�ِR ���3ْ4�5 ِ��&Rَْ7�ِR ���3ْ4�5 ِ��&Rَْ7�ِR ���3ْ4�5 * * * *   ِ�
 ��g!� �َ>�"&ـr��F �7ُ	��ـ
 �Rَْ7&�ـ�� �ZِO ��;�*�� �	 َI&9#,�� �>#,�� ��y,َ(�5   ِ�
 ��g!� �َ>�"&ـr��F �7ُ	��ـ
 �Rَْ7&�ـ�� �ZِO ��;�*�� �	 َI&9#,�� �>#,�� ��y,َ(�5   ِ�
 ��g!� �َ>�"&ـr��F �7ُ	��ـ
 �Rَْ7&�ـ�� �ZِO ��;�*�� �	 َI&9#,�� �>#,�� ��y,َ(�5   ِ�
 ��g!� �َ>�"&ـr��F �7ُ	��ـ
 �Rَْ7&�ـ�� �ZِO ��;�*�� �	 َI&9#,�� �>#,�� ��y,َ(�5{{{{]ورBاھد ، ] 44-43/النBم تشBأي ال

عضه فوق بعض في السماء، والمطر الخارج من بينه، والبرد النازل مBن منظر السحاب المتجمع ب

عظBBام السBBحاب كالجبBBال علBBى مBBن يشBBاء، وصBBورة البBBرق الBBذي يخطBBف ا[بصBBار، وتعاقBBب الليBBل 
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 )

والنھار، وما في ھذه الصور والمشاھد من ِعَبر وأدلة وإشارات واضحة جلية لBذوي العقBول الBذين 

  )1(.ق الحكيميبصرون بقلوبھم على وجود الخال

ود�لة الخطBاب ھنBا خاصBة والمBراد بھBا خطBاب جميBع بنBي البشBر، لينظBروا بأبصBارھم الBى 

نھBBا، أنھBBا د�ئBBل حسBBية  Rا وكوBBن خلقھBBي مBBل فBBا بBBة خلقھBBي كيفيBBا وفBBروا بھBBوليتفك ،L قBBب خلBBعجائ

 مباشرة قريبة وواضحة تتكرر عليھم كل يوم، وتشير اشBارات واضBحة جليBة بوجBود صBانع حكBيم

  . صنع كل ھذا الكون

� 	� {{{{: ومن ذلك ايضا ما نجده في قوله تعالى�&F��&Rَ� �*�R� &)ِ;�R� �'&*�E &)ِ;�N�@� ���1�$�� �Z���ِF&P�Uْ�� �gِO �FَH &�َ� �	 �	 ��&F��&Rَ� �*�R� &)ِ;�R� �'&*�E &)ِ;�N�@� ���1�$�� �Z���ِF&P�Uْ�� �gِO �FَH &�َ� �	 �	 ��&F��&Rَ� �*�R� &)ِ;�R� �'&*�E &)ِ;�N�@� ���1�$�� �Z���ِF&P�Uْ�� �gِO �FَH &�َ� �	 �	 ��&F��&Rَ� �*�R� &)ِ;�R� �'&*�E &)ِ;�N�@� ���1�$�� �Z���ِF&P�Uْ�� �gِO �FَH &�َ� �	

  �Zـ��*�G��� ��ً Oِ�#ـQ���� ْI�U&<َ� �*&<ِ\&�َ� �*&<�U�N  �Zـ��*�G��� ��ً Oِ�#ـQ���� ْI�U&<َ� �*&<ِ\&�َ� �*&<�U�N  �Zـ��*�G��� ��ً Oِ�#ـQ���� ْI�U&<َ� �*&<ِ\&�َ� �*&<�U�N  �Zـ��*�G��� ��ً Oِ�#ـQ���� ْI�U&<َ� �*&<ِ\&�َ� �*&<�U�N{{{{ ]جدةBرمي]. 12/السBة المجBر عاقبBورد خبBم يBالى لBتع FاBي فBن ف

اUخرة كخبر من ا[خبBار، ومBن خ�Bل الجملBة الخبريBة، بBل أورد ذلBك بأسBلوب التصBوير، ورسBم 

العباد صورة يرونھا ُتتخيRل أمام أعينھم لمشھد أولئك المجرمين، وھBم عيون و fعين الرسول  ازاء

أنھم قد الرؤوس من الذل والخجل وا�نكسار في ذلك اليوم، يرجون ربھم، ويقرون أمامه ب ؤُ مطأط

أن يعيBدھم الBى  نرأوا الحقيقة اUن، وصدقوا ما أخبروا به مBن خبBر اUخBرة مBن قبBل، وھBم يرجBو

  .الدنيا ليعملوا صالحا، ولكن ھيھات فقد جاء يوم الوعيد

وأن استعمال ھذه الصورة المستقبلية المصورة لحBال المجBرمين وذلBتھم يBوم الحسBاب لBه أثBر 

  .ر عما لو جاء التعبير بغير ذلكفي القلوب يفوق بكثير ذلك ا[ث

��G &0َ"&,�;ِ(& {{{{: وكذلك قوله تعالى �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$ �	�FُY&*�9َ� ِX&َْ7� 
�� �	���1�5 &)َ� �	 َ�&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$ �	�FُY&*�9َ� ِX&َْ7� 
�� �	���1�5 &)َ� �	 َ�&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$ �	�FُY&*�9َ� ِX&َْ7� 
�� �	���1�5 &)َ� �	 َ�&)ِ;�,&"َG &0�� �05�4#�� ُd�"�G�E �Z�$ �8&9َ$ �	�FُY&*�9َ� ِX&َْ7� 
ن فا]. 9/الروم[ }}}}�َ 	� �َ(& ���1�5	� ��

L ينBة الماضBأعينھم عاقبBروا بBسبحانه وتعالى يطلب من بني البشر أن يسيروا في ا�رض وينظ 

 )2(’’تأمBل الشBيء بBالعين‘‘بوا الرسل فانتقم L منھم، وجعلھم عبرة ل|خرين، فالنظر وھBو الذين كذ

ه عمBا لBو سBيق خبBر ذلBBك يBBفيBه د�لBة أقBوى بكثيBر، وتBأثير فBBي النفBوس شBديد علBى مBن يشBاھد بعين

  .المصير بأسلوب التقرير والجملة الخبرية

حسBية والنظBر والتأمBل الBدقيق علBى قيمBة الرؤيBة ال اوكل ذلك وغيBره يBدل صBراحة ووضBوح

او اثباتھا ،  بالعين لمختلف الصور والمشاھد التي يريد L من خ�ل استعمالھا توضيح فكرة معينة

  .في ھذا الكتاب العزيز المتلقيحساس في و ااأو زرع تأثير 

التي  تلك، في صور الطبيعة اكثر ما تتجلى الوظيفة العقلية للصورة الفنية في القرآن الكريم و

يرجBBع جمالھBBا الBBى الحقيقBBة ا`لھيBBة، التBBي تظھBBر فBBي روعBBة تلBBك المشBBاھد وايحائھBBا بالقBBدرة ا`لھيBBة 
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 )

المبدعة، وكأن ھذه المشBاھد المصBورة للطبيعBة لوحBات فنيBة لحقBائق دينيBة تBدل علBى مبBدع الكBون 

  .)1(وخالق الحياة، وھو L سبحانه وتعالى

فحين يصور لنا الطبيعة فBي . م بأسرارھا وع�قاتھاو� شك في أن الذي خلق الطبيعة ھو أعل

كتابه العزيز، فان تصويره ھو ا[صدق وا[دق من أي تصوير آخBر، وقBد أراد L مBن تصBويرھا 

أن يلفت انتباه ا�نسان الى بديع خلقه، وقوة قدرته، ويوقظ الحواس والمشاعر والعقول، `دراك ما 

دفه تقديم الحقائق العلمية أو تصBويرھا لمجBرد التصBوير ، وراء الطبيعة من حكمة وغاية، وليس ھ

وانما الھدف أن ينقل ا�نسان  من مظاھرھا الخارجية الى أعماقھا وأسرارھا والحكمة مBن خلقھBا، 

  .أي الى بيان حقيقة ا[لوھية، وآثار الربوبية في ھذا الكون المنظور

ا�فكار الذھنية المتعلقBة بالخBالق والوجBود وقد اعتمد القرآن الكريم في اثبات الحقائق الدينية و

والحيBBاة والمBBوت والمعBBاد وغيرھBBا مBBن أصBBول العقيBBدة ا`لھيBBة علBBى الصBBور والمشBBاھد المحسوسBBة 

للطبيعة والكون، وذلك لكونھا حسية بسيطة تكون أقرب الى ذھن ا�نسان من تلك الحقائق الفكرية 

  . الذھنية المعقدة

ق مBا يBراه بعينBه بسBھولة ويسBر وسBرعة فالمشاھد الحسية يميل اليھا  ا�نسان بطبيعته، ويصد@

  .عن طريق الذھن والمنطق والتفكيرنفسھا تفوق بكثير عما لو أراد تصديق تلك القضايا 

ولذلك نجد القرآن الكريم اتخذ الصورة وسيلة لعرض حقBائق العقيBدة وا`يمBان، [ن الصBورة 

، والحواس البشرية، فكان للقBرآن نتيجBة لBذلك ھBذا التBأثير تخاطب الفطرة البشرية، والبداھة العقلية

  .القوي في العقول والقلوب، في وقت نزوله وفي ھذا الوقت وفي المستقبل

فالقرآن الكريم تناول قضايا كبيرة في الفكBر ا�نسBاني مثBل الخBالق والوجBود والكBون والحيBاة 

ل ھBBذه القضBBايا الفكريBBة مBBن إطارھBBا وا�نسBBان والبعBBث بعBBد المBBوت وغيBBر ذلBBك، واسBBتطاع أن ُيحBBو@ 

، وطريقBة  إلى إطار البداھة ا`نسBانية) محاولة اثباتھا عن طريق الفلسفة والمنطق(الفلسفي المعقد 

  .)2(التصوير الفني التي � تخاطب العقل فقط بل تخاطب العقل والحسR والنفس معا

���    {{{{:فمن ذلك قوله تعBالىUـ�1�� fَـ� ِO �	�FُـY&*�5 &)َـ,َ�َ�    ���Uـ�1�� fَـ� ِO �	�FُـY&*�5 &)َـ,َ�َ�    ���Uـ�1�� fَـ� ِO �	�FُـY&*�5 &)َـ,َ�َ�    ���Uـ�1�� fَـ� ِO �	�FُـY&*�5 &)َـ,َ�َ�             ٍa	�Fُـ�ـ0& �� ��ـ� �َ;ـ �	 ��3ـ�*�5َb �	 ��3ـ*&9�*�R �89َ&ـ$ &)�;َG&َـ��         ٍa	�Fُـ�ـ0& �� ��ـ� �َ;ـ �	 ��3ـ�*�5َb �	 ��3ـ*&9�*�R �89َ&ـ$ &)�;َG&َـ��         ٍa	�Fُـ�ـ0& �� ��ـ� �َ;ـ �	 ��3ـ�*�5َb �	 ��3ـ*&9�*�R �89َ&ـ$ &)�;َG&َـ��         ٍa	�Fُـ�ـ0& �� ��ـ� �َ;ـ �	 ��3ـ�*�5َb �	 ��3ـ*&9�*�R �89َ&ـ$ &)�;َG&َـ�� * * * *�	�	�	�	 �X&َْ7� �X&َْ7� �X&َْ7� �X&َْ7�

ـــــ�9ٍ          ِ;�R ٍa&	َb yIـــــ0& $ُـــــ �� �ـــــ
� 	� �َْ�"�Bْ*ـــــ� ��9;ـــــ �N�	� �3� 	� �َ�ْ)9َ&*ـــــ� ��9;ـــــ��&m�'ـــــ ��ـــــ�9ٍ          ِ;�R ٍa&	َb yIـــــ0& $ُـــــ �� �ـــــ
� 	� �َْ�"�Bْ*ـــــ� ��9;ـــــ �N�	� �3� 	� �َ�ْ)9َ&*ـــــ� ��9;ـــــ��&m�'ـــــ ��ـــــ�9ٍ          ِ;�R ٍa&	َb yIـــــ0& $ُـــــ �� �ـــــ
� 	� �َْ�"�Bْ*ـــــ� ��9;ـــــ �N�	� �3� 	� �َ�ْ)9َ&*ـــــ� ��9;ـــــ��&m�'ـــــ ��ـــــ�9ٍ          ِ;�R ٍa&	َb yIـــــ0& $ُـــــ �� �ـــــ
� 	� �َْ�"�Bْ*ـــــ� ��9;ـــــ �N�	� �3� 	� �َ�ْ)9َ&*ـــــ� ��9;ـــــ��&m�'ـــــ ��ـــــ r��F	� �gْ$ـــــW�� �Fُـــــ�E yI"&ـــــ'� ��*�9ـــــ�ٍ     * * * *  ��&"َH     ٍ9ـــــ��*��ـــــ r��F	� �gْ$ـــــW�� �Fُـــــ�E yI"&ـــــ'�  ��&"َH     ٍ9ـــــ��*��ـــــ r��F	� �gْ$ـــــW�� �Fُـــــ�E yI"&ـــــ'�  ��&"َH     ٍ9ـــــ��*��ـــــ r��F	� �gْ$ـــــW�� �Fُـــــ�E yI"&ـــــ'�  ��&"َH{{{{  

ي�ً حسياً واضحاً يشاھده كل يBوم وفBي كBل وقBت، وليحBتج ، فان L تعالى يقدم ل�نسان دل]8-6/ق[

به عليه ويجعله دلي� على وجوده، ونموذجاً لقدرته وخالقيته، وھBو مBن أوضBح الواضBحات، ومBن 
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م والمزينBBة بBBالنجوم أسBBھل البBBراھين التBBي تخاطBBب الفطBBرة ا�نسBBانية، فھBBذه السBBماء المبنيBBة فBBوقھ

جز، من المستحيل أن تأتي صدفة من دون يد حكيمBة صBانعة الترتيب والتدبير المع والكواكب بھذا

خالقة لھBا، وكBذلك ھBذه ا[رض بمBا فيھBا مBن جبBال رواسBي وسBبل وفجBاج، ومBا فيھBا مBن مختلBف 

النباتات والزروع، كل ذلك فيه دليل واضح علBى وجBود تلBك اليBد الخالقBة الصBانعة الحكيمBة، فھBي 

ة، والقلBBب الصBBافي الBBذي لBBم تكBBدره الحجBBب واUثBBام، ادلBBة حسBBية وجدانيBBة تخاطBBب الفطBBرة ا�نسBBاني

ولھBذا كانBBت اUيBة ا[خيBرة فBBي . ليBؤمن بوجBود L تعBBالى خBالق السBماء وا[رض والحيBBاة والمBوت

أعقاب تلك الصور تعب@ر عن الغرض الحقيقي من وراء استعمال تلك الصور في ھذا السياق، فھي 

  . ظيفة العقلية الموضحة لعظمة الخالق ووجودهفتكشف عن الو) تبصرة وذكرى لكل عبد منيب(

وكذلك يوظف L تعالى صوراً أخرى تشير الى إمكانية الحياة بعد الموت وخروج العباد مBن 

�$ـ�ً �َ/َْ�"�Bْ*ـ� Rِـ<� \�*�ـ��J 	� �2ـ�� �����Qْـ9'�           {{{{ :قBال تعBالى .القبور في يوم القيامBة�"�� r���ـ ���Uـ���ـ1�� �0 ���ْ*ـLَ� �	           �'9ـ���Qْ�� ��$ـ�ً �َ/َْ�"�Bْ*ـ� Rِـ<� \�*�ـ��J 	� �2ـ��"�� r���ـ ���Uـ���ـ1�� �0 ���ْ*ـLَ� �	           �'9ـ���Qْ�� ��$ـ�ً �َ/َْ�"�Bْ*ـ� Rِـ<� \�*�ـ��J 	� �2ـ��"�� r���ـ ���Uـ���ـ1�� �0 ���ْ*ـLَ� �	           �'9ـ���Qْ�� ��$ـ�ً �َ/َْ�"�Bْ*ـ� Rِـ<� \�*�ـ��J 	� �2ـ��"�� r���ـ ���Uـ���ـ1�� �0 ���ْ*ـLَ� �	 * * * * �	 �	 �	 �	  َIْـM�*��  َIْـM�*��  َIْـM�*��  َIْـM�*��

 v'9�uَ� vxْ,َ= �;َ� �J�(�N�R v'9�uَ� vxْ,َ= �;َ� �J�(�N�R v'9�uَ� vxْ,َ= �;َ� �J�(�N�R v'9�uَ� vxْ,َ= �;َ� �J�(�N�R * * * *�a	�FُMْ�� �!��4َ$ ً�B&9�� r��'ْ,�R �>ِR �*&9�9&2َ� �	 �m�"�<ْ,�� ً�Gbِْ�a	�FُMْ�� �!��4َ$ ً�B&9�� r��'ْ,�R �>ِR �*&9�9&2َ� �	 �m�"�<ْ,�� ً�Gbِْ�a	�FُMْ�� �!��4َ$ ً�B&9�� r��'ْ,�R �>ِR �*&9�9&2َ� �	 �m�"�<ْ,�� ً�Gbِْ�a	�FُMْ�� �!��4َ$ ً�B&9�� r��'ْ,�R �>ِR �*&9�9&2َ� �	 �m�"�<ْ,�� ً�Gbِْ، ويورد دلي�ً حسياً واضحاً ]11-9/ق[ }}}}

لمشاھد إنبات الجنات والزرع بعد نزول المطر، وكيBف يخBرج مBن بBاطن ا[رض، وينمBو ليصBبح 

ات، وأن عمليBة الخBروج وا�نبBات تشBير مBن طBرف خفBي إلBى امكانيBة نخ� عظيما وأشجاراً باسBق

خروج ا[موات من قبورھم، وعودتھم الى الحياة بعد الممBات، وأن القBادر علBى فعBل ا[ولBى قBادر 

كBذلك (حBرف الكBاف بوسBاطة ثانيBة صBورة الا[ولBى بال الصBورةوأن فBي تشBبيه . على فعBل الثانيBة

الصBحة والوجBود، وھBذا ھBو الغBرض الحقيقBي مBن اسBتعمال ھBذا يفيBد دلBي� علBى امكBان ) الخBروج

  .التصوير في ھذا السياق، والوظيفة العقلية المرادة من ا�ستعمال

دليBBل : نBBوعين ھمBBا علBBىوقBد قسBBم بعBBض العلمBBاء اسBBتد�ل L تعBBالى بصBور الكBBون والطبيعBBة 

  )1( .العناية ودليل ا�ختراع

مصورة للطبيعة التي تتضمن دليل العناية با`نسان قوله فمن أمثلة الصور الكونية والمشاھد ال

��mً {{{{: تعالى;�� �X&َْ7� ِI�<&Pَ� &)َ�َ� ً�m�;�� �X&َْ7� ِI�<&Pَ� &)َ�َ� ً�m�;�� �X&َْ7� ِI�<&Pَ� &)َ�َ� ً�m�;�� �X&َْ7� ِI�<&Pَ� &)َ�َ� * * * * ً�m�H&	َ� َK�"ِPْ�� �	 ً�m�H&	َ� َK�"ِPْ�� �	 ً�m�H&	َ� َK�"ِPْ�� �	 ً�m�H&	َ� َK�"ِPْ�� �	 * * * * ً�\�	bَْ� &)ُ$�*(َْ,�- �	 ً�\�	bَْ� &)ُ$�*(َْ,�- �	 ً�\�	bَْ� &)ُ$�*(َْ,�- �	 ً�\�	bَْ� &)ُ$�*(َْ,�- �	 * * * *  ً�H����N &)ُWـ"&�َ� �*ْ,�<�\ �	  ً�H����N &)ُWـ"&�َ� �*ْ,�<�\ �	  ً�H����N &)ُWـ"&�َ� �*ْ,�<�\ �	  ً�H����N &)ُWـ"&�َ� �*ْ,�<�\ �	 * * * *   َI9&ـ#,�� �	� \�>�,ْ*�ـ� ��,#9&ـIَ   	� \�>�,ْ*�ـ� ��,#9&ـIَ   	� \�>�,ْ*�ـ� ��,#9&ـIَ   	� \�>�,ْ*�ـ

 ً�N�"�� ً�N�"�� ً�N�"�� ً�N�"�� * * * * ً� �<�� ��;�*�� ��*ْ,�<�\ �	 ً� �<�� ��;�*�� ��*ْ,�<�\ �	 ً� �<�� ��;�*�� ��*ْ,�<�\ �	 ً� �<�� ��;�*�� ��*ْ,�<�\ �	 * * * *&9�*�R �	&9�*�R �	&9�*�R �	&9�*�R �	 ً�m�'�  ً�<&"�N &)ُWَG&�َ� �* ً�m�'�  ً�<&"�N &)ُWَG&�َ� �* ً�m�'�  ً�<&"�N &)ُWَG&�َ� �* ً�m�'�  ً�<&"�N &)ُWَG&�َ� �* * * * * ً�\��3�	 ً�\�F�N �*ْ,�<�\ �	 ً�\��3�	 ً�\�F�N �*ْ,�<�\ �	 ً�\��3�	 ً�\�F�N �*ْ,�<�\ �	 ً�\��3�	 ً�\�F�N �*ْ,�<�\ �	 * * * * ً�\��Pَ. r��� �J�F��&<�Uْ�� �0�� �*ْ��L�َْ� �	 ً�\��Pَ. r��� �J�F��&<�Uْ�� �0�� �*ْ��L�َْ� �	 ً�\��Pَ. r��� �J�F��&<�Uْ�� �0�� �*ْ��L�َْ� �	 ً�\��Pَ. r��� �J�F��&<�Uْ�� �0�� �*ْ��L�َْ� �	

 * * * * ً�H�"َ� �	 ��"�2 �>ِR �aِFْM�*�� ً�H�"َ� �	 ��"�2 �>ِR �aِFْM�*�� ً�H�"َ� �	 ��"�2 �>ِR �aِFْM�*�� ً�H�"َ� �	 ��"�2 �>ِR �aِFْM�*�� * * * * ً�َ�ْ���ـ� �J��*�\ �	 ً�َ�ْ���ـ� �J��*�\ �	 ً�َ�ْ���ـ� �J��*�\ �	 ً�َ�ْ���ـ� �J��فھذه كلھBا صBور ومشBاھد حسBية منظBورة مدركBة ] 16-6/النبأ[ }}}}	� \�*

  .يتأمل عناية L تعالى بخلقه مألوفة تحرك عقل ا�نسان وتجعله
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قولBBه  فBBي ھافنجBBد. أمBا تلBBك الصBBور الكونيBBة والمشBاھد الطبيعيBBة التBBي تتضBBمن دليBل ا�ختBBراع

��yIُ$ &0 {{{{: تعالى �;9�� ���R �	 &)ُWِR �'9�UَH &Zَ� �
�N�	� ِX&َْ7� 
�� f(ْ�َ� �	 �;َ�&	�FَH �'�U�E ِF&9َpِR �J�	�U�1�� �tَ,�- yIُ$ &0�� �;9�� ���R �	 &)ُWِR �'9�UَH &Zَ� �
�N�	� ِX&َْ7� 
�� f(ْ�َ� �	 �;َ�&	�FَH �'�U�E ِF&9َpِR �J�	�U�1�� �tَ,�- yIُ$ &0�� �;9�� ���R �	 &)ُWِR �'9�UَH &Zَ� �
�N�	� ِX&َْ7� 
�� f(ْ�َ� �	 �;َ�&	�FَH �'�U�E ِF&9َpِR �J�	�U�1�� �tَ,�- yIُ$ &0�� �;9�� ���R �	 &)ُWِR �'9�UَH &Zَ� �
�N�	� ِX&َْ7� 
�� f(ْ�َ� �	 �;َ�&	�FَH �'�U�E ِF&9َpِR �J�	�U�1�� �tَ,�- �	 �d�R�m �	 �d�R�m �	 �d�R�m �	 �d�R�m �0�� �*ْ��L�َْ� �0�� �*ْ��L�َْ� �0�� �*ْ��L�َْ� �0�� �*ْ��L�َْ�

 ٍ)5ِFَ$ ٍa&	َb yIُ$ &0�� �;9�� �*Bْ�"�َْ/َ� r��� ���U�1�� ٍ)5ِFَ$ ٍa&	َb yIُ$ &0�� �;9�� �*Bْ�"�َْ/َ� r��� ���U�1�� ٍ)5ِFَ$ ٍa&	َb yIُ$ &0�� �;9�� �*Bْ�"�َْ/َ� r��� ���U�1�� ٍ)5ِFَ$ ٍa&	َb yIُ$ &0�� �;9�� �*Bْ�"�َْ/َ� r��� ���U�1�� * * * *�Aِ"�� ٍKsَ~ 
�� �Z��U���#Y�� ِI�R �>��	�m &0�� �05�4#�� �tَ,�- �g �� 
��	�َ/َ� �>#,�� �tْ,�- �43�Aِ"�� ٍKsَ~ 
�� �Z��U���#Y�� ِI�R �>��	�m &0�� �05�4#�� �tَ,�- �g �� 
��	�َ/َ� �>#,�� �tْ,�- �43�Aِ"�� ٍKsَ~ 
�� �Z��U���#Y�� ِI�R �>��	�m &0�� �05�4#�� �tَ,�- �g �� 
��	�َ/َ� �>#,�� �tْ,�- �43�Aِ"�� ٍKsَ~ 
�� �Z��U���#Y�� ِI�R �>��	�m &0�� �05�4#�� �tَ,�- �g �� 
��	�َ/َ� �>#,�� �tْ,�- �43{{{{ 

والBدواب فھذه صBور ومشBاھد تBدل علBى ابBداع خلBق L فBي السBموات وا[رض، ] 11-10: لقمان[

والنبات، لكل مبصر يرى ھذه ا[دلة والمشاھد أمامه، بل يحتج L بعد ذلك على المعاندين بأن ھذه 

الصور تمثل خلق L، فھل عندكم أدلة أخرى مثلھا توضح ماذا خلق الBذين مBن دونBه، أي يطBالبھم 

  . بدليل آخر نظير دليله الذي ساقه اليھم قبل قليل

يعBBة ھBBي الوحيBBدة التBBي تفيBBد وظيفBBة عقليBBة مفادھBBا توضBBيح بعBBض وليسBBت صBBور الكBBون والطب

التي من أجلھا سيقت تلك الصور والمشاھد واثباتھا ، المفاھيم ا�عتقادية والمعاني الفكرية المختلفة 

  .في النص القرآني

مفادھBا  فتصوير المعاني الذھنية بالصور الحسية والمشاھد المنظورة تفيد وظيفة عقليBة أيضBاً 

ر الى تلك الوظيفة مباشBرة وبصBورة واضBحة بعBد انتھBاء التصBوير، شَ والتوضيح، وأن لم يُ  الشرح

تتضح بعد ھنا في أغلب صور الكون والطبيعة، ولكن الغاية من ا�ستعمال  الذي وجدناهنظير ذلك 

  .اعمال قليل للفكر او بعض التدبر


� �E{{{{ففي قوله تعالى �*ْpُH &0َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�E �
�*ْpُH &0َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�E �
�*ْpُH &0َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�E �
�*ْpُH &0َ� �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO &)�3 ِ��*�� �c�Q&�َ� �!�h�	ُ� �	 ً�h&9�  �>#,�� �0�� &)�3�mn&	َ� n �	 &)�;ُ���&�َ� &)�;&* &)�3 ِ��*�� �c�Q&�َ� �!�h�	ُ� �	 ً�h&9�  �>#,�� �0�� &)�3�mn&	َ� n �	 &)�;ُ���&�َ� &)�;&* &)�3 ِ��*�� �c�Q&�َ� �!�h�	ُ� �	 ً�h&9�  �>#,�� �0�� &)�3�mn&	َ� n �	 &)�;ُ���&�َ� &)�;&* &)�3 ِ��*�� �c�Q&�َ� �!�h�	ُ� �	 ً�h&9�  �>#,�� �0�� &)�3�mn&	َ� n �	 &)�;ُ���&�َ� &)�;&*

 �Z	�'���- �;9�� �Z	�'���- �;9�� �Z	�'���- �;9�� �Z	�'���- �;9�� * * * *َ� &)�;�1ُ��َْ� ���Uَ,َk ٍ6&�َG ��&F�2 &V�R��َ� �F�� �;9�� ٍz5ِ ِIَ]�Uَ$ �9ْ��'�� ���9�Qْ�� �[�43 
�� �Z�ُ(��&*�5 �� ُIَ]��َ� &)�;�1ُ��َْ� ���Uَ,َk ٍ6&�َG ��&F�2 &V�R��َ� �F�� �;9�� ٍz5ِ ِIَ]�Uَ$ �9ْ��'�� ���9�Qْ�� �[�43 
�� �Z�ُ(��&*�5 �� ُIَ]��َ� &)�;�1ُ��َْ� ���Uَ,َk ٍ6&�َG ��&F�2 &V�R��َ� �F�� �;9�� ٍz5ِ ِIَ]�Uَ$ �9ْ��'�� ���9�Qْ�� �[�43 
�� �Z�ُ(��&*�5 �� ُIَ]��َ� &)�;�1ُ��َْ� ���Uَ,َk ٍ6&�َG ��&F�2 &V�R��َ� �F�� �;9�� ٍz5ِ ِIَ]�Uَ$ �9ْ��'�� ���9�Qْ�� �[�43 
�� �Z�ُ(��&*�5 �� ُIَ]���>BَْWَ,&3َ/�>BَْWَ,&3َ/�>BَْWَ,&3َ/�>BَْWَ,&3َ/{{{{ ]ال 

بالصBBورة  –وھBBو مBBن المعBBاني الذھنيBBة  –أفBBاد تصBBوير انفBBاق الBBذين كفBBروا  ].117-116/عمBBران

التي تأتي على حرث قوم ظلموا أنفسBھم  )1(.الحسية المشاھدة، والمتمثلة بتلك الريح الشديدة الباردة

ي بدايBة لمعنى الBوارد فBشرحا لتوضيحاً لذلك التقرير و وتجعله خرابا كأن لم يكن من قبل ، فتھلكه

فBان L . فإن الظالمين مھما امتلكوا من أموال وأو�د، ومھما بلغوا من الغنى والقوة والتجبر. اUية

فھBذه الصBورة تمBس الBذھن . سينتقم منھم ويذھب بغناھم وأموالھم و� مفر لھBم مBن غضBبه وعذابBه

ونفسBية فBي وقBت والوجدان معا، وتحBرك ا[حاسBيس فBي الBنفس ا�نسBانية وتحقBق وظيفتBين عقليBة 

  .جاءت لھداية البشر في ھذه الدنيا وتبصرة لھم الى الصراط المستقيم. واحد
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&{{{{: وكذلك نجد في قوله تعالى�:ِR &)�;َ� �Z��"9ِPَB&1�5 n �>��	�m &0�� �Z��E&'�5 �05�4#�� �	 �t�Qْ�� ����&E�m �>َ�&
�:ِR &)�;َ� �Z��"9ِPَB&1�5 n �>��	�m &0�� �Z��E&'�5 �05�4#�� �	 �t�Qْ�� ����&E�m �>َ�&
�:ِR &)�;َ� �Z��"9ِPَB&1�5 n �>��	�m &0�� �Z��E&'�5 �05�4#�� �	 �t�Qْ�� ����&E�m �>َ�&
�:ِR &)�;َ� �Z��"9ِPَB&1�5 n �>��	�m &0�� �Z��E&'�5 �05�4#�� �	 �t�Qْ�� ����&E�m �>َ�     �>&9#�َ$ �j�N�"َ$ #nِO �� �>&9#�َ$ �j�N�"َ$ #nِO �� �>&9#�َ$ �j�N�"َ$ #nِO �� �>&9#�َ$ �j�N�"َ$ #nِO ��

� َ�ُ,&"�9�� ���Uْ�� fَ�ِO� َ�ُ,&"�9�� ���Uْ�� fَ�ِO� َ�ُ,&"�9�� ���Uْ�� fَ�ِO� َ�ُ,&"�9�� ���Uْ�� fَ�ِOٍKsَ~ 
�� #nِO �05ِF���Wْ�� ���E�m �� �	 �>�p���"ِR ���3 �� �	 �[�ٍKsَ~ 
�� #nِO �05ِF���Wْ�� ���E�m �� �	 �>�p���"ِR ���3 �� �	 �[�ٍKsَ~ 
�� #nِO �05ِF���Wْ�� ���E�m �� �	 �>�p���"ِR ���3 �� �	 �[�ٍKsَ~ 
�� #nِO �05ِF���Wْ�� ���E�m �� �	 �>�p���"ِR ���3 �� �	 �[�وتمثي�ً ، نجد تصويراً حسياً  ].14/الرعد[} } } } 

B فحالBه ، ح حBال مBن يBدعوا غيBر L اعتقBادا منBه أنBه سBينفعه، ولكBن ھيھBات لمشاھد منظورة توض@

مھما  اليه و� يرتوي من العطشل الماء ولكن � يص، كفيه الى الماء ليبلغ فاه  ھجعكحال شخص 

  .ومھما بلغ جھده في الدعاء، اطال في ھذه الصورة 

تصوير تمثيلي يوضح التقرير الموجود في بدايBة اUيBة المباركBة والمتضBمن معنBى عBدم فھذا 

  .ونھم من دون Lولھم على شيء من أولئك الذين يعبدحص

فBBة بعBض الصBBور الفنيBة فBBي القBBرآن وكBذلك تبلBBورت الصBلة بBBين التوضBيح والمبالغBBة فBي وظي

الكريم، فقد لوحظ أن القرآن الكريم يعنف فBي خطBاب الجBاھلين توضBيحاً وتھBوي�ً، وترغيبBا فيلجBأ 

الى طريقة خاصة في تقديم المعنى تعتمد على المبالغة في الوصف اعتمادا ملحوظا، وذلك كما في 

��� 	� �      {{{{: قوله تعالىUـ�� �E &VَW�R,َـ1�� �)ِ;&9Uَ�  � �	 ���Uـ�� �E &VَW�R,َـ1�� �)ِ;&9Uَ�  � �	 ���Uـ�� �E &VَW�R,َـ1�� �)ِ;&9Uَ�  � �	 ���Uـ�� �E &VَW�R,َـ1�� �)ِ;&9Uَ�   �05ِFَـY&*�� ��ُ���ـ� $ـ �	 �X&َْ7   �05ِFَـY&*�� ��ُ���ـ� $ـ �	 �X&َْ7   �05ِFَـY&*�� ��ُ���ـ� $ـ �	 �X&َْ7   �05ِFَـY&*�� ��ُ���ـ� $ـ �	 �X&، فBان السBماء � تبكBي ]29/الBدخان[ }}}}7َْ

حقيقة وانما سيق ھذا التعبير والتصوير لغرض المبالغة في الوصف وتضخيم المعنى في النفوس، 

وان العرب اذا ارادت تعظيم مھلك رجBل عظBيم الشBأن، رفيBع المكBان، عBام النفBع، كثيBر الصBنائع، 

ه، وكسف القمر لفقده، وبكته الريح والبرق والسBماء وا[رض، ولBيس ذلBك أظلمت الشمس ل: تقول

  .)1(بكذب، [نھم جميعا متواطئون عليه، والسامع له يعرف مذھب القائل فيه

ــ�d        {{{{: وكBذلك فBي قولBBه تعBالى �5ِ�Pْ�� 
�ـ� =pََـUْ�� fــ��� �U�2,ْ*ـ�$ُ(& ��ـUَ� �ــO    �dِ�#ــ �5ِ�Pْ�� 
�ـ� =pََـUْ�� fــ��� �U�2,ْ*ـ�$ُ(& ��ـUَ� �ــO    �dِ�#ــ �5ِ�Pْ�� 
�ـ� =pََـUْ�� fــ��� �U�2,ْ*ـ�$ُ(& ��ـUَ� �ــO    �dِ�#ــ �5ِ�Pْ�� 
�ـ� =pََـUْ�� fــ��� �U�2,ْ*ـ�$ُ(& ��ـUَ� �نجBBد فيBه مبالغBBة ] 11/الحاقBة[ }}}}Oِ�#ــ

  .)2( ’’[ن طغى على قاھراً، وھو مبالغة في عظم الحال‘‘، للمعنى اوتضخيم

�Wَ� ُ �Fْ��*�Nُ(& ��5َ;�ـ Wَ� ُ �Fْ��*�Nُ(& ��5َ;�ـ Wَ� ُ �Fْ��*�Nُ(& ��5َ;�ـ Wَ� ُ �Fْ��*�Nُ(& ��5َ;�ـ     {{{{: وكذلك في قوله تعالى���     ِZsَ(#]ـ�� ِZsَ(#]ـ�� ِZsَ(#]ـ�� ِZsَ(#]رحمن[} } } } ��ـB31/ال [ ،ةBوير مبالغBاد التصBن  ، أف]‘‘ L

  .)3( ’’عز وجل � يشغله شأن عن شأن، ولكن ھذا أبلغ في الوعيد

  

  الوظيفة النفسية: ثانيا

ئدة النفسية والوظيفة الشعورية التي تولدھا الصورة عنBد المتلقBي، فتدفُعBُه الBى اتخBاذ الفا وھي

، وضBرب الBى ھBذه الوظيفBة عبBد القBاھر الجرجBاني  فقBد اشBارسلوك معين مقصود يبتغيه المتكلم، 
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 )

لو كان الرجل مث� على طرف نھر في وقت مخاطبة صBاحبه واخبBاره بأنBه � ‘‘: ، فقاللھاا�مثلة 

... ؟انظر ھل جعل في كفي من الماء شيء: من سعيه على شيء فأدخل يده في الماء، وقال يحصل

  .)1(’’كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل

طره على لم يزل ذاك عن ذكره وقلبه، وقصر خوا وكذا تقول ف�ن اذا ھمR بالشيء‘‘:اضافثم 

، ةنه، فتحتاط للمعنى بأبلغ ما يمكن، ثم � ترى في نفسBك لBه ھBزع امضاء عزمه، ولم يشغله شيء

  :و� تصادف لما تسمعه اريحية، وانما تسمع حديثاً ساذجاً وخبراً غف�ً، حتى اذا قلت

  

   

  )2(اذا ھمR ألقى بين عينيه عزمه        

  .)3(“� تملك دفعھا عنك... امت�ت نفسك سروراً وأدركتك طربة

اثبات الخيال في النفس بصBورة المشBبه بBه، أو ‘‘يه فإن فائدته تكمن في وھكذا ا[مر في التشب

بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه، أ� ترى أنك اذا َشبRھت صورة بصBورة 

ھي أحسBن منھBا، كBان ذلBك مثبتBاً فBي الBنفس خيBا�ً قبيحBاً يBدعو الBى التنفيBر عنھBا؟، وھBذا � نBزاع 

  .)4(’’فيه

لترغيب أو الترھيب أو التحسين أو التقبيح أثران نفسيان يتولدان بفعل بعض الصBور الفنيBة فا

عند المخاطب، فيتأثر بذلك، وتحدث له استجابه سلوكية معينة بفضل ھBذا التصBوير، وربمBا يBؤدي 

انھBBاض النفBBوس الBBى فعBBل شBBيء، أو طلبBBه او اعتقBBاده، أو التخلBBي عBBن فعلBBه أو طلبBBه أو ‘‘ذلBBك الBBى 

ةاعت Rأثير ،  )5(’’قاده، بما يخيل لھا من حسن، أو قبح أو ج�لة أو خسBي التBغ فBدرة البليBوھنا تبرز ق

المتلقي بفعل التصBوير، ومقBدار وقBع المعBاني وا[فكBار علBى نفسBه، بشBكل يBؤدي الBى ترغيBب  في

  .)6(المتلقي في أمر من ا[مور أو تنفيره منه
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اء استعمال الصBورة فBي المتولد لدى المتلقي من جرّ  أما السبب الكامن وراء ھذا ا[ثر النفسي

ان المعنى اذا اتاك ممث� فھو في ا[كثر ينجلي لك بعد أن يحوجك الى طلبه ‘‘فإنه يرجع الى الك�م 

ة في طلبه ، بالفكرة، وتحريك الخاطر له Rاذا نيل بعد  المركوز في الطبع ان الشيءومن ، ... والِھم

ه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيلBه احلBى، وبBالميزة أولBى، فكBان موقُعBُه مBن الطلب له وا�شتياق الي

  .)1(’’ن واشغفبه أضالنفس اجل والطف، وكانت 

فالصورة تفرض على المتلقي نوعاً من ا�نتباه للمعنى الBذي تعرضBه، والطريقBة التBي تجعلBه 

مباشBر، وانمBا تعرضBه مBن  يتفاعل مع ذلك المعنى ويتأثر به، وذلك [نھا � تعرض المعنى بشBكل

خ�ل سلسلة من ا�شارات المرتبطة بBذلك المعنBى علBى نحBو معBين، فتفBرض الصBورة بBذلك علBى 

المتلقي نوعBا مBن ا�نتبBاه واليقظBة، [نھBا تبطBئ ايقBاع التقائBه بBالمعنى، وتنحBرف بBه الBى اشBارات 

ويشBعر لBذلك بنBوع مBن ، ول الBى المعنBى دونھBا، فينشBط الBذھنفرعية غير مباشرة، � يمكن الوص

والبحBBث عBBن تلBBك الع�قBBات وا�شBBارات التBBي تعتمBBد عليھBBا الصBBورة،  ،الفضBول يدفعBBه الBBى التأمBBل 

وعلى قدر الجھد المبذول في ھذه العملية تتحدد قيمة الصورة الفنية وأھميتھا، وتتحدد كذلك المتعBة 

  .)2(الذھنية التي يستشعرھا المتلقي

اUخرة ھي ا[برز في القرآن الكريم في إفادة الوظيفة النفسBية ولعل صور العذاب والنعيم في 

  .مشاعر الخوف والرجاء أو الترھيب والترغيب التي تثير

فھذه الصBور تخاطBب المشBاعر الفطريBة فBي ا�نسBان فتحركھBا وتبعثھBا مBن كوامنھBا لتھBذيبھا 

  .)3(ھذه الحياة الدنيا وتضعھا في خطھا الصحيح حتى تستقيم حياة ا�نسان السلوكية والنفسية في

3� ���9{{{{: في قوله تعالىف�F&9َ� ً�m�ُ,�\ &)�3�*ْ��'�R &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� �U#,ُ$ ً��� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N �*�H�5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�9�� �3�F&9َ� ً�m�ُ,�\ &)�3�*ْ��'�R &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� �U#,ُ$ ً��� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N �*�H�5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�9�� �3�F&9َ� ً�m�ُ,�\ &)�3�*ْ��'�R &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� �U#,ُ$ ً��� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N �*�H�5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO�9�� �3�F&9َ� ً�m�ُ,�\ &)�3�*ْ��'�R &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� �U#,ُ$ ً��� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N �*�H�5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �ZِO ��ُG	ُ4 ��ُG	ُ4 ��ُG	ُ4 ��ُG	ُ4

 ً��U9�W�2 ً�L5ِL�E �Zـ$ �>#,�� �ZِO �c�4�<ْ�� ً��U9�W�2 ً�L5ِL�E �Zـ$ �>#,�� �ZِO �c�4�<ْ�� ً��U9�W�2 ً�L5ِL�E �Zـ$ �>#,�� �ZِO �c�4�<ْ�� ً��U9�W�2 ً�L5ِL�E �Zـ$ �>#,�� �ZِO �c�4�<ْ�� { { { {]ار، تصوير مرعب لمشھد من م].  56/النساءBي النBشاھد العذاب ف

ففض�BB عBBن د�لBBة . ُيثيBBر فBBي نفBBس السBBامع مشBBاعر الرھبBBة والخBBوف مBBن ھBBذا المصBBير المحتBBوم

د�لة أخرى تفيد طول ) تجَ ضَ نَ (التي تفيد معنى القوة والقسوة والحركة الشديدة فان في ) نصليھم(

بBل  وفBي مBدة محBدودة ،وينتھي العذاب بسرعة المدة واستمرار الزمن، فھي � تحترق مرة واحدة 

كنايBBة علBBى طBBول مBBدة العBBذاب ھنBBاك، وبعBBد ھBBذا كلBBه وبعBBد أن تحتBBرق  يBBة ،و@ ھBBي تنضBBج بBBبطء ورَ 

 �Bان فBد ا�نسBا[لم عنBاس بBا ا�حسBاً لخ�يBد احتراقBالجلود، ولكي � يقول أحد أن في احتراق الجل
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عيBد علBيھم الكBرة، ويعBود علBيھم أنه سيبدلھم جلوداً غيرھBا، وييشير L تعالى الى  ؛ يشعر بالعذاب

  .واضحة في افادة معنى التكرار والدوام لھذه العملية طيلة بقائھم في النار) كلما(ود�لة . العذاب

وفي المقابل فان صور النعيم تثير مشاعر الرجاء لدى السامع، [نھا سيقت مBن أجBل ترغيBب 

مBن انBواع الملBذات والراحBة والسBعادة التBي  ومBا فيھBا ك النعيم الخالد والجنان ا[بديةا�نسان في ذل

  .أعدت للمؤمنين خالدين فيھا أبدا

���A {{{{: يقول تعالىَ� ٍ6�(�� 
�� �A�(#B�Uْ�� �ZِO �A��َ� ٍ6�(�� 
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�)9�Y�<ْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �!�R� &0�� rsْuَ��)9�Y�<ْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �!�R� &0�� rsْuَ��)9�Y�<ْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �!�R� &0�� rsْuَ��)9�Y�<ْ�� ُb&�َ�ْ�� ���3 �!��g �!�R� &0�� rsْuَ� { { { {]ك  امثلةتوضح اذ نجد ھنا صوراً ومشاھد  ].57-51/الدخانBن تلBم

ِنعٌم معنويBة تتمثBل با[مBان والراحBة والطمأنينBة، وِنعBٌم حسBي@ة . للمتقين في اUخرةالتي اعدت النعم 

تتمثل في تلك الجنان والعيون والم�بس الفاخرة الجميلة، والحور العين والطعام والشراب وغيرھا 

معھBا النفBوس، لتتنBاغم  ؛ من النَِعم التي يتفضل بھا L تعالى عليھم، جزاءاً لتقواھم في الحياة الدنيا

الوظيفة المقصBودة وھي ،  وتطرب اليھا المشاعر، وترغب في نوالھا القلوب، وتشتاق اليھا ا[فئدة

  . من ا�ستعمال، والفائدة المرجوة من التصوير

بBل بBل أن ھنBاك  على اUخرة فقBط ، وليس الترغيب والترھيب في الصورة القرآنية مقصوراً 

ة الدنيا تھBدف الBى ترغيBب ا�نسBان لفعBل الخيBر وتنفيBره عBن ومشاھد من الحيا توجد ھناك صورة

والتBBزام جBBادة الصBBواب، وتنيBBر طريقBBه، وتھBBذب نفسBBه ، فعBBل الشBBر، فتھديBBه الBBى طريBBق الص�BBح 

  .وسلوكه ليكون مرضيا عند L والمجتمع

�&ـ���َ;�(& ��ـ
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Bح ھBBذه ]261/البقBرة[ }}}}�Nـ*�IِRَ ��ـ ، حيBث توض@

Bذي سBايالصورة فائدة ا�نفاق في الحياة الدنيا، والخير الوفير الBرك جنيه ا�نسBدھا فتتحBنفس ن بعBال

  .يهلفعل الخير وتزاد رغبتھا ف

، او سBجية قبيحBة مغلوط وكذلك ايضاً عندما يريد L تعالى أن ُينف@ر ا`نسان من سلوك معين 

عليه أن يتجنبھا في حياته كالبخل وا`قتار مث�ً، فانه يصور له صBورة ُتعب@Bر عBن ذلBك، كمBا فBي ، 
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ع التنفيBر فتتأثر النفس بھذه الصور والمشBاھد وتتفاعBل معھBا، وتتحBرك داخلھBا دوافB]. 266/البقرة[

القبيحة، بعBد أن رأت وشBاھدت عاقبBة وجBزاء مBن يتمسBك بھBا  ة والسجيةلوا�بتعاد عن ھذه الخص

  .التصوير من خ�ل اسلوب

رآنية التأثير في النفوس فقط كما تفعل الصورة ا[دبية عموما، بل إذن ليس ھدف الصورة الق 

أنھا تقوم با`ضافة الى ذلك بتربية النفس ا`نسانية وتھBذيبھا وصBقلھا بمBا ينسBجم مBع مبBادئ الBدين 

  .)1(الحق والتصور ا`س�مي للعقيدة

  

  الوظيفة الفنية: ثالثاً 

تضاف الى فوائدھا السBابقة، � تنفBك عنھBا، وتبقى ھناك وظيفة اخرى للصورة الفنية، وفائدة 

وتأتي بصBحبتھا اثنBاء ا�سBتعمال، وھBي تلBك التBي � يقصBد منھBا النفBع المباشBر فBي توجيBه سBلوك 

المتلقي ومواقفه، بقدر ما يقصد منھا تحقيق نوع من المتعة الشكلية والوظيفة الفنية تكون ھي غاية 

  .)2(في ذاتھا وليست وسيلة [ي شئ آخر

 الوظيفBة و� تنفك عنھBا فBي جميBع الصBور، وھBذه. عن تلك الوظائف السابقة تھاتقل أھمي �و

 )3(يمكن ان نلمسھا بدقة التصوير وحسن التركيب وتناسق ا�جزاء وجمال البناء وروعBة ا�خBراج

؛ والب�غBة المعجBزة  التي تفيد إثبBات القBدرة البBاھرة في القرآنوغيرھا من السمات الفنية للصورة 

وتحقق أغراضاً أخBرى غيBر تلBك ا[غBراض والوظBائف المباشBرة . للتصوير في ھذا القرآن الكريم

اغراضا فنية غير مباشرة تفيد اثبات اعجاز ھذا القرآن الكريم، وصدق . والقريبة للصورة القرآنية

  .في رسالته وتحدياً لمعانديه، وحجة باقية ما بقي الليل والنھار fالرسول ا[كرم 

ك تجمع الصورة القرآنية بين الوظيفة الفنية والوظيفة الدينية، في نسBيج موحBد مقصBود وبذل‘‘

في التعبير القرآني، �ن L سبحانه وتعالى اراد مBن خ�Bل البنBاء الفنBي للقBرآن، ان يحقBق غرضBاً 

يضBا دينياً، وھو اعجازه للبشر، فكما أن ا�عجاز ا�لھي ملحوظ في الكون والحياة وا�نسان فھBو أ

  .)4(’’ظاھرة مقروءة في ك�مه وھو القرآن الكريم
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وھكذا في بقية الصور الفنية في القرآن الكريم، كتلك الصور والمشاھد في القصص الماضية 

فانھا تفيBد وظBائف كثيBرة مختلفBة يصBرح السBياق ، وا�حداث الواقعية وا�مثال المصورة وغيرھا 

  .اطھا حينا آخرببعضھا حينا ويترك للفكر عملية استنب

أحداث القصBة بفالدقة في رسم الصور والمشاھد في القصص القرآني يزيد من انفعال القارئ 

. ويتBBأثر بأفكارھBBا ونتائجھBBا ويتخيBBل نفسBBه وسBBط تلBBك ا�حBBداث وكأنBBه أحBBد اقطBBاب الصBBراع فيھBBا

  .فيكتسب العبرة والموعظة ويستثير السلوك والعمل والشعور الذي يجده مناسبا له

�ْ"ـ�cِ     {{{{: في قوله تعالى ولعل َْ7� 
��	ُ�7 v��F&"�E &)ِ;����َG 
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��	ُ�7 v��F&"�E &)ِ;����َG 
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�� �Z�$ &'َ(َ� ِc��ْ"ـ َْ7� 
��	ُ�7 v��F&"�E &)ِ;����َG 
�� �Z�بيانا واضحا علBى ] 111/يوسف[ }}}}�َ)َ'& $

فھBي ترمBي . وظيفة القصة بمضامينھا وصورھا ومشاھدھا وأحداثھا وأشخاصھا في القرآن الكريم

وأحBداث مBع أقBوامھم،  الى ھداية البشر وذكر الِعَبر، وما جرى على ا[نبياء والصالحين مBن ِمَحBنٍ 

L 1(وكيف صبروا وجاھدوا وتحملوا الب�ء والتكذيب حتى نصرھم(.  

وكذلك تصوير بعض الحوادث التي وقعت في زمن الرسالة في القBرآن الكBريم، فBان الوظيفBة 

من تصويرھا وذكر أحداثھا تكمن في استثارة الBذھن والمشBاعر نحوھBا، وأخBذ العبBر مBن نتائجھBا، 

حداثھا حية شاخصة لكل جيل وزمان، ووسيلة تربويBة يعتبBر النBاس منھBا ويفيBدون مBن لكي تبقى أ

نتائجھا وأحداثھا فBي سBلوكھم وحيBاتھم، فھBي احBداث حيBة مBؤثرة، يتفاعBل معھBا المسBلم ويسBتجيب 

  .)2(لتوجيھاتھا الدينية الواردة في ثناياھا في كل زمان ومكان

انھBا كBذلك تفيBد وظBائف مختلفBة وتحقBق أغراضBا اما ا�مثBال المصBورة فBي القBرآن الكBريم، ف

ولضBBرب العBBرب ا�مثBBال واستحضBBار العلمBBاء المثBBل والنظBBائر شBBأن لBBيس بBBالخفي، فBBي ”مقصBBودة، 

ابBBراز خبّيBBات المعBBاني، ورفBBع ا�سBBتار عBBن الحقBBائق، حتBBى تريBBك المتخيBBل فBBي صBBورة المحقBBق، 

ت للخصم ا[لد، وقمع لسورة الجامح والمتوھم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاھد، وفيه تبكي

  .)3(“ا[بي، و[مر ما أكثر L في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله

فتصوير ا�مثال القرآنية يسعى الى تحقيق أغراض دينية عدة، منھا تقريب صورة الممثل لBه 

عقليBة، أو للترغيBب و �قامBة الحجBة الناعه بفكBرة مBن ا�فكBار الدينيBة ، االى ذھن المخاطب، أو `ق

بأمر محمود، عن طرق تزيينه وتحسينه، او للتخويف والتنفير من أمBر مBذموم عBن طريBق تقبيحBه 
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وذمه، او لتعظيم الممثل له ومدحه، أو لتحقير الممثل له وذمه وتوبيخBه، أي أن فBي المثBل القرآنBي 

القBرآن الكBريم المعجBز  وظائف عدة عقلية ونفسية وفنية تفاعلت معاً داخل السياق موحيBة [سBلوب

  .)1(في التصوير
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غيBره فالقرآن الكريم ھنا يصرح بالغاية من استعمال ھذا المثل والوظيفBة المرجBوة منBه ومBن 

فيعتبرون ويھتدون الى طريق الخير والص�ح، فھBذا ) ويضرب L ا�مثال للناس لعلھم يتذكرون(

وأعمال الخير والبBر تشBبه تلBك الشBجرة . ح بأن مبادئ الدين الحقة والكلمات الصالحاتالمثل يوض@ 

نBان السBماء؛ قويBة الطيبة المباركة المثمرة الباسقة الثابتة جذورھا في ا[رض؛ والبالغة فروعھا أع

  .أمام عوادي الحوادث، ثابتة أزاء اعتى ا[عاصير

وبعBBد ان شBBبه L تعBBالى الكلمBBة الطيبBBة بھBBذه الشBBجرة المباركBBة، وأطBBال شBBيئاً مBBا فBBي رسBBم  

صورتھا وذكر صفاتھا، فانه في المقابل يشب@ه الكلمة الخبيثة، وأعمال الكفر والض�ل والنفاق بتلك 

Bرآن الشجرة الخبيثة التBل القBيطي �Bا، فBع فيھBارة � نفBي ضBوق ا[رض، فھBن فBريعاً مBث سBي تجت

الكريم في وصف صورتھا، وذكر صفاتھا، بل يكتفي بذكر سBرعة الBتخلص منھBا فBي الواقBع وفBي 

  .[نھا � تستحق من قيمة أكثر من ذلك. التعبير، وينتقل الى مكان جديد من السياق

لBBBBى مجBBBBرد تصBBBBوير المعنويBBBBات بالمحسوسBBBBات أو فوظيفBBBBة الصBBBBورة القرآنيBBBBة، � تھBBBBدف ا

المحسوسات بأخرى أوضح منھا من اجل التصوير فقط، بل أنھا تھدف الى تحقيBق أغBراض دينيBة 

تتمثل في بناء ا�نسان فكBراً وشBعوراً وسBلوكا مBن خ�Bل رؤيBة اس�Bمية واضBحة لحقيقBة ا�لوھيBة 

  .واثارھا في الكون والحياة
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  الفصل الثالث

  ء الصورة وأنواعھابنا

   بناء الصورة الجزئية: المبحث اCول

   بناء الصورة الكلية: المبحث الثاني

  بناء الصورة المركبة: المبحث الثالث 



 )

نقصد ببناء الصورة الكيفية التي تتركب بھا صورة فنية ما با�عتماد على أنواع مختلفة مBن 

عن ربطھBا لعBدد  فض�ً ، ة بعضھا مع بعض الصورة المفرد أجزاءوالع�قات التي تربط  ا[واصر

  .من الصور الجزئية وبطرق معينة لتكوين صورة اكبر واشمل في بعض ا[حيان

ر ھي بناء لغوي مستعمل في السBياق وا[واصة على أساس ھذه الطرق ينوھذه الصورة المب

  .ر في المتلقيمن التأثي نوعحداث إيقصد إليه المبدع لتصوير بعض المعاني بغية ، العام للنص 

فالبناء  ،في اللغة العربية) البناء(ويقترب ھذا المفھوم للبناء من د�لة ا[صل اللغوي لمفردة 

عملت ھBذه المفBردة للد�لBة علBى ، واستُ هَ ما بنيتُ : بكسر الباء وضمھا) نيةالُب◌ِ (نقيض الھدم، و: لغة

فن Sربط  معينٌ  للقصور والسفن ھيكلٌ  فاذا كان ،)1(إنشاء القصور والسBزاء تBن أجBون مBمكBر بأواص

ر بأواصBة تBربط لصورة في النص اللغوي كيان مستقل مكون من أجزاء عدّ ع�قات معينة، فان لو

  .وطرق بناء مختلفة أيضاً 

 إلBىصBل كلمBة البنBاء ترجBع ، فBان أا موجود في اللغات ا[وربيBةو� يختلف ھذا المفھوم عمّ 

الذي يعنBي البنBاء أو الطريقBة التBي يقBام بھBا  (Stuere)ي ة من ا[صل ال�تينوھي المشتقّ  ،)البنية(

ة، ة المعماريّ مبنى ما، ثم امتد مفھوم الكلمة ليشمل وضع ا[جزاء في مبنى ما من وجھة النظر الفنيّ 

  . )2(وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي مطلوب

لداخلBة فBي البنBاء، بBل المBواد ا[وليBة ا إلBىو� ، عمليBة البنBاء نفسBھا  إلى� يشير  ھنافالبناء 

سBتعمل لتحقيBق ب بھBا ھBذه المBواد وا[جBزاء لبنBاء مبنBى معBين يُ رّكBجمع وتُ الكيفية التي تُ  إلىيشير 

  .وظيفة خاصة يتطلبھا المقام

  :ھواخت�ف أنواعھا  إلىولعل من ابرز أشكال البناء في الصورة الفنية المؤدية 

  

  

                                                             

 )بني(لسان العرب، مادة : ظ (1)
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 )

  بناء الصورة الجزئية: المبحث اCول

Bات وھو ذلBى الع�قBد علBاء المعتمBن البنBوع مBك النBبوا[واصBي تركيBة فBورة  ر الداخلBالص

والمعتمBدة عBادة فBي بنائھBا علBى ، تلك الصورة الفنية المحدودة في الموضوع والمساحة  الجزئية ،

  .الوسائل الب�غية المعروفة من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية

ر الداخلة في تركيبھا علBى وا[واصصر الع�قات ن الكريم � تنحوالصور الجزئية في القرآ

الرابطBBة بBBين المشBBبه والمشBBبه بBBه والمسBBتعار والمسBBتعار منBBه والحقيقBBة وا[واصBBر تلBBك الع�قBBات 

بل تتعBدى  المعروفة ،والمجاز أو غير ذلك من أنواع الع�قات الرابطة لمكونات الوسائل الب�غية 

لجزئية والسياق الواردة فيه ، وذلك �ن الصBورة الجزئيBة ورة االع�قات الرابطة بين الص إلىذلك 

وجزء أساس من مكونات النص الداخلة ضBمنه، تBرتبط مBع مضBامينه  لبنة من لبنات ذلك السياق ،

بع�قات سياقية شكلية ونفسية تربط المجموع في وحدة متناسقة داخل ا`طار العام للفكرة  وصوره

  . التي يتناولھا ذلك السياق

BBويتمثBBورة ل ھBBتعارية ، والصBBورة ا�سBBبيھية ، والصBBورة التشBBي الصBBاء فBBن البنBBوع مBBذا الن

  .المجازية ، والصورة الكنائية ، وبعض الصور ا�خرى

 ً� :الصورة التشبيھية :أو

فالتشBبيه ع�قBة . )1(خBر فBي معنBىUوھي الصورة المبنيBة علBى أسBاس وجBود مشBاركة أمBر 

و اشBBتراكھما فBي صBفة أو حالBة، أو مجموعBة مBن الصBBفات جمBع بBين طBرفين �تحادھمBا أمقارنBة ت

  .  )2(وا[حوال

�]�    	���ْ)�F�Uَ	����F�Uَ(ْ	����F�Uَ(ْ	����F�Uَ(ْ{{{{ :تعالىففي قوله َ�&�'َG�[�َ�&�'َG�[�َ�&�'َG�[�َ�&�'َG    َKِb��*��َKِb��*��َKِb��*��َKِb��*��    f#B�2f#B�2f#B�2f#B�2    �m��E�m��E�m��E�m��E    ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��َ$ِZ��\&F�<ْ��نجد صورة جزئية . ]39/ يس[ }}}}��ْ)َ'�5�'َ(ْ��ِ)5�'َ(ْ��ِ)5�'َ(ْ��ِ)5(ِ    $َ

المشBبه المتمثBل ، ف بين أجزائBه يظھر التناسب الشكلي واضحاً  ذيالمعتمدة في بنائھا على التشبيه، 

، صار ھ��، يتناسBب فBي شBكله وتقويسBه مBع المشBبه بBه المتمثBل بBالعرجون القBديم  بالقمر بعد إن

ج R3(وھو العثق إذا يبس واعو(.  

 إلBىفBي ھBذه الصBورة، فھنBاك ظ�Bل أخBرى تBوحي موجودا وليس التناسب في الشكل وحده 

صBورته النھائيBة الموحيBة بBالحزن  إلBى فك�ھمBا وقبBل الوصBول، الذھن تناسبا أخBر بBين الطBرفين 

   .مره وقيمتهرور، فالبدر لجماله وتألقه، والعثق لثالغبطة والسالى  والزوال كان موحياً 
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 )

د السياق الواردة فيه، فقد سبق إن مّھBو الصورةأخر يربط بين ھذه  ويمكن أن نضيف تناسباً 

نBاء وا[فBول والBزوال، تتمثBل بمBا السياق لھذه الصورة بذكر مجموعBة مBن المضBامين الموحيBة بالف

القBBول علBBى أكثBBرھم فھBBم �  بشBBان بعBBض مBBن قومBBه الBBذين حBBقّ  fخبBBار الرسBBول إذكBBره الBBنص مBBن 

�    G&'َG&'َG&'َGَ'&{{{{ :تعالىقال  ،يؤمنونt�2�t�2�t�2�t�2    ُK&�َ(ْ��ُK&�َ(ْ��ُK&�َ(ْ��ُK&�َ(ْ��    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    &)�3ِFَ]ْ$َ�&)�3ِFَ]ْ$َ�&)�3ِFَ]ْ$َ�&)�3ِFَ]ْ$َ�    &)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�    �َ��َ��َ��َ�    �Z��*��&��5�Z��*��&��5�Z��*��&��5�Z��*��&��5    ****    �#�ِO�#�ِO�#�ِO�#�ِO    ��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\    
��
��
��
��    &)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�    ًn�sْ�َ�ًn�sْ�َ�ًn�sْ�َ�ًn�sْ�َ�    �
ِ;َ��
ِ;َ��
ِ;َ��
ِ;َ�    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    َ7�َ7�َ7�َ7�ِZ�َGْgِZ�َGْgِZ�َGْgِZ�َGْg    )�;َ�)�;َ�)�;َ�)�;َ�    

�Z��Q�U(ْ���Z��Q�U(ْ���Z��Q�U(ْ���Z��Q�U(ْ�� * * * *��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	    0��0��0��0��    ِ0&9�Rِ0&9�Rِ0&9�Rِ0&9�R    &)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�    ً�ّ'�Nً�ّ'�Nً�ّ'�Nً�ّ'�N    &0���	&0���	&0���	&0���	    &)ِ;��ْ,�-&)ِ;��ْ,�-&)ِ;��ْ,�-&)ِ;��ْ,�-    ً�ّ'�Nً�ّ'�Nً�ّ'�Nً�ّ'�N    &)�3��*&9�:ْ�َ/َ�&)�3��*&9�:ْ�َ/َ�&)�3��*&9�:ْ�َ/َ�&)�3��*&9�:ْ�َ/َ�    &)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�    َnَnَnَn    �Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5{{{{ ]9 -7/ يس[              .  

أصBBحاب القريBBة التBBي كBBذبت مثBBل عاقبBBة  رھم بعاقبBBةٍ وحBBذّ  أولئBBك الBBذين ضBBرب L لھBBم مBBث�ً 

فحBBق علBBيھم  ، المدينBBة يسBBعى اء الرجBBل الصBBالح الBBذي جBBاء مBBن أقصBBىولBBم تسBBتمع لنBBدالمرسBBلين ، 

�{{{{: تعالىقال ، العذاب وا�نتقام ���	����	����	����	    ��*ْ��L�َ���*ْ��L�َ���*ْ��L�َ���*ْ��L�َ�    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    �>��&�َG�>��&�َG�>��&�َG�>��&�َG    0��0��0��0��    �[�'&<�R�[�'&<�R�[�'&<�R�[�'&<�R    &0��&0��&0��&0��    �'*�\�'*�\�'*�\�'*�\    �0���0���0���0��    ����U�1������U�1������U�1������U�1��     ���ـ�	 ���ـ�	 ���ـ�	 ���ـ�	     ��ـ*ُ$ ��ـ*ُ$ ��ـ*ُ$ ��ـ*ُ$     �A��ِLـ*�� �A��ِLـ*�� �A��ِLـ*�� �A��ِLـ*��    ****    ZِOZِOZِOZِO     &Vَـ��َ$ &Vَـ��َ$ &Vَـ��َ$ &Vَـ��َ$    #nِO#nِO#nِO#nِO    

ًd�Q&9��ًd�Q&9��ًd�Q&9��ًd�Q&9��    r��'�2��	r��'�2��	r��'�2��	r��'�2��	    �َgِTَ��َgِTَ��َgِTَ��َgِTَ�    &)�3&)�3&)�3&)�3    ����-����-����-����-�Z	�'�Z	�'�Z	�'�Z	�'    ****    ��5��5��5��5    r��F&1�2r��F&1�2r��F&1�2r��F&1�2    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    �m��"�<ْ���m��"�<ْ���m��"�<ْ���m��"�<ْ��    ������������    )ِ;9�Hْ/�5)ِ;9�Hْ/�5)ِ;9�Hْ/�5)ِ;9�Hْ/�5    0��0��0��0��    ٍK��N�ٍK��N�ٍK��N�ٍK��N�    #nِO#nِO#nِO#nِO    ��ُ��َ$��ُ��َ$��ُ��َ$��ُ��َ$    �>ِR�>ِR�>ِR�>ِR    Z�ُCِL&;َB&1�5Z�ُCِL&;َB&1�5Z�ُCِL&;َB&1�5Z�ُCِL&;َB&1�5{{{{ ]30 -28/ يس[ ،

الرسBل والمنBذرين،  فاستحقوا العذاب بعد أن تركوا الھداية، وأفناھم L بعد أن خلقھم وأرسل إلBيھم

وإيحBاءات ا[فBول بعBد ، السBابقة  الصBورةا مBن المضBامين التBي جBاءت متناسBبة مBع ظ�Bل وغيرھ

  .والزوال بعد ا`يجاد، الطلوع 

وھذه المضامين وما توحي به من تناسب وظ�ل ھي التي جعلت المبدع يختار صورة القمر 

، تشBبه ا�خBرىالصBورتين  كلتBا عن صورته في أوله، على الBرغم مBن إن في نھاية الشھر عوضاً 

، إ� إن صBورة سBاً وتقوS  شك�ً يشبھان العرجون القديم  ه، وا�ثنانفھ�ل أول الشھر يشبه ھ�ل أخر

الھ�ل في أول الشھر مع ما توحيه من مشاعر الفرح وا[مBل سBوف � تتناسBب مBع تلBك المشBاعر 

وعBدم انسBجام فBي ، والمضامين الBواردة فBي السBياق، وسBوف تحBدث تخلخ�B فBي مشBاعر المتلقBي 

  .ياق السورة ومضامينھاالرؤية الكلية وا`طار العام لس

 خBر الشBھر أو صBورة العرجBون القBديم � تBدل علBى مطلBق ا[فBولآإن صورة القمر  ذلكوك

وان  للقمBر ليكBون بBدراً ، ن بعد الھ�ل ھناك أمل جديد وعودة أخرىفإ. والزوال المصاحب لليأس

ب مBع ذا مBا يتناسBوھB في الحBول القBادم ، خرآخضرار إو بعد العرجون القديم ھناك أمل بثمر جديدٍ 

وھBBو  بBBاده مھمBBا بلBBغ بھBBم العنBBاد والكفBBر ،وقبBBول التوبBBة مBBن ع رحمBBة L التBBي وسBBعت كBBل شBBيء ،

َح إليه النص أيضا ُق  Rد  إلىبيل الوصول المضمون الذي لَمBي ا[رض بعBيحي Fمنطقـة الصــورة، فا

�{{{{ :تعالىوالخير الوفير، قال L  بR خــــرج منھا الحَ موتھا ويُ �	��	��	��	ٌd�5ٌd�5ٌd�5ٌd�5    �)�;#��)�;#��)�;#��)�;#�    �X&َ/ْ���X&َ/ْ���X&َ/ْ���X&َ/ْ��    ُdَB&9�Uْ��ُdَB&9�Uْ��ُdَB&9�Uْ��ُdَB&9�Uْ��    ��3��*&9�9&2َ���3��*&9�9&2َ���3��*&9�9&2َ���3��*&9�9&2َ�    ��*&\�F&-َ��	��*&\�F&-َ��	��*&\�F&-َ��	��*&\�F&-َ��	    ��;&*����;&*����;&*����;&*��    

ً�ّ"�2ً�ّ"�2ً�ّ"�2ً�ّ"�2    �>&*�Uَ��>&*�Uَ��>&*�Uَ��>&*�Uَ�    �Z�ُ,ُ$ْ/�5�Z�ُ,ُ$ْ/�5�Z�ُ,ُ$ْ/�5�Z�ُ,ُ$ْ/�5    ****    ��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	    ��;9����;9����;9����;9��    �J��*�\�J��*�\�J��*�\�J��*�\    0��0��0��0��    ٍI9�M#�ٍI9�M#�ٍI9�M#�ٍI9�M#�    ٍc��*&Eَ��	ٍc��*&Eَ��	ٍc��*&Eَ��	ٍc��*&Eَ��	    �َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	    ��;9����;9����;9����;9��    &0��&0��&0��&0��    ِZ��9�<ْ��ِZ��9�<ْ��ِZ��9�<ْ��ِZ��9�<ْ��    ****    ��ُ,ُ$ْ/�9����ُ,ُ$ْ/�9����ُ,ُ$ْ/�9����ُ,ُ$ْ/�9��    0��0��0��0��    �[ِF�Uَ.�[ِF�Uَ.�[ِF�Uَ.�[ِF�Uَ.    ����	����	����	����	    �>Bَْ,�U�E�>Bَْ,�U�E�>Bَْ,�U�E�>Bَْ,�U�E    &)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�     �    �َ�َ,َـ� �َ�َ,َـ� �َ�َ,َـ� �َ�َ,َـ
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�Z	�FُW�5:&ــ�Z	�FُW�5:&ــ�Z	�FُW�5:&ــ�Z	�FُWس[ }}}}�5:&ــBB35 -33/ ي[ .BBذلك دّقBBر بBBرآليظھBBار القBBة ة اختيBBورة وطبيعBBر الصBBريم لعناصBBن الك

الع�قات الرابطة بين أجزائھا، ومدى تفاعل ھذه الع�قات مع مضامين السياق الواردة فيBه، وعBدم 

وسياقية لتكون ع�قات شكلية ونفسية ، حصر تلك الع�قات بالع�قات الشكلية الظاھرة في التشبيه 

  .في آن واحد

�3
�{{{{ :تعالىوفي قوله �	�
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�3�	�
�3�	    �ِF&PَH�ِF&PَH�ِF&PَH�ِF&PَH    &)ِ;ِR&)ِ;ِR&)ِ;ِR&)ِ;ِR    
��
��
��
��     ٍa&ـ��� ٍa&ـ��� ٍa&ـ��� ٍa&ـ���     ِK���Pِْ"�ـَ$ ِK���Pِْ"�ـَ$ ِK���Pِْ"�ـَ$ ِK�قBد رسBم  القرآنBينجBد الBنص . ]42 /ھBود[ }}}}$َ��Pِْ"�ـ

المتمثBل بBالموج  المشBبهالمعتمد على التناسب الشBكلي بBين  لتشبيهة على أساس اصورة جزئية مبنيّ 

الصBورة  إلBىعظيمBة الحجBم، فالنBاظر إذا نظBر المشبه به المتمثل بالجبBال الو _الحامل لسفينة نوح 

ه وبفعل اختيار المشبه به وما نّ إ بين ركني التشبيه، إ� ومن زاوية معينة يجد ذلك التناسب واضحاً 

اكسBب صBورة تلBك ا[مBواج مBا يقتBرب مBن ذلBك ، الناظر من شعور العظمة والھيبة  إلىيوحي به 

، خBوف فBي قلBب المشBاھد ، وباعثBة للرھبBة والمBة فھي أمواج عاليBة عاتيBة موحيBة بالعظ ،الشعور

نفسBي شBعوري  تناسبٍ  بھا إثارةن الكريم ، بل يقصد القرآفالع�قة اذاً � تنحصر بالتناسب الشكلي 

  .في الصورة أيضاً 

م الBنص ھBذه الصBورة أخBر يربطھBا مBع السBياق، فقBد قBدّ  وكذلك نجد في ھذه الصBورة تناسBباً 

فBان العظBيم لتختBBزن فBي ذھBن المتلقBي وھBو يتBابع تفاصBيل المشBBھد، المختBارة للمBوج فBي ذلBك الطو
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 راً كبي وھو � يعرف ما يعرفه المشاھد من إن تلك ا[مواج في ذلك الطوفان تعلو علواً . ]43 /ھود[

ذروة  إلBىوصBو�  ومBا يBراه ،بBين المتلقBي  مقصBوداً  وشBداً  نفسBياً  ھBذا تأزمBاً  قفيخلB يعلو الجبBال ،

ذلBك الجBBزء مBن المشBھد الBBذي ،  تBBه ا[مBواجطR وغBرق ا�بBBن العاصBي بعBد إن غَ ، ر صBوR الحBدث المُ 

��ـ�0 ��ـ�0 ��ـ�0 ��ـ     �0�Wََـ� �Z�Wََـ� �Z�Wََـ� �Z�Wََـ��Z {{{{ :اكتفى النص با`شارة إليBه بقولBه     �A�G�Fْـp�Uْ�� �A�G�Fْـp�Uْ�� �A�G�Fْـp�Uْ�� �A�G�Fْـp�Uْ��{{{{ Bر بقيBن دون ذكBا مBي تركھBيل التBة التفاص

أي إن . فيBBه سBBابقا مBBن صBBورة تلBBك ا[مBBواج وارتفاعھBBا فBBوق الجبBBال اختBBزنيرسBBمھا بمBBا  ،للخيBBال

ا�رتبBBاط بBBين الصBBورة الجزئيBBة والسBBياق كBBان ارتباطBBا يعتمBBد التفاعBBل والتمBBازج بBBين المنظBBور 

تقن يشد المتلقي وبناء مُ  ،والمتخيل، وبين الشكلي والنفسي، وبين اللغة وا`خراج في وحدة متكاملة 

  .ويؤثر فيه

 :تعBالىفBي قولBه  ، وھBي تلBك الموجBودةن الكBريم فBي القBرآ صورة جزئية أخرى إلىوننتقل 

}}}}��;�<ْ,َ=��;�<ْ,َ=��;�<ْ,َ=��;�<ْ,َ=    �>#�َ/َ$�>#�َ/َ$�>#�َ/َ$�>#�َ/َ$    �?	�@��?	�@��?	�@��?	�@�    �A�=��9�:���A�=��9�:���A�=��9�:���A�=��9�ن الكBريم شBكل طلBع شBجرة الزقBوم فBي ه القBرآإذ شBبّ . ]65 /الصافات[}}}}��:

الذي وقف منه بعض من ، ة على أساس التشبيه بنيّ جھنم بشكل رؤوس الشياطين، تلك الصورة الم



 )

لBم تBره اقBل وضBوحاً وخر بBآ يٌ شBيٌء حّسBه شBبّ إذ كيBف يُ  .ووجBد فيBه غرابBة فBي ا�سBتعمال العلماء

شبه الشBيء بمBا ھBو أكثBر وضBوحاً ومعرفBة عنBد المتلقBي لتBتم الفائBدة العين، ومن عادة التشبيه أن يُ 

م العBرب علBى قBدر ك�مھBم، فBإنھم قBد استحسBنوا ن L قBد كلBّوجBد إ) ھـ210(إ� إن أبا عبيدة . منه

       -:)1(قول أمريء القيس

    غوالِ كأنياب أ رقٍ زُ  ومسنونةٍ   والمشرفي مضاجعي             نيلُ أيقتُ           

وھم لم يروا الغول قط، وإنما كان أمر الغول يھولھم، وكذلك في اUية القرآنية فإنھم لم يروا 

 .)2(بحھا وبشاعة منظرھاإ� إنھم كانوا يعرفونھا ويتخيلون ُق ، شياطين بأعينھم رؤوس ال

ل، فمن قال إن الطلع في تخيR تناسب شكلي مُ  كلي في بناء ھذه الصورة التشبيھيهفالتناسب الش

ورؤوس ، تلك الشجرة ھو نفسه الطلع المعروف في عالم الدنيا، فالطلع غير معروف الشكل أيضBاً 

  .في البشاعة والقبح كٌ شترِ ل في الذھن، ومُ تخيR ير معروفة كذلك، والجميع مُ غ الشياطين

د عنBد فBان الشBعور المتولBR، وھذا من جانب التناسب الشكلي، أما من جانب التناسBب النفسBي 

وھو يرى صورة ھذه الشجرة القبيحة يتناسب مع ذلك الشعور الذي يتولد لديه وھو يرى ، المتلقي 

تستمد مقوماتھا من ،  أي إن الع�قة ھنا في بناء ھذه الصورة ع�قة نفسية أيضاً  رؤوس الشياطين،

  .صورة الخيال

ھBذه الصBورة � يكتمBل استحضBارھا فBي الBذھن إ� بعBد ربطھBا مBع السBياق  فض�ً عن كBون

�ـ�     Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� {{{{ :تعالىوذلك في قوله  ، م النص في بدايته صورة للشياطينالواردة فيه، فقد قدّ *�5َb ��ـ*�5َb ��ـ*�5َb ��ـ*�5َb     ���Uـ�1�� ���Uـ�1�� ���Uـ�1�� ���Uـ�1��     �    ��ـ'���9ْ� ��ـ'���9ْ� ��ـ'���9ْ� ��ـ'���9ْ
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السBBمع  ، التBBي تسBBترق)3(، تلBBك الصBBورة التBBي رسBBمت الشBBياطين بھيئBBة المBBردة الخبيثBBة العاتيBBة]8 –

  .فيقذفھا L بالشھب من كل جانب

ــ�Oِ�#;�ـــ�{{{{ :، ويرسBBBم تفاصBBBيلھا فيقBBBولثBBBم انتقBBBل الBBBنص ليصBBBور الشBBBجرة  ــ�Oِ�#;�ـ ــ�Oِ�#;�ـ ــO    v��F�Pِ�#;�ـ ــv��F�P �ـ ــv��F�P �ـ ــv��F�P �ـ ــ�a�F     �ـ ـ ْMَH�a�Fــ ـ ْMَH�a�Fــ ـ ْMَH�a�Fــ ـ ْMَH    
ــ ــ
��ـ ــ
��ـ ــ
��ـ ــIِ    ��ـ ــIِ�َ�&ـ ــIِ�َ�&ـ ــIِ�َ�&ـ     �َ�&ـ

ِ)9�Q�Pْ��ِ)9�Q�Pْ��ِ)9�Q�Pْ��ِ)9�Q�Pْ��{{{{]بل قال انھا في اصل الجحيم، ) تنبت(لم يقل إنھا شجرة الم�حظ ھنا انه و. ]64 /الصافات

لتخيBل المتلقBي ) تنبBت(فانBه لBو قBال ، ق كبير بين ا�ثنBين والفرمن اصل الجحيم ، ) تخرج(شجرة 
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  .62: ديوان امريء القيس  )(
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 )

مBا تكBون أكثBر قBوة ومقاومBة إ� إنھBا ربّ  يا المعروفة ،ار الدنجإنھا شجرة تشبه في إطارھا العام أش

يتخيلھBا  –فض�B عBن الصBورة السBابقة  –المتلقي يتخيلھا  جعل) تخرج(لكن اختياره لـ ل�حتراق، 

أي إن . أو أي كائن مرعب متخيل، يخرج شيئا فشيئا من اصل الجحBيم شجرة حيRة تتحرك كالغول

المتلقي ليرسم  أ، مما ھيّ من ا`ثارة وا`حياء عنصري الحركة والتشخيص قد اكسبا الصورة مزيداً 

بعBد إن مBزج مBا سBبق ، صورة كاملة في خياله لتلك الشجرة وطلعھا الذي يشبه رؤوس الشBياطين 

وما أضاف إليھا من عنصBري الحركBة والتشBخيص ، عامة للشياطين  أن اختزنه الذھن من صورة

لھا طلع كريه يشبه رؤوس الشياطين، فھي في خيال ، ية لتكون شجرة عظيمة بشعة متحركة حسّ ، 

د القBبض علBى الكBافر بBين يديBه، فيبعBث ھBذا ائن الحي المرعب المتحرك الذي يريBالمتلقي تشبه الك

ذا لرھبBBة، وھBBذه ھBBي وظيفBBة ھBBذه الصBBورة فBBي ھBBلخوف والرعBBب واھBBو أشBBبه بBBا عنBBد المتلقBBي أثBBراً 

   .السياق

�'v{{{{ :الفتح في سورة تعالىوفي قوله U�Q��v'�U�Q��v'�U�Q��v'�U�Q��    ُK��N�ُK��N�ُK��N�ُK��N�    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �05�4#���	�05�4#���	�05�4#���	�05�4#���	    �>�<���>�<���>�<���>�<��    ���'� َ����'� َ����'� َ����'� َ�    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    ِ�#�ُWْ��ِ�#�ُWْ��ِ�#�ُWْ��ِ�#�ُWْ��    ���U�2����U�2����U�2����U�2�    &)�;�*&9�R&)�;�*&9�R&)�;�*&9�R&)�;�*&9�R    &)�3��FَH&)�3��FَH&)�3��FَH&)�3��FَH    

ً�<#$�ً�<#$�ً�<#$�ً�<#$�    ً�'�P�Nً�'�P�Nً�'�P�Nً�'�P�N    �Z�ُpَB&"�5�Z�ُpَB&"�5�Z�ُpَB&"�5�Z�ُpَB&"�5    rsْuَ�rsْuَ�rsْuَ�rsْuَ�    �0���0���0���0��    �>#,���>#,���>#,���>#,��    ْ~ِ�	ْ~ِ�	ْ~ِ�	ْ~ِ�	ً�����ً�����ً�����ً�����    &)�3��U9�N&)�3��U9�N&)�3��U9�N&)�3��U9�N    
��
��
��
��    )ِ;�3��\�	)ِ;�3��\�	)ِ;�3��\�	)ِ;�3��\�	    &0��&0��&0��&0��    ِFَ.َ�ِFَ.َ�ِFَ.َ�ِFَ.َ�    �m��P�1���m��P�1���m��P�1���m��P�1��    �!��َg�!��َg�!��َg�!��َg    &)�;ُ,َ]��&)�;ُ,َ]��&)�;ُ,َ]��&)�;ُ,َ]��    
��
��
��
��    ����&�#B������&�#B������&�#B������&�#B��    &)�;ُ,َ]���	&)�;ُ,َ]���	&)�;ُ,َ]���	&)�;ُ,َ]���	    
��
��
��
��    ِI9ِ¡ِTْ��ِI9ِ¡ِTْ��ِI9ِ¡ِTْ��ِI9ِ¡ِTْ��    

ٍ�&�Lَ$ٍ�&�Lَ$ٍ�&�Lَ$ٍ�&�Lَ$    �a�F&-َ��a�F&-َ��a�F&-َ��a�F&-َ�    �[َ/ْq� �[َ/ْq� �[َ/ْq� �[َ/ْq�     �[�َbeَ��[�َbeَ��[�َbeَ��[�َbeَ�     َ�َ,ْpَBـ &N�َ� َ�َ,ْpَBـ &N�َ� َ�َ,ْpَBـ &N�َ� َ�َ,ْpَBـ &N�َ�     ���َBـ&N�َ� ���َBـ&N�َ� ���َBـ&N�َ� ���َBـ&N�َ�     fَـ,�E fَـ,�E fَـ,�E fَـ,�E     �>�Gـ��N �>�Gـ��N �>�Gـ��N �>�Gـ��N     ِـ��P&<�5 ِـ��P&<�5 ِـ��P&<�5 ِـ��P&<�5     �����Lـ�� �����Lـ�� �����Lـ�� �����Lـ�9َ     ��ـ�p�9�� َ�9ـ�p�9�� َ�9ـ�p�9�� َ�9ـ�p�9��     �)ِـ;ِR �)ِـ;ِR �)ِـ;ِR �)ِـ;ِR     ��� ��Wُْ�#ـ�� ��Wُْ�#ـ�� ��Wُْ�#ـ���*�ـ��     ��#ـ�05�4 ��#ـ�05�4 ��#ـ�05�4 ��#ـ�05�4     ,#ـ<� ,#ـ<� ,#ـ<� ,#ـ<� ��������    	��Eـ'� 	��Eـ'� 	��Eـ'� 	��Eـ'�     ��Wُْ�#ـ���*�ـ�� ���*�ـ�� ���*�ـ�� �    	��U�E,ُـ�� 	��U�E,ُـ�� 	��U�E,ُـ�� 	��U�E,ُـ��     

�J��Q���ــ �����J��Q���ــ �����J��Q���ــ �����J��Q���ــ �ــ*&;�(    ��� ��ــ*&;�( ��ــ*&;�( ��ــ*&;�( ��    r��Fــ ��ْp��r��Fــ ��ْp��r��Fــ ��ْp��r��Fــ ��ْp��    ً�Fــ &\َ��	ً�Fــ &\َ��	ً�Fــ &\َ��	ً�Fــ &\َ��	    ً�ة علBBى أسBBاس التشBBبيه للصBBورة الجزئيBBة المبنّيBB مثBBالٌ  ،]29/الفBBتح[ }}}}U9�Y�Eــ�U9�Y�Eًــ�U9�Y�Eًــ�U9�Y�Eًــ

، بذلك الزرع الذي كثرت فروعBه فاجتمعBت مBع ا[صBل  والذين من حوله fه النبي التمثيلي، إذ شبّ 

اع رّ ح الBBزُ فBBرِ شBBكل يُ با[علBBى فBBي بھBBاء ونضBBارة، و إلBBىبعBBض مرتفعBBة  فقويBBت والBBتحم بعضBBھا مBBع

  .في المقابل لجودته واشتداد عوده، ويغيظ به الكفار

صBل ذلBك ه بأشBبR يُ  fفBإذا كBان الرسBول ، صورة تعتمد في بنائھا على تعدد أوجه الشBبه وھي 

يشبه  fالجميع حول رسول Lوان ت�حم  الفروع الملتفة من حوله،بشبھون فان المؤمنين يُ  ، الزرع

كBان مصBدر ھدايBة  fوتعاضد بعضھا مBع بعBض، فBان الرسBول ، ت�حم تلك الفروع حول ا[صل ب

  .قوتھم واشتداد شوكتھمل اً المؤمنين وسبب

ثبBات ا`يمBان وص�Bبة العقيBدة،  إلBىوإذا كان الثبات أو الجمود الم�حظ في الصBورة يشBير 

في ھذه الدنيا،  تعالىطبيعة عمل ا`نسان �بتغاء رضوان L  إلى فان الحركة الموجودة فيھا تشير

فالحركة الوقورة التي يشاھدھا المتلقي لمجمBوع المBؤمنين وھBم أثنBاء الص�Bة فBي ركBوع وسBجود، 

تشبه حركة ذلك الزرع المت�حم المتشابك الذي يم�B الحقBل الواسBع عنBدما تBداعب أطBراف سBنابله 

ة، فض�B عBن ص. نسائم الھواء العليل RزBوة والعBة والقBا والطمأنينBعوراً بالرضBي شBورة توحي للمتلق

  .الشعور با`حياء والتفاعل والتشويق



 )

BBأمBBا التناسBBب الموجBBود بBBين ھBBذه الصBBورة والسBBياق، فإننBBا نجBBد الBBنص القرآنBBي قBBد مَ  Rذه ھBBد لھ

م يبBBايعون ن الكBBريم المسBBلمين وھBBر القBBرآالصBBورة بمBBا ذكBBره مBBن حادثBBة بيعBBة الرضBBوان، إذ صBBوّ 

مكBBة فBBي السBBنة السادسBBة للھجBBرة، وكيBBف أرعبBBت  إلBBىتحBBت الشBBجرة وھBBم فBBي طBBريقھم  fالرسBBول 


�    �َ)َ'&�َ)َ'&�َ)َ'&�َ)َ'&{{{{ :وھو ما نلحظه في قوله تعالى. صورتھم الكفار وجعلتھم يمضون صلح الحديبية�~��
�~��
�~��
�~�    �>#,���>#,���>#,���>#,��    ِ0�Eِ0�Eِ0�Eِ0�E    

�A�*��&��Uْ���A�*��&��Uْ���A�*��&��Uْ���A�*��&��Uْ��    ْgِOْgِOْgِOْgِO    �!َ���<ِ5��"�5�!َ���<ِ5��"�5�!َ���<ِ5��"�5�!َ���<ِ5��"�5    �V&QَH�V&QَH�V&QَH�V&QَH    ���F�P�:�����F�P�:�����F�P�:�����F�P�:��    �)�,�<َ��)�,�<َ��)�,�<َ��)�,�<َ�    ������������    
��
��
��
��    &)ِ;ِR�ُ,ُG&)ِ;ِR�ُ,ُG&)ِ;ِR�ُ,ُG&)ِ;ِR�ُ,ُG    َK�L�َ/َ�َK�L�َ/َ�َK�L�َ/َ�َK�L�َ/َ�    َd�*9�W�1��َd�*9�W�1��َd�*9�W�1��َd�*9�W�1��    &)ِ;&9َ,�E&)ِ;&9َ,�E&)ِ;&9َ,�E&)ِ;&9َ,�E    &)�;�R�َ.َ��	&)�;�R�َ.َ��	&)�;�R�َ.َ��	&)�;�R�َ.َ��	    ً�QBَْ�ً�QBَْ�ً�QBَْ�ً�QBَْ�    ً�"5ِFَGً�"5ِFَGً�"5ِFَGً�"5ِFَG{{{{ ]18/الفتح[.  

ذھنه صورة تلك الحادثة وتأثر بھBا تBأثيراً ظBلR مصBاحباً لBه وصBو�ً فالمتلقي قد اختزنت في 

Bورة ا�ولBا الصBامينھا وآثارھBا ومضBض ابعادھBى ، الى الصورة ا�خرى ، وھي التي ُتشبه في بع

  .مما ضاعف تأثر المتلقي ، وضاعف مقدار تشويقه

  :الصورة ا�ستعارية: ثانياً 

ضعت له في اصل اللغة على ما وُ  وھي الصورة المبنية على أساس تعليق العبارة على غير

فھي تختلف عن التشبيه في كونھا تتمايز عنه بأنھBا تعتمBد علBى ا�سBتبدال أو . )1(النقل ل�نابة جھة

Bة ا�نتقال بBات المختلفBة للكلمBد��ت الثابتBى � يُ ، ين الBأي إن المعن RدBل قBرة، بBة مباشBا بطريقBم فيھ

طBرفين يجتمعBان  –فBي التشBبيه  –ستبدل بغيره على أساس من التشابه، فإذا كنBا نواجBه قارن أو يُ يُ 

قBBة ويقBBوم مقامBBه لع� ، خBBرآيحBBل محBBل طBBرف  واحBBداً  نواجBBه طرفBBاً  –فBBي ا�سBBتعارة  –معBBاً، فاننBBا 

  .    )2(اشتراك شبيھه بتلك التي يقوم عليھا التشبيه

ومن ابرز أشكالھا تلك المبنيBة علBى أسBاس نBوع مBن أنBواع الBتقمص الوجBداني بBين مشBاعر 

BBجَ فيُ ، ة التBBي مBBن حولBBه الكائنBBات الحّيBBوالمبBدع  ويلغBBي الحBBدود . اداتص الجمBBخ@ َشBBم المعنويBBات ويُ س@

فتكBون عنBدھا ا�سBتعارة ، وضBوح والتمBايز فBي الموضBوع ارمة بين ا[شياء، ويھز صBفتي الالص

  .)3(طريقة من طرق ا`ثبات عمادھا ا�دعاء

نجBده فBي  مBا .ن الكBريما�سBتعارة فBي القBرآ ومثال تلك الصورة الجزئية المبنية علBى أسBاس

��        ٍ�َuَpِRٍ�َuَpِRٍ�َuَpِRٍ�َuَpِR	��@e�R	ْ�&	��@e�R	ْ�&	��@e�R	ْ�&	��@e�R	    ْ�&	���ُd�*َW&1�Uْ	���ُd�*َW&1�Uْ	���ُd�*َW&1�Uْ	���    �)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E    ُd#�y4��ُd#�y4��ُd#�y4��ُd#�y4��    ُd�*َW&1�Uْ	�&V�RِFُ~	�&V�RِFُ~	�&V�RِFُ~	�V�RِFُ~&{{{{ :تعالىقوله ������ة محيطة علت الذلّ ، فقد جُ ]61/البقرة[ }}}}�¢�¢�¢�¢    �0�0�0�0

فالمسBتعار منBه ضBرب . ربت علBيھمة التBي ُضBبR الخيمة أو الُق  بصورةرت و@ بھم مشتملة عليھم، وصُ 

  .)4(الخيمة أو ما شاكلھا والمستعار له ما لھم مع الذلة، والع�قة الجامعة ا`حاطة واللزوم

                                                             
1
 .493: مفتاح العلوم: ظ )(

2
  .199 -  198: النقدي والب�غي عند العربالصورة الفنية في التراث : ظ )(

3
   .405: د�ئل ا�عجاز في علم المعاني: ظ )(

4
   .226ا�يضاح، : ، ظ500: مفتاح العلوم: ظ )(



 )

 يراً تBأث وجعلھBا أكثBر، مBن ا`حاطBة والمبالغBة  يBداً ھBا مزحفبناء الصورة على ھذا ا[ساس من

أو ، أو مسBتھم  ،)صابتھم الذلة أو المسBكنةأ(من تلك الصورة التي لو اكتفى السياق بالتعبير عنھا بـ

  .على الحدث ةغيرھا من ألوان التعبير المباشر الدال

دة فيBه، فقBد وكذلك نلمح في ھذه الصورة روابط وع�قات أخBرى تتناسBب مBع السBياق الBوار

���&ـqِ"&3�     ً�Fُـ��ْ �qِ"&3ُـ��ْ �qِ"&3ُـ��ْ �qِ"&3ُـ��ْ {{{{ :في بداية اUية _موسى تعالى على لسانجاءت متناسبة مع قوله  ً�Fـ&��� ً�Fـ&��� ً�Fـ&���     �ZِTَـ� �ZِTَـ� �ZِTَـ� �ZِTَـ�ُـ(     Wَ� )ُـWَ� )ُـWَ� )ُـWَ�     ��ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ�     &)ُBْ�َ/ـ�N &)ُBْ�َ/ـ�N &)ُBْ�َ/ـ�N &)ُBْ�َ/ـ�N{{{{ 

يستقروا فيه أن يضBربوا علBيھم الخيBام إلى مكان جديد ل، فمن عادة الناس عند انتقالھم ]61 /البقرة[

ا[ولى مكملة لتفاصيلھا فBي خيBال المتلقBي المتBابع فھي صورة تكاد تكون تالية للصورة . أو القباب

  .ل�حداث

ــ4ُ	]�{{{{ :وفBBي قولBBه تعBBالى ــ4ُ	]��َ*�"� ــ4ُ	]��َ*�"� ــ4ُ	]��َ*�"� �"�*َ�    ����	����	����	����	    &)�3ِــ� �;ُk&)�3ِــ� �;ُk&)�3ِــ� �;ُk&)�3ِــ� �;ُk{{{{ ]رانBBى ]187 /آل عمBBة علBBة مبنيBBورة جزئيBBص ،

ولBم ، ولBم يراعBوه ، ل الكتBاب عBن حBال الBذين نبBذوا الميثBاق مBن اھBر بھا L ، عبّ ا�ستعارة أيضاً 

، ونقيضه جعله نصب عينيه وألقBاه رح وترك ا�عتداد في الطR  راء الظھر مثلٌ والنبذ و .إليه يلتفتوا

للتعBرض للغفلBة وانBه  وقع مستعاراً  .حسي أمر –أن تلقي الشيء خلفك : ذ أيضاً والنب. )1(بين عينيه

  .)2(أمر عقلي، والجامع الزوال عن المشاھدة

التBي جBاءت بعBد ذلBك،  ي ا[لبBاببھذه الصورة للصورة التي رسمھا [ول تعالىد L وقد مھّ 

على سبيل نوع من التقابل، مع الصورة ا[ولى، فھم � ينبذون ميثاق L وكلماتBه وراء ظھBورھم، 
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  .)3(اضطجاع � يخلون بالذكر في اغلب أحوالھم
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��    ��5�'�2��5�'�2��5�'�2��5�'�2     �[ِF9َ&ـ� �[ِF9َ&ـ� �[ِF9َ&ـ� �[ِF9َ&ـ�{{{{ ]نعام]اً ]68 /اBتعارة أيضBى ا�سBوض فأ‘‘،  ، نجد صورة مبنية علBل الخBص
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   .486/ 1: الكشاف: ظ )(

2
   .501: مفتاح العلوم: ظ )(

3
   .488/ 1: الكشاف: ظ )(
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نظير  بط وعدم التركيز والمعرفة ،في د�لة على التخ، )1(’’لذكر اUيات في الماء، ثم وقع مستعاراً 

  . ه الموت من كل جانبذلك المتخبط في ظلمات البحر الھائج الذي يأتي

د لھا بذكر صورة تلك الظلمات التي ھR ولكي � تكون ھذه الصورة بعيدة عن خيال المتلقي، مَ 

0��IُGْIُGْIُGْIُG    0ْ{{{{ :تعالىمنھا غير L، قال  من ينجيھم� يجد أولئك القوم ��0��0��    )ُW9�P�*�5)ُW9�P�*�5)ُW9�P�*�5)ُW9�P�*�5    0��0��0��0��     �J�    ���E&'َHَـ<� ���E&'َHَـ<� ���E&'َHَـ<� ���E&'َHَـ<�     	���ْ"�Q&ـ ِF	���Q�"ْ&ـ ِF	���Q�"ْ&ـ ِF	���Q�"ْ&ـFِ     ��ْ"�ـ�F ��ْ"�ـ�F ��ْ"�ـ�F ��ْ"�ـ�Uُ,ُk     �Fـ��Uُ,ُk �Jـ��Uُ,ُk �Jـ��Uُ,ُk �Jـ

ً�E�FَuَHً�E�FَuَHً�E�FَuَHً�E�FَuَH    ًd�9ْ��-�	ًd�9ْ��-�	ًd�9ْ��-�	ًd�9ْ��-�	    #�#�#�#�&0�h&0�h&0�h&0�h    �َ��َ¡َ��َ��َ¡َ��َ��َ¡َ��َ��َ¡َ�    &0��&0��&0��&0��0َ��ُ�    �3ـ�4]��3ـ�4]��3ـ�4]��3ـ�4]�    W�*َ��0َ��ُW�*َ��0َ��ُW�*َ��0َ��ُW�*َ�    �0���0���0���0��    �05ِF�$��:���05ِF�$��:���05ِF�$��:���05ِF�$��، تلك الظلمات التي تصBور غضBب ]63 /ا[نعام[ }}}}��:

�{{{{ L عليھم فھو�m�َ(ْ����m�َ(ْ����m�َ(ْ����m�َ(ْ��    fَ,�Efَ,�Efَ,�Efَ,�E    Zَ�Zَ�Zَ�Zَ�    ���<&"�5���<&"�5���<&"�5���<&"�5    &)ُW&9َ,�E&)ُW&9َ,�E&)ُW&9َ,�E&)ُW&9َ,�E    ً�R�َ4�Eً�R�َ4�Eً�R�َ4�Eً�R�َ4�E    0��0��0��0��    &)ُW�G&�َ�&)ُW�G&�َ�&)ُW�G&�َ�&)ُW�G&�َ�    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�     0ـ����ـ0 ��ـ0 ��ـ0      �Vـ&QَH �Vـ&QَH �Vـ&QَH �Vـ&QَH     &)ُـW�,�\&&\�,�Wُـ(& �َ&\�,�Wُـ(& �َ&\�,�Wُـ(& �ََ�    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�     &)ُW�5,ْ"�1ِـ &)ُW�5,ْ"�1ِـ &)ُW�5,ْ"�1ِـ &)ُW�5,ْ"�1ِـ     ً�    	��5ـ�t5�4 	��5ـ�t5�4 	��5ـ�t5�4 	��5ـ�t5�4      �ـ�9>�ً  �ـ�9>�ً  �ـ�9>�ً  �ـ�9>

ُWَu&<�RُWَu&<�RُWَu&<�RُWَu&<�R))))    �?ْ/�R�?ْ/�R�?ْ/�R�?ْ/�R    ٍ|&<�Rٍ|&<�Rٍ|&<�Rٍ|&<�R    &FُY��&FُY��&FُY��&FُY��    �8&9َ$�8&9َ$�8&9َ$�8&9َ$    ���F��ُ����F��ُ����F��ُ����F��ُ�    �J��5���J��5���J��5���J��5��    &)�;#,�<َ�&)�;#,�<َ�&)�;#,�<َ�&)�;#,�<َ�    �Z��;َ(ْ��5�Z��;َ(ْ��5�Z��;َ(ْ��5�Z��;َ(ْ��5{{{{ ]امBا  ،]65 /ا[نعBذاب ھنBورة العBه ، فصBوإحاطت

بBل إن L سBيعاقبھم بطريقBة تتناسBب مBع طريقBة . مBن خوضBھم بآيBات Lشبه مBا كBان بالمعاندين تُ 

بBBين الجميBBع، يلحظھBBا المتلقBBي بخيالBBه المعصBBية التBBي اقترفوھBBا ، فھنBBاك ظ�BBل وإيحBBاءات مشBBتركة 

  .ويستشعرھا بوجدانه

وقريب من ھذه الصورة، تلك الصورة التي رسمھا القرآن الكريم لحال يأجوج ومأجوج بعد 
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 ً�، إذ المقصود من تBرك يBأجوج ومBأجوج يBوم انقضBاء أمBر السBد يموجBون فBي ]99/الكھف[ }}}}\�U&>ـ�ً \�U&>ـ�ً \�U&>ـ�ً \�U&>ـ

ج باضطراب أمواجه، وقيل انBه أراد سBائر حالھم كحال الماء الذي يتموR ف ،الدنيا مختلطين لكثرتھم 

منه حركة الماء  فالمستعار‘‘عارة، ة على ا�ستوھي صورة جزئية مبنيّ ، )2(الخلق من الجن وا`نس

على الوجه المخصوص، والمستعار لBه حركBة ا`نBس والجBن، أو يBأجوج ومBأجوج وھمBا حسBيان، 

  .)3(’’والجامع لھما ما يشاھد من شدة الحركة وا�ضطراب

�َــــ�h!�{{{{ :تعBBBالىوفBBBي قولBBBه  &	ُ��!�hَــــ� &	ُ��!�hَــــ� &	ُ��!�hَــــ� ــ�FَB	��ْ    ��#ـــ���05�4#ـــ���05�4#ـــ���05�4#ـــ�05�4    �ُ	& ــ�FَB	��ْ� &ـ ــ�FَB	��ْ� &ـ ــ�FَB	��ْ� &ـ ـــ'��    ��u#ـــu��َdَ��s#ـــu��َdَ��s#ـــu��َdَ��s#ـــdَ��sَ    � &ـ �;ْ��ِR��'ـــ �;ْ��ِR��'ـــ �;ْ��ِR��'ـــ �;ْ��ِR    ���QِRـــ    V��Uَـــ���Uَـــ���Uَـــ���UَـــVـــ�QِR�Vـــ�QِR�Vـــ�QِR�    &)�;ُH��ـــ �PyH&)�;ُH��ـــ �PyH&)�;ُH��ـــ �PyH&)�;ُH��ـــ �PyH    �ـــ ���	�ـــ ���	�ـــ ���	�ـــ ���	    ْ��ُ��ــ ــ��ُ��ْ$َـ ــ��ُ��ْ$َـ ــ��ُ��ْ$َـ ـــ'��05    $َـ َB&;��ـــ'��05 َB&;��ـــ'��05 َB&;��ـــ'��05 َB&;��{{{{ 

اختيارھBا ‘‘: ، فمعنى اشتراء الض�Bلة بالھBدى ، نجد صورة مبنية على ا�ستعارة أيضاً ]16/البقرة[

وقفBBاه . )4(’’خBBرآ�ن ا�شBBتراء فيBBه إعطBBاء بBBدل واخBBذ  اسBBتبدالھا بBBه علBBى سBBبيل ا�سBBتعارة ،عليBBه و
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 )

وھBذه الصBورة وردت . )1(عار منBهبالربح والتجارة على سبيل الترشBيح [نھمBا مBن متعلقBات المسBت

على سبيل ضBرب المثBل لزيBادة الكشBف وتتميمBا للبيBان، وھBي قريبBة مBن أذھBان أولئBك المشBركين 

  .مقتبسة من محيطھم وبيئتھمو

علBBى نجBBد ھنBBاك صBBورة جزئيBBة تعتمBBد . ن الكBBريمفBBي قصBBة عBBاد الBBوارد ذكرھBBا فBBي القBBرآو

    �E    ْgِOْgِOْgِOْgِOـ��E �mـ��E �mـ��E �mـ��m     	���ـ
 	���ـ
 	���ـ
 	���ـ
 {{{{ :تعBالىعلBيھم بBالريح العقBيم، قBال  ، تصور كيف قضى Lأيضاً  ا�ستعارة في بنائھا

��*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ���*ْ,�N&َ�    �)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E�)ِ;&9َ,�E    �z5�F���z5�F���z5�F���z5�F��    �)9�(�<ْ���)9�(�<ْ���)9�(�<ْ���)9�(�<ْ��    ****     ���ـ ���ـ ���ـ ���ـ     ���ـ0 ��ـ0 ��ـ0 ��ـH     0َـ4َ� Hَـ4َ� Hَـ4َ� Hَـ4َ     ��&
��Bَْ,�<�\     ِ)9ـ<� \�>�,Bَْـ<� \�>�,Bَْـ<� \�>�,Bَْـ<�     Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ�     �E,9َ&ـ<� �E,9َ&ـ<� �E,9َ&ـ<� �E,9َ&ـ<�     �HََـHَ� &VَـHَ� &VَـHَ� &VَـV&      �ـ
&��  �ـ
&��  �ـ
&��  �ـ�F����9(ِ $َـ�F����9(ِ $َـ�F����9(ِ $َـ�F��، فقBد اختBار ]42 -41 /الBذاريات[ }}}}$َـ

من الحمل، والمسBتعار لBه مBا فBي المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع القرآن ان يكون 

ن تBأتي بخيBر امت عBن ِق وھي التي عُ ‘‘ .)2(شجر وإلقاحالريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر 

. )3(’’فھBي كالممنوعBة مBن الBو�دة نفع حيوان ، من تنشئة سحاب أو تلقيح شجرة أو تذرية طعام أو

عليBه إ� جعلتBه كBالرميم المتبقBي مBن  بل ھي � تأتي إ� بالعذاب والخراب فما تBذر مBن شBيء أتBت

� تمBر علBى شBيء إ� دمرتBه عاتيBة  ريBٌح شBديدةفھي . )4(النبات اليابس أو العظام البالية المسحوقة

  .متفتت بالٍ  كيانٍ  إلىوحطمته وحولته 

وھنا أمكن معرفBة . )5(ورعرف بالدبR وقيل إنھا ريح قديمة تعرفھا العرب، شديدة � نفع فيھا تُ 

فBان . تناسب الواضح بين اختيار ھذا الوصف وتشخيص تلBك الBريح مBع السBياق الBواردة فيBهذلك ال

أو  ،)ملBيم(� ينحصر بالتناسBب الصBوتي للفاصBلة القرآنيBة التBي قبBل ھBذه الفاصBلة ) العقيم(اختيار 

ثBر مھBم فBي التBأثير علBى المتلقBي أثنBاء ، مBع مBا للتناسBب الصBوتي مBن أ)كBالرميم(التي تأتي بعدھا 

 ن الكBBريم لكلمBBةفقBد عBBرض القBرآ. وضBBوحا إ� إن التناسBب السBBياقي كBان أكثBBر. مشBاھدته للصBBورة

فBي قولBه  Mورد ھBذا الوصBف علBى لسBان امBرأة إبBراھيم فقBد العقيم قبBل ھBذا الجBزء مBن السBياق ،

�&�Vَ,�"Gَْ/�Vَ,�"Gَْ/�Vَ,�"Gَْ/�Vَ,�"Gَْ/    �>ُHَ��F����{ :تعالى��>ُHَ��F&���>ُHَ��F&���>ُHَ��F&��    
��
��
��
��    ���F�����F�����F�����F��    &V#W��َ�&V#W��َ�&V#W��َ�&V#W��َ�    ��;�;&\�	��;�;&\�	��;�;&\�	��;�;&\�	    &Vَ��َG�	&Vَ��َG�	&Vَ��َG�	&Vَ��َG�	    ٌb��P�Eٌb��P�Eٌb��P�Eٌb��P�E    v)9�(�Ev)9�(�Ev)9�(�Ev)9�(�E{{{{ ]بت وضربت ، إذ إنھا تعجّ ]29 /الذاريات

ھBذه  إلBىقBد عرفBه المتلقBي قبBل وصBوله  )العقBيم(أي إن معنى كلمة . )6(وجھھا وقالت عجوز عقيم

حتBى ، الصورة في السياق، فقد اختزنھا في ذھنه، فكانت قريبة منه حاضرة ا�سBتعمال والتصBور 
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 )

يل أبعادھا، فكأنھا ريح معروفة لديه بعيدة عن الصورة المعنية، أمكنه بيسر تلقي تفاص إلىإذا جاء 

  .اكبر لديه للصورة وتأثراً  أمثلالغرابة والتنافر في ذھنه، مما يعني تخي� 

�{{{{ :تعالىوفي قوله #�ِO�#�ِO�#�ِO�#�ِO    ��Uَ���Uَ���Uَ���Uَ�    fَpَ=fَpَ=fَpَ=fَpَ=    ���Uْ�����Uْ�����Uْ�����Uْ��    &)ُ$��*ْ,�U�2&)ُ$��*ْ,�U�2&)ُ$��*ْ,�U�2&)ُ$��*ْ,�U�2    
��
��
��
��    �d�5ِ��Pْ���d�5ِ��Pْ���d�5ِ��Pْ���d�5ِ��Pْ��{{{{ ]ةBتعارية ]11 /الحاقBورة اسBد صBنج ،

ا�سBتع�ء ه كثرة الماء، وھو حسي، والجامع عقلي، والمستعار ل ، فالمستعار منه التكبر وھوأيضاً 

ارتفاع الماء بھذا التعبير ا�ستعاري، لكي يتناسب مBع وقد اختار القرآن الكريم تصوير . )1(المفرط

كيفيBة إھ�كBه لثمBود L تعBالى ن وصBف أحداث المصورة قبل ذلك في السياق، فقBد سBبق ا[ظ�ل 

�{{{{ .بالطاغية��َ/َ����َ/َ����َ/َ����َ/َ�    �m��Uَ.�m��Uَ.�m��Uَ.�m��Uَ.    ��ُW�,&3ُ/َ���ُW�,&3ُ/َ���ُW�,&3ُ/َ���ُW�,&3ُ/َ�    �d�9���#q��ِR�d�9���#q��ِR�d�9���#q��ِR�d�9���#q��ِR { { { {]ووصف انتقامه من عاد بالريح العاتية،]5 /الحاقة ، }}}}���َ��	���َ��	���َ��	���َ��	    

 vm�ــ/�E    ��ُW�,&3ُـ��E vmـ��E vmـ��E vmـ َ���ُW�,&3ُ/ــ َ���ُW�,&3ُ/ــ َ���ُW�,&3ُ/ــ َ�    ٍz5ِFــ ِRٍz5ِFــ ِRٍz5ِFــ ِRٍz5ِFــ ِR    ٍFــ ��&F��ٍFــ ��&F��ٍFــ ��&F��ٍFــ ��&F��     �d�9ـ�H��E �d�9ـ�H��E �d�9ـ�H��E �d�9ـ�H��E{{{{ ]ةBBون . ]6 /الحاقBBذ فرعBBف اخBBف كيBBاغي  –ووصBBه  –الطBBن قبلBBوم

��{{{{ رابية، ةوالمؤتفكات أخذ�\�	���\�	���\�	���\�	    �Z&��E&F���Z&��E&F���Z&��E&F���Z&��E&F��    0���	0���	0���	0���	    �>َ,&"َG�>َ,&"َG�>َ,&"َG�>َ,&"َG    ْ���	ْ���	ْ���	ْ���	�J�َW��َH&��U�J�َW��َH&��U�J�َW��َH&��U�J�َW��َH&��U    �dَh�=�َMْ��ِR�dَh�=�َMْ��ِR�dَh�=�َMْ��ِR�dَh�=�َMْ��ِR    ****     �&َ>���ـ��َ>���ـ�&� �َ>���ـ�&� �ـ�&� ���<َ�     َKـ��N� َKـ��N� َKـ��N� َKـ��N�    �َ-&ـr�َ4 �َ-&ـr�َ4 �َ-&ـr�َ4 �َ-&ـr�َ4     �َ/َ-�ـ�3َ4(& �َ/َ-�ـ�3َ4(& �َ/َ-�ـ�3َ4(& �َ/َ-�ـ�3َ4(&     ��R;ِـ(& ��R;ِـ(& ��R;ِـ(& ��R;ِـ(&     

ًdــ �9ِR��ًdــ �9ِR��ًdــ �9ِR��ًdــ �9ِR��فيصBBور المBBاء بصBBورة الطBBاغي المتكبBBر ، الصBBورة المعنيBBة  إلBBى، ليصBBل ]10 -9/الحاقBBة[ }}}}

 المتناسبة مع ظ�ل تلك الطاغيBة التBي نزلBت علBى قBوم ثمBود، والمتناسBبة مBع، المفرط با�ستع�ء 

 الBBريح الشBBديدة القويBBة العاتيBBة التBBي سBBلطھا علBBى قBBوم عBBاد، والمتناسBBبة أيضBBا مBBع طغيBBان فرعBBون

  .، أو حجم ا[رض التي أغرقت ومن عليھاوجبروته 

، تلك الصورة المبنية على معنى الحرف الذي في جملBة ومن باب الصورة ا�ستعارية أيضاً 

    &)�3ِ	�fَ,�E	�fَ,�E	�fَ,�E	�    &)ِ;�<&U�N&)ِ;�<&U�N&)ِ;�<&U�N&)ِ;�<&U�N    fَ,�E	�fَ,�E	�fَ,�E	�fَ,�E	�B�-�)َB�-�)َB�-�)َB�-    �>ّ,���>ّ,���>ّ,���>ّ,��    �E�E�E�Efَ,fَ,fَ,fَ,    &);ِR�ُ,ُG&);ِR�ُ,ُG&);ِR�ُ,ُG&);ِR�ُ,ُG    fَ,�Eَ(�{{{{ :تعالىالتصوير، فمث� في قوله ���&Rَ�&)�3ِ���&Rَ�&)�3ِ���&Rَ�&)�3ِ���&Rَ�    v��	��:��v��	��:��v��	��:��v��	��:��    &)�;َ��	&)�;َ��	&)�;َ��	&)�;َ��	    vc�َ4�Evc�َ4�Evc�َ4�Evc�َ4�E    v)9�YEv)9�YEv)9�YEv)9�YE{{{{ 

) علBBى(اسBBتدل عليھBBا بمعنBBى الحBBرف ، ن ھنBBاك صBBورة اسBBتعارية فBBي الجملBBة انجBBد . ]7/البقBBرة[

، بBل )في ھدى أو فBي رحمBة(كما في قولھم ) في(المقصود معناه في ا�ستعمال، وليس ھو بمعنى 

 ، معنBBى ا�سBBتع�ء لبيBBان تمكBBن أولئBBك مBBن الھBBدى إلBBىا`شBBارة فBBي الصBBورة  تفيBBدھنBBا ) علBBى(إن 

على  :ھت حالتھم بحال من اعتلى الشيء وركبه، ونظيرهب@ حيث شُ . وتمسكھم به ،واستقرارھم عليه

ى الجھBل، واقتعBد ، وامتطBل الغوايBة مركبBاً َعBجَ : حوا بBذلك فBي قBولھمالحBق أو علBى الباطBل، وصBرّ 

ل ھنا وما ي) على( أي إن. )2(ىغارب الھو فيده من معنى العلو مقصود في الك�Bم، فھBو الBذي ُيَحBو@

ليBدخل ھBذا فBي بBاب  لتBدل عليھBا ،) ىعلB(وتركBت . صBورة جديBدة حBذفت فBي الك�Bم إلىالصورة 

و أ ن الكBريم تBأولوه زائBداً مBا مBن حBرف فBي القBرآ‘‘: بنBت الشBاطئقول عنه البياني الذي ت ا`عجاز
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جBه ه البياني كل محاولة لتأويله علBى غيBر الوبسر@  تحدى� ا. خرآأو فسروه بحرف  قدروه محذوفاً 

  .)1(’’الذي جاء به في البيان المعجز

 Sبنى الصورة وكيف تُ  كبير في رسم الصورة الفنية ، زٍ و� نغفل ما ل�ستعارة المكنية من تمي

لجديد، لتكون صورة جديBدة فيھBا كثيBر مBن الغرابBة من المزج والتفاعل والتكوين ا فيھا على أساسٍ 

9�ـWَH     �Lَـ�WَH �mَـ�WَH �mَـ�WَH �mَـ��m {{{{ :تعBالىم أو التشخيص، نظيBر مBا فBي قولBه يالمبنية على التجس�UَH �Lـ�9�UَH �Lـ�9�UَH �Lـ�9�UَH     �0ـ��ـ9&��     ��ـ�0 ��ـ�0 ��ـ�0  َpْ�� ��&9ـ َpْ�� ��&9ـ َpْ�� ��&9ـ َpْ��{{{{ ]كB8 /المل[ ،

��gِO�َgِO�َgِO�َgِO    )�;Hََْ�{{{{ :تعالىوقوله )�;Hَْ��)�;Hَْ��)�;Hَْ��    0��0��0��0��    ٍZ�َW��ٍZ�َW��ٍZ�َW��ٍZ�َW��    �'9�<�R�'9�<�R�'9�<�R�'9�<�R    ���<�U�N���<�U�N���<�U�N���<�U�N    ��;َ���;َ���;َ���;َ�     ً��ـ� {{{{ :ه تعBالىوقولB، ]12 /الفرقBان[ }}}}	�bَ��ـ��ً 	�bَ��ـ��ً 	�bَ��ـ��ً 	�bَ��ـ��ً     Y�9َpَHـ�ً Y�9َpَHـ�ً Y�9َpَHـ�ً Y�9َpَHـUَ� �	 ��ـUَ� �	 ��ـUَ� �	 ��ـUَ� �	    

�VَW�N�VَW�N�VَW�N�VَW�N    0�E0�E0�E0�E    f�N���f�N���f�N���f�N���    ��َuَpْ����َuَpْ����َuَpْ����َuَpْ��{{{{ ]الىوقوله ، ]154/ا�عرافBتع: }}}} ْIـ�R ْIـ�R ْIـ�R ْIـ�R     ���4ـ���4 �َْ)ـ���4 �َْ)ـ���4 �َْ)ـ(َْ�     �t�Qْ���=�ـ�E     ِI,َـ�E f,َـ�E f,َـ�E f,َـR     fِـ��R �t�Qِْـ��R �t�Qِْـ��R �t�Qِْـ�"ْ�� ِIـ�=��"ْ�� ِIـ�=��"ْ�� ِIـ�=���pُـ<� ��9َ'&��pُـ<� ��9َ'&��pُـ<� ��9َ'&��pُـ<�     ��ْ"�&'�9َ�     �َgِTَـ� �َgِTَـ� �َgِTَـ� �َgِTَـ��3ـ�� �3ـ�� �3ـ�� �3ـ��         

vt�3�َbvt�3�َbvt�3�َbvt�3�َb    �)ُWَ��	�)ُWَ��	�)ُWَ��	�)ُWَ��	    ُI&5��ْ��ُI&5��ْ��ُI&5��ْ��ُI&5��ْ��    ��U����U����U����U��    �Z�ُ���َH�Z�ُ���َH�Z�ُ���َH�Z�ُ���َH    {{{{ ]اءBراج]18 /ا[نبيBل إخBي فصBنتناوله فBا سBك ممBر ذلBورة  ، وغيBالص

ة في التشويقثر اوأ R2(لغرابة والجد( .  

  :الصورة المجازية: ثالثاً 

المجازي في التصBوير، فالمجBاز يثBري اللغBة صورة الجزئية التي تعتمد على التعبير وھي ال

 ، عن كونه طريقة مثيرة لخيال المتلقBي ومBؤثرة فBي مشBاعره فض�ً  ، ھا ويزيل عنھا الرتابةوينميّ 

  .وينشط ذھنه، ليدرك الع�قات الجديدة في ذلك التعبير خرج المتلقي عن المألوف،فھو يُ 

 إلBى� ينظر إليه في مقابل الحقيقBة و� يحتBاج . )3(بشكل عام طريقة خاصة في التعبير وھو

التجBBاوز عنBBه، بBBل ھBBو تعبيBBر خBBاص تصBBويري يثBBري الحقيقBBة،  تBBمR تقBBدير شBBيء محBBذوف أو اصBBل 

  .ويحرك الخيال ويتفاعل مع الفكرة والسياق

إذ نجBد أنفسBنا  المجBاز فBي القBرآن الكBريم ،ا ما نجده في الصBورة الجزئيBة المبنيBة علBى وھذ

Bة يعمBل الخيBال فBي رسBم أبعادھBا وإشBكالھا  إلىننظر  Rدة حيBدة فريBورة جديBر صBع الفكBل مBتتفاع ،

المنظBور والمتلBبس بوظيفBة الBدال، ذھن والخيال ، حركة دائمBة بBين المنظBور الوتحرك  والشعور،

  .ل المتلبس بوظيفة المدلولد المتأوR البعي


    ��ْ)    َd�5&Fَ(ْ��َd�5&Fَ(ْ��َd�5&Fَ(ْ��َd�5&Fَ	��ِKَ/&N	��ِKَ/&N	��ِKَ/&N	��Kَ/&Nِ{{{{ :تعالىففي قوله �B#��
�B#��
�B#��
�B#��    ��*ُ$��*ُ$��*ُ$��*ُ$    ��;9����;9����;9����;9��    �F&9�<ْ���	�F&9�<ْ���	�F&9�<ْ���	�F&9�<ْ���	    
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�B#��
�B#��    ��*ْ,�"ْGَ���*ْ,�"ْGَ���*ْ,�"ْGَ���*ْ,�"ْGَ�    ��;9����;9����;9����;9��    �#�ِO�	�#�ِO�	�#�ِO�	�#�ِO�	    �Z�ُG�m���َ��Z�ُG�m���َ��Z�ُG�m���َ��Z�ُG�m�، نجد ]82 /يوسف[ }}}}�َ��

التعبير  في دفاعھم عن أنفسھم أمام أبيھم، بھذا _ر على لسان إخوة يوسفبان النص القرآني قد عبّ 

  .لھا في ذھن المقابل منھم للحقيقة وترسيخاً  ، تأكيداً )واسأل القرية(المجازي التصوري 
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   .125: ومسائل ابن ا�زرق/ ا�عجاز البياني )(

2
   .من ھذه الرسالة) 204(صفحة : ظ )(

3
   .1/10: مجاز القرآن: ظ )(



 )

واسBأل ( :فBالمراد. )1(غيBره إلBىن إعرابھBا ا[صBلي مجاز لنقلھا عB) القرية(فقد قيل إن كلمة 

  .)2(وأعطي المضاف إليه إعرابه ل�يجاز وا�ختصار) أھل(فحذف المضاف ) أھل القرية

 ،فأنھا تجيبBك، واسأل القرية والعير والجدار والحيطان ‘‘: المراد من ذلك ھو أيضا إن وقيل

نطBBق L ھBBذه الجمBBادات ف�BB يبعBBد أن يُ ، [نBBك مBBن أكبBBار أنبيBBاء L ، وتBBذكر لBBك صBBحة مBBا ذكرنBBاه 

  .)3(’’معجزة لك

قBد يقBال فيBه، تامBا كBام� ف إ� إن القول ا[قرب للصحة يتمثل في إن الشيء إذا ظھر ظھوراً 

ة التBي مBا بقBي الغايB إلBىسل السماء وا[رض وجميع ا[شBياء عنBه، والمBراد انBه ابلBغ فBي الظھBور 

على عBادة العBرب فBي ك�مھBم فBي مثBل ھBذا المقBام، فالمقBام مقBام تأكيBد وزيBادة ، )4(للشك فيه مجال

لتعبيBر بغيBة التBأثير إخوة يوسف مع أبيھم، فاستعانوا بھذا ا[سلوب التصBويري فBي ا لدنإثبات من 

وخلجات أنفسھم في ، ا يعكسه ھذا ا[سلوب من طبيعة مشاعرھم فض� عمّ  ، المقابل  للتصديق في

  ._ذلك الموقف بين يدي نبي L يعقوب
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. التعبيBر حBال قومBه وعنBادھم مBن خ�Bل ث�Bث صBور داخBل ھBذا _ن الكريم وعلى لسان نBوحالقرآ

ر فرارھم وابتعادھم عنه  ر  إلى كلما دعاھمالصورة ا[ولى، تصو@ ا`يمBان، والصBورة الثانيBة تصBو@

Bغَ والصBورة الثالثBة تصBورھم وھBم يُ  عوا النصح ،وضعھم [صابعھم داخل أذانھم كي � يستم Sون ط

، تعبر سياق واحد  رؤوسھم بالثياب حتى � يراھم أو ينظر إليھم، لتكتمل ث�ث صور متواليات في

  .ھم من نبيھمالقوم وموقف ن حال أولئكجميعھا ع

رت أولئك القBوم فقد صوR  المجاز ، يت على أساسِن إ� إن الصورة الثانية ھي الصورة التي بُ 

مBنھم  وتأكيBداً  ، منھم بعدم السBمع من أناملھم إصراراً  وھم يحاولون إدخال أصابعھم في أذانھم بد�ً 

 –فBذلك خيBر لھBم  بالصBمم ، إصBابة وأل�Bذان  صBح، وان كBان فBي ذلBك تمزيقBاً لرفض الBدعوة والن

طبيعBBة  إلBBىشBBير بوضBBوح تُ وھBBي صBورة ،  _مBBن سBBماع كلمBة واحBBدة مBBن نBBوح –حسBب اعتقBBادھم 

  .ة كفرھم وعنادھموشدR ، موقفھم، وصورة شعورھم 
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 )

عدم السماع، ر عن رغبة في عب@ فصورة إدخال أطراف ا[صابع في ا[ذان صورة اعتيادية تُ 

ة فBBي تلBBك الرغبBBة إلBBىصBBورة محاولBBة إدخBBال ا[صBBابع داخBBل ا[ذان صBBورة تشBBير  لكBBن RدBBالش .

Bي الُكBراضوا`صرار على عدم السماع، والقوة فBور ره وا`عBكل يصBوبھم ، وبشBي قلBا فBة مBحقيق

 صورة جاءت منسجمة مع الصورة ا[ولى المصورةفالوأذھانھم من تلك الدعوة ومن ذلك الداعي، 

 Rة ا`عراض من خ�ل الفرار وا�بتعاد عن الس Rة ، ماع أيضا لشدBورة الثالثBومنسجمة أيضا مع الص

في ا`عراض من خ�ل تغطيBة الBرؤوس بالثيBاب، أي إن الصBورة جBاءت  ة أيضاً رة عن الشدّ المعب@ 

وم من جھBة، ر عن مشاعر أولئك القعب@ متناسقة مع السياق ومتناسقة مع ا`طار الذھني والنفسي المُ 

 Rنوحوالمعب L من جھة أخرى _رة عن صورتھم في عين نبي.  

إن يBBتم التركيBBز علBBى تقBBدير المحBBذوف، أو التركيBBز علBBى الع�قBBة بBBين الBBدال  ذناف�BB داعBBي 

مBع الكBل، فBان التعبيBر �  الجزءوكونھا ع�قة ) أطراف ا[صابع أو ا[نامل(والمدلول ) ا[صابع(

  .رسم صورة تعبيرية تؤثر في المتلقي وتثير تفاعله وتشويقه إلى ذلك، بل ينظر إلىينظر 

، وذلBك فBي قولBه وفي سياق السورة نفسھا نقف عند صورة جزئية بنيت علBى المجBاز أيضBاً 

ََ    ��F��ْpَB&N	���F��ْpَB&N	���F��ْpَB&N	���F��ْpَB&N	�    ��Vْ,ُ(َ��Vْ,ُ(َ��Vْ,ُ(َ��Vْ,ُ(َ    {{{{:َربّ  تعالى ََRRRR&)ُW&)ُW&)ُW&)ُW    �>#�ِO�>#�ِO�>#�ِO�>#�ِO    �Z�َ$�Z�َ$�Z�َ$�Z�َ$    ً��#�َ�ً��#�َ�ً��#�َ�ً��#�َ�    ****    ِI�N&F�5ِI�N&F�5ِI�N&F�5ِI�N&F�5    ���U�1�����U�1�����U�1�����U�1��    )ُW&9َ,�E)ُW&9َ,�E)ُW&9َ,�E)ُW&9َ,�E     ً�����ـ'& ً�����ـ'& ً�����ـ'& ً���، فقBد ]11 -10 /نBوح[} } } } ��ـ'&

وقد عدل عنھما على طريقة المجاز للع�قة . )1(قيل إن المقصود بالسماء ھنا ھو السحاب أو المطر

رسBم صBورة ھنBا لBم ل) السBماء(إلى استعمال إ� إن التعبير قد عمد . المحلية آو المكانية بين الجميع

فBBان صBBورة السBBحاب  .ثيBBرتنBBزل علBBيھم بالغيBBث والخيBBر الكر السBBماء باجمعھBBا متخيلBBة جديBBدة تصBBو@ 

مقBدار محBدود مBن  إلىالنازل بالماء صورة ربما � تغطي جميع مساحة السماء، فھي تفيد ا`شارة 

، ومقدار ذلك الغيث فان الصورة تختلف  الماء في أفضل ا[حوال، أما كون السماء تنزل كلھا غيثاً 

  .L وكرمها توحي به ھذه الصورة من سرعة ا`جابة ورزق فض� عمّ يتضاعف، 

  

  :الصورة الكنائية: رابعاً 

وصBورة متخيلBة ) الBدال(وھي الصورة المبنية علBى أسBاس وجBود صBورة منظBورة مباشBرة 

إ� إن الصورة  جمة � تمنع من صحة تصور ا�ثنين ،بطريقة منس ُتبنيان) المدلول(مرتبطة معھا 

مقصBودة � يتصBورھا إ� صBاحب الصBورة الثانيBة بعيBدة و ،ا[ولى تكون قريبة يتصورھا الجميع 

ويتفاعBل ، الذوق الرفيع والمتمكن من أساليب اللغة وطBرق تعبيرھBا، فترسBخ عنBده الصBورة أكثBر 

  .معھا داخل النفس والشعور بعد إن تفاعل معھا داخل الذھن والخيال
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 )

ة الجنBRصBاحب حBال  مصBوراً  تعBالىمنھا تلك التBي فBي قولBه ، ن الكريم وھي كثيرة في القرآ
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وھي صورة . )1(’’لبطن كفيه ظھراً  �ن النادم يقلب، دم والتحسر كناية عن النR ‘‘فتقليب الكف 

فBBالتعبير مBBن خ�BBل ھBBذا  بيBBر ا�عتيBBادي الخBBالي مBBن التصBBوير ،عBBن المعنBBى مBBن التع أكثBBر تعبيBBراً 

 Rفي المتلقي في الوقت نفسه وأكثر تأثيراً ، ة في إيضاح الفكرة التصوير أصبح أكثر قو.  

ق التBي وردت فBي السBياق خر بصورة ا`نفBابآواختيار صورة تقليب الكفين ترتبط بشكل أو 

واحBد أھBم ا[جBزاء  ، ، فاليBد ھBي الوسBيلة المباشBرة ل�نفBاق)فأصبح يقلب كفيه على مBا انفBق فيھBا(

المتخيلة في الصورة الثانية، فھي ثمثل وسيلة من وسائل الBربط بBين الصBورتين، وعامBل مھBم مBن 

لرسBم  تتBآزر وتتفاعBل معBاً  الBنص اعوامل التفاعل بينھمBا، إذ إن جميBع الصBور الجزئيBة داخBل ھBذ

  .ة بعد الحسرة والندامةن حال صاحب تلك الجنّ رة عالصورة الكلية المعبّ 

ن الكBريم للكنايBة عBن فBي القBرآ وكذلك إن اختيار صورة اليد بأوضاع مختلفة تستعمل كثيBراً 

    �5ـ'�oَ �5ـ'�oَ �5ـ'�oَ �5ـ'�PَH     َo&>�ـPَH ْI&>�ـPَH ْI&>�ـPَH ْI&>�ـ     ْI	�َn	�َn	�َn	�nَ    {{{{:تعBالىالعنق مث� في قوله  إلىمقصودة يطلبھا المبدع، فصورة اليد المغلولة  معانٍ 

ًdــ َ��ُ,ْp��ًdــ َ��ُ,ْp��ًdــ َ��ُ,ْp��ًdــ َ��ُ,ْp��    fِ�َــOfِ�َــOfِ�َــOfِ�َــO    �!ــ �(�*�E�!ــ �(�*�E�!ــ �(�*�E�!ــ �(�*�E    َn�	َn�	َn�	َn�	    ��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH��;ْqــ �1&"َH    #Iُــ$#Iُــ$#Iُــ$#Iُــ$    �j1&ــ�"ْ���j1&ــ�"ْ���j1&ــ�"ْ���jــ'�    ��ْ"�1&ــ �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ��'ــ �<(َْBَ�    ً�ُ��ــ,��ً�ُ��ــ,��ً�ُ��ــ,��ً�ُ��ــ,��    ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��ً�ــ� �1&Q��، كنايBBة عBBن البخBBل والشBBح، ]29 /ا`سBBراء[ }}}}

  .، كناية عن ا`سراف والتبذير وصورة اليد المبسوطة كل البسط

ة البخBل � نBه مBن شBدR ، غيBر أ]67 /التوبBة[  }}}};�(&;�(&;�(&;�(&�5َ&ـ'��5 �5َ&ـ'��5 �5َ&ـ'��5 �5َ&ـ'�     �5	��5ْ)"uُِـ� �Z	��5ْ)"uُِـ� �Z	��5ْ)"uُِـ� �Z	��5ْ)"uُِـ��Z     {{{{:فالبخيBل يBده مقبوضBة دائمBا

من أن يأخذ ما فيھا اUخBرون،  خوفاً ، يكتفي بذلك، بل يحاول إن يدنيھا من قلبه، ويلصقھا بصدره 

عنقه من طول بقائه علBى  إلىن يده مغلولة بالقيود الصورة ، وكأفينظر إليه المشاھد وھو في ھذه 

عيون اUخرين، فھي صBورة تBوحي بالبخBل الشBديد الBدائم أكثBر  ھذه الحال، ودوام صورته تلك في

  .من مجرد قبض اليد وعدم فتحھا

    I�RْI�RْI�RْI�R    �[��'�5�[��'�5�[��'�5�[��'�5ْ    {{{{:قال تعالى وفي المقابل فان صورة اليد المبسوطة تستعمل للكناية عن الجود والكرم

ِZ�َBَ=��1&"��ِZ�َBَ=��1&"��ِZ�َBَ=��1&"��ِZ�َBَ=��1&"��  ].64 /المائدة[  }}}}

مواضع ا`غ�ق صورة تعطي معنى إن بسط اليد كل البسط بحيث � تجدھا مغلقة في  غير 

فان الناظر عندما تتكرر رؤيته لليد خالية دائما، يتولد لديه قناعة بان صاحبھا ، ا`سراف والتبذير 
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 )

ة، فھو ، كما ھي صورة المستعطي للصدق وتبذيراً  فھو الذي انفق جميع ماله إسرافاً  ، � يملك شيئاً 

  .يملك شيئا دائم البسط لليد كناية منه ل|خرين بأنه �

    	��َgِO	��َgِO	��َgِO	�gِOَ�    {{{{:تعBالىوھي مBا نجBده فBي قولBه ، ن الكريم نيت على الكناية في القرآوصورة أخرى بُ 

ْ�&�َ,�-ْ�&�َ,�-ْ�&�َ,�-ْ�&�َ,�-    ْ��û�Eْ��û�Eْ��û�Eْ��û�E    �)ُW&9َ,�E�)ُW&9َ,�E�)ُW&9َ,�E�)ُW&9َ,�E    َI���َ�َ7�َI���َ�َ7�َI���َ�َ7�َI���َ�َ7�    �0���0���0���0��    ��&9َpْ����&9َpْ����&9َpْ����&9َpْ��{{{{ ]119 /آل عمران[ ّدّ  ، فصورة عضBى شBنامل تفيد معن]يظ اBة الغ

تلBBك النعمBBة، فيفرغBBوا غBBيظھم فBBي الخفBBاء والغضBBب، فالمنBBافقون � يحتملBBون رؤيBBة المBBؤمنين فBBي 

ا[نامBل بعBد ا�نفBراد  ن رسBم صBورة عBضّ ، وإويعضوا أناملھم بقوة، تنفيسا لھBم عمBا فBي أنفسBھم 

عBن حقيقBة  صادقاً  ر تعبيراً عبّ صورة لھا تأثير كبير في المتلقي، فھي تُ ، عن ا[نظار  بأنفسھم بعيداً 

  .ة على أساس الكناية في التعبيرة مبنيّ وطبيعة مشاعرھم من خ�ل صورة فني، حالھم 

  :الصور الجزئية اخرى :خامساً 

مBن تشBبيه واسBتعارة وھي الصور الجزئية التBي � تعتمBد فBي بنائھBا علBى ا[سBاليب البيانيBة 

يBة تمامBا لبّ على الرغم من امت�كھا أعلى درجات الدقة والتنسيق في البنBاء، فھBي تBأتي مُ  وغيرھا ،

  . ومنسجمة تماما مع السياق الواردة فيه ، من اجله قتللغرض الذي سي

�     �َـ�H#)ُ��ْ �َـ�H#)ُ��ْ �َـ�H#)ُ��ْ �َـ�H     ْ��ُ(#Hَ�ْ>�,ُـ��ْ Hَ�ْ>�,ُـ��ْ Hَ�ْ>�,ُـ��ْ Hَ�ْ>�,ُـ��ْ     	��0َ	��0َ	��0َ	��    &)#�&)#�&)#�&)#�    ْ��ُ,�<ْ�َHْ��ُ,�<ْ�َHْ��ُ,�<ْ�َHْ��ُ,�<ْ�َH    0َ�ZِTَ�ZِTَ�ZِTَ�ZِTَ    {{{{:تعالىفمن ذلك ما نجده في قوله ��ـ*�� ���ـ*�� ���ـ*�� ���ـ*��     
�ـ�?�     	��3�m�ُGـ� 	��3�m�ُGـ� 	��3�m�ُGـ� 	��3�m�ُGـ�     ��#�Bـ
 ��#�Bـ
 ��#�Bـ
 ��#�Bـ*�� �?��ـ*�� �?��ـ*�� �?��ـ*��     ������� 	����P�Qْـ���� 	����P�Qْـ���� 	����P�Qْـ�    	����P�Qْـ

&J�'�Eُ�&J�'�Eُ�&J�'�Eُ�&J�'�Eُ�    �05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,���05ِF���َWْ,�� { { { {]24/البقرة[ L ليم الذي ذكره في بداية يّ أن يوضح ماھ تعالى، إذ أراد]ة العذاب ا

. ھا للمكBذبينح بأنBه النBار التBي أعBدّ ، فصBرّ ]10/البقBرة[ }}}}W�5ْـW�5 �Z��R�4ْـW�5 �Z��R�4ْـW�5 �Z��R�4ْـ�Z��R�4     $َـ��ُ�� $َـ��ُ�� $َـ��ُ�� $َـ��ُ��     �UِRـ� �UِRـ� �UِRـ� �UِRـ�     �َ��ـv)9 �َ��ـv)9 �َ��ـv)9 �َ��ـ�E     v)9ـ�E vc�َ4ـ�E vc�َ4ـ�E vc�َ4ـvc�َ4     	��َ;�ـ( 	��َ;�ـ( 	��َ;�ـ( 	��َ;�ـ( {{{{السورة

ولكنه أيضا أراد أن يوضح بأنھا ليسBت نBارا اعتياديBة، كتلBك النBار الموجBودة فBي عBالم الBدنيا التBي 

ـ[َ,ُ;�(& {{{{:فBي سBياق قولBها`شارة إليھا  تسبق ��ـ[َ,ُ;�(&  ��ـ[َ,ُ;�(&  ��ـ[َ,ُ;�(&  ��     ِIَـ]�Uَ$ ِIَـ]�Uَ$ ِIَـ]�Uَ$ ِIَـ]�Uَ$     ��4ـ��4 ��#ـ��4 ��#ـ��4 ��#ـ#��     �'َG&�َBـ &N� �'َG&�َBـ &N� �'َG&�َBـ &N� �'َG&�َBـ &N�     ً���ً �َـ��ً �َـ��ً �َـ��ـ�     �َـUَ,َ� ��ـUَ,َ� ��ـUَ,َ� ��ـUَ,َ�     &J����ـ�     �َ~َـ��J& �َ~َـ��J& �َ~َـ��J& �َ~َـ ���ـ ���ـ �    Rِ*�ـ�R &)�3ِِ*�ـ�R &)�3ِِ*�ـ�R &)�3ِِ*�ـ��3ِ(&     ��,ّـ<� ��,ّـ<� ��,ّـ<� ��,ّـ<�     �3َgـ�� �3َgـ�� �3َgـ�� �3َgـ��     ��2&�َـ<� ��2&�َـ<� ��2&�َـ<� ��2&�َـ<�     ��ـ

&)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	&)�;َ$�FَH�	    
��
��
��
��    �J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk�J��Uُ,ُk    #n#n#n#n    �Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5 { { { {]اس ، ، بل ھي نار شديدة قوية مختلفة عن تلك ]17 /البقرةBا النBوقودھ

ومناسBبة لبيBان حقيقBة ، ن الكBريم موصوفة للنار في بداية القBرآ صورةلتكون ھذه أول ، والحجارة 

  .وما سي�قيه المكذبون الكافرون منھا في اليوم ا[خر، تھا تلك النار وشدّ 

فلBو اقتصBر السBياق علBى ذكBر النBار فقBBط، كمثBال للعBذاب مBن اUخBرة مBن دون وصBفھا بBBان 

ربمBا تحBرق ، اعتياديBة  دو عن كونھا نBاراً وقودھا الناس والحجارة لكان تصور المتلقي عنھا � يع

بBل إن ا`نسBان يمكBن أن ، وبBدرجات مختلفBة أحيانBا ، جزءا من أعضاء ذلك ا`نسان المعذب فيھا 

  .ضه لھذه النار بعد ذلكتعرS  اءَ رّ يشفى جَ 



 )

ة ووعيBد ولكن السياق الذي ورد فيه ذكر ھذه النار فBي السBورة المباركBة، سBياق تھديBد وشBدّ 

، فاسBتحقوا لBذلك العBذاب fبكفBرھم وعنBادھم F ولرسBوله  أمعنBوالكBافرين المعانBدين الBذين [ولئBك ا

 Rا[ليم والنار الشديدة التي اعدL لھم ھا.  

إن الظBBاھر مBBن النBBاس والحجBBارة فBBي تلBBك النBBار ھBBو وقودھBBا : وقBBد ذكBBر الشBBيخ الطوسBBي

ــ(&    {{{{:تعBBالىفBBي ذلBBك علBBى قولBBه  مسBBتنداً  ،)1(وحطبھBBا ُW#�ِO&)ــ ُW#�ِO&)ــ ُW#�ِO&)ــ ُW#�ِO    ــ ��ــ	� ��ــ	� ��ــ	� ���	����    �Z	�'ــ �"&<َH�Z	�'ــ �"&<َH�Z	�'ــ �"&<َH�Z	�'ــ �"&<َH    0ــ����ــ0��ــ0��ــ0    ِZ	�mِZ	�mِZ	�mِZ	�m    �>ــ��    ��,#ــ<���,#ــ<���,#ــ<���,#ــ ــ�����2 ــ�����2 ــ�����2 ���2    �)�ــ* �;�\�)�ــ* �;�\�)�ــ* �;�\�)�ــ* �;�\    &)ُBــ �َ�&)ُBــ �َ�&)ُBــ �َ�&)ُBــ �َ�    �ــ �;َ��ــ �;َ��ــ �;َ��ــ �;َ�    

�Z	�mِ��	�Z	�mِ��	�Z	�mِ��	�Z	�mِ: د، فحصبت النBار حصBباً موق الحطب الذي يلقى في تنور أو: بُ صَ ، فالحَ ]98 /ا[نبياء[ }}}}	��

، فان تلك النBار تحBرق الحجBارة وتعظيماً  تھوي�ً ذلك  تعالىL ذلك وقد ذكر . )2(طرحت فيھا حطباً 

ارة التBي توقBدھا الكافرين تبقى على النBار بقBاء الحجB إن أجساد: ونقل عن آخرين قولھم. )3(والناس

ح الرأي ا[ول [نه وجده و إن الناس يعذبون بالحجارة المحماة مع النار، إ� انه رجR النار بالقدح، أ

  .)4(أليق بالظاھر حسب قوله

وقودھا النBاس ( تعالىقوله  فقد وجد إن معنى، مثل ذلك ذھب الزمخشري في الكشاف  إلىو

نار ممتازة عن غيرھا من النيران بأنھا �  تتقBد إ� ‘‘ انه ذكر تلك الصورة ليومي بأنھا) والحجارة

بالناس والحجارة، وبان غيرھا إن أريد إحراق الناس بھا أو إحماء الحجBارة أوقBدت أو� بوقBود ثBم 

 منھا برحمته الواسBعة توقBد بBنفس مBا يحBرق فيھا ما يراد إحراقه أو إحماؤه، وتلك أعاذنا L طرح

عل به نارا اشتعلت وارتفع ة ذكائھا إذا اتصلت بما � تشتوشدّ ، ويحمى بالنار، وبأنھا `فراط حرھا 

  .)5(’’لھيبھا

الحجBارة، مقادير كبيرة مBن من الناس و كبيرةً  أعداداً استيعابھا بد�لة فھي نار عظيمة كبيرة 

من الوقود الذي يغذي تلك النار، بل ليس ھذا المكان  النار ھو ما كان قريباً مكان في تلك  وان أحرّ 

 إمعانBاً  ، الوقBود، بBل ھBم الوقBود نفسBهمكBان ھو المقصود، بل إن مكان أولئك الناس ليس في قرب 

صBورة ، فھBي وإحراقھBا لجميBع أجBزاء أجسBامھم ، إحاطة تلك النار بھم  إلىبشدة الحرارة وإشارة 

ارنBة داخBل الصBورة قَ فھذه ا[جسBاد المُ ، ر مجرد حرق النار ل�جساد ن تلك التي تصو@ اشد بكثير م

 ومن ثم تبBيضّ  سودّ وتَ  فتحمرّ ، داخل تلك النار  فشيئاً  تحترق شيئاً ، بالحجارة الصلبة المجاورة لھا 

اللحBم وتحرق الجلد و تصل الى اعضاء جسم ا�نسان كافةفنى و� يبقى منھا شيء، اي ان النار وتُ 
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والعظم على حد سواء، صورة جاءت متناسبة مع سياق التھديد والوعيد، ومميزة لطبيعة تلك النار 

ن ذكBر لھBا فBي القBرآ عن غيرھا من النيران، ومحددة لحجمھا وقوتھا وطبيعتھBا ووظيفتھBا فBي أول

  .الكريم

 امعلى التشبيه  سواء تلك المعتمدة، ن الكريم ة الصور الجزئية في القرآوھكذا الحال مع بقي

متميBزة بالتناسBق الBداخلي  جBاءت صBوراً  ، فأنھBا جميعBاً ذلك غير  امالكناية  امالمجاز  اما�ستعارة 

فض� عن التناسق الشكلي والنفسي ، السياق  فيوالتناسق الخارجي مع ما يحيط بھا ، بين ا[جزاء 

  .ومن قبل التناسق الذھني الموضوعي على حد سواء



 )

  بناء الصورة الكلية: المبحث الثاني

الصورة الكلية ھي الصBورة المكونBة مBن مجموعBة مBن الصBور الجزئيBة البسBيطة المجتمعBة 

داخل سياق واحد والمعبرة عن موضوع مشترك، تبنى من خ�ل مجموعة من الع�قات والروابط 

 الخاصة التي تربط وترتب تلBك الصBور الجزئيBة بشBكل معBين لتكBوين صBورة أوسBع واشBمل لBذلك

  .الموضوع داخل حيز مكاني محدد

ن أفالترتيب والتنسيق لتلك المجموعة من الصور الجزئية داخل الصورة الكلية الواحدة �بد 

لبنBاء صBورة ، على نوع خاص من الع�قBة، تكBون قBادرة علBى ربBط جميBع ا[جBزاء  يكون معتمداً 

للتعبيBر عBن  ، ة زمنيBة معينBةواستمراري ، من خ�ل زوايا مختلفة معيناً  تصور موضوعاً ، واحدة 

ف لتحقيق ھدف واثBر وظR السياق، يمكن أن يُ  فيأرادھا المبدع إزاء منظور معين ، رؤية مقصودة 

  .لدى المتلقي عند ا�ستعمال

BBب فBBيد قطBBطلح سBBد اصBBرآوقBBي القBBة فBBورة الفنيBBاته للصBBورة ي دراسBBذه الصBBل ھBBى مثBBن عل

وضBعه فBي  وقBد ، س مBن الفنBون المسBرحيةوھBو المصBطلح المقتBبس فBي ا[سBا) المشھد(مصطلح 

  ).نمشاھد القيامة في القرآ(المعروف بـعنوان احد أھم كتبه 

ويمكن تشبيه الصور الجزئية البسيطة داخل الصورة الكلية بمجموعة مBن اللقطBات المكونBة 

مBBن المشBBھد يصBBور جانبBBا معينBBا مBBن  تعBBد جBBزءالمشBBھد واحBBد فBBي الفBBن السBBينمائي، فاللقطBBة عنBBدھم 

بطريقBة فنيBة لتكBوين المشBھد  بعضBھا مBع بعBضصورة � تستغرق إ� مدة قليلة من الزمن تجمع ال

  .)1(الكلي المطلوب

ر أمثلة إنسانية وحوادث ماضBية وصBو منن الكريم موضوعات القرآ ويبدو للمتلقي إن أكثر

  .كلية أو مشاھد حية مؤثرة بدت صوراً ، نار و يوم القيامة من حشر وحساب وجنة
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وقBد بBدا ، ت الBزرع فBي الطبيعBة من خ�ل ھذه الصورة الكلية عملية إنبا تعالىر L إذ صوّ 

اسBBتعراض أنBBواع ذلBBك الBBزرع وألوانBBه  إلBBى ، إنبBBات الBBزرع ، إلBBىذلBBك مBBن صBBورة إنBBزال المطBBر 
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ة صBور ، وكل ذلBك مBن خ�Bل عBدّ )1(صورة ثماره اليافعة التي جعلھا L غذاًء لعباده إلى ،وأشكاله

طبيعBي الزمنBي لحيBاة النبBات فBي جزئية متتالية متعاقبة مرتبط بعضھا مع بعض بBرابط التسلسBل ال

فالمBاء احBد ا[سBباب المھمBة فBي إنبBات . ا[رض، يعضده أيضBا الBرابط السBببي فBي بدايBة الصBورة

الزرع في ھذه الحياة، والزرع وا[شجار سبب لظھور الثمار ونضجھا أيضا، كBل ذلBك مBن خ�Bل 

مجتمعBة  ُعرضتإ� إذا  � يمكن الوقوف على أھميتھا ، صورة كلية مكونة من عدة صور جزئية

 L الىمتعاضدة في وحدة واحدة ومشھد متكامل، يعرض قدرةBق  تعBى الخلBورعلBن  ، ويصBة مBآي

  .آيات L الدالة على وجوده وقدرته للقوم المؤمنين
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BB تعBBالىأراد L  ذا مBBن  مقتبسBBاً  واقعيBBاً  فضBBرب لھBBم مBBث�ً  للنBBاس ،ح حBBال ھBBذه الBBدنيا أن يوض@

تظھBر فيBه دنيا، كلية لمنظور ثابت مBن عBالم الBعالمھم الذي يعرفون، مث� صيغ على شكل صورة 

 المسBتغرقة لBزمن محBدد، تتحBرك فيمBا بينھمBا ا[حBداثداخBل اطBار صBورة ثابتBة السماء وا[رض 

مقارنتھBا بطبيعBة الحيBاة  إلBىترتقBي  ان صورة � يمكن للصورة الجزئية السBاكنة إن تصBورھا، أو

اقBب اختBار L الدنيا التي تجري فيھا مختلف ا[حداث والتغيرات، لذلك ولكي تتضح الصBورة للمر

  .لتمثيل الحياة الدنيا باجمعھا بھذه الصورة الكلية المصورة لدورة حياة النبات في الطبيعة تعالى

تلBBك  ، تبBBدأ الصBBورة الكليBBة بالصBBورة الجزئيBBة ا[ولBBى المصBBورة لنBBزول المطBBر مBBن السBBماء

اه، تلك النباتBات حسب التسلسل الطبيعي صورة امتصاص النباتات لھذه الميبالصورة التي تعقبھا و

عامة تترك للمتلقي تصBور تلBك النباتBات التBي ) لقطات(ل من خ�ل صور جزئية أخرى صّ فَ التي تُ 

يأكلھا ا`نسان لو تلك النباتات التي تأكلھا ا[نعام، صBور جزئيBة عامBة أشBرك فيھBا المبBدع المتلقBي 

لعBدد الصBور التBي تBزداد  الصياغة العامBة مBن دون تحديBد إلىوعمد ، في عملية التصور والتخيل 

تمBع مختلBف صBور النبBات فBي مخيلBة تج وبعBد أن. على وجه ا[رضوأشكاله بزيادة أنواع النبات 

صور القران ذلك المنظر بصورة جزئية بعيدة تصور ا[رض وقد امت�ت بتلك ا[نواع ، يا`نسان

، صBورة )2(تزين العروست كما توازينR ، كأن ا[رض أخذت زخرفھا ، حتى من النباتات المختلفة 

تحBرك فBي نفBس ضعت فBي وسBط ھBذه الصBورة الكليBة جزئية بسيطة تعتمد ا�ستعارة في بنائھا، وُ 
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المتلقي احساس العنفوان والزھو والفرح وبما يشبه نفس ا�حساس الذي يشعر بBه وھBو ينظBر الBى 

الرضBا التBي يظھBر  تصBوير إيحBائي لحالBة إلBىثم ينتقل السياق التصBويري . تلك العروس المتزينة

 L نBدون عBام، إذ يبتعBكل عBا بشBدنيا وزينتھBرون بالBاس المغتBك ا[رض، أو النBحاب تلBعليھا أص

الصBورة التBي تمثBل ذروة  إلBىوذكر اUخرة والمعاد، وعند ھذه المنطقBة ينتقBل السBياق التصBويري 

� علBى تلBك الBزروع الBذي يسBلط لBي ، المتمثل بصورة الغضب ا`لھي ، المفاجأة والحدث المباغت

ر ُتصBوR  كان لم تغن با[مس، صورة قريبBة جBداً  فيجعلھا حصيداً  ،وتلك ا[رض المزخرفة المتزينة

ويجعلھم مع ، ين بالحياة الدنيا، وكيف يقلب بھم ا[رض L على ا�نتقام من الجبارين المغترR  قدرة

  .يوجدوا با[مس لمصروحھم كأن 

 ، واسBتغرقت فBي عرضBھات دورة حيBاة النبBات فBي ا[رض ھذه الصورة الكلية التي صBور

 نياالحياة الBدطبيعة تمثل  ،  لصورة اكبر بت مث�ً رِ ، ضُ المعھود معينا من الزمن في الواقع  مقداراً 

والتنBاظر بBين كBل مرحلBة اختيار الصBور الجزئيBة،  ة أطول بكثير من ذلك، إ� إنالتي تستغرق مدّ 

صBBيل وتعاقBBب اا مBBن تفمBBومBBع مBBا فيھ ل الصBBورتين الكبيBBرتينة وصBBورة داخBBبBBل صBBور، ومرحلBBة 

  .السياق من السورة المباركة الة في ھذفصR أحداث، كانت خير وسيلة تصويرية مُ 

ن الكBريم، فإنھBا تعتمBد المصBورة لمشBاھد الطبيعBة فBي القBرآ وھكذا ھي اغلب الصBور الكليBة

و�سBBيما تلBBك الع�قBBات كونBBة لھBBا، علBBى نوعيBBة متشBBابھة مBBن الع�قBBات تBBربط الصBBور الجزئيBBة الم

 سبب، والمقدمة بالنتيجة، وبما يطابق تسلسل حدوث ا[شياء في الطبيعBةمالسبب بال المتمثلة بع�قة

تبنBى الصBورة بنBاءاً  نظيBر أن، ز في بناء تلك الصBور ميS إ� إن ھذا � يعني عدم وجود بعض التَ  ،

  .ة صور جزئية متسلسلةإليھا بعد ذكر عدR يبدأ من منطقة ثم يعود  ه ما يكون دائرياً أشب

فBي قولBه  نجBده مBث�ً ، الBداخل علBى الع�قBة السBببية أو الطبيعيBة  فBيفالبناء الدائري المعتمBد 
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 تعBالىذلBك الطعBام الBذي يريBد L ، الطعام الذي بين يBدي ا`نسBان  بتصوير صورةالصورة الكلية 

ھBذا الشBكل الBذي يBراه  إلBىوكيف صار ، من ا`نسان أن ينظر إليه ويتمعن ويتفكر في كيفية خلقه 

يبدأ معه من الصورة ا[ولى لعملية إنبBات النبBات ، بين يديه، فيأخذه في جولة تصويرية ارتجاعية 

B(وھي صورة إنزال المطBر، وان اختيBار فعBل ، وإحياء ا[رض  Rو) بّ الصBذه الصBي ھBوحي فBرة ي

علBى إنBزال المطBر وإحيBاء ا[رض، فھBو القBادر علBى كBل  البBاھرةوقBدرة L ، بكثرة الماء النازل 

 المصBورة لحركBةمBع الصBورة الثانيBة  ، وبشكل يتناسBبمن القوة والقدرة كثير شيء، صورة فيھا 

BB مباشBBرال ، وفBBي ا�سBBنادوطاعBBة [وامBBره ، تشBBقق ا[رض اليابسBBة اسBBتجابة [مBBر الخBBالق  Rب للص



 )

 Sتعالىق والتشق F ي ) نا(بد�لة الضمير و في الصورتينBورتين فBنح الصBة تمBة قويBالتين ، د�لBالح

مBن أول وھلBة، وتنسBجم مBع سBياق الك�Bم الBBذي  –المعانBBد  –تصBدم المتلقBي مزيBداً مBن القBوة التBي 

المعانBد الBذي  لذلك ا`نسBان –والتوبيخ المبطن  –صيغت فيه ھذه الصورة وھو سياق عدم الرضا 

  .ما موجود من حقائق ناصعة بين يديه إلى� ينظر 

، وھBBي الصBBورة التBBي تعقBBب صBBب المBBاء وانشBBقاق ا�خBBرىالصBBورة  إلBBىثBBم ينتقBBل السBBياق 

و� . أو زيتونا ونخ�ً  )1(أو قضباً  كان أو عنباً  ا[رض في الحدوث، وھي صورة إنبات الزرع حباً 

Bر يخفى التسلسل الواضح المبني على ذكBم الكبيBن ثBغير ومBدر الصBعن  SبBات، فالحBذه النباتBر ھBذك 

ب والقضب لما ھو شجري ينبت بين ا[شجار طويBل نَ جنس يدخل تحته جميع أنواع الحبوب، والعِ 

 Sارٌ ا[غصان، والزيتون والرBان اختيBالي مBر العBجر الكبيBر . للشBد ذكBاتوقBم  النبBرباسBرة  الثمBمباش

أيضBا مBع  وتناسBباً  ، منBه للBزمن طويBاً . سBيكون فBي المسBتقبل وعلى غرار المجاز المبنBي علBى مBا

ومقدرته العظيمة في ، في الخلق  تعالىسياق الصورة القوية السريعة الموضحة لقدرة L . السياق

صورة جزئية  إلىوبعد إن رسم صورة النباتات المختلفة ، وھكذا لينتقل بعد ذلك . الصنع وا`حياء

متشBابكة  السBيقانملتفBة  وع النباتBات المختلفBة مجتمعBة فBي حBدائق غلبBاً ر مجمبسيطة أخرى، تصو@ 

الفاكھBBBة سBBBواءاً كانBBBت مBBBار الناتجBBBة مBBBن تلBBBك الBBBزروع صBBBورة الث@  إلBBBى، ليعBBBود بعBBBدھا  ا�غصBBBان

الصورة  إلىتعود با`نسان  وھي الصورة التي. )2(ا[ب المخصص ل�نعامام المخصصة ل�نسان، 

عاد اليھا المبBدع بعBد ان تلك التي تصور الطعام الذي بين يدي ا`نسان، ا[ولى في الصورة الكلية 

صBور مجموعBة مBن ال، من خ�ل دار مع المتلقي دورة كاملة ابتدأت من صورة معينة ثم عاد اليھا

 وانضBBاجصBBورة كاملBBة لعمليBBة إنبBBات الBBزرع  التBBي كونBBت بمجموعھBBامتتاليBBة المترابطBBة الجزئيBBة ال

ضت من خ�له أنواع أخرى من النباتات المختلفBة رِ يأكلھا ا`نسان، في مشھد عُ الثمار اليانعة التي 

وكBل ذلBك جBاء فBي سBياق . بعضھا ل�نسان، وخصص بعضھا ل�نعام صَ ص@ خُ ، ا`حجام وا[لوان 
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اسم يقع على ما : جر سھلي ينبت في مجامع الشجر، وقيل انه القتR عند اھل مكة ، وقيل الَقْضبُ ش: الَقْضبَ ) (

قضبت من اغصان لتتخذ منھا سھاما او خشبا، وقيل ايضا القضب من الشجر كل شجر َسِبطت اغصانه 
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 )

إثبات الحجة على ا`نسBان بوجBود الخBالق البBارئ وسBياق التأنيBب والتBوبيخ لBذلك ا`نسBان الBذي � 

  .  ما موجود بين يديه إلى ينظر و� يتفكر

فBان المصBورة لمنBاظر الطبيعBة فBي القBرآن الكBريم،  وھكذا في بقية الصور الكليBة والمشBاھد

الطبيعيBة لحBدوث ا[شBياء فBي عBالم الBدنيا، الع�قBات اغلبھا يعتمد في بنائه على الع�قات السBببية و

ة مBن الصBور الجزئيBة البسBيطة ع�قات تBربط مجموعB في حياته ، وكما يشاھدھا ويعرفھا ا`نسان

، كليBBة واسBBعة شBBاملة لتلBBك المنBBاظر والمشBBاھد  ةصBBور فBBيالمصBBورة لمظBBاھر الطبيعBBة فBBي الحيBBاة 

ب قر@ وع�، وتُ  لة ل�نسان تدل على وجود الخالق جلR فصR توظف عادة لتكون ادلة وآيات وبراھين مُ 

  .للمتلقي حقيقة الحياة والموت في كثير من ا[حيان

التي تصور نماذج  ةن الكريم، ونقف على تلك الصورفي القرآ كلية أخرى إلى صوروننتقل 

ن الكريم في سياق الوعظ والتنبيه لما يجب على ا`نسان أن يعتبر به يعرضھا القرآإنسانية مختارة 

���0{{{{:تعالىفي قوله وھي الصورة التي نجدھا  .في حياته الدنيا�	�0���	�0���	�0���	    ِ?��*��ِ?��*��ِ?��*��ِ?��*��    0��0��0��0��    �'�"&<�5�'�"&<�5�'�"&<�5�'�"&<�5    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �E�E�E�Efَ,fَ,fَ,fَ,    ��&F�2��&F�2��&F�2��&F�2    &ZِTَ�&ZِTَ�&ZِTَ�&ZِTَ�    �>�R���َ��>�R���َ��>�R���َ��>�R���َ�    
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 L ياً  مشھداً  تعالىيصورBطرب  حسBدة المضBزع العقيBك المتزعBة ذلBام� لحالBد كBين، ونجBإن ‘‘اليق

الذي يعبد L عليه الناس، وانه ليكBاد يتخيBل ا�ضBطراب الحسBي ) الحرف(م ھذا جس@ الخيال ليكاد يُ 

وان ھذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح ، في وقفتھم وھم يتأرجحون بين الثبات وا�نق�ب 

  .)1(’’نفس، وتتصل بالمما يؤديه وصف التزعزع، [نھا تنطبع في الحسّ 

د طبيعة العقيدة المتزعزعة غير المستقرة لھذا النوع س@ جَ ر ويُ صو@ فالتعبير القرآني يختار أن يُ 

والمشBBھد الحBBي النBBابض بالحيBBاة، صBBورة حيBBة تBBؤثر فBBي الحBBس ، مBBن النBBاس، بھBBذه الصBBورة الكليBBة 

  .قمجردة في السيا –المعنوية  –وتنطبع في الذھن أكثر بكثير مما لو وصفت تلك العقيدة 

وقد بنيت ھذه الصورة الكلية بشكل عام، من ث�ث صور مترابطة مت�حمBة مثلBت الصBورة 

، يحتمBل السBقوط فيBه فBي آيBة حBاد�  رفٍ جB اعلBى شBف عامBة لمBن يقBف متأرجحBاً  صBورةً منھا ا[ولى 

وذلك عند حصوله بثبات،  مستقراً  لحظة، والصورة الثانية تصوره في حالة أخرى يظھر فيھا واقفاً 

ر با�سBتقرار والسBكون الحسBي فBي ھBذه وّ الخير الذي يطمأن به، فا�طمئنان المعنوي ھنا ُصBعلى 

الصورة، والصورة الثالثة المقابلBة للصBورة الثانيBة، تصBور ذلBك ا`نسBان فBي حالBة أخBرى تظھBره 

BوذلBك بعBد إن ، ا[سBفل  إلىوھو يقع ويتدحرج ويتقلب على وجھة  Rن  تهمسBئيلة مBة ضBواءنفحBالھ 

  .للفتنة التي تعتري ذلك النفر من بني ا`نسان جاءت تجسيماً  التي
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   .42:التصوير الفني في القرآن) (



 )

إذن نجد أمامنا صورة كلية مكونة من ث�ث صور جزئية بسيطة ترتبط فيمBا بينھBا بأواصBر 

، وبا�عتماد مع تلك الع�قات ثانياً  ينبين الصورتين ا�خريومن ثم التقابل أو�ً ، التعاقب الزمني 

 حياً  يل والحركة التي جعلت جميعھا من ھذه الصورة مشھداً يسيم والتخوا[واصر على وسائل التج

الوقوع في مثل حالة ھBذا ا`نسBان  عنيولد في داخله نوازع البعد و يؤثر في المتلقي ومؤثراً  حسياً 

  .السياق ذافي ھقت من اجله ھذه الصورة ، وھو الغرض الذي سيالمتذبذب 

 ، � يفي بإيضاح صورة ذلك النمBوذج ا`نسBاني ومن الواضح إن استعمال الصورة الجزئية

يحوي عدة صور ولقطات تصور حBا�ت ذلBك  ر عن مشھدٍ عب@ صورة متكاملة تُ  إلىإذ يحتاج ا[مر 

�  ، ة طويلBة مBن الBزمندR والتي ربما تستغرق في واقع الحال ُمB، ا`نسان المختلفة في حياته الدنيا 

ر حالBة واحBدة تكBاد تكBون ثابتBة او متحركBة � صو@ تُ قد لتي تنسجم معھا الصورة الجزئية البسيطة ا

لذلك جاء من المناسب استعمال تقنية الصورة  .ة محدودة من الزمندR تستغرق إ� بضعة دقائق أو مُ 

  . القرآن الكريمالكلية في بناء ھذا المشھد المعبر عن نموذج إنساني مختار في 

وننتقBل ، ن الكBريم فBي القBرآ ا`نسBانية ا�مثلةحد ونكتفي بھذه الصورة الكلية التي صورت ا

ن الكBريم، إذ كBان الماضBية فBي القBرآ تلك الصBور الكليBة التBي تناولBت عBرض بعBض ا[حBداث إلى

للتصوير المكانة المميزة في عرض أحداث تلك الحوادث والقصص الماضية فض� عBن العناصBر 

  .القصصية ا[خرى المتمثلة بالسرد والحوار وغيرھا

كليBBة  عBBرض بعBBض الحBBوادث والمواقBBف فBBي تلBBك القصBBص علBBى شBBكل صBBورٍ مBBا تُ  إذ كثيBBراً 

تمثBل مجموعBة مBن اللقطBات التصBويرية التBي ، ة صBور جزئيBة دّ نة من عِ ة مكوّ نابضة حيّ  ومشاھدَ 

التBي إحBدى تلBك القصBص المختBارة  مشBاھدمشھد من  وھي تتحرك وتتحاور فيتصور الشخوص 

  .ن الكريمقرآكثيرا ما ورد ذكرھا في ال

عرض مقطBع مBن قصBة نبBي L  ذي تناولتقف عند المشھد الومن تلك المشاھد التصويرية 
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  .]33 –31/ص[

وقتBه فBBي مشBاھدة عBرض الخيBBل التBي وصBBفھا  _بحيBث يBذكر الBBنص كيBف اسBتغرق سBBليمان

ھBBا علBBى ن طBرف حافرويكBBوالرابعBBة  وتثنBيوھBBي تلBك التBBي تقBBف علBى ث�ثBBة أرجBBل ، ات نبالصBاف

خBBر النھBBار آمBBن الخيBBل، تعBBرض بBBين يديBBه حتBBى  السBBريعةا[رض، وكBBذلك وصBBفھا بالجيBBاد وھBBي 

إنBBي أحببBBت حBBب (اتتBBه لBBذلك ص�BBة العصBBر، فنBBدم علBBى ذلBBك وقBBال ففوصBBو�ً الBBى وقBBت العشBBاء ، 



 )

ابه فBأمر أصBح، الص�ة  :أي ،)عن ذكر ربي( قوله على لغة من لغات العرب .الخيل :، أي)الخير

  .)1(تلك الجياد فضرب أعناقھا لذلك َرد@ ِب 

، ة غيBر قصBيرة مBن الBBزمن إذ يتضBح بBان ھBذه الصBورة الكليBBة تعBرض مشBھدا يسBتغرق مBBدّ 

مثBل أركBان الصBورة الكليBة المعروضBة ة صور أو مقBاطع جزئيBة تُ دّ وتحوي ضمن تركيبھا على عِ 

وھو  _رح عرض الجياد لسليمانفي ھذا التصوير، وان إطار الصورة الكلية يتمثل في صورة مس

فلى با[رض وأبعاده الجانبية ليا بالسماء وأبعاده السُ مسرح تتحدد أبعاده العُ  ، الملك والنبي في قومه

، وھBذا ا`طBار أو ھBذا المسBرح الBذي تBدور فيه  عرض الخيلتركض وتُ  ذيالبطول ذلك المضمار 

والمشBھد . الذي تدور فيه أحداث ھذا المشھد –الثابت  –فيه ا[حداث ھو الذي يمثل الحيز المكاني 

  :ة صور جزئيةدّ ة لقطات أو عِ دّ يتكون من عِ 

(2).وقت العشي الى عرض في المضمارصورة الخيل الصافنات تُ : الصورة ا[ولى -
 

 .وھو يندم _صورة سليمان: الصورة الثانية -

 .صورة السماء بعد ان غابت الشمس: الصورة الثالثة -

 .وھو يمسح بسوق تلك الخيل وأعناقھا _ة سليمانصور: رابعةالصورة ال -

المكونة للصورة الكلية ، ما يؤدي الى ) اللقطات(ذه الصور الجزئية ونجد في تقنية عرض ھ

وذلك من خ�ل عدم عرض تلك الصور الجزئيBة بحسBب مBا . زيادة تشويق المتلقي واثارة عواطفه

قبBل ) صBورة سBليمان نادمBاً (ة الثانيBة فقد عرض الBنص الصBورة الجزئيB. ُتعرض عادة في الوجود

وھBي التBي ُعرَضBت ) صورة مغيب الشمس وفوت الص�ة(عرض الصورة الموضحة لسبب الندم 

والخيل تعرض بين يديBه ، ولمBدة طويلBة نوعBاً مBا ، بد�لBة  _فكأن المتلقي يشاھد سليمان. بعد ذلك

ي مشاھدة ھذا العرض الطويل ، ذكر وقت العشي ، أي ھناك د�لة ضمنية على استغراق سليمان ف

ويBBرى سBليمان والخيBل يلتفBBت  –ومBا يBزال المشBBاھد ينظBر الBى الصBBورة ا�ولBى نفسBھا  –وعنBدھا 

فجأة فيتفاجأ المتلقي بBدوره ، فBإذا وقBت الص�Bة قBد فBات ، وتBوارت الشBمس بالحجBاب ،  _سليمان 

ا�ولBى ، إ� ان المشBھد كBان وھو ما يظھر في الصورة الثالثة، التي كان من الممكن عرضھا بعBد 

  .سيفقد كثيراً من قوته وجاذبيته

سBواء أكBان . وھو يمسح بسوق تلBك الخيBل واعناقھBا _وبعدھا يعرض النص صورة سليمان

المعنى من ذلك مسح اعراف الخيل وعراقيبھا بيده حباً لھا ، ام ضرب سBوقھا واعناقھBا بالسBيف ، 

  .)1(على اخت�ف آراء المفسرين في ذلك
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   .561 – 559/ 8: التبيان في تفسير القرآن: ظ) (

)2  ( Sما بين ز: وقال بعضھم. اذا زالت الشمس ُدِعي ذلك الوقت العشيّ : الَعِشي Sوال الشمس الى وقت يقع العشي

 ).عشا(لسان العرب، مادة : ظ. غروبھا



 )

 فقال إنBي أحببBت( :تارة في قوله،  _لجزئية حوار سليمانيشترك في عرض ھذه الصور او

، ومن الم�حظ إن الحوار الثاني لم يBذكر )وھا عليّ ردُ (وتارة في قوله  ،)ن ذكر ربيحب الخير ع

 إحيBBاءٌ  –، وذلBBك �ن فBBي ھBBذا ذكور سBBابقاً المBBكمBBا فBBي الحBBوار ) فقBBال(فBBي التعبيBBر القرآنBBي كلمBBة 

صور حدوثھا، فانه بعد حBذف  ُتروى على سمعه متخي�ً  أحداثاً يسمع المتلقي فبعد إن كان  ،دللمشھ

، وكBأن كأنBه حاضBر معBه يسBمع قBول سBليمان حقيقBة  سBيتخيل انBه ،)فقBال(القول  فعلما يدل على 

مسBBرح ا[حBBداث الماضBBية ليشBBارك شخوصBBھا  إلBBىالعBBرض يعBBرض لBBه السBBاعة، أو انBBه قBBد انتقBBل 

  .ا ا[سلوب في التصوير له تأثير كبير على المتلقي كما ھو واضحأدوارھم، وھذ

ھذا العرض التصويري الذي رافق سرد ا[حداث ونقل الحوار في ھذه القصة المختارة مBن 

مكBان : مBن ةكامل اجتمعت فيه جميع عناصر المشھد التصBويريالقرآن الكريم، جاء بصورة مشھد 

ة دّ مBن ِعB وتركBب أيضBاً ، بعاد وا[شBكال وا[لBوان عن ا[ وزمان وشخوص وحوار وحركة فض�ً 

صBBور جزئيBBة كانBBت بمثابBBة لقطBBات تصBBويرية متعاقبBBة ارتBBبط بعضBBھا مBBع بعBBض بBBروابط الع�قBBة 

تلBك التBي تمBت خلخلتھBا بقصBد فBي المشBھد ، �حBداث  الزمنية لتسلسل حBدوث المواقBف وا[حBداث

صBورة المشBھد الواحBد  لجميBع فBي إطBارالتBي تشBرك ا المكانيBة، فض�B عBن الBروابط تأثير مقصود

  .والروابط الموضوعية ا�خرى التي يشترك فيھا الجميع

ن خرج من مصBر ابعد  _مشھد نبي L موسىومن المشاھد ا[خرى في القصص القرآني، 
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  .]25 -23/القصص[

BB ضُ عBBرَ تُ  ر الBBنص فBBي ھBBذا الجBBزء مBBن القصBBة مشBBھداً إذ يصBBو@  Sن الصBBة مBBه مجموعBBورِ في 

  : تمثل فيتصور ال  ذهوھن، عرف بماء مديتدور في مكان محدد يُ  ،وا�حداث

 .صورة دخول موسى لذلك المكان -

 .يسقونصورة القوم الذين  -

 .)2(غنمھماالمنعزلتين تذودان  �مرأتيناصورة  -

 .لھما _صورة سقي موسى -
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 )

 .الظل إلى _صورة تولي موسى -

 .صورة مجيء أحداھما تمشي على استحياء -

فBي ھBذا المشBھد  مBن ا[حBداث مجموعة من الصور المتعاقبة المترابطة المصورة لمجموعBة

تبBBت بفعBBل الBBرابط الزمنBBي الBBدال علBBى تسلسBBل ا[حBBداث فBBي السBBرد القصصBBي، مBBع رُ مBBن القصBBة، 

Bان فة م�حظة اختيار بعض الصور الجزئية العامة البعيدة المستكِشBة للمكBور القريبBض الصBوبع ،

في المشھد ، من حBوار  المختلفةعناصر ال فض�ً عن تصوير .والتفاصيل ا[كثر توضيحا ل�حداث

وتظھBBره بالشBBكل الكلBBي  ،وتزيBد فBBي قBBوة تBأثيره  ،وحركBة وسBBرد تفاصBBيل قصصBية تغنBBي المشBBھد 

  .ة صورة جزئية معروفة في التصويرأيّ ، وبالشكل الذي � تقوم محله والبناء الكامل

حداث والد الفتاة ، وتصوير ما دار بينھما من ا _وعند انتقال التصوير الى مشھد لقاء موسى

}}}}��Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ���Uَ,َ�    �[���\�[���\�[���\�[���\    �£َG�	�£َG�	�£َG�	�£َG�	    �>&9َ,�E�>&9َ,�E�>&9َ,�E�>&9َ,�E     �£َ��ـ£� ��ْ)َ��ـ£� ��ْ)َ��ـ£� ��ْ)َ��ـ(ْ��     َK�، تنتھBي ھBذه الصBورة ]25/القصBص[}}}}��Y#ـ���Y�� �A�U#ـ���Y�� �A�U#ـ���Y�� �A�U#ـ����A�U     ��ْ)َـ�&6ِ ��ْ)َـ�&6ِ ��ْ)َـ�&6ِ ��ْ)َـ�&6ِ     ��ـ�0 ��ـ�0 ��ـ�0 ��ـ�Pَ�     �0ـ�&�Pَ� �Jـ�&�Pَ� �Jـ�&�Pَ� �Jـ�&MَH     �JَـMَH &8َـMَH &8َـMَH &8َـ8&     �َـ� �َـ� �َـ� �َـ�     Gَـ�G َKَـ�G َKَـ�G َKَـ

  .الكلية ، وتبدأ صورة كلية جديدة ، �خت�ف مكان التصوير الذي تدور فيه ا�حداث

ت مشاھد مختلفة لقيام رضَ لصور التي عَ ن الكريم تلك اا�خرى في القرآومن الصور الكلية 

  . الساعة وأھوال الحشر، وما يجري على ا`نسان في ذلك اليوم العظيم
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قيBام السBاعة، وذلBBك مBن خ�Bل مشBBھد  وھBBم يشBھدوناUيBة المباركBة مBن الBBذكر الحكBيم حالBة النBاس 

  .يصور فيه ذھولھم وخوفھم واستس�مھم `رادة L القوي العزيز

تمثل ا[ولى منھا صورة يظھر فيھBا ، ون من أربع صور جزئية بسيطة فالصورة الكلية تتك

تلBك التBي ، أثناء زلزلة الساعة  –ذلك الوقت  إلىمن الذين بقوا في الحياة  –ن من الناس جمع معيّ 

�5�    {{{{.ن الكريم في اUية السابقة لھذه اUية المباركةالقرآأشار إليھا ��5��5��5    ��;�5َ���;�5َ���;�5َ���;�5َ�    �?��*���?��*���?��*���?��*��    ��ُ(#H���ُ(#H���ُ(#H���ُ(#H�    &)ُW�R�&)ُW�R�&)ُW�R�&)ُW�R�    �ZِO�ZِO�ZِO�ZِO    َdَ��Lْ� َbَdَ��Lْ� َbَdَ��Lْ� َbَdَ��Lْ� َb    �d�E��1���d�E��1���d�E��1���d�E��1��    

v�&
� v�&
� v�&
� v�&
�      v)9ـ�Y�E v)9ـ�Y�E v)9ـ�Y�E v)9ـ�Y�E{{{{    ]جBمير. ]1/الحBا الضBود عليھBذي يعBا( والBھ(  يBف)اBوا )ترونھBا ويعلمBھدوا أھوالھBفيش ،

تصور تلك الزلزلة تحدث في ا�رض  يوحي بإمكان) زلزلة الساعة(بحدوثھا، وان التعبير القرآني 

من  تعالىيوم عظيم يصوره L فھو  .ب ايضاً وما عليھا ، او تحدث تلك الزلزلة في النفوس والقلو

ة تلك ا[ھوال الجمع من الناس تحت رھب خ�ل ھذه الصورة التي تبدأ بمنظر بعيد يظھر فيه أولئك

مكتفيا بالظ�ل ، أشكا� واصواتا وحركة ومشاعر  :م�محھا رسمالعظيمة التي ترك النص للخيال 

 تمثBل أنموذجBاً  ثم ينتقل التصوير الBى صBورة قريبBة. يالفي الخ) الزلزلة(وا`يحاءات التي تتركھا 



 )

ن رضيعھا، تظھر فيھا كل مرضعة وھي مذھولة ع صورة، لحالة ا`نسان في ذلك الجمع  مختاراً 

ذلك الرضيع الBذي يفتBرض أن تكBون ا[م اشBد محبBة وعنايBة بBه فBي ھBذا . )1(ومتغافلة عنه متحيرة

وم، الصBورة ذاھلBة عنBه، خائفBة وجلBة مBن ھBول ذلBك اليB تظھBر فBي ھBذهإ� انھBا العمر من الحياة، 

مBن بBين ذلBك الجمBع  مختBاراً  إنسBانياً  رت أنموذجBاً وR َصB. يBة التBأثيرصورة قريبة شBديدة التعبيBر، قو

خBر مختBارا آبل أعقبھا بصورة أخرى مثلت أنموذجBا ، المذكور، ثم لم يكتف السياق بھذه الصورة 

، وھو المتمثل بوضع كBل ذات ا�ول من ا[نموذج  ةً دR ن اشد حِ من داخل ذلك الجمع أيضا، ربما كا

ثBر السBاعة فBي ا`نسBان، وفعBل الزلزلBة فBي ذلBك ، توّضBح أحمل حملھا، وھي صورة قريبBة أيضBاً 

لھBBن، مْ اليBBوم، تلBBك التBBي لBBم تجعBBل ا[مھBBات يتBBركن أو�دھBBن فقBBط، بBBل جعلBBت الحوامBBل يضBBعن حَ 

رة، بل يركز على أھم نقطة في الصورة المBراد مBن المتلقBي ل أكثر في ھذه الصوفصّ والتعبير � يُ 

تلك التي إذا استمر في . تصورھا، ويترك له حرية إكمال باقي خطوط الصورة وم�محھا وألوانھا

لBون بBل تُ ، رسمھا الخيال، تظھر حمراء مقززة من لون الدماء التي � تلطخ النسBاء الحوامBل فقBط 

ارجBل الجمBع المBذھول  تدوس عليھمة وھم يتساقطون شكال ا�جنّ أ، والصورة كلھا باللون ا�حمر 

 إلBىينتقBل السBياق التصBويري وعندما يبلBغ المتلقBي غايBة التBأثر وا�نفعBال ،  .في ذلك اليوم العظيم

كBأنھم ‘‘صورة اخرى بعيدة عامة نوعا مBا، تظھBر صBورة اولئBك الجمBع مBن بعيBد، وھBم يترنحBون 

 )2(’’مBا يمBّر بھBم فيضBطربون كاضBطراب السBكران مBن الشBراب ذھBول عقBولھم لِشBّدةسكارى مBن 

ربBع صBور جزئيBBة متناسBقة تBBرتبط ء ھBذه الصBBورة الكليBة المكونBة مBBن ألتكتمBل عنBدھا تفاصBBيل بنBا

وم�حظة التاثير النفسBي فBي  ، والحدث المشترك، بعضھا مع بعض برباط ع�قة الكلي والجزئي 

Bالمتلقي، لتمثBل بمجموعھBا صBورة مُ  توضBح صBورة النBاس فBي ذلBك اليBوم ، وحBالتھم النفسBية ة رعب@

  .والفكرية ايضاً 

وفض�ً عن الصور المعروضBة فBي ھBذا المشBھد المخيBف ، �بBد مBن ا�شBارة الBى شBيء قBد 

أضاف الى ھذا المشھد مزيداً من ا�نفعال والخBوف لBدى المتلقBي ، وذلBك �ن الBنص ابتBدأ عBرض 

، ممBا جعBل المتلقBي وجھBاً )يرونھBا(بد�ً من صيغة الغائBب ) ترونھا(ھذا المشھد بصيغة المخاطب 

فھو المعني بھذا الخطاب ، وھو الذي سBوف يشBھد تلBك ا�حBداث ، وتBدور عليBه . لوجه مع المشھد

مما زاد تأزمه النفسي وانفعاله العBاطفي الBذي صBاحبه منBذ بدايBة عBرض المشBھد ، فض�Bً . اھوالھا

  .عن ا�حداث المصورة فيه
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ختلBف بنBاء صBورة كليBة عBن اخBرى تصBور نفBس الموقBف او الحBدث، وذلBك نتيجBة يوربما 

كل صورة، وطبيعBة السBياق الBواردة فيBه كBل منھمBا  إلى�خت�ف الزاوية المراد النظر من خ�لھا 

  .على انفراد
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من مشBاھد الحشBر، يعبBر عBن ھيئBة الكBافرين بعBد  نجد في النص صورة كلية تصور مشھداً 

ولئBك خروجھم من القبور عند قيام الساعة، وبشكل تتضح من خ�لBه الم�مBح الخارجيBة الحسBية �

  .المعنوية لما يشعرون به في الموقف نفسهوعن الد��ت النفسية  الكافرين في ذلك الموقف، فض�ً 

ثر الصدمة والBذھول فBي نفBوس اولئBك الكBافرين وطبيعBة أفالمشھد يريد ان يعرض للمشاھد 

ھد حدوثBه، مشB، ولBم يصBدقوا  مBر قBد انكBروه طBوي�ً إلى أھيئتھم وحركتھم، وھم ينقادون مكرھين 

بطيئBة وئيBدة ثBم حركته ق من ا�مر المھول، وكيف تبدا رِ المصدوم الفَ  تكون حالفيه كيف  حُ وضR تُ 

  .تسرع شيئا فشيئا بانقياد وذلة واستس�م

وھذا ما توضحه طبيعة البناء في ھذه الصورة الكليBة، فھBي تبBدا مBن صBورة جزئيBة بسBيطة 

منكسرة من الخطBب الBذي  )1(خاضعةوھي خاشعة طة على عيون اولئك النفر الكافرين، سلR قريبة مُ 

لم بھا، وكما ھي عادة العين في مثل ھذه الحالة تكون قليلة الحركة يخالھا الناظر سBاكنة جامBدة � أ

  .اصدق تعبير عن الحالة التي يشعرون بھا اول ا�مر ذه الصورة معبRرةوھ. تتحرك

وذلBك . ة الشBديدةعنBده مBا يشBبه الصBدمR  فالصورة الكلية تفاجيء المتلقي في بدايتھا ، وتخلBق

بفعل ما تمتلك اللقطة القريبة في الصورة الجزئيBة ا�ولBى ، مBن قBدرة علBى خلBق ا�ثBارة والترقBب 

  .والمفاجأة ، فض�ً عن اظھار الم�مح والتفاصيل

في ذلBك  )2(صورة جزئية ثانية تصور كيفية خروجھم من القبور إلىوبعد ذلك ينتقل السياق 

ء في الصورة ا�ولى � يمكن تصور حركة الخروج في نتيجة �نطباع حالة السكون والبطو. ماليو

وطبيعة بھا الصورة الثانية ا� حركة بطيئة وئيدة ايضا تتناسب مع الحالة الشعورية التي يشعرون 

   .ي ذلك الموقفادراكھم للواقع ف

الثة، تلك التي تصBور حBالتھم بعBد الصورة الث إلىينتقل السياق ، وبعد ان يتم خروج الجميع 

جوم وذھول وكأنھم جراد منتشر ذلك اليوم، فتصورھم يتحركون في و ذلك وبحسب تسلسل احداث
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ء وھدوء، وھنا يثBار شBعور المشBاھد وھBو ينفعBل بمBا يجBده فBي ببط يتحرك مجتمعاً ، في كل مكان 

 ،)الجBراد( والمشبه بBه) الناس( ھذه الصورة التشبيھية من تناسق دقيق في اوجه الشبه، بين المشبه

يصBل ة الجامBدة التBي � يرتBد فيھBا جفBن لشBكل العيBون الخاشBعليس في الھيئBة والحركBة فقBط، بBل ب

ر ذلBك الجمBع يتحBرك وھBي التBي تصBو@ ، الصورة الجزئية ا�خيرة في بناء ھذا المشھد  إلىالسياق 

  . ة وانقيادلR من دعاه في ذِ  إلى سريعاً 

بنيBت بطريقBة تنتقBل فيھBا العBين  قBدالجزئية المكونة للصورة الكلية  الصوروبذلك تكون ھذه 

البعيد، وكأن عين المتلقي تبتعد شيئا فشيئا عBن المنظBور  إلىالكبير، ومن القريب  إلىمن الصغير 

  . لتنظر اليه في النھاية نظرة شمولية عامة تحيط بجميع ابعاده

ة في المشBھد حركBة ا�حBداث المصBورة فيBه، الجزئي كذلك اظھرت طبيعة بناء ھذه الصورو

وبشكل متدرج مقصود وكما ھي طبيعة حركة  الُبطء الى السرعةحركة انسيابية منظمة انتقلت من 

، او يقطBع عمليBة تواصBله مBع المشBھد  ، وبمBا � يخلخBل انطبBاع المتلقBي، تلك ا�شياء فBي الواقBع 

وتبBدي حقيقBة ، اولئك الكافرين فBي ذلBك الموقBف ر افضل تعبير عن حالة عب@ لتكون الصورة بذلك تُ 

  .ما يشعرون به

صورة كلية اخرى، تصBور الموقBف السBابق  إلىوعند ا�نتھاء من ھذه الصورة الكلية ننتقل 

ن تلك الموجودة في الصورة ا�ولى، وتنسBجم تنظر اليه من زاوية اخرى، تختلف عنفسه، ا� انھا 

  .الواردة فيهمع السياق الجديد 
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، تصBور ا�ولBى حركBة خBروج النBاس مBن ر جزئيBة ايضBاً صBو صورة كلية مبنيBة مBن اربBع

وتصور الثالثة ابصارھم خاشعة ذليلة، وصBو�  ، اثناء الحشرفي ا�جداث، وتصور الثانية سعيھم 

  .تعبين من الخزي والذلةوھي التي تصورھم مرھقين مُ ، الصورة الرابعة وا�خيرة  إلى

ن طريقة بنائھا تختلف نوعا مBا عBن تلBك الصور السابقة في المشھد ا�ول، ا� ا صور تشبه

فBBي الرؤيBBة العامBBة للصBBورة  اخBBت�فٍ  إلBBىا�ولBBى، ا�مBBر الBBذي ادى  ريقBBة المعتمBBدة فBBي الصBBورالط

  .المتلقي في النھاية إلىوطبيعة ا�ثر المراد ايصاله  ،الكلية

الكبيBر  إلBىومBن الصBغير ، البعيBد  إلىفاذا كانت الصورة الكلية ا�ولى قد بدات من القريب 

القريBب المحBدد،  إلBىوانتھBت ، ت من الكبير الواسع ية قد بدأفان ھذه الصورة الكلية الثان، الواسع 

اتجاھه المقصود  إلىفھي بدات بتصوير منظر عام للجمع وھو يخرج من ا�جداث ويسير بسرعة 

  .تصوير العيون الخاشعة الذليلة ثانيا إلىاو�، ومن ثم انتقلت 



 )

نجBد اتجBاه  ، لكنناه الحركة في الصورة ا�ولى كان يسير بسرعة متصاعدة وكذلك نجد اتجا

  .الحركة ھنا يسير بصورة مختلفة اذ يسير بصورة متباطئة كما ھو ظاھر في التصوير

وھذا � يعني وجود اخت�ف في المشھد الحقيقي الذي سوف يحدث، بBل ان طريقBة العBرض 

المتلقي فض�  إلى الصورة توصلهان المعنى المراد  واسلوب بناء الصورة يختلف باخت�ف طبيعة

  .عن تناسب كل صورة مع السياق الواردة فيه

فالصورة الكلية الثانية ھنBا جBاءت مباشBرة فBي اعقBاب صBورة اخBرى فBي السBياق، عرضBت 

لصورة اولئك النفر الضBال وھBم يخوضBون ويلعبBون فBي عBالم الBدنيا، متناسBين يBومھم الBذي كBانوا 
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تظھر فيه حركتھم شبيھة بتلك التي كانت في الBدنيا  ذا ،الثانية الكلية المصورة احداثه في الصورة 

سرعان ما تضعف قواه، فان الصورة  إ� انه ، عاسريوفعادة ما يبدأ ا�نسان اللعب قويا ونشيطا ، 

مBا وھBذا ، ثBم انتھBت بطيئBة ضBعيفة ، فبBدأت سBريعة قويBة ، الثانية ايضا قد بنيت على المبدأ نفسه 

لدى المتلقي تتمثل في ان اولئك ال�ھين ال�عبين قد استغرقوا انفسھم باللعBب حتBى جBاء  يثير فكرة

ا� انھBم ھنBا يسBيرون نحBو  والسBرعة المعتBادين عليھBا،نفسBھا الوعد الحق، فاستمروا على الحركة 

  .خر وغاية مختلفة تتمثل بالمصير المحتوم الذي كانوا به يوعدوناتجاه آ

وا�صBنام  بِ ُصBح بتشبيه حركتھم تلBك بحBركتھم نحBو النS قد صرّ  تعالىوالدليل على ذلك انه 

واللعBب المBذكورة فBي  صBور الخBوضصورة كما ھو واضح احد مصBاديق في عالم الدنيا، وھذه ال

منھBBا، وترسBBم طبيعBBة الحركBBة ونوعيBBة ا�حBBداث  جBBاءت الثانيBBة لتوضBBح جBBزءاً فالصBBورة ا�ولBBى، 

  .الموجودة ھناك

 Sه وكذلك يستشف من النص وجود بعض السBنبي L امرBذين يBخرية من اولئك النفر الضال ال

وھBم ُيحشBرون  ، النBاس جميعBاً  إلBى بتركھم وا�عراض عBنھم، ويصBورھم لBه ومBن خ�لBه fالكريم

لمصBBيرھم المحتBBوم، وتطييبBBا  تعBBالىتأكيBBدا منBBه ، ون بالطريقBBة نفسBBھا التBBي كBBانوا بھBBا يلعبBBون لS وُيBBذَ 

  .لخاطر نبيه الكريم

حBال  ويصBور بعBض آخBرصور بعضھا حال المؤمنين فBي الجنBة وھناك صور كلية كثيرة ي

الكليBة التBي تصBور حBال المBؤمنين فBي الجنBة، ھBذه  فمBن تلBك الصBور. الكافرين المكذبين في النBار

��c    {{{{:تعالىالصورة التي نجدھا في قوله �Q&�َ��	�c��Q&�َ��	�c��Q&�َ��	�c��Q&�َ��	    �A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ��    ������������    �c��Q&�َ��c��Q&�َ��c��Q&�َ��c��Q&�َ�    �A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ��    ****    
��
��
��
��    ٍ&'�Nٍ&'�Nٍ&'�Nٍ&'�N    �m�ُuْM���m�ُuْM���m�ُuْM���m�ُuْM��    ****    ٍzْ,َ=�	ٍzْ,َ=�	ٍzْ,َ=�	ٍzْ,َ=�	    �m�ُu*���m�ُu*���m�ُu*���m�ُu*��    ****    

�I�k�	�I�k�	�I�k�	�I�k�	    �m	�'&U���m	�'&U���m	�'&U���m	�'&U��    ****    �����	�����	�����	�����	    ٍc�ُW&1��ٍc�ُW&1��ٍc�ُW&1��ٍc�ُW&1��    ****    �d�;�$�َ��	�d�;�$�َ��	�d�;�$�َ��	�d�;�$�َ��	    �����]َ$�����]َ$�����]َ$�����]َ$    ****    �#��#��#��#�    �d�E�ُq(ْ���d�E�ُq(ْ���d�E�ُq(ْ���d�E�ُq(ْ��    �َ��	�َ��	�َ��	�َ��	     �dـ�E��*&U�� �dـ�E��*&U�� �dـ�E��*&U�� �dـ�E��*&U��    ****     ٍ��Fُـ��	 ٍ��Fُـ��	 ٍ��Fُـ��	 ٍ��Fُـ��	     �dـ�E�ُ�&F�� �dـ�E�ُ�&F�� �dـ�E�ُ�&F�� �dـ�E�ُ�&F��    ****     �0�3�     Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ� Oِ�#ـ�ـ/ْ�َ �:�َ� �0�3�ـ/ْ�َ �:�َ� �0�3�ـ/ْ�َ �:�َ� �0�3�ـ/ْ�َ �:�َ�     ��    ****    Oِ�:�ـ�� Oِ�:�ـ�� Oِ�:�ـ�� Oِ�:�ـ

�0�3��*ْ,�<�Pَ��0�3��*ْ,�<�Pَ��0�3��*ْ,�<�Pَ��0�3��*ْ,�<�Pَ�    ً��َW&Rَ�ً��َW&Rَ�ً��َW&Rَ�ً��َW&Rَ�    ****    ً�R�F�Eً�R�F�Eً�R�F�Eً�R�F�E    ً�R��FHَْ�ً�R��FHَْ�ً�R��FHَْ�ً�R��FHَْ�    ****    ِc��Q&�َ/y�ِc��Q&�َ/y�ِc��Q&�َ/y�ِc��Q&�َ/y�    �A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ���A�U�9ْ��    ****    ٌd#,ُ.ٌd#,ُ.ٌd#,ُ.ٌd#,ُ.    �0���0���0���0��    �A���	َ/ْ���A���	َ/ْ���A���	َ/ْ���A���	َ/ْ��    ****    ٌd#,ُ.�	ٌd#,ُ.�	ٌd#,ُ.�	ٌd#,ُ.�	    �0���0���0���0��    �05ِF�-eْ���05ِF�-eْ���05ِF�-eْ���05ِF�-eْ��{{{{ ]40 – 27 /الواقعة[.  



 )

ھم اصحاب اليمين الBذين ، و من المؤمنين في الجنة صنفٍ ح حال وضّ ان ي تعالىاراد L  إذ

فقBد . فرسم لذلك صورة كلية تصور حBالھم ھنBاك. )1(الجنة إلىيمانھم ويؤخذون في أون كتبھم ُيعطَ 

 ،)مBا اصBحاب اليمBين(بقولBه  )2(مBدحھم تعظمBا لشBأنھم م امرھم واع�خR ابتدأ ھذه الصورة بعد ان فَ 

، فقBد وھBي الصBورة الجزئيBة ا�ولBى التBي يبBدأ بھBا بنBاء الصBورة الكليBة  )فBي سBدر مخضBود(قال 

 Rك ، شجر النبق المتدلي ا�غصان المنزوع الشوك  رصوBان ارض ذلBي بBور المتلقBن تصBوخوفا م

ر وّ َصBاعقبھBا بصBورة اخBرى تُ . وعرة جافBة نوعBا مBا كمBا ھBي ارض اشBجار السBدر ارضٌ المكان 

وھBBي اشBBجار تنبBBت فBBي ، لحمBBل المتراكBBب بعضBBه علBBى بعBBض النخBBل المنضBBوم ااشBBجار المBBوز و

بBان الطقBس ھنBاك يتصBف بBالحر  مBن تصBور المتلقBي ايضBاً  ا�رض السھلة الكثيBرة المBاء، وخوفBاً 

اعقBBب ذلBBك بBBذكر صBBورة اخBBرى ذكBBر فيھBBا الظBBل الممBBدود، . المناسBBب �شBBجار النخBBل او المBBوز

برودة رقيقة نديBة، وبعBد ان ذكBر ا�شBجار  المستوعب للزمان والمكان معاً، والمضفي على المكان

امBBاكنھم  إلBBىوظ�لھBا الوارفBBة ذكBر صBBورة اخBرى عBBرض فيھBا صBBورة المBاء المسBBكوب، الجBاري 

والمسكوب بين ايديھم من دون كلفة او مشقة في الحصول عليه، وھذه صورة تمثل الغاية في وفرة 

  .الماء وخصوبة ا�رض

اذ اختزل التعبير ھنBا  ،)وفاكھة كثيرة(جزئية اخرى  صورة إلىثم انتقل السياق التصويري 

تصور الخيال ما شاء منھا ومBا عBرف، ھBذه الفاكھBة لي) كثيرة(الفاكھة تحت كلمة ذكر جميع انواع 

بعض بانھا تاتي في اوقات متفاوتة كما ھو الحال في الدنيا، وبعBض منھBا ربمBا فBات ربما يتصور 

� (جاء لتوضيح كل ذلك بالصورة الجزئية ا�خرى فضارته، ت نقلR اوانه او قطع من وقت طويل فَ 

  .رت طبيعة ھيئة تلك الفاكھة �ولئك النفر المؤمن في الجنةوھي التي صوR  ،)مقطوعة و� ممنوعة

ة �صBBحاب اليمBBين،  RدBBر المعBBة والثمBBواع الفاكھBBجار وانBBواءه وا�شBBان وھBBر المكBBد ان ذكBBوبع

ة لھم، وھي الفBرش الرفيعBة القBدر العاليBة الشBكل والجBودة، عدR اعقب ذلك بذكر الفرش المرفوعة المُ 

الفBاخرة بتصBور مBن ينBام  شفرش لعظماء الناس وملوكھم، وعBادة مBا يBرتبط تصBور الفBر كأفضل

ة لھBم فBي ھBذا الجBزء مBن عBدR يBاتي الBنص لBذكر الحBور العBين المُ  نالمناسBب اوھنا كBان مBن . عليھا

من غير و�دة او تسلسل  نشاءاً إ نR ھُ انشأھا L لھم، بانه قد انشأتي التصوير، اذ صور تلك الحور ال

فصBل ثBم اخBذ يُ ، عمر، بل انشاھن بھذه الصورة والعمر والجمال مرة واحدة اكرامBا لھBم ولقBدرھم 

في صور تلك الحBور، مBن خ�Bل صBور جزئيBة اخBرى، فBذكر انھBن ابكBارا اي ذوات بكBارة دائمBة 

وخوفBا مBن ان يتصBور تضBرر الواحBدة مBنھن مBن الBزوج لمBا ، عBة زيادة في صBفات الجمBال والمت
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المتحببة  الغنججمع عروب، وھي ) عربا(عقب النص بانھن . يلحقھا من الوجع بازالة تلك البكارة

  .واحدة ن@ اي على سِ ) اترابا(و ، زوجھا  إلى

B وبعد ان تنتھي نين فBي لحBال ھBذا الصBنف مBن المBؤمحة تفاصيل ھذه الصورة الكلية الموض@

�صBBحاب اليمBBين ثلBBة مBBن ا�ولBBين وثلBBة مBBن (ذكBBرھم مBBرة اخBBرى فقBBال  إلBBىالسBBياق  الجنBBة ، عBBاد

ان جميع تلك النعم معدة لھBم وكاشBفة ) �صحاب(ح بد�لة استعمال ھذه ال�م في اذ صرّ ) ا�خرين

  .)1(عن امرھم وحالھم

الداخلBة فBي ور الجزئيBة جميع تلBك الصB ربطت بيننوعية الع�قة التي تتضح ه ل@ ومن ذلك كُ 

متBرابط الBذي بھBذا الترتيBب القت ھذه الصBور س@ الصورة الكلية �صحاب اليمين في الجنة، اذ نُ  بناء

السBياق، وع�قتھBا بالصBورة التBي  فBيالمحBدد  مكانھافي جزئية كل صورة يكشف العلة من وجود 

  .وتتضح معالمهرة الكلية يظھر البناء العام لھذه الصولالصورة التي بعدھا ايضا، بقبلھا و

كليBة بصBورة متواليBة  ةالBذي جBاء بمثابBة رسBم المبBدع لتفاصBيل صBورالمتسلسBل ذلك البنBاء 

وبما يشبه صنع الصانع الماھر لسلسلة كثيBرة الحلقBات ازاء المتلقي،  بآخرويعقبه  يرسم فيھا جزءاً 

ر اخB إلBىحتBى يصBل جمعھBا ، ذا انفصلت عرى واحدة تخلل بنBاء السلسBلة بامترابطة فيما بينھا ، ا

  .جزء من الصورة واخر تفصيل فيھا

، أيضBاً  نجد بان ھذا البناء المميز يBوحي للمتلقBي بايحBاءات اللوحBة الفنيBة المرسBومة ذلكوك

ة مخصوصة لمنظور معروض في لحظة زمنية ثابتة يعضده في ذلك د�لBة ر عن ھيئعبّ التي تُ  تلك

، وكذلك )سكوبحدود، مَ نضود، مَ خضود، مَ مَ (جزئية  ةصوراسم المفعول الذي تكرر في اكثر من 

واضBBحة فBBي جعBBل السBBمية الكلمBBة بBBات التBBي تBBدل عليھBBا إود�لBBة الث) مقطوعBBة، ممنوعBBة، مرفوعBBة(

ما مBر علBى الصورة ثابتة غير متحركة اشبه ما تكون بلوحة مرسومة تعرض امام عين المتلقي كلّ 

  .قراءتھا في السياق

بات وا�ستقرار المستنبط من التعبير في ھذه الصBورة جBاء مناسBبا لمBا وان ھذا السكون والث

في الجنة، بل ان طبيعة وثباتھا لھم م للمؤمنين عَ النِ  ذهھالمتلقي من دوام  إلىيريد المبدع ان يوصله 

باحساس الھدوء وا�ستقرار المعيشي والنفسي  يوحي ايضاً ، ھذا البناء الدال على السكون والثبات 

التBي لBم يBذكرھا الBنص صBراحة فBي ھBذه أيضBاً وھBو نBوع مBن انBواع النعBيم ، ين فBي الجنBة للمؤمن

  .اللوحة، مكتفيا با�شارة اليھا عن طريق ھذا ا�سلوب الخاص من البناء

مBن الصBور الكليBة والمشBاھد المعبBرة التBي صBورت الكBافرين  اً كثيBرنجد ھناك وفي المقابل 

��gِO�gِO�gِO�gِO    ُK    {{{{:تعالىه في قوله ومنھا ما نجد. والمكذبين في النارَ,ْ�َ/ْ��ُK�َ,ْ�َ/ْ��ُK�َ,ْ�َ/ْ��ُK�َ,ْ�َ/ْ��    
��
��
��
��    &)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�&)ِ;�G��*&Eَ�    ُI�N�َ,�1���	ُI�N�َ,�1���	ُI�N�َ,�1���	ُI�N�َ,�1���	    �Z��"�Q&1�5�Z��"�Q&1�5�Z��"�Q&1�5�Z��"�Q&1�5    ****    
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�!��َ4َ$�!��َ4َ$�!��َ4َ$�!��َ4َ$    Î�u�5Î�u�5Î�u�5Î�u�5    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �05ِF���َWْ���05ِF���َWْ���05ِF���َWْ���05ِF���َWْ�� { { { {]74 -71 /غافر[.  

اذ نجد بان النص قد احتوى صورة كلية لمشھد من مشاھد ا�خرة، تصور حال الكافرين في 

 إلBBىتتمثBل ا�ولBى بصBBورة ا�غ�Bل المرتبطBة ، النBار، تتكBون مBن مجموعBBة مBن الصBور الجزئيBBة 

، وتصBBور الثالثBBة كيفيBBة سBBحبھم فBBي التBBي بھBBا يسBBحبون الس�سBBل  ا�عنBBاق، وتمثBBل الثانيBBة صBBورة

كيفية تسجيرھم في النار، ومBن بعBد ذلBك كلBه  تصوير تمّ ومن بعدھا وفي الصورة الرابعة . الجحيم

ا كانوا بBه يشBركون، مّ ، يبدأ بالسوال عَ فيه تأنيب وتوبيخ ، نقل حوار يدور معھم  إلىينتقل السياق 

 فقBد كBان ، بل انه لم يكBن شBيئاً  ،يشركون به ض�ل ما كانوا بين واعترافھم ثم جواب اولئك الكافر

مجرد اوھام واباطيل، وقد تم ذكر الحوار المتكون مBن السBؤال والجBواب مBع ھBذه الصBور �كمBال 

كال الحوار فض�ً عن العناصر المعروفة للصورة من اشBعناصر المشھد الذي من ابرز مرتكزاته 

ليتكامBBل عنBBدھا بنBBاء المشBBھد الBBذي تتBBوفر فيBBه اھBBم عناصBBر ا�خBBراج ،  وحركBBة وخطBBوط والBBوان

  .والتأثير

شBعور المتلقBي مBن خ�Bل  والصورة ھنا المتمثلة بھذا المشھد تبنى على اساس المفاجاة وھزّ 

استثمار د��ت السكون والحركة في التصBوير، اذ تبBدأ الصBورة الكليBة وبصBورة مفاجBاة بصBورة 

التي ابتدا بھا التعبيBر المصBور لھBذه ) اذ(ا�غ�ل المرتبطة با�عناق، وبد�لة ح جزئية قريبة توضّ 

الس�سBBل التBBي  إلBBى، ومBBن ثBBم ينتقBBل السBBياق وبصBBورة يصBBدم بBBه المتلقBBي مBBن أول وھلBBة  الصBBورة

والجملBة ) ا�غ�Bل فBي اعنBاقھم(للتقBدم والتBأخير فBي يسحبون بھا، وان اختيار التعبيBر التصBويري 

في بناء المشBھد التصBويري  ذه ا�ساليبجاء �ستثمار د�لة ھ) الس�سل يسحبون( فيا�سمية ھنا 

وانمBا اعتمBد  ،)يسحبون فBي الس�سBل(او ) في اعناقھم ا�غ�ل( في عين المتلقي، فھو لم يقل مث�ً 

BBھBBذا ا�سBBلوب مBBن التعبيBBر الBBذي يجعBBل مBBن المشBBاھد يتBBابع عمليBBة التصBBوير الBBذي تُ  علBBى  ز او�ً رك@

التي يسحب بھا بھا  ومن ثم يتابع صورة الس�سل المربوطة، غ�ل الجامعة ل�يدي مع ا�عناق ا�

الجملة فيھا اي اشارات للحركة، وكما ھي د�لة  نجدساكنة لحد ا�ن �  والصورة تظھر .الكافرون

التصوير  انإ� رة قاسية تھز القلوب والمشاعر، عب@ انھا صور مُ  على الرغم منا�سمية في التعبير 

 ،)يسBحبون(وبد�لة  كة المفاجاة التي تظھر في الصورةمن خ�ل الحر قويةاحداث ھزة  ينتقل إلى

وھنا يظھر . لمسحب في عنف وقسوة وأفي السابق يتحرك ويُ  ر ساكناً و@ تجعل جميع ما صُ  تلك التي

تعBرض امامBه ثBم  جليا دور التعبير في عملية التصوير، فقد جعل من المتلقBي يتBابع صBورا سBاكنة

  ).يسحبون(فاجاه بتلك الحركة الدال عليھا الفعل 



 )

في نھاية ا�يBة، ا� ان ) يسحبون(وليس ھذا فقط بل وعلى الرغم من الفاصلة الموجودة بعد 

ويستمر ، ان يستمر بالقراءة  )المشاھد( القارئاصول الت�وة � تسمح بالتوقف ھنا، بل يجب على 

، في العنيفة في ھذا المشھد ومن دون فرصة للراحة، او �لتقاط ا�نفاس في مشاھدة تتابع الحركة 

اذ يبقBى  ،)ُيسBحبون(بالسحب، بد�لة صيغة المبني للمجھBول  د التعبير فيه ابھام من يقومعمR تَ  مشھدٍ 

تBرك الBنص للخيBال المجBال واسBعا مخفياً ، يالطرف ا�خر الممسك بتلك الس�سل مجھو� متواريا 

، وھBم يسBحبون اولئBك  ورسم م�مح اولئك الزبانية الشBداد الغ�Bظ المBوكلين فBي جھBنم، في تخليه 

في النار ُيسجرون ، ومن خ�Bل حركBات عنيفBة تظھBر فBي الصBورة  الكافرين في الحميم ، ومن ثمّ 

  .بد�لة استثمار النص لد�لة الفعل في الحركة

حصBول ا�حBداث يسBمعون سBائ� التBي تفيBد العطBف والتراخBي فBي ) ثBم(وبد�لBة ذلBك وبعBد 

ه يBنفعھم فBي ھBذا علBّ بBه يشBركونعBن الBذي كBانوا  –السؤال يراد بBه التBوبيخ والتأنيBب و –يسألھم 

السؤال الBذي  ذاوھ .�ل ما كانوا به يشركونف� يسعھم عندھا ا� ا�ذعان وا�عتراف بض ،!المقام

ة للخيال وھو يتصور صاحب ھذا فسحيعطي مزيدا من ال أيضاً  )قيل(جاء بصيغة المبني للمجھول 

L جل ج�له او الم�ئكة او مجموعة من المؤمنين الشاھدين لذلك الموقف، لتكتمل وھل ھو  .لالقي

  .اعين المشاھدين ازاءعندھا عناصر بناء ھذه الصورة الكلية ويكتمل عندھا عرض المشھد 

ا�يحائيBBة للصBBورة القريبBBة،  وھBBذا النBBوع الخBBاص مBBن البنBBاء المعتمBBد علBBى اسBBتثمار الطاقBBات

 إلBىاسلوب العBرض عBن طريBق مفاجBاة المتلقBي، وا�نتقBال بBه مBن السBكون والھBدوء  والتنويع في

، وما تثيره ثم استثمار تأثير توالي المشاھد العنيفة القاسية على المتلقي  ، الحركة والعنف المفاجئ

وتوسBBيع مBBدى التخيBBل فBBي للمجھBBول،  ع اسBBتثمار د��ت المبنBBيمBBمBBن انفعBBا�ت متزايBBدة عنBBده ، 

مشBاھد  بعBرضھذا النوع من انواع بناء الصورة الكلية المختصة  از بھميR كلھا عناصر تَ  ،الصورة

  .نار لتحقيق اقوى درجات الترھيب على المتلقي من ذلك المصير المحتومالالعذاب في 

 فBيبط الصBور الجزئيBة لدينا صورة عامة لطبيعة الع�قات و الروابط التي تراصبح بذلك و

اء العBام لمثBل ھBذه الصBور فBي ، ونوعيBة البنBوا�نواع ا�خBرى ايضBاً  ھذا النوع من الصور الكلية

للغBBرض نفسBBه فBBي التBBي تفيBBد مBBا � تفيBBده الصBBورة الجزئيBBة المنفBBردة اذا اسBBتعملت القBBرآن الكBBريم 

  .السياق

  



 )

  بناء الصورة المركبة: المبحث الثالث

خاصBة الصورة التي تجمع صورتين كليتين او اكثر من خ�ل طريقBة  الصورة المركبة ھي

ر الجامعBBة لتلBBك الصBBور داخBBل اطBBار واحBBد مBBد علBBى انBBواع مBBن الع�قBBات وا�واصBBتعت فBBي البنBBاء

  .مشترك

كليتBين الذي يجمع صBورتين  )البناء التقابلي(ھو  المركبةومن ابرز انواع البناء في الصور 

  .ي سياق واحدف ومكاناً  مختلفتين زماناً 

وھو النوع ا�كثر وروداً في القرآن الكريم ، على الرغم من وجود انBواع اخBرى مBن البنBاء 

�{{{{:تعBBالىكمBBا فBBي قولBBه  التقBBابلي يجمBBع بBBين صBBورتين جBBزئيتين متقBBابلتين فBBي سBBياق واحBBدZِO�ZِO�ZِO�ZِO    �05�4ــ���05�4#ــ���05�4#ــ���05�4#ــ#��    
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v����Rv����Rv����Rv����R{{{{ ]ن الكريمما موجود في القرآاو غير ذلك م. ]40/فصلت.  

وكذلك نعني بالبناء التقابلي ھنا ھو ذلك الذي يجمBع صBورتين متقBابلتين كليتBين علBى اسBاس 

ف من الزمان والمكان والحال المبني على اساس بناء تصويري مميز يظھBر الصBورتين فBي اخت�

فقط فBي التعبيBر مBن  تنظر الى بناء الصورةومن زاوية ، الجميع من خ�له  يصوراطار كلي عام 

. ريمن الكBإلى التقابل في القBرآزوايا اخرى موجودة فيه، كما نظر بعض الدارسين  إلىدون النظر 

ة تجسد بنية نقدية وفنيBة وجماليBة نية تقابلية لغوية ب�غية ايقاعية نقيّ بُ ‘‘اليه من زاوية كونه  اذ نظر

ع�قة المواجھة والتناسب والموازاة والتناغم في جملتين او اكثر على جھة ا�ئBت�ف او  إلىتستند 

المتلقBBي  ھBBدف مBBا فBBي كBBل زمBBان ومكBBان �فBBادة إلBBىا�خBت�ف لتحقيBBق وظيفBBة مBBن الوظBBائف تتجBBه 

   .)1(’’امتاعهو

ة على اساس التقابل في القرآن الكريم ، تلك التي نجدھا في قوله ومن الصور المركبة المبنيّ 
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نBي صBورة مركبBة مبنيBة علBى التقابBل مكونBة مBن صBورتين كليتBين، تمثBل آنجد في ھذا الBنص القر
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 )

L للمتقBين فBي  دR عBالBدنيا وتمثBل الثانيBة صBورة لمBا أُ  ا�ولى منھما صورة لطبيعة ا�نسان في عالم

  .زئية متناسقة بعضھا مع بعضة صور جدّ من عِ  مكونةا�خرة، وكلتا الصورتين الكليتين 

ما يشغل الناس في عBالم الBدنيا مBن حBب الشBھوات المتمثلBة بالنسBاء والبنBين فا�ولى تعرض 

س والنفBوذ والذھب والفضة والخيل وا�نعام والحرث، والتي تمثل ما يشغل الناس من غرائBز الجBن

تلك التي تمثل متاع الحياة الBدنيا الBذي اراد L مBن عبBاده ان يبتعBدوا ، وحب المال والقوة وغيرھا 

  .ما عنده من حسن المآب إلى �نه � يوصلھم عنه

 L آب، ، ه لھم في ا�خرة ما اعدّ  تعالىولكي يوضحBويشرح لھم ما ھو المقصود بحسن الم

تمثل صورة النعيم الذي اعده للمتقين في ا�خرة،  ، لك الصورة ا�ولىتقابل تاخرى ب بصورة قR عَ 

�ن المتقBBين ھBBم الBBذين اعرضBBوا عBBن تلBBك  ، المتقBBين مBBن بBBين النBBاس المBBذكورين او�ً  وقBBد خBBصّ 

فاثBابھم لBذلك L . )1(واقية لھBم مBن عBذاب ربھBم بعدھم عنھا عبادة �نھا شھوات وجعلوا ،الشھوات

رات طھBRوزوجھBم بزوجBات مُ  ، ابBد ا�بBدين إلBىتحتھا ا�نھار خالدين فيھBا جنات تجري من  تعالى

  .ه L برضوانهوطوبى لمن خصّ ،  تعالىوخصھم برضوان منه ، نقيات عفيفات 

صBورة انھا فض� عBن كونھBا ، ة على اساس التقابل والمميز في ھذه الصورة المركبة المبني@ 

تBين، نجBد بBان جميBع الصBور الجزئيBة المكونBة للصBورة مبنية على اساس تقابلي بين صBورتين كلي

 غيBر انّ الكلية ا�ولى تقابلھا وبالفكرة نفسھا تقريبا الصور الجزئية المكونة للصورة الكلية الثانيBة، 

بBدات الثانيBة مBن  جBاء بعكBس ترتيBب عناصBر الصBورة الثانيBة فقBدا�ولى الصورة عناصر  ترتيب

  .يشاھد بين يديه صورة واخرى يراھا بالمرآة حيث انتھت ا�ولى، وكأن المتلقي

فصBBورة النسBBاء فBBي الBBدنيا  تقابلھBBا صBBورة ا�زواج المطھBBرة فBBي ا�خBBرة، وصBBورة البنBBين 

ث التBي يسBعى ا�نسBان ضBة والخيBل المسBومة وا�نعBام والحBروالقناطير المقنطBرة مBن الBذھب والف

ه فBي الجنBات التBي تجBري مBن تحتھBا للحصول عليھBا طلبBا للخلBود فBي الBدنيا، تقابلھBا صBورة خلBود

 تصBويروصورة سعيه ولھثBه للحصBول علBى تلBك الشBھوات فBي الBدنيا، ومBا تتضBمنه مBن  .ا�نھار

وشBموله ، عليBه  تعBالىتقابلھا صورة معنوية لرضBوان L ، لنفسه العاصية الساعية وراء الملذات 

  .بقربه وعنايته، فان L بصير قريب من عباده المتقين

من خ�ل ھذه الصورة المركبة التي اراد من عباده ان يختاروا  تعالىلك قد وضعه L كل ذ

رضBوان L  إلBىبانفسھم الطريق الصالح لھم للعيش في الحياة الBدنيا والBذي يضBمن لھBم الوصBول 

في ا�خرة من خ�ل صورتين مختلفتين في صورة مركبة حركية واحدة مبنيBة علBى اسBاس  تعالى

  .ن الكريممن القرآھذا الجزء  التقابل في
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رة علBBى اسBBاس التوافBBق الزمنBBي وا�خBBت�ف المكBBاني او الحBBالي، نيBBت ھBBذه الصBBوحيBBث بُ 

. فBي الجنBة آخر يصBوره في النار وقسماً  يصوره ا� ان قسماً ، فالصورتان تمث�ن مناظر اخروية 

 معBاً  لتبنBيكل واحدة منھما من مجموعة مBن الصBور الجزئيBة  تتكونوعلى شكل صورتين كليتين 

بنBاء صBورة مركبBة واحBدة تمثBل مBا سBي�قيه ا�نسBان فBي وبا�عتماد على طرق مخصوصBة فBي ال

  .والمؤمنون الصالحون في الجنة، ا�خرة، المكذبون الكافرون في النار 

ت بصBورة ، بBدأفالصورة الكليBة ا�ولBى التBي تناولBت النBار ومBا سBي�قيه الBذين كفBروا فيھBا 

صBورة اخBرى تعقBب ا�ولBى  إلBى لتنتقل بعBدھا فرين في النار ،جزئية قريبة تمثل منظر صلي الكا

وھي صBورة نضBج الجلBود بالنBار، ولكBي � يظBن بعBض ان العBذاب قBد انتھBى ، في الزمن والعادة 

عBاد تُ غيرھBا لِ  بنضج الجلود واحتراقھا، فان الصورة الثالثBة توضBح كيBف يبBدل L الكBافرين جلBوداً 

بد�لBBة رر العمليBBة ويسBBتمر العBBذاب ذا تتكBBوھكBB نفسBBه ، ويBBذوقوا العBBذاب ا�ول ة نفسBBھاالكBBرR علBBيھم 

طBول مBدة العBذاب فBالجلود على يعطي د�لة ) نضجت(السياق، وان استعمال  فيالمستعملة ) مالR كُ (

النھاية واحتراق الجلد جميعه، وھذا في المرة  إلى� تحترق بسرعة، بل تحترق شيئا فشيئا وصو� 

الصBورة الجزئيBة  الBنص إلBىانتقBل  واخيBراً . ة؟إلBى مBا � نھايBفكيف اذا تكررت العمليBة ، الواحدة 

العامة المتمثلة بصورة الكافرين وھم يذوقون العذاب ا�ليم في نار جھنم، اي انه ابتBدأ مBن القريBب 

  .وانتھى بالبعيد العام الشامل الموضح للموقف والحال في ذلك الجزء من عالم ا�خرة

، فانه في اUخرة ذين امنوا وعملوا الصالحات بين L ما ھو مكتوب للولكي يُ ، وفي المقابل 

ومBا وعBد بBه المBؤمنين اورد صورة كلية مقابلة للصورة الكلية ا�ولBى تمثBل مBا موجBود فBي الجنBة 

جنBات التBي تجBري مBن ، ابتداھا بصBورة عامBة جزئيBة تمثBل منظBر ادخBالھم فBي الالصالحين ھناك 

فاولئBك يصBلون وُيرمBون . الكافرين فBي النBار وھي الصورة المقابلة لصورة صلي تحتھا ا�نھار ،

خلودھم في تلك  إلىثم اشار . وھؤ�ء يتولى L ادخالھم الى الجنة بھدوء واحترام. في النار بقسوة

الجنBBان، فBBي مقابBBل تكBBرار العBBذاب واسBBتمراره ھنBBاك، ثBBم اضBBاف ھنBBا صBBورة تBBزويجھم بBBا�زواج 

عمة التي تستغرق مدة طويلBة و نوع من انواع الن@ وھ، المطھرة، والسعادة التي سوف يشعرون بھا 

فBBي مقابBBل كBBل ذلBBك العBBذاب المتكBBرر ، مBBن حيBBاة ا�نسBBان والموحيBBة با�سBBتقرار والعBBيش الرغيBBد 



 )

ھBذه الصBورة الكليBة الثانيBة بصBورة L وا�لم الشديد في الصورة ا�ولى، ختم  ، يق المستمروالض@ 

  .شديد ونار تصلي الوجوه ر@ ھناك من حَ  ما ذكره في مقابل� ظلي� ادخالھم ظِ 

اي ان ھناك صBورة كليBة فBي مقابBل صBورة كليBة اخBرى، وصBور جزئيBة فBي مقابBل صBور 

، علBى نقBيض )التقابBل المتBوازي(وعلBى شBكل ، جزئية ثانية، بنيت كل واحدة منھا مقابل ا�خBرى 

صBورة الجزئيBة فBي الصBورتين الصورة المركبة ا�ولى التي استشھدنا بھا سابقا والتي كان بنBاء ال

  .كما اشرنا اليه ھناك )التقابل المنعكس(على اساس  قائماً الكليتين فيھا 

ذا ورد فBا. واستعمال البناء التقابلي في الصور القرآنية ، يفيد مضBاعفة التBأثير علBى المتلقBي

نقلBه مBن حالتBه في سياق معين ذكر صورة الجنة مث�ً ، فإن المتلقي سBيتأثر بمقBدار معBين لBذلك ، ي

غير انه اذا ورد في السياق ذكر صورة الجنة بعد ذكر صورة . المعتادة الى ذلك المقدار من التأثير

النار مباشرة ، فإن المتلقي سيكون تحت تأثير مضاعف من ا�نفعال ، ينقله من اسفل درجات ُسلRم 

Bلم المتمثلBة بمشBاعر التأثير المتمثلBة بمشBاعر الخBوف والرھبBة والضBيق الBى قّمBة درجBات ذ Sك السBل

دمة الشديدة التي تھّز كيانه بأجمعBه وتوقضBه  Rالراحة والسعادة والھدوء ، فيحدث عنده ما يشبه الص

  .من غفلته، ليرسم لنفسه الطريق الصحيح الذي يختار

التقابل في بنائھا، و� تنحصر في صورتين كليتين فقBط، على وھناك صور مركبة � تعتمد 

  .أيضاً  ى ع�قات اخرى في البناءتعتمد علو
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مBا سBوف يحBدث  رصBو@ صور كلية متعاقبة في الزمن، تُ  اذ نجد في ھذه ا�يات الث�ث ث�ثَ 

مBن مشBاھد القيامBة، وذلBك  خر الزمان، فالصورة الكليBة ا�ولBى تصBور مشBھداً في عالم الغيب في آ

وتمثBل الثانيBة صBورة ا�رض ، تمثل ا�ولى صورة تسيير الجبBال ،  من خ�ل ث�ث صور جزئية

وتمثل الثالثة صورة حشر الناس ف� يبقى مBنھم احBد، صBور عنيفBة الحركBة قويBة التBاثير البارزة ، 

BBتُ  بحسBBب التسلسBBل الزمنBBي ووبعBBد ذلBBك  .خBBر الزمBBانمBBن مشBBاھد القيامBBة فBBي آ مرعبBBاً  ل مشBBھداً مث@

BوھBي التBي تُ  ، الصBورة الكليBة الثانيBة إلBىينتقBل السBياق ، المفترض لحصBول ا�حBداث  د ل مشBھَ مث@



 )

مBع تBذكيرھم بBزعمھم . )1(على ربھم، حفاة عراة عز� كما خلقوا من قبBل صفاً  عرض الناس صفاً 

تمثل ا�ولى ، مكون من ث�ث صور  مشھدٌ  .لدنيا بعدم امكان حصول ھذا اليومالماضي في الحياة ا

ريھم وصBBورة ثالثBBة ُعBB رَ ظِھBBتُ لقBBرب لھBBم لمجتمعBBين، وتمثBBل الثانيBBة صBBورة أا لصBBفوف كليBBاً  منظBBراً 

  .، فض�ً عن وجود الحوار في التعبير التصويري ايضاً  الماضي الذي كان إلىارتجاعية 

بصBورة قريبBة لعمليBة  ىءيبتBدوتصوير مشBھد الحسBاب  إلىوبعد ھذه المرحلة ينتقل السياق 

توحي بعBدم رؤيBة المتلقBي ) ُوِضع(ى صيغة المبني للمجھول وضع الكتاب، اذ ان اعتماد النص عل

لدى المتلقي،  قوياً  زة على الكتاب، مما يعطي للصورة تاثيراً كR رَ الصورة مُ  نR ، وكألمن يقوم بالعمل 

، عرض وجBوه الحاضBرين فBي ذلBك الموقBف وفBي اثنBاء وضBع الكتBاب  بعدھا إلىينتقل التصوير ل

يBدعون علBى انفسBھم بالويBل بعBد ان ل فBي ھBذا الكتBاب، واذا ھBم ج@ د سُ فتراھم مشفقين خائفين مما ق

وكBانھم وجBدوا . جدوا ان ھذا الكتاب لم يغادر صغيرة و� كبيرة من اعمالھم السابقة ا� احصBاھاو

اسBتحقاقھم للعBذاب، و� حقBق العدالBة ا�لھيBة ويBذعنوا باخطBائھم وتفت، ما عملوا حاضBرا بتفاصBيله 

، لينتھي المشBھد ا�خيBر وتغلBق بBه ھBذه الصBورة حقائق الواضحة ا�نكار والتكذيب لك الينفع بعد ت

نيBت مBن مشBاھد ا�خBرة، بُ  ل كBل واحBدة منھBا مشBھداً مث@ التي تكونت من ث�ث صور كلية تُ  المركبة

فBي وقBوع ا�حBداث، وعرضBت لكيفيBة حBدوث السBاعة ومBن ثBم  )التوالي الزمنBيبناء (على اساس 

كبBة لعBالم الغيBب �حBدى الصBور المرآخBر الحساب، لتمثل بBذلك نموذجBا بنائيBا  ىإلالحشر وصو� 

  .ن الكريما�خروي في القرآ

ذا النBوع مBن البنBاء المعتمBد علBى ترتيBب با�عتمBاد علBى مBا يشBبه ھBن الكريم ويعرض القرآ

ن بھBBذا الزمBBان، عرضBBھا القBBرآومشBBاھد غيبيBBة حBBدثت فBBي سBBالف  صBBوراً  تBBوالي حBBدوث ا�شBBياء ،

و�سBBيما تلBBك فض�BBً عBBن بقيBBة اسBBاليب بنBاء القصBBص فBBي القBBرآن الكBBريم، ا�سBلوب مBBن التصBBوير، 

  .وغيرھاالمتمثلة بالشخوص والحوار 

B زة فBي ا� ان تكثيف عرض القصة عBن طريBق الصBور والمشBاھد اعطBى لتلBك القصBص مي@

امنة وراء اسBتعمال الوظائف الكتحقيق افضل  إلىوھذا ادى ، العرض، ومقدرة كبيرة على التاثير 

  .نيفي السياق القرآ –مع صورھا  –القصة 
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 L ذانجد بانBي تعالى عرض في ھBنص القرآنBحاب ال الBة اصBة لقصBي ، جنBة التBك القصBتل

بنBاء القصBة فBي ھBذا حد اھم عناصBر مشاھد متتالية، اذ كان التصوير أ ةدّ عرضت ھنا من خ�ل عِ 

  .ن الكريمالجزء من القرآ

  :فالمشاھد التي تعرض من خ�لھا ھذه القصة يمكن ان تكون كا�تي

 .مشھد اصحاب الجنة يقسمون على ما سوف يفعلونه في الصباح .1

 .فية دمار تلك الجنة بفعل الطائف ا�لھيمشھد يورد كي .2

 .مشھد قصير يظھرھم وھم نائمون .3

 .مشھد يظھر المنظر ا�خير للجنة بعد ان اصابھا الدمار .4

 .مشھد يوضح حالھم بعد استيقاظھم في الصباح .5

 .تلك الجنة إلى يصور انط�قھم مسرعينمشھد  .6

حل بالجنة وكيف ندموا وت�وموا  مشھد يعرض المفاجاة التي اصابتھم بعد رؤيتھم الدمار الذي .7

  .فيما بينھم بعد ذلك

ھذه المشاھد السبع مثلت الصورة المركبة التي عرضBت مBن خ�لھBا ھBذه القصBة، تلBك التBي 

 إلBBىو�سBBيما ا�شBBارة . ن الكBBريمعناصBBر ا�خBBرى لھBBذه القصBBة فBBي القBBرآجBBاء فBBي سBBياقھا ذكBBر ال

ومBن ثBم الحBل فض�B عBن الحBوار الBذي لعBب الذروة او التأزم  إلىالشخوص وا�حداث والوصول 

وغيBر ذلBك مBن مرتكBزات بنBاء  �بعBاد الفكريBة والنفسBية ل�شBخاص ،اعBن كشBف المھما في  دوراً 

يBة للوظيفBة او الغا تحقيقBاً  ، مBؤثراً  واخراجھBا اخراجBاً ھذه القصBة  في بناء القصة التي تعاونت معاً 

ر ا�خBرة وتBذكS ، الناس بعدم ا�غترار بالحياة الدنيا المتمثلة بتذكير من ايراد ھذه القصة ھنا، وھي 

 L على سلب النعمة من كل متجبر مغتر تعالىوقدرة.  

فانBه ، نيBت عليBه ھBذه المشBاھد ومBن الناحيBة التركيبيBة التصBويرية لھBا اما البناء العام الذي بُ 

الزمان مع تغير المكBان،  يتمثل بالبناء المعتمد على اساس تتالي وقوع ا�حداث وبشكل يتفاعل فيه

رضت فيه مشاھد متزامنة تمثلت في مشھد الجنة وھBي تتBدمر بفعBل الغضBب ا�لھBي، ومشBھد اذ عُ 

عنBد المتلقBي،  ، ا�مر الBذي خلBق مزيBدا مBن ا�نفعBال والشBدّ نفسھا  يظھرھم نائمين في تلك الساعة

بعد ذلك، اخذ يتابع المشاھد وكيف اصبحت الجنة ، فبعد ان علم المتلقي وشاھد حدوث ذلك الدمار 



 )

 إلBBىوصBBو� ، المت�حقBة �صBBحاب الجنBة وھBBم يتحركBون ويقBBررون ويحلمBBون بمBا سBBوف يفعلBون 

ذلك المتمثل بمشھد الصدمة التBي اصBابتھم ، الية في الحدث القصصي عمرحلة التازم والذروة ا�نف

ة نّيBبطريقBة فَ  يَ ِنBب، كBل ذلBك بُ مBن العBذا بھا لBي�ً  تلك الجنة وبعد رؤيتھم بما حلّ  إلىبعد وصولھم 

وتحقيق الوظيفBة فBي سBياق ، وشد المتلقي ، وعرض ا�حداث ، خذت بنظر ا�عتبار سرد القصة أ

  .ن الكريمكامل تميز به القرآواحد وبناء 

 إلBىخر من انواع البناء يعتمد على نوع من انواع التدرج المتسلسBل مBن العBام وھناك نوع آ

ن يبBدا بصBورة كليBة عامBة شBاملة، ثBم يعقبھBا بصBورة كليBة ى الجزئBي، كBأإلBالخاص، او من الكلي 

بنBى لتُ . منھBا وھكBذا خBصّ إلى صBورة أصBغر مBن الثانيBة وأاصغر منھا ومنطوية تحتھا، ثم يتدرج 

 Rبموضوع معين عام مشترك، ُيعتمد في بنائھا على البناء عنى ة صور تُ بة من عدّ صورة واحدة مرك

ك الذي يشBبه مBن وجBه معBين البنBاء الھرمBي الBذي يبBدأ مBن قاعBدة عريضBة ذلالمتدرج المتسلسل ، 

  . واسعة وينتھي بقمة صغيرة محددة ، وبشكل متسلسل متدرج
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ل كمال قBدرة L، وعجيBب مث@ اذ تتضمن ھذه ا�يات الث�ث من الذكر الحكيم صورة مركبة تُ 

خلقه في السموات وا�رض والشمس والقمر والليل والنھار والزرع والثمار وسائر ما خلق L في 

عBام الشBامل ال مBننيت بصورة مرتبة تبدا ن الفسيح البديع، وتتركب من ث�ث صور كلية بُ ھذا الكو

   .وتنتھي بالخاص المحدد

فقد مثلت الصورة ا�ولى صBور الكBون والعBرش والشBمس والقمBر، ومثلBت الصBورة الثانيBة 

النبBات  الجبBال وا�نھBار وانBواع ، ومBا فيھBا مBنا�رض بمجموعھBا وبشBكلھا  العBام  ما فيصورة 

، واسBاس مBن وھBي ُسBنة مBن سBنن L فBي الخلBق والزرع المعتمد على الزوجية او الذكر وا�نثBى 

الصورة الكلية الثالثة، وھي الصورة ا�صغر مBن ا�خريBات،  إلىاسس التكاثر والوجود، ثم انتقل 

 ،المختلفBة ا�رض المتجBاورة عِ َطBصBور ِق ل�شياء، فقد جاءت لتعBرض  وتحديداً  وا�كثر تخصيصاً 

الخصBBبة منھBBا والصBBبخة، والBBوعرة منھBBا والسBBھلة، فض�BB عBBن مختلBBف الجنBBان المزروعBBة بBBانواع 



 )

اي النبBBات . )1(ع والنخيBBل المجتمBBع ل�صBBل الواحBBد او المنعBBزل المتفBBرد المسBBتقلوا�عنBBاب والBBزر

 المختلBBف الثمBBار وا�نBBواع وا�شBBكال، الBBذي جميعBBه يسBBقى مBBن مصBBدر واحBBد وھBBو المBBاء الواحBBد

فBي الطعBم والمBذاق،  عن تلك ا�خت�فات المذكورة يختلف ايضBاً  ا� انه وفض�ً ، المشترك للجميع 

  .كبر ا�يات للناس لعلھم يعقلونذاته من أ وھذا بحدّ 

عBرض ة صBور كليBة كانBت بمثابBة مشBاھد متعاقبBة تُ دّ فان ھذه الصورة المركبة تكونت من عِ 

إلBى صBورة اصBغر صBور الكBون والوجBود، ثBم انتقلBت بصورة متسلسلة ابتدات بمنظر عام شامل ب

قد اقتربت لتصوير الكرة ا�رضية وما فيھا من جبال وانھار وغيرھا، ثم اقتربت  )الكاميرا(ن وكأ

الثمBBار مBBن حبBBوب  إلBBىر عBBن قBBرب الحBBدائق والبسBBاتين وا�شBBجار والBBزروع وصBBو� اكثBBر لتصBBو@ 

ھBذا نيBت عليBه ھBذه الصBورة المركبBة فBي وتBدرج مقصBود بُ ، تسلسBل واضBح  فيوغيرھا،  وفاكھة

  .ن الكريمالجزء من سورة الرعد في القرآ

ن الكريم، تعتمد على انواع مختلفة من طرق من الصور الفنية في القرآوھناك انواع اخرى 

لھا جزئية كانBت او كليBة او كثر من ث�ث صور مختلفة في داخنت أالبناء في تكوينھا، وربما تضمّ 

مشتركا من خ�ل  تمثل موضوعا عاماً  عامةبعضھا مع بعض لبناء صورة واحدة  تجتمع مركبة ،

ع�قات واواصر عقليBة وحسBية وفنيBة، تتعاضBد بعضBھا مBع بعBض فBي نسBق وتركيBب تظھBر مBن 

  . خ�له الصورة المتكونة منھا في وحدة وانسجام

الشBجرة التBي  صورة واحدة مركزية تكون بمثابة ساق إلىوقد تجتمع ھذه الصورة المتعددة 

تتفBBرع منBBه بBBاقي الصBBور وا�غصBBان، تلBBك التBBي تكBBون بمثابBBة امتBBدادات ناميBBة فBBي ا�صBBل الواحBBد 

او  تلBك الصBورة ا�سBاس او تمثBل تفسBيراً مصBاديق رة عن صBور ومنBاظر تمثBل المشترك، والمعبّ 

نBوع مBن وربما تتسع ھBذه الصBورة المعتمBدة علBى ھBذا ال. لھا في بعض ا�حيان او شرحاً  توضيحاً 

  .البناء لتغطي السورة كلھا، وتكون بمثابة الصورة العامة للسورة

، اذ تحBوي ھBذه السBورة علBى مجموعBة مBن )الملك(وخير مثال على ذلك ما نجده في سورة 

الصور والمشBاھد المرتبطBة باواصBر وع�قBات مشBتركة مBع صBورة مركزيBة تمثBل ا�سBاس الBذي 

  .تتفرع منه والساق الذي، تبنى عليه باقي الصور 
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الصورة المركزية للسورة باجمعھا والمعبرة عن ملك L وقدرته وعBن طريBق  بعرض. ]1/الملك[
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فنية اخرى، تتفرع عن ھذه الصورة ا�ساس، وتمثل مصاديق مختلفBة  رة صورفي السو الىثم تتو

  .لھا
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وصBBورة الطيBBر فBBوقھم صBBافات ويقبضBBن مBBا ، صBBورة ا�رض التBBي جعلھBBا ذلBBو� لعبBBاده  ذلBBك مBBن

 رة بصBBورة الجنBBد المسBBخرين لنصBBرتھم ،يمسBBكھن ا� الBBرحمن وصBBورة الرحمBBة ا�لھيBBة المتصBBو

وصورة الرزق ا�لھي الذي � يمسكه ا� الرحمن، وصورة السمع وا�بصار وا�فئBدة التBي خلقھBا 

رة الذرء في ا�رض وانتشBار البشBر عليھBا، وصBورة الحشBر المقابلBة لصBورة الBذرء لعباده، وصو

وا�نتشار، وصورة التفرد بعلم ا�خBرة وموعBدھا، وصBورة الكBافرين وكيBف سBيئت وجBوھھم يBوم 

داخBBل  غBBوراً للحيBBاة، وكيBBف اذا اصBBبح  صBBورة المBBاء الBBذي جعلBBه L اساسBBاً  إلBBى العBBذاب، وصBBو�ً 

��َ    IُGْIُGْIُGْIُGْ{{{{ ا�رضَ�َ��َ�َ��َ�َ��َ�&)ُB&5&)ُB&5&)ُB&5&)ُB&5    &ZِO&ZِO&ZِO&ZِO    �z�"&�َ��z�"&�َ��z�"&�َ��z�"&�َ�    &)ُ$�@���&)ُ$�@���&)ُ$�@���&)ُ$�@���    ً�&�َ�ً�&�َ�ً�&�َ�ً�&�َ�    0�Uَ�0�Uَ�0�Uَ�0�Uَ�     )ُW9�Hْ/�5ـ )ُW9�Hْ/�5ـ )ُW9�Hْ/�5ـ )ُW9�Hْ/�5ـ     ���>�ـ�UِR     �Aـ�� �UِRـ�� �UِRـ�� �UِRـ� �Aـ�<�� �Aـ�<�� �Aـ�<��، وھBي الصBورة ا�خيBرة ]30 /الملBك[ }}}}

لتBBتم ا�جابBBة عنBه بBBالعودة الBى بدايBBة السBBورة ). ؟مBBن يBاتيكم بمBBاء معBين( بالسBؤال عBBنتمBBت التBي خُ 

  .ى كل شيء قديرذكر L الذي بيده الملك وھو علوالصورة المركزية فيھا والمتضمنة 

الصBBورة  إلBBىثBBارة للخيBBال، ترجBBع فكBBل الصBBور الفرعيBBة، ومBBا تبعثBBه مBBن ايحBBاء وظ�BBل، وإ

كا�غصBان فBي الشBجرة الواحBدة ،  ذي تتفرع منBه بBاقي الصBورا�صل الفھي ، المركزية ا�ساس 

 فBيمركBزي، وانتشBارھا علBى ھBذا النحBو  واحBدمBن اصBل المتفرعBة وھذه الحركة الناميBة للصBور 



 )

ياق السورة الواحBدة ضBمن نظBام الع�قBات التعبيريBة والتصBويرية والفكريBة، تظھBر وحBدة البنBاء س

  .)1(ن، في ھذه السورة المعتمدة على ھذا النوع من البناءي تبنى به الصورة الفنية في القرآالذ

صBورة القيامBة التBي تعرضBھا سBورة  ، نيBةا�خBرى لBبعض السBور القرآومن الصور العامة 

، فقد اجتمعت داخل ھذه السورة مجموعة من الصور المختلفة المشتركة فBي عBرض مشBاھد الحاقة

BھBو قيBام يBوم الBدين، وبشBكل مُ وع واحد ، تتعلق بموض Rت ويُ نسBومق، يثبBذا اليBة ھBرھن حقيقBب  � ،

  .من خ�ل التصوير أيضاً خبار فقط، بل با�خبار وا�ثبات با`

من عBدة صBور مرتبطBة بعBدة انBواع مBن الع�قBات  ةتكونبناء ھذه الصورة الم د فيوقد أعُتمِ 

جديد من انماط البناء، ذلك الذي يعتمد على تنBامي ا�حBداث بحيBث تنتقBل مBع  والروابط، على نمطٍ 

بترابط كشجرة لھا اصل واحBد ، وعالم بعد عالم ، اخرى  إلىخر، وصورة إلى آ المتلقي من حدثٍ 

اع�ھا فرعان او اكثر، ا� ان الصورة العامة لھBا تبقBى  ينمو ويرتفع بمرور الزمن وربما كان في

متميزة بنموھا الطولي، المعتمد على ا�صل الواحد، بخ�ف بناء الصورة العامة السابقة في سورة 

الملك، فقد كانت تعتمBد  ايضBا علBى اصBل مشBترك ا� انھBا تتفBرع منBه فروعBا كثيBرة متسBاوية فBي 

  .اصغر الفروع وادق الصور إلىة، وصو� جميع ا�تجاھات العرضية والطولي

ذلك من و ھذا الحدث العظيم واليوم المھول الذي ينتظر البشر إلى فالسورة قد بدأت با�شارة

على صيغة اسم الفاعBل ، من الحق وذلك المشتق ، احد اسماء القيامة المعروف بالحاقة  خ�ل ذكر

ومBا (بسBؤال انكBاري  وتھBوي�ً  ، ثم يعقبھا تفخيمBاً )2(نيوم � ينفع مال و� بنو الحقR  َتُحقS ي التي ھف

، ليجيBب عنBه ھBBو مBن خ�Bل مجموعBة مBن الصBBور الممثلBة لھBا، والمصBورة لمBBا )ادراك مBا الحاقBة

  .سيحدث وقتھا من احداث واھوال

ب بھBا، ذلBك ا�نتقBام بعرض صور ا�نتقام ا�لھي الBذي اصBاب بعBض مBن كBذّ  ذلك بدأوبعد 

شكل الطاغية والصيحة العظيمة، وجاء مرة اخرى علBى شBكل ريBح صرصBر الذي جاء مرة على 

عاتية، وجاء مرة ثالثة علBى شBكل غBرق فBي المBاء، سBواء ذلBك المتمثBل بغBرق فرعBون فBي البحBر 

وانطبBاق المBاء عليBه، او ذلBBك المتمثBل بطوفBان نBوح عنBBدما اغBرق L ا�رض ومBن عليھBا ا� مBBن 
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الذي يقدر على  ليؤمن بأن وفكرياً  لينتھي من ھذه الصورة المركبة التي مھدت المتلقي نفسياً 

بBامره، مBع مBا  ر الكونَ سخ@ بالساعة، ويُ من ا�نتقام قادر على ان يأتي  رةالمصوّ انزال ھذه ا�نواع 

مBBن مشBBاھد الخBBوف والرعBBب وا�نتقBBام المتناسBBبة والمتشBBابھة مBBع بعBBض احBBداث  ه الصBBورفBBي ھBBذ
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ة بالصBBورة السBBمعية المتمثلBBة بصBBوت النفخBBة العظيمBBة مبتدئBBلواقعBBة، والالصBBور المكونBBة لمشBBھد ا

تلBك النفخBة . )1(’’وھي النفخة ا�ولى التي يصعق لھا من في السموات ومBن فBي ا�رض‘‘الواحدة، 

بوقBBوع الواقعBBة علBBى ا�رض والسBBماء، فكBBان الBBنص يختBBزل صBBورة احBBداث ا�رض  التBBي تBBاذن

بعBد تماسBكھا ضBعيفة تتشBقق فBي ذلBك اليBوم واھيBة  ما يجري في السماء، حيBث إلىالعظيمة لينتقل 

إلBى العالم من عBالم الBدنيا  وبعد ان ينتقل ،)3(الباقية جوانبھا، وتظھر الم�ئكة حافين على )2(وقوتھا

المشBBھد المقBBدس المرسBBوم بقBBوة الخيBBال لعBBرش جبBBار السBBموات الBBنص صBBور ذلBBك عBBالم ا�خBBرة، يُ 

  .)4(، وتتحمله الم�ئكة وا�رض

يعBرض الجميBع � تخفBى مBنھم خافيBة إلى مشBھد جديBد، وھBو مشBھد الحسBاب، فبعدھا  لينتقل

 إلBىد بھBا ا�نتقBال مھ@Bصورة عامة شاملة لجميع الخ�ئق يُ  ،)يومئذ تعرضون � تخفى منكم خافية(

تمثBل ا�ولBى منھمBا صBورة المBؤمن الBذي اوتBي كتابBه بيمينBه، وتمثBل الثانيBة ، صورتين متقBابلتين 

  .افر الذي اوتي كتابه بشمالهصورة الك
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 قمالBBِن ل اكثBBر �نBBواع فّصBBفBBي عBBرض مفصBBل �نBBواع الBBنعم والملBBذات فBBي مقابBBل عBBرض مُ 

بذلك ، وانBه  fذه الصورة وينتقل النص الى ما يؤكد صدق إخبار الرسولھ، لتنتھي عندھا والعذاب

  .لحق اليقين ، لتنتھي السورة ، والصورة العامة فيھا ، بذكر العدل ا�لھي في ذلك اليوم الموعود

كل ذلك عرض مBن خ�Bل مجموعBة مBن الصBور المتسلسBلة المترابطBة المبنيBة داخBل سBورة 

حدة كانت بمثابة توضيح مصور لماھيتھا، وصBورة عامBة لھBا، عرضBت بشBكل مصBور ومBؤثر وا

وھو الغرض العBام مBن ھBذه السBورة والوظيفBة الحقيقيBة الكامنBة . يھتز له قلب المتلقي رھبة ورعبا

  .وراء استعمالھا

ة ن الكريم، وھي تلBك الصBورمن انواع الصورة الفنية في القرآ خرآ ويمكن ان نضيف نوعاً 

قBة فBي اكثBر ءة مفرR جزR ة صور مُ دّ جمع عِ التي تبنى على نوع معين من انواع البناء التكاملي الذي يَ 

رة الشBاملة في لحمة وتكامل يظھر في النھاية الصو مشتركاً  من سورة او موضع تتناول موضوعاً 

  .ن الكريملذلك الموضوع في القرآ

تصBويري فBي اكثBر مBن سBورة  باسلوبٍ كريم الن ومن ابرز تلك المواضيع التي تناولھا القرآ

  .او موضع فيه، ھي تلك المتعلقة بالقيامة والحشر والحساب والجنة والنار وغيرھا

والھBدف تتناسب والسياق الذي تBرد فيBه ، اذ يصور في كل مرة زاوية معينة من الموضوع 

لصBورة الشBاملة لBذلك تقن ينسBجم مBع ترتيBب رسBم اوبشكل تراتبي تكاملي مُ ، عند ا�ستعمال  منھا

ن الكBBريم بصBBورة متسلسBBلة المتلقBBي كلمBBا اسBBتمر بقBBراءة القBBرآ فBBي ذھBBنوطريقBBة بنائھBBا الموضBBوع 

علBى النھاية التي ترتسم عندھا في ذھنه صورة شاملة لBذلك الموضBوع مبنيBة  إلىمتوالية، وصو� 

  .الكريم نتلك الصور التي تناولته في القرآ جميعاساس معين من الع�قات الرابطة ل

ول صBBورة لھBBا نجBBدھا فBBي سBBورة البقBBرة فBBي قولBBه ، وأن تصBBوير الجنBBة فBBي القBBرآفقBBد تكBBرر 
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ن الكBريم، وھBي المتمثلBة بنBى عليھBا صBورة الجنBة فBي القBرآنBي ا�سBس ا�ربعBة التBي تُ الBنص القرآ



 )

وغيرھا من رزق مثل بالجنات التي تجري من تحتھا ا�نھار، وبالطعام المتمثل بالثمار بالمكان المت

BBال LمBBده لھBBدد ذي أعBBر المحBBان غيBBس، وبالزمBBل دنBBن كBBة مBBرة الخالصBBا�زواج المطھBBة ب، وبBBنھاي

  .ن الكريمتستند عليھا الصورة الشاملة للجنة في القرآاربعة اسس لتكون بمثابة . )1(المتمثل بالخلود

فلو  .ثم َيبني النص أبنية مختلفة فوق تلك ا�سس كلما تكرر تصوير الجنة في القرآن الكريم

الذي اعده L لعباده المؤمنين في الجنة، وھو الذي يمثل احد اجزاء المكان  تصويره للمسكناخذنا 

ينمBو  ثBم محBدودة مختصBرة ،في الصورة الشاملة للموضوع، لرأينا ان تصويره يبدا او� بصBورة 

في بنBاء أشBبه  ل�بعاد وا�شكال وا�لوان وتنويعاً  صورة اكثر تفصي�ً  إلىان يصل  إلىشيئا فشيئا 

  .ما يكون بشكل الھرم المقلوب

وھBBي السBBورة  سBBكن المBBؤمنين فBBي الجنBBة فBBي سBBورة النسBBاءمفقBBد وردت اول اشBBارة لصBBورة 
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مقابل ذلBك الحBر الشBديد والنBار العظيمBة التBي اعBدھا L  المؤمنين ھناك يتنعمون في ظل ظليل في

  .اشارة لطبيعة ذلك المكان، ومن دون مزيد من التفصيل لتكون عبارة عن�عدائه في جھنم، 

ن الكBBريم، اذ وبBBة، وھBBي السBBورة التاسBBعة فBBي القBBرآثBBم تنمBBو الصBBورة وتتطBBور فBBي سBBورة الت
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إ� ان النص لم يفصل القول في تصوير شكل تلك المساكن مكتفياً بوصBفھا ، ]72 /التوبة[ }}}}��ْ>��Yـ�Y�<ْ�� �)9ـ�Y�<ْ�� �)9ـ�Y�<ْ�� �)9ـ9(� 

  .بالطيبة فقط

سورة العنكبوت، وھي السورة التاسعة والعشرون  إلىعندما نصل أيضاً ثم تتطور الصورة 
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 صورة الدار الذي يتكون عBادة مBن إلىكثر، وذلك با�شارة ثم تتطور صورة ھذه المساكن أ

فBي سBورة فBاطر وھBي  تعBالى، وذلك في قوله )2(ذي يجمع البناءالمحل ال: يرھا ، فالدارالغرف وغ

                                                             

  .1/64: مجمع البيان في تفسير القرآن: ظ. 1/107: التبيان في تفسير القرآن: ظ) 1(

   ).دور(لسان العرب ، مادة : ظ) 2(



 )
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بنBاء  إلBى كبيBراً قBد تحBولذلك المسBكن  ثم يرسم القرآن صورة اكبر من تلك الدار ، فيصور

بنيBة بعضBھا فBوق بعBض وبصBورة تمثBل فخم وقصر مشيد، يتكون من عدة غBرف وعBدة طوابBق م

يتخيلBه ا�نسBان للقصBور الشBاھقة المبنيBة فBوق ا�نھBار والغBدران والبسBاتين والجنBان،  فضل شكلأ

    ��Wَـ�Wَ� ِ0ـ�Wَ� ِ0ـ�Wَ� ِ0ـ0ِ     {{{{:ن الكBريمفBي القBرآمن سورة الزمر وھي السورة التاسBعة والث�ثBون  تعالىوذلك في قوله 
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بنيBت مBن خ�Bل مجموعBة مBن الصBور  ، بعBدماسكن المBؤمنين فBي الجنBة ذلك بناء صورة لينتھي ب

علBى المتوالية المتكاملة وبا�عتماد على نBوع مBن البنBاء التكBاملي الBذي تعتمBد فيBه الصBورة الثانيBة 

الصBورة  إلBىا�ولى في رسم ابعادھا واشكالھا وبصورة متوالية في ذھن المتلقي وخياله، وصBو� 

  .الشاملة المصورة لشكل المسكن الذي اعده L لعباده المؤمنين في الجنة

عBن بBاقي الموضBوعات  ن الكBريم فض�Bً ثير من نواحي صBورة الجنBة فBي القBرآوھكذا في ك

  .ر من موضع فيهالتي تم تصويرھا في اكث

نيBة تحكمھBا قBوانين كثيBرة ھBي التBي تعطيھBا إلBى ان الصBورة القرآ�بBد مBن ا�شBارة  واخيراً 

فھي تدور داخل نظام دقيق متناسق يشبه نظBام الكBون فBي بنائBه وتناسBقه، ، شكلھا النھائي المكتمل 

عطBي للبنBاء شBكله ذلك النظام المكون من عدة اجزاء محكومة بعدد من الع�قات وا�واصBر التBي ت

وميBBزة ، ، وخاصBBية القBBوة والثبBBات فBBي بعضBBه  النھBBائي، وتصBBميمه الرائBBع، واسBBتمرارية الحركBBة

اذ الذي يسحر ذھن الناظر وشعوره، كلما نظر اليه في مختلBف ا�حBوال ومBن مختلBف  Rالجمال ا�خ

  .  الزوايا وا�تجاھات
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 أيضاً  تقف و� ، للصورة العام البناء تشكيل حدود عند التصويري ا`بداع عملية  تنتھي �      

 ةمR ثَ  فھناك المتلقي، في مؤثرة تجعلھا وع�قات عوامل من متماسكة الصورة أجزاء يجعل ما إزاء

 بعض في الغرابة حد إلى تصل التي والطرافة الجدة حيث من آخر شيئاً  تجعلھا أخرى عوامل

 إذ ، المألوف ا�عتيادي التأثير فوق للمتلقي والتشويق الجذب عوامل من ُيَعدS  وھذا ، ا[حيان

 ا�ستط�ع غريزة إثارة نطاق في وتدخلھا ا�عتياد نطاق عن الصورة العوامل ھذه تخرج

  . وا�ستكشاف

ة من أو ، مألوف غير إحكاماً   الصورة عناصر أحكام من إما صادراً  ھذا يكون وقد Rِجد 

 لنا جاز إن( العوامل بھذه ونقصد ، بعض مع بعضھا ناصرالع تلك إحكام في الداخلة العوامل

 المستوحاة والحركة ، التصوير زوايا واخت�ف ، الصور حجوم اخت�ف) عوامل بتسميتھا التعبير

  . وغيرھما والتنويع والمؤثرات الصورة وإحياء ، الحركة مع يتوافق الذي والصوت ، التعبير من

 الصورة تلقي بتكرار مألوف إلى الك�م في الغريب وليتح أو قديم إلى الجديد يتحول وقد

 التشويق في سبباً  كانا اللذين العنصرين فتفقد ، الصورة تلك مشاھد ا[ذن تألف أو العين فتعتاد

 ويظل الزمان مر على يتجدد ما الصور فمن ، العنصرين ھذين بقاء في تفاوت ةمR ثَ  لكن ، والجذب

 متقناً  أخراجاً  الصور ھذه و`خراج ، ناحية من بالصور التأثير ىعل المتكلم لقدرة ، تأثيره على

  . أخرى ناحية من ا`بداع حد يصل

 بقاء مدة في ا`عجاز حد إلى وتصل ، الحد ھذا تتجاوز ھذا على الكريم القرآن قدرة ولكن

 المتلقي يدي بين ماث�ً  ا`عجاز فيكون ، والتغيير والتشويق والجذب التأثير على الصور ھذه قدرة

 إلى القرآن نزول على القرون ھذه مضي بعد ا�نتظار حدود فاق الذي الزمن معيار مناكR حَ  إذا

  . الكريم للقرآن بقاء من L شاء ما والى اUن

 وربما )1(با�شتياق الشيء إلى النفس نزاع وھو )وقالشR ( إلى اللغة في التشويق أصل ويرجع

 القراءة من التشويق إن‘‘:العروس تاج في الزبيدي ذكر فقد ، يموالنع الجنة ذكر الشيء ھذا كان

 نشتاق لعلنا ◌ٍ  قراءة أو بقصص فيھا وما نةالجR  ذكرا أي ، ف�ن يا قناو@ شَ :  كقولك ، والقصص

  .)2(’’لھا فنعمل ، إليھا

 ا�نتباه يجذب ما مطلق على يدل وأخذ اتسع قد ا�صط�ح في التشويق استعمال أن إ�

 )3(’’الفني العمل وبين بينه الع�قة أواصر تقوية بغية المشاھد انتباه جذب‘‘:  ھو فالتشويق ، ويبقيه

  .  الك�م فنون غير تعبير فنون من دR جَ  مما ، والسينما المسرح في العاملين عند استعماله وشاع ،
                                                             

 ) شوق(  مادة:  القاموس جواھر من العروس تاج:  ظ) 1(

 ) شوق(  مادة:  المصدر نفسه)  2(

 . 9 :التشويق)  3(



 )

 كشافاست في المتلقي من رغبة ، التشويق نسبة زادت ، غامضة خفية الصورة كانت وكلما

 بعض في ظاھر غير خفياً  يكون حين الجودة درجات أقصى يبلغ فالفن،  يراه ما ومعرفة،  اUتي

  . )1(ا[حيان

 خ�ل من وذلك ، بالمفاجأة ماً سِ تR مُ  المعروض كان كلما يزداد التشويق أن بل ، فقط ھذا وليس

 فانت، الصو قوة أو الحركة سرعة في مفاجئ تغيير حدوث أو،  متوقعة غير أشياء ظھور

  . اقوى سيكون الحال بطبيعة والتشويق ، أَشدّ  سيكون ذلك بكل ا�ھتمام

 الموقف ذلك‘‘:أنRه على فهعر@ يُ  إذ ، النفسي بالموقف التشويق) وارنر بول( ويربط

 طريق عن محدد ھدف فھو ، مالتقدS  يتيح الذي ، اً جسدي@  فاتصرS  يتضمن الذي)السيكولوجي(النفسي

 ، أخرى بعبارة أو ، منطقيه سلسلة في با[خرى منھا كل يرتبط ، والنتائج المسببات من ةمجموع

 فيما سيحدث ما والى ، ا`مام إلى يدفعنا ، حبسه يستحيل توترا لدينا تحدث وقفات طريق عن

  .)2(’’بعد

ا Rكل ونعني ، المتفرج داخل ارثت ...لحظة كل‘‘ انه على التشويق ففيعرّ  ،) نشتاينزاي( أم 

 تؤثر التي النفسية القواعد وتلك،  ا[حاسيس تلك عن المتفرج داخل في علنويَ  كشفيَ  فيھا عامل

 وھي ، متناسق نظام في معينة انفعالية صدمات إلى يؤدي الذي ھو عنده والعامل. )3(’’خبرته في

 الفني لعملل الملموسة ا[خيرة الفكرية ا[يديولوجية النتيجة خلق بھا يمكن التي الوحيدة الوسيلة

  .)4(المتلقي عند

 ، الصورة بناء عملية خ�لھا من لكمِ ويُ  ، المبدع بھا عنىيُ  التي ھي والعوامل المسببات وھذه

 وھما ، التشويق حالة عنده ويولد ، انتباھه فيجلب ، ممكن شكل بأفضل المتلقي الى ويخرجھا

  .السياق في الفنية ةالصور استعمال من الغاية أو الھدف لتحقيق ا[ساسيان ا[مران

 في وا[جزاء الصور وتنسيق ، الفنية الصورة داخل العناصر وربط البناء عملية كانت وإذا

 اللقطات تنسيق في المخرج يعتمدھا التي) المونتاج( عملية وجه من يشبه ، الكلية الصورة

 ، ونوعّية رالتصوي وزوايا،  الصور حجوم اختيار فإن ،وتنظيمھا  الفني العمل في والمشاھد

 في الفنية الصورة تمتلكه مما ذلك وغير والتنويع ، الصورة وأحياء ، الصوت وتأثير ، الحركة

 العمل خراجا في المخرج يوظفھا التي الفنية والتقنيات الوسائل تلك أيضاً  يشبه،  الكريم القرآن

  .ا[حيان من كثيرٍ  في ممكن شكل فضلبأ إظھاره و،  ا`بداعي
                                                             

 . 9:  المصدر نفسه:  ظ)  1(

 . 102:   والخيال الوھم نبي السينما)  2(

 . 211:  السينمائي ا`حساس)  3(

 211:  المصدر نفسه:  ظ)  4(



 )



 )

  التصوير ةائيسينم:  لاCو المبحث

 الصورة بأشكال التحكم على قادرة متميزة وسائل )الكاميرا( بوساطة السينمائي للتصوير

 بھدف،  الواقع في عليه ھي عما مختلفة الصورة من يجعل ما للمشاھد تبدي فقد،  وحجومھا

  .بمشاعره والتحكم،  سلوكه وتوجيه،  المشاھد وتملك،  ا`ثارة

 أو،  اللقطة وتكبير،  المخرج يقصدھاتصويرية  زوايا إلى المتلقي عيني هتوجي :وسائله ومن

 وبأكثر،  لقطة من أكثر خ�ل من المشھد تصوير أو ، الكاميرا لدن من معينة بتوجيھات تصغيرھا

 الحديثة الوسائل توفرھا التي والتقنيات ا[ساليب من ذلك غير أو ، نفسه الوقت في )كاميرا( من

  .التصوير في

 ، السينمائية )الكاميرا( خ�ل من يتم � الكريم القرآن في الفني التصوير نا من الرغم وعلى

 كانت وإن ، يعرضھا التي للصور والمشاھد تصويره في وا[ساليب الوسائل ھذه يشبه ما نجد فإننا

 المتلقي بوجذ والتشويق ا`ثارة سيما و� ، المتلقي عند نفسھا لنتائجا لتحقيق،  الكلمات بوساطة

  .يراه ما إلى

  : والتقنيات الوسائل تلك يشبه ما فيھا نجد التي القرآنية ا[مثلة بعض يأتي وفيما

�  اللقطات حجوم :او

 في يفيد اللقطات حجوم اخت�ف وإن ، المشاھد في كبيراً  تأثيراً  التصوير في اللقطة لحجم إن

،  إخفائه أو ، المظھر أبراز في مھم اثر من لھا عما فض�ً  ، المتلقي عند والملل الرتابة طوق كسر

 ، المشاھد في أثرھا تترك سيكولوجية وظيفة أيضاً  اللقطة ولحجم ، المتلقي عند التأثير خلق أو

 Rخ�ل مناليه  الوصول يريد الذي الھدف لتحقيق المتلقي مشاعر في المخرج خ�لھا من ميتحك 

  .التصوير

 Rأظھار في القدرة لھا [ن وذلك ، المعروض المشھد بناء عليھا يترتب صفات لقطة لكل وإن 

 فقالمتR  الجمالي الشكل عن رعب@ المُ  الصوري التكوين خلق في مباشرة وتدخل ، إخفائھا أو ا[شياء

  . روR صَ المُ  ا`بداعي العمل في المخرج رؤية مع

 رؤية إلى استنادا غيره عن يختلف الذي الخاص تكوينه له اللقطات حجوم من حجم فكل

 ووظيفتھا د��تھا في تختلفالبعيدة  العامة فاللقطة ، والسياقات المواقف بحسب ا[على المبدع

 القريبةاللقطة و العامة اللقطة عن تختلف المتوسطة واللقطة ، القريبة واللقطة المتوسطة اللقطة عن

 مع لتتطابق المخرج ظفھايو خاصة وظيفة منھا واحدة لكل فإن القريبة، اللقطة مع الحال وھكذا ،

  . وإشارات د�ئل من المتلقي إلى إيصاله يريد ما مع ينسجم وبما ، الفني للعمل ا`بداعية رؤيته



 )

 المناسب المكان في واحدة كلوضعت  ، اللقطات ھذه ما ُيشبه وجديُ  القرآني التصوير وفي

 بين يدي العرض تنظيم في المبدع رؤية مع يتناسب وبشكل ، للصورة العام البناء داخل لھا

  . المتلقي

 الموجودة والعناصر ا[جسام واستط�ع ،)1(المكان عن الكشف في تفيد ، مث�ً  العامة فاللقطة

 تصويرھا يريد التي المشاھد لبعض والتأسيس ا�فتتاح عملية في المبدع يستثمرھا التي وھي ، فيه

.  

 تجري التي الجنة شكل لتصور بعيدةال اللقطة ھذه استعملت ومشاھدھا الجنة صور أكثر ففي

 وا�ستمتاع ل�دراك ومشاعره المتلقي ذھن يھيئ الذي ا�فتتاح لمثّ تُ  لقطة ، ا[نھار تحتھا من

 المرحلة تمثل فھي ، لعباده L ھاأعدR  التي والخيرات معَ والِن  ، الموعود الجمالذلك  بتفاصيل

 ويجول،  المكان ليستطلع،  عبرھا الدخول من للمشاھد تسمح التي الكبرى ابةوالبوR ،  ا[ولى

  . التفاصيل وباقي وا[لوان وا[بعاد ا[جسام متفحصاً  بنظره
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 يتخيل المشاھد رؤيتھا لقطة ، ا[نھار تحتھا من تجري التي الجنات لتلك آمنوا الذين إدخال صورة

  . وا[جزاء المكان تفاصيل بجميع بنظره يحيط المنظور، من قليل غير بعدٍ  على يكون عندما ،

 نفسياً  تؤثر � وظ�ل أبعاد من) النھار تحتھا من تجري جنات( اللقطة ھذه في ما يخفَ  و�

ً  الناس مشاعر في تؤثر بل ، فقط الصحراء في يعيش الذي العربي في  اً فطريّ  يميلون فھم ، جميعا

 وا[زھار وا[شجار فالجنات ، مشاھدتھا عند والسعادة بالراحة ويشعرون،  المناظر ھذه إلى

 في اذا كانت ، القلوب لرؤيتھا وتخفق،  النفوس إليھا تنجذب العذبة والمياه وا[نھار والرياحين

 من بل ا[نھار بينھا من � تجري التيفي اUخرة  الجنان بتلك فكيف ، البشر عند المعتادة الجنان

  . للنفوس وترغيباً  للخيال وإثارة الوفرة في زيادة ، تحتھا

  

  

 والمدخل ، فيه ا[خرى معَ الِن  جميع يؤطر الذي الصوري التكوين تمثل أن يمكن اللقطة فھذه

   .)1(الكريم القرآن في الجنة صور أغلب لتصوير المناسب

                                                             

 .79:  التشويق:  ظ)  1(



 )

 )2(للمتلقي الرؤية وتقرب ، العامة اللقطة من أكثر تفاصيل تعطي التي ، المتوسطة اللقطة إما

 القصص بعضل التصويري العرض في و�سيما ، القرآني التصوير في أيضا عمالھااست كثر فقد ،

،  المتلقي عند الفضول ُحبّ  يخلق بأسلوب القصة أحداث عرض في تساعد [نھا وذلك ، القرآنية

الُمعّبر عن احداث تلك القّصة ، ) الدرامي(وينمي ادراكه للموقف  ، الشخصيات مع تعاطفه ويزيد

ح ھيئة الشخصيات فمن خ�ل حجمھ  تكوين في الداخلة والظ�ل وا[شكال وا[بعادا المناسب ُتوض@

 ، قرب عن إليه ينظر الحدث، مكان من مناسباً  قرباً  قريب بأنه يشعر المتلقي وتجعل ، المشھد

 Rإليه ويتشوق،  معه فيتفاعل،  وحواراته أصواته ويتخيل سماع لوانه،ا و شكالها في نويتمع.  

 الرابط كونھا في تتمثل ، مھمة أخرى وظيفة المتوسطة للقطة إن بل ، فقط ھذا وليس

 القريبة اللقطة إلى العامة اللقطة من التصوير أثناء ا�نتقال عند مطلوبا تنسيقا يخلق الذي المناسب

  .)3(المشھد داخل الس�سة و ا�نسيابية لخلق وصل حلقة بمثابة تكون أنھا أي ، بالعكس أو
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�A�Q��������A�Q��������A�Q��������A�Q���� يصلي قائم ھوو _ زكريا موقف عرض قد الكريم القرآن بان نجد،  ]39-38/ العمران آل[]���

 بشكل محرابه داخل المصلي ھيئة توضح التي المتوسطة اللقطة يشبه ما خ�ل من المحراب في

 أكثر ا�قتراب أو ، المكان تفاصيل باقي وإظھار،  للقطةا ھذه إطار عن ابتعاد دون من،   عام

 في القيام خ�ل من _ زكريا لھيئة الكريم القرآن تحديد فان ، ث�م _ زكريا م�مح تفاصيل لبيان

 هوانR  ، المنظور ھذا عن ُبعده مقدار يتخيل المتلقي جعل الذي ھو،  المحراب في وانه،  الص�ة

 الشدّ  حالة عنده وتتحقق ، ويسمع يرى بما فيتفاعل ، التفاصيل وي�حظ ، الك�م يسمع،  منه قريب

 القصصي المشھد ھذا في اللقطة ھذه استعمال من الغاية وھو ، الصورة مع التفاعل و ا�نجذاب و

  . الكريم القرآن في للحدث المصور
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 المشھد ھذا عرض قد الكريم القرآن بان نجد،  ] 23 يوسف[

                                                                                                                                                                                   

   ،]31/  النحBBBBBBBBBBBBBBBBBBل[،]48/ الحجBBBBBBBBBBBBBBBBBBر[ ، ]35/  الرعBBBBBBBBBBBBBBBBBBد[ ، ]72/  التوبBBBBBBBBBBBBBBBBBBة[ مBBBBBBBBBBBBBBBBBBث�ً  :ظ)  1(

   وغيرھا..... ]31/  الكھف[

 .39:  التشويق:  ظ)  2(

 .13: التلفزيونية لبرامجا في التصويرية اللغة :ظ  )3(



 )

 العزيز وامرأة _ف يوس ھيئة تظھر التي ، المتوسطة اللقطة يشبه ما خ�ل من _ يوسف ةقص من

 يحدد إذ،  مطاوعتھا عن باF واستعاذ امتنع وكيف ، ا[بواب قتغلR  وكيف ،نفسه عن تراوده وھي

،  النص داخل كرتذُ  التي ا[بواب أبعاد إلى المستندة وأبعادھا اللقطة حجم إلى يشير ما التعبير

 المناسبة الخلفية أو ا`طار القصر في المكان ذلك داخل أشياء من يجاورھا وما بإبعادھا لتمثR  التي

 المناسبة الرؤية للمشاھد يتيح وبشكل،  بوضوح الشخصين صراع تصور التي تلك.  للصورة

  .  ا�نفعال من المطلوب والمقدار للمشھد،

 القرآن في _ يوسف قصة مشاھد احد في أيضا فتتمثل ، المتوسطة للقطة الثانية الوظيفة إما

� �r����R[ :تعالى قوله في نجده ما لكوذ ، الكريم'َH&�َ� �>ِ;&\�	 fَ,�E �[�َ(ْ�َ� ���:�"ْ�� ����\ &Zَ� ��Uَ,َ��r����R �'َH&�َ� �>ِ;&\�	 fَ,�E �[�َ(ْ�َ� ���:�"ْ�� ����\ &Zَ� ��Uَ,َ��r����R �'َH&�َ� �>ِ;&\�	 fَ,�E �[�َ(ْ�َ� ���:�"ْ�� ����\ &Zَ� ��Uَ,َ��r����R �'َH&�َ� �>ِ;&\�	 fَ,�E �[�َ(ْ�َ� ���:�"ْ�� ����\ &Zَ� ��Uَ,َ�00[ ]66/يوسف[ ، 

 عودة عن رةب@ المعَ  واللقطة،  بعيدة لقطة _ يعقوب إلى البشير مجي عن رةعب@ المُ  اللقطة كانت فإذا

،  متوسطة لقطة تمثل،  ا[ب وجه على لقميصا إلقاء لقطة فان قريبة، لقطة عينيه إلى البصر

 المشاھد يجذب الذي وبالشكل ، المشھد داخل وا�نسيابية ا�نسجام قلخل ، اللقطتين بين وضعت

  .المعروض إلى هشدّ ويُ 

 التي المشاھد بعض منھا ، القرآني القصص غير في المتوسطة اللقطة لوظيفة أمثلة وھناك

َ��
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�� ��ِF&<َH[ ]لقطات ث�ث خ�ل من رو@ صُ  مشھد ]24-22/  المطففين ، 

 الثانية واللقطة ، البعيدة ةالعام اللقطة وھي،  عام بشكل النعيم صورة عرضت ا[ولى اللقطة

 صورة عرضت الثالثة واللقطة ، المتوسطة اللقطة وھي،  ا[رائك على ا[برار صورة عرضت

 إلى المشھد لينتھي،  القريبة اللقطة وھي،  والنعيم السعادة م�مح عليھا تظھر التي ا[برار وجوه

 ، داخلال إلى فشيئاً  شيئاً  أقترب ثم،  عيدب من له النعيم مصوراً  ، بالمشاھد أقترب أن بعد ، الحد ھذا

 أكثر أقترب ثم ومن،  نيجالس ا[رائك على ا[برار صورة فعرض ، التفاصيل بعض ليظھر

 رويداً  رويداً  بالمشاھد يسير متناسق متسلسل بشكل ، الوجوه على الم�مح تفاصيل ليصور وأكثر

في المتلقي غاية  مؤثرة قريبة واضحة رضتعُ  التي التفاصيل تلك ، التفاصيل من ا�قتراب إلى

 المتلقي عندھا يصل التي التصويرية القمة تمثل بل ، فقط المشھد لھذا النھاية تمثل � فھي ،التأثير

غير المنحصرة ) تعرف( بكلمة اللقطة ھذه على التعبير ركز ولھذا والتأثير، ا�نفعال غاية إلى

 السعادة م�مح رؤية جداً  يھمه الذي ذلك ، يبالمخاطب ، والمتوسعة في خطاب عموم المتلق

 به يشعر الذي الرضا وغاية،  النعيم مطلق على يدل الذي وبالشكل ، الوجوه على بادية ظاھرة

  . الجنة في ا[برار



 )

 أھم من ُتعدّ  التي ، القريبة اللقطة إ� توفره � التفاصيل وإظھار الم�مح على التركيز وھذا

 ، أكثر ا�نتباه تجذب [نھا قه،شوّ تو المشاھد شدّ وت ، )1(الترقب وتثير ثارةا` تخلق التي اللقطات

  . لھا الرمزي بالمغزى وا`يماء ، ا[شياء أھمية أظھار على قدرة من تعطيه لما

 السابقة اللقطات مع والفيزياوي يكولوجياالس التضاد على يعتمد المشھد داخل استعمالھا وإن

 فإن ، وحركتھا تكوينھا ومع ، لھا المحدد الوقت على أيضاً  يعتمد رھاتأثي وإن ، معھا وال�حقة

 تسبب ، نفسه للشئ قريبة لقطة إلى الحركة الموضوع او الطويلة ةللقطً◌  مث� المفاجئ القطع

 القريبة اللقطة فإن ، حركة حالة في الموضوع نا فلو ، ا[مام إلى مفاجئة وقفزة متفجراً، تكبيراً 

 ا[كثر المنطقة ھي)  الشاشة(  الصورة في حركة ا[كثر المنطقة وإنR  ، الحركة ھذه ةدR حِ  من تزيد

  . )2(ةدR حِ 

 ، اUخرة في العذاب مشاھد تصوير في اللقطة ھذه شبهيُ  ما الكريم القرآن أستعمل ما اً وكثير

 قدرة من طةاللق ھذه به تتمتع لما وذلك ، القرآني التصوير في مميزة ظاھرة هنعدّ  أن يمكن وبشكل

  . والترقب المفاجأة وخلق ا`ثارة على

� 	��َ~rs9ِ"�N Îَ[ :تعالى قوله في نجده ما ذلك فمنً��َW�� �F�  �!�hَ�&	ُ� �)�*�;�\ fَ�ِO &)ِ;�3��\�	 fَ,�E �Z	�F�:&Q�5 �05�4#��rs9ِ"�N Îَ~َ��	 �ً��َW�� �F�  �!�hَ�&	ُ� �)�*�;�\ fَ�ِO &)ِ;�3��\�	 fَ,�E �Z	�F�:&Q�5 �05�4#��rs9ِ"�N Îَ~َ��	 �ً��َW�� �F�  �!�hَ�&	ُ� �)�*�;�\ fَ�ِO &)ِ;�3��\�	 fَ,�E �Z	�F�:&Q�5 �05�4#��rs9ِ"�N Îَ~َ��	 �ً��َW�� �F�  �!�hَ�&	ُ� �)�*�;�\ fَ�ِO &)ِ;�3��\�	 fَ,�E �Z	�F�:&Q�5 �05�4#��[ 

 لقطة خ�ل نم جھنم إلى المكذبين أولئك حشر مشھد عرض تعالى L اختار اذ ، ]34/  الفرقان[

 ، جھنم إلى وصو�ً  وإذ�ل ةدّ وشِ  بقسوة ا[رض على المسحوبة الوجوه ھيئة على زةمركّ  قريبة

 من كثيراً  عنده وتخلق ، مشاعره وتھز المتلقي تفاجئ عنيفة قريبة بلقطة لهأوّ  من ابتدأ مشھد

 مثل في متلقيال عند إثارتھاالمبدع  يقصد التي المشاعر ،وھي والترقب والقلق الخوف مشاعر

  .  السياق ھذا في الصورة استعمال من الغاية ھي لديه الترھيب حالة خلق لغرض،  مشھد ھكذا

���'�	�Z [ :تعالى قوله وفي �- �)�*�;�\ 
�� &)�;�1ُ��َ� �	�F�1�- �05�4#�� �!�hَ�&	ُ/َ� �>�*5ِb����� &V#��- &0���	 �Z	�'����- �)�*�;�\ 
�� &)�;�1ُ��َ� �	�F�1�- �05�4#�� �!�hَ�&	ُ/َ� �>�*5ِb����� &V#��- &0���	 �Z	�'����- �)�*�;�\ 
�� &)�;�1ُ��َ� �	�F�1�- �05�4#�� �!�hَ�&	ُ/َ� �>�*5ِb����� &V#��- &0���	 �Z	�'����- �)�*�;�\ 
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�;9�� &)�3�	�;9�� &)�3�	�;9�� &)�3�	�;9�� &)�3�	�Z��Q���َ$ ��Z��Q���َ$ ��Z��Q���َ$ ��Z��Q���َ$ �[
 

]104 – 103/  المؤمنون[
 يشبه ما خ�ل من المشھد ھذا الكريم القرآن قدم ، 

 لقطة إلى فجأة أنتقل لكنه ، جھنم في وھم أنفسھم خسروا الذين أولئك تظھر التي البعيدة الصورة

 الفاعل على )مُ ھُ وجوھَ ( المفعول تقديم ففي ، للوجوه النار لفح كيفية رصوّ ليُ  ، تمھيد دون من قريبة

 بغية ، المؤثر قبل ا[ثر إلى والمباشر المفاجئ ل�نتقال واضحة تصويرية د�لةفي التعبير ) النار(

 من تزيد وايحاءات د��ت نم القريبة للقطة ما واستثمار المتلقي لدى الصدمة من نوع أحداث

                                                             

 .40: التشويق: ظ ) 1(

 . 432: ا`بداعية العملية السينما:  ظ)  2(



 )

 )1(لھا النار حرق اءرّ ج الوجوه أصاب الذي اللفح ذلك أظھرت اللقطة فھذه ، والترقب الشد حالة

 وأظھرت،  أكثر الصورة بتقرR  وكأنھا ، التفاصيل من مزيداً  أضافت بل ، بذلك تكتف ،ولم

 تظھر حتى ، الحرق ذلك جراء )2(ا[سنان عن الشفتين تقلص بصورة المتمثل) الكلح( ةصور

  .  ورھبة خوفاً  لمتلقيا عند خلقيو ، وقسوة عنفاً  المشھد يزيد مما ، ا`نسان وجه في بادية ا[سنان

� �OِOِOِO &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَِ    [ : تعالى قوله في كلذ مثل نجد وكذلك�U#,ُ$ �r�َ� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N ��*�H��5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �Z &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� ��U#,ُ$ �r�َ� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N ��*�H��5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �Z &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� ��U#,ُ$ �r�َ� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N ��*�H��5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �Z &)�3�m�ُ,�\ &V�P�uَ� ��U#,ُ$ �r�َ� &)ِ;9�,&�ُ� ��&��N ��*�H��5eِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� �Z
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 كيفية تعالى L روR صَ  ان فبعد ،]56/النساء[

 متوسطة لقطة خ�ل من، )3(ا`فساد و وا`حراق الشواء بغية فيھا وإلقائھم ، النار في صليھم

 لقطةكانت ھنا  أنھا غير النار، في تحترق وھي الجلود على زةركّ مُ  قريبة بلقطة أعقبھا ، سريعة

 كلما(قال  قد كان فلو ، بالقصيرة ليست مدة ستغراقا تفيد التي) نضجت( قوله بد�لة ، زمنياً  ةئبطي

فقد ُبني ليكون  ، ذلك غير قصد المشھد بناء أن إ� ، أيضا سريعة اللقطة لكانتمث�ً ، )  احترقت

ويجعله تحت تأثير طويل من ا�ثارة  ، المتلقي تركيز لخلخل ، النھاية في بطيئا البداية في سريعا

 رحمّ تَ  وھي الجلود تلك على النظر تركيز فإن ، المشھد ھذا في صودمق ذاته بحد وھذا ، والترقب

 مراراً  العملية ھذه أعادة ثم ، ثالثاً  بالنار وتختفي وتت�شى تتفتت ثم ، ثانياً  دسوR وتَ  وتحترق، أو�ً 

 المتلقي عند يخلق ، الزمان من L شاء ما إلى ، غيرھا جلوداً  الجلود تلك تبديل، بعد وتكراراً 

ً  اً خوف ته العذاب ذلك ةشدR  مع يتناسب شديداً  عميقا Rوطول مد .  

 ؤدييُ  ،القرب وايضاح التفاصيل من مزيداً  ، ا�ستعمال أثناءفي  القريبة اللقطة تفيده ما وھذا

  . والتشويق والترقب ا`ثارة من مزيدٍ  إلى

  

  )الكاميرا(حركات  :ثانيا

 حركات إن إذ ، الفني العمل أخراج في المخرج يوظفھا التي ا[خرى الوسائل من وھي

 عند ا`ثارة أو التركيز من حالة لخلق استعمالھا من المخرج نتمكّ  ، كثيرة وظائف تحمل الكاميرا

 حالة خلق أو ، وأھميته الموضوع إظھار في دور منھا لكلٍ  ، كثيرة التصوير وحركات ، المتلقي

  . المتلقي عند بوالترقS أ الغموض من

                                                             

 ) .حَ فَ َل ( ،مادة العرب لسان:  ظ)  1(

 )حَ لَ كَ ( مادة ، المصدر نفسه:  ظ)  2(

 )ص�( مادة ، المصدر نفسه:  ظ)  3(



 )

 في تستثمر أن يمكن التي وھي)  pan( ا�ستعراضية ا[فقية الحركة اتالحرك ھذه ومن

 أيضاً  تستعمل أو ، ا[شياء أو ا[شخاص متابعة خ�ل من به عام أحساس وإعطاء ، المكان كشف

  .)1(والتوتر بالعزلة المشحون بالمراقبة ا`حساس خلق في

 من أو ا[على إلى ا[سفل من تتحرك التي وھي ،)  Tilt( العمودية الحركة ھناك وكذلك

 الع�قة توكيد في ھمسِ وتُ  ، بوجوده هرَ شعِ وتُ ،  المتلقي يراه ما تؤكد التي وھي ، ا[سفل إلى ا[على

 التعاطف خلق في تدخل مھمة وظيفة وھذه ، )2(ا[شياء بين والبيئية والفراغية السيكولوجية

  .وا[حداث الشخصيات مع والتفاعل

 من وھي ،)  Dolly out( المبتعدة والحركة ،)  Dolly in( لمقتربةا الحركة ھناك وأيضاً 

 والترقب الغموض خلق خ�ل من وا`ثارة التشويق لةاح تدعيم في توظف التي الحركات

 كأن ، آخر إلى حجم من المنظور تحويل الحركتين ھاتين خ�ل من فيمكن،  والتوقع والمفاجأة

 ا[ھمية `عطاء الحركة ھذه وتستعمل ، العكس أو وسط أو قريبة إلى بعيدة من اللقطة تتحول

 وتجسيد والتمھيد التوقع زيادة في الحركة ھذه تسھم أن ، إليه المتلقي انتباه وزيادة ، للموقف

  .)3(إليه ا�نتباه ولفت الحدث منطقة في مھم عنصر

 ، ومن ثمR البعيدة المتوسطة إلى القريبة اللقطة من ا�نتقال أي الخلف إلى الكاميرا حركة أما

 ا[ھمية عن التدريجي بالكشف الشدّ ،  ذلك على زيادة وتفيد ، التشويق عملية في تسھم أيضاً  فأنھا

 توحي أيضاً  الحركة ھذه وان ، )4(جديد يءش بكشف والجمھور للشخصية المفاجأة وتحقيق، 

 داخل بالحركة أحساساً  قتخل )5(ديناميكية حركة فھي ، الملل الى المؤدية الرتابة بعدم للمشاھد

  .وخارجه المشھد

 ھذه يشبه ما إلى ا`شارة بصدد نحن بل ، )6()الكاميرا( حركات أنواع تعداد بصدد ھنا ولسنا

 ھذه من مختلفة أنواعاً  أمتلك الذي القرآني التصوير فيالموجودة  التصويرية والحركات الوسائل

 تثير التي والتقنيات ا[ساليب تلك ، ولقطاته مشاھده من كثير في التصويرية والحركات ا[ساليب

 الكاميرا حركات تثيرھا التي وا[حاسيس المشاعر تلك كثيراً  تشبه وأحاسيس مشاعر المتلقي عند

  .  الحديث العصر في السينما فيوتقنياتھا 
                                                             

  16:  التلفزيونية البرامج في التصويرية اللغة:  ظ)  1(

  18:  المصدر نفسه:  ظ)  2(

 .  36: السينمائية اللغة:  ظ)  3(

 . 21: التصوير Uلة الحركي والدفق المشھد ذروة بين الع�قة جدلية:  ظ)  4(

 .118: جماليات السينما: ظ)  5(

 .42: التشويق: لمزيد من التفصيل ، انظر)  6(



 )

�d�U�Eٌ [:  تعالى قوله ففيَ� �4�h��&��5 v[��\�	 ٌd�U�E�َ� �4�h��&��5 v[��\�	 ٌd�U�E�َ� �4�h��&��5 v[��\�	 ٌd�U�E�َ� �4�h��&��5 v[��\�	 * * * * ٌd�9�~�� ��;ِ9&<�1�� ٌd�9�~�� ��;ِ9&<�1�� ٌd�9�~�� ��;ِ9&<�1�� ٌd�9�~�� ��;ِ9&<�1��****�E �d�*�\ 
���E �d�*�\ 
���E �d�*�\ 
���E �d�*�\ 
�� �d�9��� �d�9��� �d�9��� �d�9��� * * * * ًd�9��َn ��;9�� �x�U&1َH َn ًd�9��َn ��;9�� �x�U&1َH َn ًd�9��َn ��;9�� �x�U&1َH َn ًd�9��َn ��;9�� �x�U&1َH َn * * * * ٌd�5ِ��\ v0&9�E ��;9�� ٌd�5ِ��\ v0&9�E ��;9�� ٌd�5ِ��\ v0&9�E ��;9�� ٌd�5ِ��\ v0&9�E ��;9��

**** ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N ��;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N ��;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N ��;9�� ٌd�E�ُ�&F�� v�F�N ��;9�� * * * * ٌd�E�ُ~&��� vc���$َْ��	 ٌd�E�ُ~&��� vc���$َْ��	 ٌd�E�ُ~&��� vc���$َْ��	 ٌd�E�ُ~&��� vc���$َْ��	****     ٌdَ��ُ�&��� ُSِ��Uَ��	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ��Uَ��	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ��Uَ��	 ٌdَ��ُ�&��� ُSِ��Uَ��	 * * * *ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR��َb�	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR��َb�	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR��َb�	ٌdَ.�ُ]&"�� �
ِR��َb�	[]مشھداً  نجد ، ]16-8/الغاشية 

 ، قسمين على بنائه في أنقسم قد اً مشھد ، الكريم القرآن في ذكرت التي الجنة مشاھد من مصوراً 

 القسم رَ ُصو@  فقد ، للكاميرا المعروفة الحركات تلك تشبه مميزة حركة خ�ل من رَ ُصو@  قسم كل

 تلك ، الناعمة للوجوه حةوض@ المُ  القريبة باللقطة أو�ً  ابتدأ إذ الخلف، إلى الحركة بأسلوب ا[ول

 رضيت التي فھي ، الكناية طريق عن )1(وحسن جةبھ ذات كونھا إلى ل�شارة ھنا اختيرت التي

 الخلف إلى بالكاميرا أبتعد ثم ومن ، )2(والثواب الكرامة من أليه L أداھم ما رأت لما بعملھا

 بوساطة داخلية حركة قَل وخَ  ، للمكان كشفاً  فأفادَ  ، موننعR مُ  فيھا ھم التي العالية الجنة ليصور

  . تفاصيله إلى والتشويق إليه ا[نشداد إلى المتلقي تزفR حَ  ، المشھد داخل الكاميرا

 والراحة الھدوء منھا المتلقي يتخيل)  ة�غي فيھا تسمع �(  سمعية صورة إلى أنتقل ثم

 القسم إلى بالمتلقي برُ يعْ لِ  المبدع وضعه الذي البنائي السلم أو ، الوصل حلقة لتمثR  ، والسكينة

  . المقطعين تفاصيل مع ومتفاعلة ، القسمين بين شتركةم الصورة ھذه تكون بحيث ، الثاني

 ا[فقية الحركة يشبه ما خ�ل من رصوR المُ  وھو،  المشھد من الثاني القسم تصوير ففي

 يتخيل إذ فيه، ھي الذي المكان �ستكشاف محورھا حول تدور الكاميرا فكأن ، ا�ستعراضية

 في النعيم من المؤمنين لعباده L هأعدR  ما إلى االكامير عدسة خ�ل من بعينيه ينظر أنه المتلقي

 المصفوفة )3(والبسط ،الموضوعة وا[كواب،  المرفوعة رروالسُ ،  الجارية العين فھذه ، الجنة

 لعمله جزاءاً ،  ا`نسان بھا ليتنعم ، المكان في قةفرR المُ  المبثوثة )4(الوسائد عن فض�ً  ، المفروشة

  . الدنيا في الحسن

 ا[ولى أثارت ، الداخلية التصوير حركات من مختلفتين حركتين المبدع فيه أستثمر مشھد

 وصل حلقة مع ، لتفاصيله ومتابعة ، له استكشافا الثانية وأثارت ، عليه وھيمنة للمكان إحاطة

 بين الفاعلة البنائية واUصرة ، الجزأين بين المحوري الرابط بمثابة كانت ، الطرفين بين مشتركة

  .  وإتقان س�سة بكل آخر إلى أسلوب ومن،  أخرى إلى حركة من المشاھد لينتقل ، ركتينالح

                                                             

  247/  4: الكشاف:  ظ)  1(

 247/  4: المصدر نفسه:  ظ)  2(

 ) .َزَربَ (  مادة ، العرب لسان:  ظ ،)  البسط:  الزرابي) ( 3(

 ) .نمرق( مادة:  المصدر نفسه:  ظ ،) الوسائد:  النمارق) ( 4(



 )

�� r	��K�L�ََْ [ :تعالى قوله في نجده ما ، العمودية الحركة ومثال�*ِR ����U�1���	 �r ��F�� �X&َ7� &)ُWَ� َI�<�\ ��4#�� َK�L�َْ��	 r���*ِR ����U�1���	 �r ��F�� �X&َ7� &)ُWَ� َI�<�\ ��4#�� َK�L�َْ��	 r���*ِR ����U�1���	 �r ��F�� �X&َ7� &)ُWَ� َI�<�\ ��4#�� َK�L�َْ��	 r���*ِR ����U�1���	 �r ��F�� �X&َ7� &)ُWَ� َI�<�\ ��4#��

 �J��F�U#]�� &0�� �>ِR �a�F&-َ/َ� r���� ����U�1�� &0�� �J��F�U#]�� &0�� �>ِR �a�F&-َ/َ� r���� ����U�1�� &0�� �J��F�U#]�� &0�� �>ِR �a�F&-َ/َ� r���� ����U�1�� &0�� �J��F�U#]�� &0�� �>ِR �a�F&-َ/َ� r���� ����U�1�� &0���Z��Uَ,&<َH &)ُBْ�َ��	 �rm��'�َ� �>#,�� ��ُ,�<&PَH �sَ� &)ُWَ� �ًGْbِ�Z��Uَ,&<َH &)ُBْ�َ��	 �rm��'�َ� �>#,�� ��ُ,�<&PَH �sَ� &)ُWَ� �ًGْbِ�Z��Uَ,&<َH &)ُBْ�َ��	 �rm��'�َ� �>#,�� ��ُ,�<&PَH �sَ� &)ُWَ� �ًGْbِ�Z��Uَ,&<َH &)ُBْ�َ��	 �rm��'�َ� �>#,�� ��ُ,�<&PَH �sَ� &)ُWَ� �ًGْbِ[
 

 L روR صَ  فقد. ]البقرة سوره[

 من ، للعباد رزقا جعله الذي والزرع الثمرات وإخراج المطر ونزول ، والسماء ا[رض تعالى

 ثم،  ا[سفل إلى [علىا ومن، ا[على إلى ا[سفل من عموديا تتحرك التي الكاميرا شبهيُ  ما خ�ل

 في البيئي الفراغ يم� وبشكل ، بينھما وما والسماء ا[رض مستعرضة ا[على إلى قلي� ا�رتفاع

 أمامه يراه ما وبين المتلقي بين والشعوري الفكري والتفاعل ا�ستجابة من نوعا ويخلق ، المنظور

 المشھد داخل البناء طريقة وأسھمت ، توضيحھا في العرض طريقة ساعدت وتفاصيل، حقائق من

  . تأكيدھا على

 البعيدة اللقطة إلى ل�رض رةصو@ المُ  الثابتة البعيدة اللقطة من ا�نتقال في الموجود فالتناسق

 من المطر نزول رصو@ تُ  نازلة متحركة صورة خ�ل من العودة ثم ، للسماء رةالمصو@  الثابتة

 – ا[ولى من أبطأ - أخرى متحركة صورة خ�ل من ا�نتقال ثم ، ا[رض إلى وتنتھي السماء

 حركات ةدR عِ  على محتويا بذلك المشھد ليكون ، ا[على إلىوحركته  النامي باتنال ارتفاع رصو@ تُ 

 المختلفة الكاميرا بحركات تتمثل وداخلية ، تارة الطبيعي الواقع في موجودة خارجية ، متنوعة

،  يراه ما إزاء وعاطفياً  عقلياً  المتلقي أثارة على ليعم متجانسو متفاعل وبشكل ، أخرى تارة

  . حكيم صانع من ورائه يقف ومن، العجيب الخلق بھذا والتفكر التدبر حالة عنده ويحفز

� [:تعالى قوله في الحركة من أخرى أنواعاً  نجد وكذلك��;�َْ7� &)ِ;�B&QَH &0�� �ِF&PَH ٍZ&'�E �J��*�\ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� ���;�َْ7� &)ِ;�B&QَH &0�� �ِF&PَH ٍZ&'�E �J��*�\ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� ���;�َْ7� &)ِ;�B&QَH &0�� �ِF&PَH ٍZ&'�E �J��*�\ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� ���;�َْ7� &)ِ;�B&QَH &0�� �ِF&PَH ٍZ&'�E �J��*�\ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ�

&�#,�Q�5&�#,�Q�5&�#,�Q�5&�#,�Q�5َ7� fَ,�E ��;9�� �A�h�W#B�� �S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�- �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Zَ7� fَ,�E ��;9�� �A�h�W#B�� �S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�- �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Zَ7� fَ,�E ��;9�� �A�h�W#B�� �S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�- �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Zَ7� fَ,�E ��;9�� �A�h�W#B�� �S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�- �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Z &V�*�1�2�	 �c���#]�� �)&<�� �!�C�� &V�*�1�2�	 �c���#]�� �)&<�� �!�C�� &V�*�1�2�	 �c���#]�� �)&<�� �!�C�� &V�*�1�2�	 �c���#]�� �)&<�� �!�C��

�ً(َ�َH&F���ً(َ�َH&F���ً(َ�َH&F���ً(َ�َH&F��[
 

 شاملة عامة بعيدة لقطة طريق عن عدن جنات بتصوير تعالى L ابتدأ اذ ،]31/ الكھف[

 فيھا المؤمنين متوسطة لقطة خ�ل من رليصوّ  فشيئاً  شيئاً  يقرب ثم بعيد، من نالجنا تلك رتصو@ 

 يحلون التي الذھب من ا[ساور على زرك@ ويُ  فأكثر أكثر ليقترب ثم ، تحتھم من تجري وا[نھار

 بتعدةم أخرى حركة وبداية ، المقتربة الحركة ھذه نھاية تمثل جداً  قريبة لقطة خ�ل من فيھا

 الديباج رقيق على والمشتملة ، يلبسون التي الخضر الم�بس مظھرةً  فشيئاً  شيئاً  تبتعد ، معاكسة

 ا[رائك على ائھمكأت كيفية رلتصوّ  أكثر )الكاميرا( تبتعد ثم ،)1(منه الغليظ ذلك عن ،فض�ً  هورفيع

 ذكر ذلك فناسب ، سھايلب الذي ا`نسان جسم تفاصيل أظھار يقتضي الم�بس تفاصيل أظھار [ن ،

 إلى حركة في ، يجلسون عليھا التي ا[رائك لتظھر أيضاً ) الكاميرا( ابتعدت ثم ومن .ا�تكاء كيفية
                                                             

 )سندس( مادة ، العرب لسان:  ظ ،) الديباج غليظ:  ا`ستبرق(و) هورفيع الديباج رقيق:  السندس) (  1(



 )

 ولتسھم ، المكان إلى للمتلقي شمو�ً  أكثر نظرة لتفيد ، ا[رائك مع ا[جسام كامل أظھرت ،الخلف

 إليه ا�نجذاب في المتلقي يساعد ، ھدالمش داخل والتنويع ةكبالحر أحساس بخلق ا[ولى الحركة مع

   .تفاصيله مع والتفاعل

ره فريد مشھد وھناك  وھو ،)ا[نبوبية( الكاميرا حركة يشبه ما طريق عن الكريم القرآن ُيصو@

���Fَ�َ$ �05�4#	� yqُG>�[:تعالى قال ، اUخرة في العذاب مشاھد أحدَ� &)ِ;�R� 
�� ���U��َB&-� ِZ��U&��- ِZ�َ4�3�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� &)ِ;�R� 
�� ���U��َB&-� ِZ��U&��- ِZ�َ4�3�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� &)ِ;�R� 
�� ���U��َB&-� ِZ��U&��- ِZ�َ4�3�<yqُG �	�Fَ�َ$ �05�4#��َ� &)ِ;�R� 
�� ���U��َB&-� ِZ��U&��- ِZ�َ4�3 &0�� vc��9�. &)�;َ� &V &0�� vc��9�. &)�;َ� &V &0�� vc��9�. &)�;َ� &V &0�� vc��9�. &)�;َ� &V

 �)9�U�Qْ�� &)ِ;�N	��� �S&�َ� &0�� �����5 ٍ�َ� �)9�U�Qْ�� &)ِ;�N	��� �S&�َ� &0�� �����5 ٍ�َ� �)9�U�Qْ�� &)ِ;�N	��� �S&�َ� &0�� �����5 ٍ�َ� �)9�U�Qْ�� &)ِ;�N	��� �S&�َ� &0�� �����5 ٍ�َ� * * * *�m�ُ,�Pْ���	 &)ِ;���ُq�R 
�� ��� �>ِR �F�;&��5�m�ُ,�Pْ���	 &)ِ;���ُq�R 
�� ��� �>ِR �F�;&��5�m�ُ,�Pْ���	 &)ِ;���ُq�R 
�� ��� �>ِR �F�;&��5�m�ُ,�Pْ���	 &)ِ;���ُq�R 
�� ��� �>ِR �F�;&��5[
 

 القرآن يصور أن فبعد ، ]22-19/الحج[

 المتوسطة اللقطة طريق عن النار من لھم أعدت التي وتفصيلھا الم�بس تقطيع صورة الكريم

 الممثل الشاھد موضع نجد وھنا ، رؤوسھم فوق الحميم بR صَ  تصور أخرى سطةمتو بلقطة ،يعقبھا

 مخترقاً  رؤوسھم فوق من ينزل وھو الحميم ھذا إلى ينظر بأنه المتلقي يتخيل حيث ، الحركة لھذه

 من جميعاً  يصھرھاف ، أعضاء من بطونھم في ما إلى نزو�ً  ، الرأس داخل إلى الجمجمة عظام

 صغيرة )كاميرا( ھناك فكأن ، ا[سفل إلى ا[على من ا`نسان جسم مخترقاً ،  ال�ھبة حرارته

 العمليات في تستعمل التي تلك يشبه وبما،  ا`نسان جسم يصھر وھو،  الحميم ذلك مع تنزل

 عند والخوف ا�نفعال يثير وبشكل ، وا[عضاء وا[غشية ا[نسجة داخل معه تسير ، الجراحية

 الصراخ سماع سيتخيل فأنه ، شمو�ً  أكثر بصورة المشھد يتخيل أن أراد أن الذي ذلك ، المتلقي

 ، الخ�صومحاو�ت  ا�ستغاثة حركات ويرى ، المنصھر واللحم العظام رائحة ويشم ، والعويل

 بأن علماً  ، العذاب أشد الكافر ذلك يذيقون وھم ، وھيئتھم الزبانية وشكل وا[غ�ل القيود وصورة

ر من [كثر مفتوحة الصب عملية رتصوي ترك قد النص Sالمبني صيغة تعطيه ما وذلك ، تَصو 

 الحذف إن بل ، العذاب ھذا [داء مختلفة أشكا�ً  يتصورل للخيال من فرصة) بS ُيصَ ( للمجھول

،  المحذوف الخبر عن البحث في مضطرباً  الذھن يترك ،) والجلود(قوله في )الجلود( بعد الموجود

ً أي الجلود تصھر وھل  إليھا ويصل،  البطون في ما يصھر أن إلى حالھا علىتظل  أم،  ؟؟؟ ضا

 الحذف تعددھا أفاد التي الصور من ذلك غير أو ، الخارج إلى الداخل من لتنصھر،  الدور

 أيما إليھا هشدS ويَ ،  الصورة رسم في المتلقي ركشي أن أراد المبدع أن أي ، الصورة في المقصود

 صدره يضيق ، ا`نسان تصورھا كلما صورة .النفس أخذ وأ للراحة فرصة له يترك و� ،أنشداد

  . ألٍم وعذاب من فيھا ما ولھ من

  

  التصوير زوايا :ثالثا



 )

 ، الزوايا استخدام في التنويع خ�ل من مختلفة لقطات يصور بأنه في السينما التصوير زيتميّ 

 نظره وجھة لتجسيد المبدع إليھا يلجأ يةأبداع بجماليات تتميز التصوير في كثيرة زوايا ھناك إن إذ

  .)1(يراه ما إلى المتلقي وليشد،  المنظور إزاء

 زاويٍة  لكل إن إذ التصوير، زوايا أختيار خ�ل من المشاھد أنتباه يثير أن يمكن فالمخرج

 عن تختلف بصورة ا[شياء أظھار في القدرة عن فض�ً  ، اللقطة جماليات أظھار في خاصة رةٍ قدِ مَ 

  . الواقع في رتھاصو

 وھذه أخرى، فرعية مستويات منھا تتفرع التصوير لزوايا معروفة مستويات ث�ثة وھناك

  :)2(ھي الرئيسة المستويات

                                   High angle level                النظر فوق مستوى -1

                                                Eye level                     النظر مستوى -2

 أما       Low angle level                                            النظر دون مستوى -3

  : )3(فھي ا[خرى الفرعية المستويات

  Birds eye view level                                           الطائر عين مستوى -1

  Extreme High angle level                         ظرالن فوق جدا عال مستوى -2

  High angle level                                                 النظر أعلى مستوى -3

  Eye level                                                                   النظر مستوى -4

  Low angle level                                                  النظر دون مستوى -5

    Extreme low angle level       )الدودة عين( النظر دون جداً  منخفض مستوى -6

 ھو ثابتاً  واحداً  مستوى الفنانون أستعمل فقد،  التشكيلي والفن الفوتوغرافي التصوير في أما

 عن للتعبير الوحيدة الوسيلة الحديثة ينماالس مخرجو فيه يجد لم الذي ، النظر زاوية مستوى

  . ا`بداعية رؤيتھم عن وتعبر حاجاتھم تلبي أخرى مستويات فاستعملوا ، أفكارھم

 بعداً  المنظور إلى تضيف تصوير زاوية له،  النظر فوق مستوى أو) الطائر عين( فمستوى

 الھيمنة من بنوع الناظر ُتشعر ، مألوفة غير تفاصيل أو جماليات أبراز في يتمثل ،جديداً  جمالياً 

                                                             

  105 ، والسيناريو ا`خراج:  ظ)  1(

 . 31:  السينما فھم:  ظ)  2(

 .23: سحر التصوير: ظ)  3(



 )

 في المصورة حداثا إزاء وا�نعزال با[مان شعوراً  تفيد أو ، تحته الذي المنظور على والسيطرة

  .)1(ا[سفل

ا Rالمبالغة من مزيداً  المنظور على يضفيف ، النظر دون مستوى أو) الدودة عين( مستوى أم 

 والمستوى ا[فق خط تفادي خ�ل من ، المنظور هتجا وا`بھار الرھبة إثارة في ويفيد ، الحجم في

 من ينظر وھو،  المتلقي عند والخوف وا�نكماش بالِصَغر شعوراً  كذلك ويخلق ، للصورة الخلفي

  .)2(أع�ه الى الحجم عظيم منظور أسفل

 ، المنظور تجاه مختلفة رؤية منھا واحد كل فيديُ  التي ، ا[خرى المستويات بقية في وھكذا

 أخراج في ا`بداعية رؤيته توضيح في المخرج يستثمرھا،  المتلقي عند مختلفة مشاعر ويخلق

  .ممكن شكل أكمل في الفني العمل

ر قد القرآن بأن نجد فأننا ، الكريم القرآن في الفني التصوير أما ، السينما في وھذا Rبعض َصو 

 أو ر،صوّ يُ  الذي المنظور مع متنسج مختلفة تصوير زوايا اختيار خ�ل من فيه واللقطات المشاھد

 باخت�فھا شعوره يختلف ، مختلفة نظر زوايا خ�ل من المشھد إلى ينظر أنه المتلقي يتخيل ھكذا

 المشھد داخل أخرى إلى زاوية من ا�نتقال عملية من المتولدة ا`ثارة عن فض�ً  ، إمكاناتھا وتنوع

  .إليه ينظر ما إزاء الرتابة طوق ويكسر المتلقي يشد ما وھذا ، الواحد

�� &0��Fُ	aٍ     [ :تعالى قوله في نجده ما ذلك ومثال ��;َ� ����	 ��3��*�5َb�	 ��3��*&9�*�R �8&9َ$ &)�;َG&�َ� ����U�1�� fَ�ِO �	�FُY&*�5 &)َ,َ�َ� ٍa	�Fُ� &0�� ��;َ� ����	 ��3��*�5َb�	 ��3��*&9�*�R �8&9َ$ &)�;َG&�َ� ����U�1�� fَ�ِO �	�FُY&*�5 &)َ,َ�َ� ٍa	�Fُ� &0�� ��;َ� ����	 ��3��*�5َb�	 ��3��*&9�*�R �8&9َ$ &)�;َG&�َ� ����U�1�� fَ�ِO �	�FُY&*�5 &)َ,َ�َ� ٍa	�Fُ� &0�� ��;َ� ����	 ��3��*�5َb�	 ��3��*&9�*�R �8&9َ$ &)�;َG&�َ� ����U�1�� fَ�ِO �	�FُY&*�5 &)َ,َ�َ�****    

ٍa&	َb yIُ$ &0�� ��;9�� ��*ْB�"ْ�َ��	 �
�N��	� ��;9�� ��*&9َ(ْ�َ��	 ��3�َ�&m�'�� �X&َ7��	ٍa&	َb yIُ$ &0�� ��;9�� ��*ْB�"ْ�َ��	 �
�N��	� ��;9�� ��*&9َ(ْ�َ��	 ��3�َ�&m�'�� �X&َ7��	ٍa&	َb yIُ$ &0�� ��;9�� ��*ْB�"ْ�َ��	 �
�N��	� ��;9�� ��*&9َ(ْ�َ��	 ��3�َ�&m�'�� �X&َ7��	ٍa&	َb yIُ$ &0�� ��;9�� ��*ْB�"ْ�َ��	 �
�N��	� ��;9�� ��*&9َ(ْ�َ��	 ��3�َ�&m�'�� �X&َ7��	    ٍ�9ِ;�Rٍ�9ِ;�Rٍ�9ِ;�Rٍ�9ِ;�R[
 

 خ�ل ومن تعالى L يطلب إذ،  ]7-6/ق[

 وذلك،  وخلقھا بنائھا كيفية في روالتفكS  السماء إلى النظر ا`نسان من المجازي ا�ستفھام صيغة

،  السماء إلى خ�لھا من ا`نسان ينظر ، ا[على إلى متجھة جداً  منخفضة نظر زاوية طريق عن

 فيشعر ، يراه ما ھول من ويتعجب ، العظيم الفضاء ذلك في المنتشرة والكواكب النجوم ويتابع

  .الفسيح الكون ذلك وخلق رقدR  قد صانعاً  كله ذلك وراء أن ويدرك ،العظمة ھذه إزاء حجمه بصغر

 إلى المرة ھذه ينظر أن ا`نسان من الطلب يستمر ، ا[ولى على المعطوفة الثانية اUية وفي

 مع تصويرية زاوية طريق عن وذلك ، شتى ونباتاتٍ◌  رواس الجب من فيھا وما الممتدة، ا[رض

 كل خلق الذي المبدع الخالق أيضاً  ويتذكر L خلق في ويتمعن ا`نسان لينظر ، النظر مستوى

  .ذلك

                                                             

 . 106:  والسيناريو ا`خراج:  ظ)  1(

  76: السينمائي التصوير فن:  ظ)  2(



 )

 من مشھداً  تعالى L رصو@ يُ  القمر، سورة في وتحديداً  ، الكريم القرآن من آخر مكان وفي

�� vZ��*&P	���Fِ\�mْb $َ$َ$َ$َ[ :فيقول _ نوح قصة مشاھد ��ُ��َG�	 �َ��'&"�E ���R#4َWَ� ٍ}�ُ� �6&�َG &)�;َ,&"َG &V�R#4 �Fِ\�mْb��	 vZ��*&P�� ��ُ��َG�	 �َ��'&"�E ���R#4َWَ� ٍ}�ُ� �6&�َG &)�;َ,&"َG &V�R#4 �Fِ\�mْb��	 vZ��*&P�� ��ُ��َG�	 �َ��'&"�E ���R#4َWَ� ٍ}�ُ� �6&�َG &)�;َ,&"َG &V�R#4 �Fِ\�mْb��	 vZ��*&P�� ��ُ��َG�	 �َ��'&"�E ���R#4َWَ� ٍ}�ُ� �6&�َG &)�;َ,&"َG &V�R#4 * * * * vc�ُ,ْp�� 
y�َ� �>�R� ��E�'َ� vc�ُ,ْp�� 
y�َ� �>�R� ��E�'َ� vc�ُ,ْp�� 
y�َ� �>�R� ��E�'َ� vc�ُ,ْp�� 
y�َ� �>�R� ��E�'َ�

 &F��َBْ��َ� &F��َBْ��َ� &F��َBْ��َ� &F��َBْ��َ� * * * * ٍF�U�;&*�� ����UِR ����U�1�� �c���&Rَ� ��*&QَBَ�َ� ٍF�U�;&*�� ����UِR ����U�1�� �c���&Rَ� ��*&QَBَ�َ� ٍF�U�;&*�� ����UِR ����U�1�� �c���&Rَ� ��*&QَBَ�َ� ٍF�U�;&*�� ����UِR ����U�1�� �c���&Rَ� ��*&QَBَ�َ� * * * *&'َG ٍF&�َ� fَ,�E ����Uْ�� fَ(َBْ��َ� �ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	&'َG ٍF&�َ� fَ,�E ����Uْ�� fَ(َBْ��َ� �ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	&'َG ٍF&�َ� fَ,�E ����Uْ�� fَ(َBْ��َ� �ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	&'َG ٍF&�َ� fَ,�E ����Uْ�� fَ(َBْ��َ� �ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	     ��'ُG ��'ُG ��'ُG ��'ُG * * * * ٍ}���ْ�َ� �J�َg fَ,�E �[��*ْ,�U�2�	 ٍ}���ْ�َ� �J�َg fَ,�E �[��*ْ,�U�2�	 ٍ}���ْ�َ� �J�َg fَ,�E �[��*ْ,�U�2�	 ٍ}���ْ�َ� �J�َg fَ,�E �[��*ْ,�U�2�	

 ٍF�N�m�	 ٍF�N�m�	 ٍF�N�m�	 ٍF�N�m�	 * * * *�F��ُ$ �Z�َ$ &0�U�� r���L�\ ��*�*�9&Eَ/ِR �ِF&PَH�F��ُ$ �Z�َ$ &0�U�� r���L�\ ��*�*�9&Eَ/ِR �ِF&PَH�F��ُ$ �Z�َ$ &0�U�� r���L�\ ��*�*�9&Eَ/ِR �ِF&PَH�F��ُ$ �Z�َ$ &0�U�� r���L�\ ��*�*�9&Eَ/ِR �ِF&PَH[
 

]14- 9/ القمر[
 اUيتين في للمشھد تعالى L دھR مَ  أن فبعد ، 

  : مختلفة زوايا ث�ث خ�ل من الطوفان مشھد تصوير في أخذ ، ا[وليين

 الثانية والزاوية .السماء أبواب من الماء انھمار رُتصو@ )  النظر ستوىم دون(  ا[ولى الزاوية

 النظر مستوى مع(  الثالثة والزاوية ، بالعيون ا[رض رفجS تَ  عملية رصو@ تُ )  النظر مستوى أعلى( 

 المحيط ذلك في وجريانھا السفينة حملتصور و ، الوسط في بقوة المائين التقاء عملية رصو@ تُ ) 

  .L برعاية

 إلى ينظر أن المتلقي من أراد ، للتصوير المختلفة الزاوية لھذه اختياره خ�ل ومن فالمبدع

 السماء إلى تارة ينظر ، ا[حداث على مھيمن مرتفع مكان في واقف أنه يتخيل وھو التفاصيل

 وينظر بنظره يعود ثم أعظم، أو كالش��ت المنھمر الماء لنزِ تُ  وھي العظيمة ا[بواب تلك فيرى

 في أمامه ينظر ثم ، كالبراكين ا[على إلى للمياه القاذفة بالعيون تتفجر ا[رض فيرى ا[سفل إلى

 الماء ذلك ، المائين بين المھول ا�صطدام عملية ليرى النظر مستوى مع وبزاوية ثالثة مرحلة

 ا�صطدام كذل وقع يتخيل أن وللمتلقي ، ا[رض من الصاعد الماء ذلك مع السماء من النازل

 ازاء الصورة يم� يكاد حتى،  وا�تجاھات ا[رجاء جميع في ذلك جراء الماء وانتشار ، وا�لتقاء

 ، وما حملت من الصالحين من فيھا من مع ا[مواج تحملھا السفينة ذلك بعد عفلترت ، الناظر عين

 كرٍ مدR  لكل عظيمة آية لتكون ، المحيط ذلك عباب خرمت ،وأمان بيسر تجري ، أثنين زوجين كل

  .به ويؤمن L يخشى

 مستويات اختيار في للتنويع كان ، مھولة عظيمة صور من اللقطات تلك في عما ففض�ً 

 في مھم أثر آخر، إلى مستوى من وا�نتقال ، المتخيلة )الكاميرا عدسة( زوايا في والتنويع ، النظر

 ، المشھد إلى الكبير ا�نجذاب في قوة مع ، يرى ما إزاء انفعاله وتحفيز،  المتلقي أثارة زيادة

 ھذه بناء في ا[عجاز بل ا`بداع إلى يرجع كله وذلك ، بعينيه يراه أنه فع�ً  يتخيل أنه لدرجة

  . المشھد ھذا وإخراج اللقطات

 الخ�ئق وصعود،  السماء انفتاح صور عادةً  نجد فأننا ، الكريم القرآن في القيامة مشاھد وفي

 الصور عن فض�ً  ،)النظر مستوى تحت( زاوية خ�ل ومن،  ا[على إلى ا[سفل نم المصورة، 

  .اليوم ذلك [حداث الموضحة المختلفة ا[خرى



 )

 ، النبأ سورة في المذكور القيامة مشاھد أحد في التصوير في ا[سلوب ذلك غير نجد أننا إ�

 حيث معكوساً، يكون يكاد بشكل،  إليھا الخ�ئق صعود وكيفية،  السماء انفتاح عملية رتو@ صُ  إذ

 فوق منصوبة )الكاميرا( وكأن ، )النظر مستوى فوق( زاوية خ�ل ومن ا[على من المشھد رو@ صُ 

� [ :تعالى قال ، تحتھا من المشھد رصو@ تُ ،  السماءr\���ْ�َ� �Z�ُHْ/َBَ� ِ����� 
�� ��َ�*�5 �6&��5 �r\���ْ�َ� �Z�ُHْ/َBَ� ِ����� 
�� ��َ�*�5 �6&��5 �r\���ْ�َ� �Z�ُHْ/َBَ� ِ����� 
�� ��َ�*�5 �6&��5 �r\���ْ�َ� �Z�ُHْ/َBَ� ِ����� 
�� ��َ�*�5 �6&��5 * * * * &Vَ��َWَ� ����U�1�� &V�Q�Bُ��	 &Vَ��َWَ� ����U�1�� &V�Q�Bُ��	 &Vَ��َWَ� ����U�1�� &V�Q�Bُ��	 &Vَ��َWَ� ����U�1�� &V�Q�Bُ��	

���&Rَ����&Rَ����&Rَ����&Rَ� �rR �rR �rR �rR * * * *�rR��F�N &Vَ��َWَ� ُK��"ِPْ�� &J�F�9�N�	�rR��F�N &Vَ��َWَ� ُK��"ِPْ�� &J�F�9�N�	�rR��F�N &Vَ��َWَ� ُK��"ِPْ�� &J�F�9�N�	�rR��F�N &Vَ��َWَ� ُK��"ِPْ�� &J�F�9�N�	[
 

  .]20-18/  النبأ[

 الخ�ئق وحشر القيامة ليوم ينظر أنه يتخيل أن ا`نسان من يريد المبدع فأن،  آخر وبتعبير

 فيرى ، تحته السماء أبواب تنفتح أن بعد ا[سفل إلى ينظر ، السماء قبة فوق ومن ا[على من

 أستعمل النص إن فلو ، ذلك إلى أشارة) تأتون( د�لة في وإن ، اليه عدةصا تأتي الخ�ئق جموع

) فتأتون( أختار انه إ� ، المتخيل المنظور بغير المشھد رصوS تَ  لكان، ) تصعدون(أو) تذھبون(

من  السماء إلى يصعدون ، جماعات جماعاتاليه  يأتون إليھم ينظر أنه يتخيل المتلقي ليجعل

 الجبالصورة  فيرى ، للصورة الخلفية تمثل وكأنھا ، بعيد من المتلقي راھاي التي تلك ،ا�رض 

 أو،  الخافتة الصورة يشبه وبما ، السراب كأنھا اليوم ذلك في وتت�شى وتتحرك تسير كيف

خيطاً طوي�ً  يشبه الذي كالسرب إليه تصعد والخ�ئق ، بعيد من المعالم اضحةغير الو الضبابية

  .ا[رضو السماء بين يربط

 الذين بعض بأن ل�يحاء وربما ، الشكل بھذا إليھا ينظر أن ا`نسان من تعالى L أراد صورة

 من مأمن في أنھم إلى أشارة في ، ا[على من المرعب المشھدھذا  إلى ينظرون بقربه L حباھم

 أن المھم أن إ� ، L إ� يعلمھا � أخرى لغاية أو ، بھا L أكرمھم لمنزلة ، اليوم ذلك والھأ

 إيحاءات فأعطى ، نفسه للحدث المصورة المشاھد باقي عن مختلفة بطريقة رُصو@  قد المشھد

 جھة من والسيطرة ا�مام من مزيداً  المشھد توفير عن فض�ً  ، متميزة انفعا�ت وأثار،  مختلفة

  .الخ�ئق جھة من والخضوع ا�نقياد من ،ومزيداً  الناظر

 سوف التي الجسام ا[حداث بعض الكريم القرآن روR صَ  ، القيامة مشاھد من آخر مشھد وفي

 با�عتماد وذلك ، اUخرة عالم إلى الدنيا عالم من ا�نتقال عملية إلى وأشار ، اليوم ذلك في تحصل

gِO �َgِO �َgِO �َgِOَ�     [ :تعالى قال والتصوير، ا`خراج في المستعملة ا`بداعية التصويرية التقنيات يشبه ما على

&U�:��&U�:��&U�:��&U�:�� &J���ُ$ �_ &J���ُ$ �_ &J���ُ$ �_ &J���ُ$ �_*  &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	*  &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO�	*  &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	*     &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 * * * * �َgِO�	 �َgِO�	 �َgِO�	 �َgِO�	
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 &Vَq�:ُ$ &Vَq�:ُ$ &Vَq�:ُ$ &Vَq�:ُ$*  &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	*  &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	*    &J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E[
 

  .]14-1/ التكوير[



 )

 صورة عشرة أربع تمثل التكوير سورة بداية في وردت آية ةعشر أربع من النص يتكون إذ

 متكوناً  مستق�ً  مشھداً  يمثل قسم كل ، ينرئيس قسمين على بمجموعھا تنقسم تقريباً، متحركة زئيةج

  .مميزة واحدة لقطة صورة كل تمثل ، مختلفة جزئية صور سبع من

 القسم رصو@ ويُ  ، الدنيا عالم في القيامة يوم ستجري التي ا[حداث تلك يصور ا[ول فالقسم

 ، متعاقباً  زمنياً  ترتيباً  مرتبين القسمين أن أي ، اUخرة عالم في داثأح من يجري سوف ما الثاني

 عالم من رقدR المُ  وا�نتقال ، العظيم الكوني وا�نق�ب،  الرھيب اليوم ذلك أحداث معاً  يصوران

  .اUخرة عالم إلى الدنيا

 تصور عيدةب بلقطة للصورة البنائي التركيب في ا[ول المشھد يمثل الذي ا[ول القسم يبدأ

 ويذھب وتضمحل وُتلف تتكور وھي الشمس رتصو@  ، النظر مستوى تحت بزاوية السماء

 ا[على إلى متوجھة مازالت والعدسة ، النجوم وتظھر السماء في الظ�م فيحل ، )1(ضوءھا

 النظام عرى وتنحل ، )2( بريقھا ويذھب ، وتتناثر أيضاً  تنكدر النجوم فإذا ، نفسھا وبالزاوية

  .الرھيب اليوم ذلك في ونيالك

 لتصور ا[سفل، إلى شاقولية عمودية حركة) الكاميرا عدسة( المتخيلة المتلقي عين تتحرك ثم

 بالحركة) الكاميرا( تستمر ثم ، وتتفتت وتسير تتحرك وھي،  الجبال أيضاً  بعيدة لقطة خ�ل من

  .أحداث من فيھا يجري ما مصورة،  الجبال تلك أسفل،  ا[رض إلى لتصلنفسھا 

 تصور ،محورھا حول تدور أفقية أخرى حركة خ�ل ومن) الكاميرا( المتخيلة العين تأخذ إذ

 ما النفوس وتستطلع المناظر ، للعين فتنكشف ، ا[رض عالم في أھوال من حولھا يجري ما

 تكون ما أحسن وھي ، ھملتُ  و لعطR تُ  أشھر، عشرة حملھا على أتى قد التي النوق فإذا ، يجري

 ما أعزR  الناس ترك عن كناية النعم باقي دون من ھنا اختيرت وقد ، )3( أھلھا عند وأنفسھا ، وقتھا

  . يرون ما ھول من )4( بأنفسھم وانشغالھم ، يملكون

                                                             

:  ظ ،)وذھبBت اضBمحلت:  وقيBل رت،ُغBو@ :  وقيBل ، العمامBة ُتلBفS  كمBا ولBُفَ  ضBوءھا عَ ُجمِ :  الشمس كورت) ( 1(

 ) . كور( مادة ، العرب لسان

 مBادة: المصBدر نفسBه:  ظ)  بBرةوالغُ  دالسBوا نمBو نمBا إمBا ا[لBوان مBن والكدرة ، تناثرت:  أنكدرت جومالن إذا) ( 2(

 ) .كدر(

 )َعَشرَ ( مادة:  لسان العرب : ظ ،) أشھر عشرة حملھا على أتى قد التي النوق :العشار) ( 3(

 . 31/67:  لرازيا للفخر الكبير التفسير:  ظ)  4(



 )

 في العشار ذكر جاء فإذا ، اليوم ذلك في ا[رض على يحدث ما ناظرة تدور العين تزال وما

 اللقطة رتصو@  إذ ،أيضاً  للوحوش حدثيَ  ما رصو@ تُ  أخرى بلقطة يعقبھا أن ناسب ، السابقة اللقطة

  .)1(وصوب ناحية كل من تجري، وكيف  جمعتُ  كيف،  البر@  دواب جميع

 ، نفسھا الحركة في ، تنتقل فأنھا ، البعيد البر ناحية إلى دورانھا في العين حركة انتھت وإذا

 روُتفجR  ، التنور يوقد كما،  وتوقد رُتسجR  يفك البحار فتصور ، المنظور من اUخر الجانب لتصور

  .)2(والحرارة النيران من

 جرى ما للناظر، رصوR  قد المبدع يكون ، التصوير من المقطع ھذا إلى المشھد وصول وعند

 مع المخرج ينتقل متعاقبة، شاملة عامة بعيدة لقطات طريق وعن ، أحداث من وا[رض السماء في

 عمودية ا[ولى ،)للكاميرا( مختلفتين حركتين خ�ل ومن ، ا[خرى تلو احدةالو ، بينھما المشاھد

 المكان مستطلعة ، محورھا حول تدور أفقية محورية والثانية ، ا[سفل إلى ا[على من شاقولية

 حوله الجارية الجسام ا[حداث جميع المتخيلة عينيه في المتلقي فيشاھد ، أحداث من فيه يجري وما

  . به ا�نفعال الى ذروة التأزم وا�ضطراب فيصل ، به المحيطة ا[ربع تالجھا ومن، 

 في جديد أسلوب أتباع إلى ،ينتقل العرض من النقطة ھذه إلى المخرج يصل وعندما ، وھنا

 المسكوت عن ا�نق�ب ذلك ، اUخرة عالم إلى الدنيا عالم من ا�نتقال كيفية فيه يعالج ، ا`خراج

 بعده أو قبله ثديح ما إلى با`شارة عادة القرآن يكتفي إذ ، الكريم القرآن في وقوعه كيفية تفصيل

 على البشري العقل قدرة عدم م�حظة ذلك وراء الكامن السبب كان وربما ، ا[حيان أكثر في

 يعرفه � جديد عالم في جديدة وقوانينَ  سننٍ  إلى ا�نتقال يتم وكيف ، وقوانينه الكون سنن إدراك

 أساليبعلى  – التصوير في القرآن ادةع على – المبدع سيتحمل ولذلك،  أ�ن لحد لبشريا العقل

  .  يشعر إن دون اخرمن إلى عالم من با`نسان طريقھا نع ينتقل إخراجية تصويرية وتقنيات

 أخرى لقطة تصوير الى ينتقل ، السابقة اللقطات تلك جميع تصوير من انتھى أن فبعد 

 في يستعمل لم انه إ�) 3(.جديد من بعثلتُ  ا[جساد مع مجتمعة تقترن وھي ا[رواح منظر تصور

 ذلك عن المعبرة ا�فعال من غيرھا أو) عيدتأُ ( أو) رنتقُ (أو) معتجُ ( ھنا التصويري التعبير

 عن فض� وا�جتماع. )4()ا�قتران( على تدل التي تلك) جتو@ زُ ( بينھا من اختار بل ، الحدث

 الذي اUخر المعنى وھو ،)5(وا[نثى الذكر بين بالنكاح المقدس ا�تصال نىمع على تدل كونھا
                                                             

 . 67/ 31 : المصدر نفسه:  ظ)  1(

 . 31/68: لرازيا للفخر الكبير التفسير:  ظ)  2(

 . 31/68:  المصدر نفسه:  ظ ) 3(

 ).زوج( مادة،  العرب لسان: ظ ،) قرنه:  إليه وزوجه ،بالشيء يءالش زوج)( 4(

 ).زوج(المصدر نفسه ، مادة : ، ظ) نكح فيھم: تزوج في بني ف�ن ( ) 5(



 )

 بحسب أو�ً  المقصود ھو ا[ول المعنى كان وان ، التعبير ھذا يقرا وھو ، المتلقي ذھن إليه يتداعى

 إلى معه ينتقل شعوريا ذھنيا تمھيداً  للمتلقي دمھ@ يُ  أن أيضا يريد الكريم القرآن أن إ� ، السياق

 تلك تصور التي اللقطة وھي ، التالية اللقطة خ�ل من ويراه يجده الذي ذلك ، آخر معنوي فضاء

 الصغيرة الطفلة ھي،  نعلم كما دةؤوالمو ، جريرة أو ذنب غير من دتئو التي الصغيرة الموءودة

 معنى �لظ في إليه المشار وھو،  والمرأة الرجل بين ا�قتران ذلك من الناتجة ، الو�دة الحديثة

 اختيار وبوساطة ، آخر إلى معنى من ويسر بس�سة بالمتلقي المبدع انتقل وبھذا ، السابق التزويج

  . ا�فعال ا�خرى باقي دون من التعبير في) زوجت(

 ذلك في لسؤالھا ھنا الموءودة اختيار من العلة معرفة في لحS يَ  سؤال الذھن إلى يتبادر وھنا

 ، السؤال ھذا عن الجواب من شيئا أجد وربما. ؟ الدنيا عالم في لومينالمظ اشد ھي وھل ، اليوم

 اختيرت إنھا ، إليھا الناس اقرب بيد قتلت قد وإنھا ، وبراءتھا مظلوميتھا ةشدR  عن فض� كونھا في

 والتأثر،  عليھا العطف على ومشاربھم أجناسھم كانت مھما البشر جميع واجتماع ، لصغرھا أيضا

 صوت إلى يسمع أن من - ألھيب اليوم ذلك أجواء في كان وان - إنسان [ي و�بد انفك ، بمصابھا

 فينشغل ، لمصابھا والتأثر العطف مشاعر عنده وتتحرك ، إليھا ويلتفت ، الصغيرة الطفلة تلك

 ذلك لتصور) الكاميرا( المتخيلة العين فتنتقل بنظره، إليھا يدنو حينھا وكأنه ، مساعدتھا محاو�

 تلك تصور ، ا[سفل إلى تنظر ، النظر مستوى فوق وبزاوية ، قريبة لقطة طريق عن دالمشھ

 الخلفية نلتكو ، ا[رض من بھا يحيط ما تاركة، ) الشاشة( صورتھا تم� التي الباكية الموءودة

 يحدث اللحظة ھذه وفي وھنا ، وا[فقأ السماء السابقة للصور الخلفية كانت أن بعد ، للصورة

 مشغولة تزال ما – المفترضة ا`نسان عين وھي – )الكاميرا( و ، المشھد في الكوني با�نق�

 وفور. )1(ظلمھا عن الذي الطفلة تلك يسأل ، المشھد في مجھول صوت فينطلق ، ا[سفل إلى تنظر

 ويتأزم – المفاجأة تحدث وھنا ، مصدره عن باحثا رأسه يرفع ، الصوت ذلك ا`نسان سماع

 حوله من تغير قد العالم إن حينھا ا`نسان يرى إذ ، التشويق و ا`ثارة في الذروة لغويب – المشھد

 وھؤ�ء ، نشرت قد ا[عمال صحف فھذه ، اUخرة عالم إلى يشعر أن دون ومن ھو وانتقل ،

 السماء يرى به فإذا ، يجري ما ومعرفة ا�ستط�ع محاو� رأسه فيرفع،  للحساب معواجُ  قد الناس

 صورة عينيه إمام فتظھر ، فيه ھو الذي المكان مستكشفا بنظره يدور، ف)2(أزيلت و تشفكُ  قد

 يرى ثم. )3(ادم بني خطايا من L غضب وسعرھما أوقدھما إن بعد ، شديدا إيقادا توقد التي الجحيم

                                                             

 الكبيBBر التفسBBير:  ظ ، أشBBھر الثانيBBة القBBراءة أن إ� ،) ئلتُسBB( عBBن بBBد�) ألتَسBB المBBؤودة وإذا( قBBرأ مBBن وھنBBاك ) 1(
 3/70:  لرازيللفخر ا

 31/70: المصدر نفسه:  ظ)  2(

 31/70 :لرازيللفخر ا الكبير التفسير:  ظ)  3(



 )

 الساعة تلك وفي وھناك )1(المتقين من دنيتوأُ  أزلفت التي الجنة صورة المشھد من آخر جانب في

 المشھد عندھا لينتھي ، للحساب حينھا ستعديف ، الدنيا في سيعد ذلك ا�نسان ما احضر من اعمال ،

 جزء إلى الكريم القرآن بعدھا وينتقل ،وتكتمل حينھا الصورة المركبة للقيامة  النص من الثاني

  . السورة من آخر

 خ�ل من ، الحساب و والحشر القيامة لمشاھد المصور النص ھذا ىبن قد المبدع يكون وبذلك

 ، والبناء التصوير في مؤثرة وسيلة من أكثر فيھا جمع ، تصويرية أخراجيه أسس على ا�عتماد

 الحركات تلك كانت خارجية ، الحركات و الزوايا داخلھا واختلفت ، اللقطات خ�لھا من تنوعت

 مشاعر بوساطتھما اخذ ، نمستمري وانفعال شد�  في آخر إلى عالم من با`نسان وانتقل ، داخلية أو

 ، ا[حداث ساحة إلى فع� به انتقل كأنهو ،معروضاً بين يديه حياً  المشھد يتخيل وجعله ، المتلقي

 نوازع لديه لتتولدوذلك   ، ا�ضطراب و والخوف بالرھبة شعري وجعله ، الساعة قيام وأشھده

 للمشھد المرجوة الوظيفة و ، ا�ستعمال من الغرض وھو ، الخوف والترھيب ، فيتذكر ويستغفر

  . السياق ھذا داخل

                                                             

 31/70:  المصدر نفسه:  ظ)  1(



 )

   الغرابة و ةدَّ الجِ :  الثاني المبحث

 شاھد أو المتلقي سمع فإذا ، جديد غريب وكل،  غريب جديد فكل ، مت�زمان الغرابة و الجدة

  . بالفطرة عليه ا`نسان عبِ طُ  سلوك وھو ، فورا إليه التفت غريبا أو جديدا شيئا

 المتلقي توقع إلى يدخل إذ ، التصوير مجال في ا`نساني السلوك ھذا استثمر الكريم والقرآن

 بنائھا في المعتمدة الصور تلك و�سيما ، رؤيتھا له يسبق لم التي والصورة،  يألفه لم الذي بالجديد

  . التشخيص تقنية أو التجسم تقنية على

 أما ، العموم على محسوسات أو أجساما إبرازھما و المجردة المعنويات تجسيم:  ھو فالتجسيم

 وا�نفعا�ت ، الطبيعية الظواھر و ، الجامدة المواد على الحياة خلع في فيتمثل التشخيص

  ) 1(الوجدانية

 التي تلك ، التخيلية أو ةالمكني@  ا�ستعارة إلى القديمة العربية الب�غة في التشخيص ويرجع

 ف� ، النفس في التشبيه يضمرو‘‘ :عندما يضاحا` في) ھـ739ت( ويني القز الخطيب إليھا يشير

 به بالمشبه مختص أمر للمشبه يثبت بان عليه ويدل ، المشبه لفظب سوى أركانه من ءٍ بشي حصرR يُ 

 التشبيه سمىفيُ  ، ا[مر ذلك اسم عليه اجري عق� أو حساً  ثابت أمر ھناك يكون أن غير من ،

 قول ذلك في ملَ العَ  و ، تخييلية استعارة للمشبه ا[مر ذلك اتواثب ، عنھا مكنيا أو ، بالكناية استعارة

  :   لبيد

  )2(زمامھا الشمال بيد أصبحت إذا         ةوقرR  كشفتَ  دقَ  حٍ ير وغداةَ 

   .) 3(’’عليه اليد تجري" عق� أو حساً  ثابت أمر ھناك سيل انه ومعلوم ، يداً  للشمال جعل فانه

 سيد عن فض� - ذلك إلى أشار فقد ، بالتشخيص ا�ستعارة ھذه رفتعُ  فقد المحدثين عند أما

 معرض في وھو حسين طهالدكتور  ذكر فقد ، العقاد وا[ستاذ حسين طه الدكتور من كل – قطب

 في لمذھبھما النقاد وإنكار ، عصرھما شعراء باقي عن الرومي وابن تمام أبي اخت�ف بيان

 ھمف ، إليھا افضت أن المعقول من ليس صفات شياءا[ إلى يضيف كان تمام أبا ان‘‘:  التصوير

                                                             

    64-63:  قطب سيد ، الفني التصوير:  ظ)  1(

   زمامھا الشمال بيد أصبحت إذا            وقرة وزعت قد حٍ ير وغداة:  ديوانال في البيت)  2(

  ) : كشفت قد( الروايات بعض في جاء انه على الشرح في ا`شارة مع     

 315: العامري ربيعة بن لبيد ديوان شرح:  ظ    

 352) : والبديع البيان و المعاني( الب�غة علوم في ا`يضاح)  3(



 )

 الدھر يجعل وكان ، اخدعين للدھر يجعل كان فھو ، صشخ@ يُ  كان انه تمام أبي على مث� ينكرون

  ) 1(’’.... اً ضعري طوي�

 إنھا على المعاني ھذه تصور قد الرومي فابن‘‘ ، ذلك من أكثر فعل فقد الرومي ابن أما

 فھو الخصومة، معه ويطيل يخاصمه الذي المتحدث موقف منه شخاصا[ ھذه ووقفت ، أشخاص

 بل ، بذلك يكتف لم ثم الحية، الكائنات في إ� تجري إ� شانھا من وحركة حياة معانيه في أجرى

 وجعلھا ، الناس من أشخاصا معانيه جعل قد إذن فھو ، وتقاضي تفكر عقو�ً  المعاني هلھذ جعل

   .)2(’’وتناقش فكرتُ 

 تستمد التي الخالقة الملكة‘‘ بـ التشخيص ملكة فرR عَ  ولكنه ، ذلك شبه العقاد ذكر وكذلك

 يستوعب الذي ھو الواسع فالشعور ، آخر حيناً  الشعور دقة من أو ، حيناً  الشعور سعة من قدرتھا

 نظر انه ي، أ)3(’’...كلھا حية ھي فإذا ، المعاني و ا[جسام من والسموات ا�رضين في ما كل

  .الشخصية الصور ھذه المرھف بشعوره) يخلق( وكيف المبدع زاوية من كلذل

 تقنية إلى خ�لھا من ننظر أن يجب التي الزاوية وھي ، المتلقي زاوية من إليه ينظر ولم

 زاوية – ا[ولى الزاوية من التقنية ھذه تناول إن إذ.  الكريم القرآن في التجسيم أو التشخيص

 إليه يصل � الذي ا`لھي العلم مجال في وتدخل ، البشر أذھان عندھا كلت مسالة – المبدع الخالق

  . الحكمةو المقدرة من نال مھما البشري العقل

 يستطيع التي الملكة‘‘ :ھو الخيال إن إذ ، أيضاً  الخيال باب في التشخيص و التجسيم ويدخل

 � سابقة إحساسات من ؤلفونھاي إنما ، الھواء من يؤلفونھا � وھم صورھم يؤلفوا إن ا[دباء بھا

 التي الصورة منھا فيؤلفوا الوقت ينحي حتى مخيلتھم في كامنة وتظل عقولھم تختزنھا لھا حصر

 القدرة‘‘ھو الخيال فان ، أخر وبتعبير )4(’’خلقھم و عملھم من [نھا،  لھم تصبح صورة ، يريدونھا

 مجرد في القدرة ھذه فاعلية حصرتن و� الحس، عالم عن غابت [شياء ذھنية صور تكوين على

 ابعد ھو ما إلى فاعليتھا تمتد بل ، بعينه مكان أو بزمان ترتبط حسية لمدركات اUلية ا�ستعادة

 وتجمع ، وتركيبه تهدR جِ  في متميزاً  عالما منھا وتبني ، المدركات تشكيل فتعيد ، ذلك من وأرحب

 وتخلق والتباعد التنافر تذيب ، فريدة قاتع� في المتباعدة والعناصر المتناظرة ا[شياء بين

  .)5(’’والوحدة ا�نسجام
                                                             

 229-228:النثر و الشعر ثحدي من)  1(

 . 240 – 239: نفسه المصدر)  2(

 .306 – 305:  شعره من حياته/  الرومي ابن)  3(

 167: ا[دبي النقد في)  4(

 .15: دي والب�غي عند العربالنق التراث في الفنية الصورة)  5(



 )

 المبدع وليس،  ا`نسان المبدع زاوية من الخيال تتناول – واضح ھو كما – التعاريف وھذه

 [شياء ذھنية صور و� ، العقول في مختزنة عنده سابقة أحساسات � إذ ، ا[وحد والخالق ا[ول

 وبضمنه للخيال ننظر أن يجب لذلك ، البشر عند موجود مما ذلك غير و� ، الحس عالم عن غابت

 ، له القارئ تلقي كيفية ناحية من الكريم القرآن مما موجود في ذلك غير أو التشخيص أو التجسم

  . وشعوره ذھنه في يتركه الذي ا[ثرنوعية و

 فقدوتفسيرھم لھا، ) الخيال( لكلمة العربية المعجمات أصحاب رؤية من تقترب وھذه الرؤية

 في ا`نسان خيال وكذلك ، كالظل تراه:  شئ لكل الخيال‘‘:  أن عندھم المعاني جملة من لھا ورد

  . )1(’’خيال فھو الظل شبه الشئ بك رR مَ  وربما ، تماثله صورة المنام في وخياله ، المرآة

 مصطلح عن عندھم من تمييزاً ) التخييل( مصطلح ذلك على المسلمون الف�سفة وأطلق

 العمل يتركه الذي ا[ثر إلى ، المسلمين الف�سفة عند) تخييل( مصطلح يشير إذ‘‘ ،) الخيال(

 -يشير أنه ، أخرى بعبارة القول ويمكن ، سلوك من عليه يترتب وما ، المتلقي نفس في الشعري

  . )2(’’الشعرية العملية في التلقي عملية إلى -باختصار

 الفنية الصورة تتركه الذي ا[ثر ھو المھم فأن) تخيي�ً ( أم) خيا�ً ( التسمية كانت وأياً 

وما تثيره من سلوك ومشاعر عنده  ، التلقي في والغموض ةدR والجِ  الغرابة بعض على المحتوية

  .يقصدھا المبدع اثناء ا�ستعمال

 ربما الكريم القرآن نجد ، ومحسوسات أجساماً  المجردة المعنويات وإبراز التجسيم مجال ففي

 القرآن فيأتي ، نھا في حياتھم ا�عتياديةيرو � ولكن أيديھم بين ھي الناس حياة من أموراً  يصور

 � أيديھم بين الذي فإذا ، مفاجأتھم إلى اعتيادھم من تخرجھا وتقنيات وبعناصر بأسلوب ليقدمھا

  .فاجأةالم لديھم ويخلق المشاعر عندھم يثير جديداً  تقديماً  قدميُ  يسمعوه و� يروه

�[: تعالى قوله ففيU�� �Z	��'ْ(�5 َn �8����E ٍ6&��5 
�� �z5�F�� �>ِR &J�'َB& � �m����Fَ$ &)�;ُ���U&Eَ� &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ُIَ]���U�� �Z	��'ْ(�5 َn �8����E ٍ6&��5 
�� �z5�F�� �>ِR &J�'َB& � �m����Fَ$ &)�;ُ���U&Eَ� &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ُIَ]���U�� �Z	��'ْ(�5 َn �8����E ٍ6&��5 
�� �z5�F�� �>ِR &J�'َB& � �m����Fَ$ &)�;ُ���U&Eَ� &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ُIَ]���U�� �Z	��'ْ(�5 َn �8����E ٍ6&��5 
�� �z5�F�� �>ِR &J�'َB& � �m����Fَ$ &)�;ُ���U&Eَ� &)ِ;�R�FِR �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ُIَ]�� ���"�1َ$ � ���"�1َ$ � ���"�1َ$ � ���"�1َ$ �

�'9�<�"ْ�� ُK�s#u�� ���3 �!��َg ��&
�  fَ,�E�'9�<�"ْ�� ُK�s#u�� ���3 �!��َg ��&
�  fَ,�E�'9�<�"ْ�� ُK�s#u�� ���3 �!��َg ��&
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�  fَ,�E[
 

 ھباءً  تذھب التي لكافرينا أعمال لمثR  الكريم القرآن نجد ،]18/ إبراھيم[

 المعنوي ضيحتوو، والتخييل التمثيل وجه على الرياح به تعصف الذي المتناثر الرماد ذلك بصورة

  . المعتاد المشاھد بالحسي

 انتباه أثارت ، به والمشبه شبهمال بين والمقارنة التشابه أوجه من كثيراً  فيھا نجد صورة وھي

  . البادية أھل عند مشاھدة ةمعتاد كونھا من الرغم على المتلقي

                                                             

 )خيل( مادة ، العرب لسان)  1(

 . 113:  المسلمين الف�سفة عند الشعر نظرية)  2(



 )

 وسھولة ، فائدة وعدم ، وزن خفة نم فيه وما مث�ً،) التراب( من بد�ً ) الرماد( فاختيار

 متابعة إلى ويجذبه ، المتلقي يھزS  الذي ھو،  كفروا الذين بأعمال ومقارنته،  جمع وصعوبة تطاير،

 ا`خراج وتقنيات،  الصورة  ھذه في دمالمعتَ  العام البناء أن بل،  فقط ھذا وليس،  الصورة تلك

  . والتشويق الشد@  عملية في أيضا المھم ا�ثر  لھا كان،  فيھا المستعملة

 فةوخِ  ذراته ، رغصِ  تتفحص قريبة لقطة خ�ل من الرماد بتصوير أو�ً القرآن  ابتدأ فقد

  بحسب كل،  متلقيال لخيال ذلك تاركة،  فيه يوجد الذي المكان إلى ا`شارة دون من ، مكوناته

 الفضاء في فيتناثر الرماد بھذا تعصف شديدة ريح بتصوير المتلقي يفاجئ ثم ، وزمانه وبيئته خياله

 في وان ، ، فتعجز العين عن متابعة حركة ذرة واحدة منه اتجاه كل في الدقيقة ، وتضيع ذراته

 سرعة ضاعف الذي وھ ،الوصف عن مجردة بذكرھا ا�كتفاء من بد� بالشديدة الريح تحديد

  . التشويق و المفاجأة ةدR حِ  زيادة في وساھم،  الصورة في الحركة

 الرماد بعض جمع أمكن قليلة زمنية ةدR مُ  استمرت إذا حيالر إن المتلقي يتصور وربما

 استمر إذا مستحي� يكون سوف ذلك أن إ� ، ا[ول مكانھا من قريبا وھناك ھنا من المتساقط

 سوف التي  الجغرافية المساحة بحجم اعلم فاF ، كامل يوم طيلة العاصفة شديدةال الرياح ھبوب

 وقوة جھد من ا`نسان بلغ مھما حينئذ اجمعھ يمكن و� ، فوقھا ذراته وَتضيع ، الرماد عليھا ينتشر

  . الرياح أدراج ھباءً  وتذھب تضيع فإنھا،  كثيرة كانت مھما،  الكافرين أعمال ھي وھكذا، 

 ولو البشر قدرة عدم روR صَ ،  ا[رجاء في الذرات تلك لضياع الكريم القرآن من اً وتأكيد

 تلك م�مح رسمي للخيال واسعاً  المجال وترك ، العاصف اليوم ذلك في جمعھا على اجتمعوا

 وا[نفاس ، وتتصادم فزاقتت وا[جسام،  تتشابك ا[يدي فھذه ،) يقدرون �( بذكر مكتفيا،  الصورة

 ذرة ولو مسك عن تعجز بل،  ا[جزاء أو الذرات بعض جمع ليس تحاول وھي التعب من تلھث

  . الھواء في المتطايرة الذرات تلك من واحدة

 ا[يدي تلك روتصو@  تتابع زالت ما )الكاميرا( و ، المشھد داخل اللقطة ھذه إلى الوصول وعند

 ا[يدي تلك فتظھر مباشرًة، صورةال خلفية تتغير ، الذرات تلك بعض جمع في ةدالجاھ المتصارعة

 الباطلة ا[عمال تلك كسب في جاھدة تتحرك بل ، الرماد ذرات جمع جاھدة حاولتل �،  نفسھا

 يقدرون � وتصورھم وھم ، الدنيا في الكافرين [عمال ارتجاعية صورة ، الكافرون ھايعمل التي

 فن في إخراجية تقنية طريق نع المتلقي عين أمام رضتعُ  ، شيئا من اعمالھم ا`فادة على

 في أفاد ، سابقة ماضية وصورة ، حاضرة حية صورة ،صورتان خ�لھا من زجتمُ  ، التصوير

 حالة خلق في ساھم مما ، يآنالقر النص في التصويري التعبير داخل) يقدرون �( تقديم تخيلھا

  .عينيه إزاء يعرض ما إلى وينشد يراه، ما إزاء ينفعل وجعله ،المتلقي عند المفاجأة و التشويق



 )

��ُ��     [:تعالى قولهفي  أيضا نجده ما ذلك وشبيهَG ًdَBْp�R ُd�E��1�� &)�;Hْ����\ �َgِO f#B�2 �>#,�� ���َ(�,ِR ���R#4َ$ �05�4#�� �F�1�- &'َG ��ُ��َG ًdَBْp�R ُd�E��1�� &)�;Hْ����\ �َgِO f#B�2 �>#,�� ���َ(�,ِR ���R#4َ$ �05�4#�� �F�1�- &'َG ��ُ��َG ًdَBْp�R ُd�E��1�� &)�;Hْ����\ �َgِO f#B�2 �>#,�� ���َ(�,ِR ���R#4َ$ �05�4#�� �F�1�- &'َG ��ُ��َG ًdَBْp�R ُd�E��1�� &)�;Hْ����\ �َgِO f#B�2 �>#,�� ���َ(�,ِR ���R#4َ$ �05�4#�� �F�1�- &'َG

�3ِ��;ُk fَ,�E &)�3��َb&	َ� �Z�ُ,�U&Q�5 &)�3�	 ��;9�� ��*ْ=�Fَ� ��� fَ,�E ��*َH�F&1�2��5�3ِ��;ُk fَ,�E &)�3��َb&	َ� �Z�ُ,�U&Q�5 &)�3�	 ��;9�� ��*ْ=�Fَ� ��� fَ,�E ��*َH�F&1�2��5�3ِ��;ُk fَ,�E &)�3��َb&	َ� �Z�ُ,�U&Q�5 &)�3�	 ��;9�� ��*ْ=�Fَ� ��� fَ,�E ��*َH�F&1�2��5�3ِ��;ُk fَ,�E &)�3��َb&	َ� �Z�ُ,�U&Q�5 &)�3�	 ��;9�� ��*ْ=�Fَ� ��� fَ,�E ��*َH�F&1�2��5�Z	�ِL�5 ��� ����N َnَ� &)�Z	�ِL�5 ��� ����N َnَ� &)�Z	�ِL�5 ��� ����N َnَ� &)�Z	�ِL�5 ��� ����N َnَ� &)[]اعتمد فقد.  ]31/ا`نعام 

 با[وزار كفروا الذين أعمال شبه إذ، التجسيم تقنية على الفنية الصورة ھذه في الكريم القرآن

 عليھم ثقلھا مدى يتخيل أن وللمتلقي والتحويل، التعبير جھة على ظھورھم على المحمولة الثقيلة

  .القامات وطئتھا من وتنحني،  لھالكوا ثقلھا من فتكل لساعة،ا تقوم وحين الموقف ذلك في

 ثقيلة، مادي@ة مالحأ إلى ا[عمال لتوحوّ  ، يبالحس المعنوي ھتبR شَ  مركبة تمثيلية صورة

 الساعة مجي صورة تفاجأ إن بعد والمفاجأة والقوة ةدR الحِ  من مزيدا الفنية الصورة إلى أضافت

   .كيانه وھزت،  المتلقي بغتة

 وأحس ،فيھا طفرّ  ما على الحسرة و الندم نوازع لدية تولدت، و الحقيقة عينية بين انكشفتف

ا[حمال  تبقيه ، الخ�ص ومحاولة الھرب من فبد� ، وحسرة ندماً  قلبه يعصر المعنوي بالضيق

 عندھا وتثقل المعنوي، الضيقذلك  بعد  المادي بالضيق فيحس ،في مكانه  ظھره فوق التي

 اقترف من كل به يحس والضيق بالثقل إحساس ، ظھره ا[حمال وطأة من وينحني،  خطواته

  . الموعود اليوم ذلك في الصورة ھذه أثناء قراءته باط� عم�

 تعالى قوله في جاء ما لھا مثال خير فنجد،  التشخيص تقنية على القرآنية الصورة اعتماد أما
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 اUخر اليوم ھدمشا من مشھداً  رسمت التي الصورة في الغريب و الجديد عن ففض� ]7-6/الملك[

 الذي ذلك ، الغاضب الحي بالكائن النار تشبيه في الغرابة ھذه نجد ، بعد ا`نسانية العين تره لم ،

 مما ، ةالمكنيّ  ا`ستعارة أو التشخيص جھة على النار إلى صفاته بعض وأضيفت،  صورته ُحذفت

 في بالخوف الشعور من مزيداً  زوحفّ  ، المتلقي مخيلة في النار لتك والھول الضخامة من مزيداً  دولّ 

  . أيضاً  قلبه

 من خارجاً  حاداً  شھيقاً  تشھق فالنار ، للمشھد مزيداً من المبالغة التصويرية النص أضاف دوق

 بعضھا يفارق تكاد حتى ، أھلھا على غيظاً  وتتقطع وتتفرق وتتميز تفور والنار ، )1(وفجال

،  غيظاً  زتميّ يَ  ف�ن:  قولھم نظير،  بھم غليانھا لشدة عليھم كالمغتاظة ُجعلت فھي ، )2(بعضاً 

 R3(السماء في وُشقة ا[رض في ُشقة منه فطارت ضبوغَ  ، غضباً  فويتقص( .  

                                                             

  4/ 29:  البيان جامع:  ظ)  1(

  5/  29:  نفسه المصدر:  ظ)  2(

  136/  4:  الكشاف:  ظ)  3(



 )

 ، الغيظ ھاحجوان ويم� ، شھيقھا فيرتفع ، غيظھا تكظم ، ةحيّ  لوقةخم إلى تحولت ھنا فجھنم

 أولئك على والحنق الغيظ حدّ  يبلغ وكره بغض على تنطوي وھي ، الكظيم الغيظ من تتميز فتكاد

  . )1(ينالمعاند الكافرين

 تشخيصه في وغريب ، العين رأته أن يسبق لم كونه في  جديد ، جديد غريب تصوير وھذا

ً  للنار  مختلف لديه وتختلج ،المتلقي مشاعر لذلك فتثار ، والغضب الغيظ شدة وَيغلي من ، حياً  كائنا

 تصويريال النص يضيفه مال بل ، فقط الصورة في الموجودة للغرابة � ، والقلق الخوف أحاسيس

 د��ت من فيه ومامث�ً ) لقواأُ ( الفعل فاختيار ، وجاذبية ةدR حِ  الصورة تزيد واضافات د��ت من

 السمعية الصورة اعتمد ،التي تفيدھا صيغة المبني للمجھول  والتضخيم التھويلو ، والقسوة دةالش@ 

 تلك داخل الشديد لظ�ماتخيل و فأفاد تخيل عدم الرؤية ةالبصريّ  الصورة دون من) لھا سمعوا(

 ھزاً  ، التي تھّز المتلقي والغرابة المفاجأة من مزيداً  الصورة إلى مما أضاف ، المستعرة النار

  . ا�ستعمال عند من الصورة المرجوة الوظيفة لتحقيق عنيفاً 

�& �J�َْB	�Hَ)ُ[:تعالى قوله في نجده ماأيضاً  ذلك ونظير� ْI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5ُ(َH�	 �J�َْB&�� ْI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5ُ(َH�	 �J�َْB&�� ْI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5ُ(َH�	 �J�َْB&�� ْI�3 �)�*�;�P�� ُK�ُ(َ� �6&��5�'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK��'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK��'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK��'5ِL�� &0�� ْI�3 ُK�[]30/ق[
 ، 

ھنا غريبة  غريبة الحوار وخصيصة ، جھنم مع الحوار على الصورة ھذه في التشويق ُبني فقد

بمعنى  أي تعالى، F الطاعة حدود في هولكنّ  ، آخربسؤال  سؤال عن تجيب فجھنم ،على المتلقي 

  . المزيد عن أسأل ،فأني قعري في ألقيت مھما أنك

 ، )2(’’هتيبتثو القلب في المعنى تصوير به يقصد الذي التخييل باب‘‘ في ا[سلوب ھذا ويدخل

 يتجلى‘‘ فـ ، الحوار معرض فيه جھنم ،فتعرض L مع جھنم لحوار متخيل مشھد كله فالمشھد

 تقذف كثرة ھم ھؤ�ء...  مريب معتد للخير اعمنّ  ، عنيد اركفR  كلS  ھو ھذا...  رھيب عجيب مشھد

 تتلمظ ولكنھا ،!  واكتفيت ،؟ امت�ت ھل: جھنم نادىتُ  ثم ، ركاماً  وتتكدس ، تباعاً  جھنم بھم

 دةالج@  من كثيراً  تحمل ومشاھد ،صور )3(’’مزيد من ھل :ھمنال ا[كول ظةكِ  في وتقول قوتتحرّ 

  . اً وتشويق قلقاً  المشھد أمام رويتسمR  ، يراه ما إزاء فينفعل ، وناظريه المتلقي ذھن في والغرابة

 الغريب يثير فقد ، المتلقي عند والقلق والخوف نفعالا أثارة التصوير في غريب كل يعني و�

 ، الشديد انفعاله جماح وكبح،  المتلقي ةتھدئ في يؤثر ربما إذ ، أيضاً  المشاعر تلك عكس الجديد

�_ِ [:تعالى قوله في نجده ما ذلكمثال و*ُMْ��ِR �)�1Gُْ� �sَ� ِ_�*ُMْ��ِR �)�1Gُْ� �sَ� ِ_�*ُMْ��ِR �)�1Gُْ� �sَ� ِ_�*ُMْ��ِR �)�1Gُْ� �sَ� * * * *� �ِ����Pْ��� �ِ����Pْ��� �ِ����Pْ��� �ِ����Pْ�� ِ_�*ُWْ� ِ_�*ُWْ� ِ_�*ُWْ� ِ_�*ُWْ� * * * * �_�<&1�E �َgِO ِI&9#,���	 �_�<&1�E �َgِO ِI&9#,���	 �_�<&1�E �َgِO ِI&9#,���	 �_�<&1�E �َgِO ِI&9#,���	 * * * * �َgِO ِz&"�����	 �َgِO ِz&"�����	 �َgِO ِz&"�����	 �َgِO ِz&"�����	

                                                             

  16/  29:  القرآن ظ�ل في:  ظ)  1(

 4/9:  الكشاف)  2(

 .25/166: في ظ�ل القرآن)  3(



 )

 �_#��*َH �_#��*َH �_#��*َH �_#��*َH * * * * ٍ)5ِFَ$ ٍK��N� ُK&�َ(َ� �>#�ِO ٍ)5ِFَ$ ٍK��N� ُK&�َ(َ� �>#�ِO ٍ)5ِFَ$ ٍK��N� ُK&�َ(َ� �>#�ِO ٍ)5ِFَ$ ٍK��N� ُK&�َ(َ� �>#�ِO*     �A�W�� ِ�&F�<ْ�� ��g �'&*�E ����ُG ��g �A�W�� ِ�&F�<ْ�� ��g �'&*�E ����ُG ��g �A�W�� ِ�&F�<ْ�� ��g �'&*�E ����ُG ��g �A�W�� ِ�&F�<ْ�� ��g �'&*�E ����ُG ��g * * * *�A��َ� �)َ. ٍ��َq���A��َ� �)َ. ٍ��َq���A��َ� �)َ. ٍ��َq���A��َ� �)َ. ٍ��َq��[
 

 مقدّ  أن فبعد،  ]21-15/ التكوير[

L التكوير سورة بداية في الساعة قيام عند نيالكو ل�نق�ب المصورة المرعبة المشاھد تلك تعالى 

 صلى( ا[مين الصادق الرسول به رُ خبِ يَ  ما ةحR وصَ  ، ا[مر ذلك حدوث حقيقة تعالى منه وتأكيداً  ،

L وسلم وآله عليه (،  Rالحياة وخلع،  التشخيص تقنية اعتمدت،  متتابعة صور بث�ث لذلك دَ َمھ 

 تتراخى ، والسكينة بالھدوء يوحي جديد وبشكل،  ونھار ليلو كواكب من الكونية المخلوقات على

 الظباء صفات الكواكب سلِب يُ  عندما وذلك ، انفعاله ةحدR  بسببه وتخفت،  المتلقي مشاعر عندھا

 في سS عُ يَ  كبير شيخ إلى لتحوR  الليل وھذا ،) 1(ورشاقة بخفة كناسھا فيوھي تتحرك  ، الجميلة

 د��ت من) عس ، عس( مقطعين من المكونة) سَ عَ سْ عَ ( لمةك في ما يخفى و� ، الظ�م

ً  أصبح قد المظلم الليل يعقب الذي الصبح ھذا ثم ، )2(ووقاراً  رقة الصورة تزيد وإيحاءات  حيا

 بطفلة أشبه تنفسه في ھو‘‘ بل ، حي كل في بتدS  التي والحركة والحياة النور أنفاسه ، يتنفس

 صور ، )3(’’مرحاً  طروباً  فصحى النعاس عنه زال عصفور أو ، الصباح في ھاظأستيقا عند تتنفس

، المتلقي انفعال فيھا المعتمدة التشخيص وتقنية بنائھا طريقة خ�ل من كبحت متتابعة ومشاھد

 Rبه خبرهيُ  ما لتقبل شعورياً  مھيأً  وجعلته،  روعه من أتوھد L الرسول صدق من تعالى f ، أنهو 

  . مكين العرش يذ عند قوة ذي كريم رسول

 يجتمع بل ربما ، التشخيص على دةالمعتمِ  ا�خرى القرآنية الصور من كثير في الحال وھكذا

    �)IRIRIRIR    �4(��4(��4(��4[: تعالى قوه في نجده ما وھو ، واحدة فنية صورة بناء في والتشخيص التجسيم من كل

t¥�Rt¥�Rt¥�Rt¥�R    f,Ef,Ef,Ef,E    I=�"��I=�"��I=�"��I=�"��    >p�'9�>p�'9�>p�'9�>p�'9�    �gT��gT��gT��gT�    �3�3�3�3    t3�bt3�bt3�bt3�b    )W�	)W�	)W�	)W�	    I5���I5���I5���I5���    �¦�¦�¦�¦    Z���HZ���HZ���HZ���H[]تصور ھنا الصورة كأنماف ،]18/ا[نبياء 

 شئ إلى – المعنوي الشئ وھو – الحق تحول أن بعد ،)4(فتزھقه الباطل تصيب خاطفة قذيفة الحق

 وارادة شعور ذي كائن الى اخرى تحول ثم ، التحويل و التجسيم اساس على  محسوس مادي

 صورة،  ھقزا ھو فاذا ويدمغه فيصرعه – أيضا حي كائن الى تحول الذي -الباطل مع يتصارع

 Rعم�قين كائنين بصورةو ، الشر مع الخير او،  الباطل مع الحق صراع الخيال طريق عن لتمث 

 واضطرابه قلقه بسببھما ويزداد ، المتلقي مشاعر لرويتھما ترتعد ، وقوة بعنف يتصارعان قويين

                                                             

  66/  30: المصدر نفسه :  ظ)  1(

  66/  30:  نفسه المصدر:  ظ)  2(

  137: قطب سيد عند الفني رالتصوي نظرية)  3(

  72 : القرآن في الفني التصوير:  ظ)  4(



 )

 ولوتح ، عنه الخوف ذلك زال ، هعلي فقضى ضربة الباطل ضرب و الحق انتصر اذا حتى ،

  . هفوز و الحق لغلبة واطمئنانا ، با�نتصار نشوة ، سكينة و ھدوء الى ا�ضطراب

 ،حسي الى المعنوي تحويل في فقط ليس،  الغرابة و الجدة من كثيراً  فيھا نجد صورة 

 متصارعين كائنين الباطل و الحق تشخيص في ايضا الغرابة بل ، مادية قذائف الى الحق وتحول

 الصور ھذه في المصورة والحركة والعنف القوة و ةالجدR  عن فض� ، ا�خر على احدھما ينتصر

 ذروة و القمة الى ليصل ثم ، يراه ما ازاء المتلقي انفعال في الصاعد والتدرج ، المشاھد و

 المتلقي ويقتنع ، ذلك عند المشھد لينتھي ، ويزھقه الباطل فيدمغ الحق ينتصر عندما،  ا�نفعال

  . المطاف نھاية في الخير و الحق بانتصار

 ان بل ، فقط والتشخيص التجسيم تقنيتي اعتماد او ، الخيال عمل في الغرابة تنحصر و�

 شد على قادرة وتكون ، التشخيص او التجسيم على بنائھا في ترتكز و� بالغرابة تتسم صور ھناك

  .تاثير أّيما لغرابتھا به والتاثير،  المتلقي

ي القرآن الكريم بالغرابة ، �نھا ما � عين رأت و� اذن سمعت و� فقد تتسم بعض الصور ف

خطرت على قلب انسان ، فا�نسان مخلوق محدود في حياة محددة ، � يرى كل شيء ، على حين 

الحياة عند L تعالى واسعة ، فيھا كل شيء ، وليست محدودة ، ولذلك يرى المحدود في دنياه 

  .ن غريباً عليه وغير مألوفالمحدودة ما يرد في القرآ

 غريبة تكون ، الخطوط و ا�لوان و ا�بعاد وتكامل الم�مح رسم في قةبالد@  سمةالمتR  الصورو

 �تجذبه تكاد حتى الزھور رؤية مث� يعتاد فھو ، أيضاً  اليھا وينجذب ، المتلقي اليھا يلتفت ، ايضا

 ، خ�ف بغير مباشرة تجذبه الرائحةو الشكل و ونالل في بالدقة تتسم التي الزھرة ان ا� ، لنمطيتھا

 رسم دقيقة في كانت كلما ل�نظار جاذبة غريبة تكون ، المشاھد و الصور من اغيرھ وھكذا

  . وا�بعاد التفاصيل

���&~�dَ��ُ [ :جنةال في السابقينحال  يصف تعالى قولة ففي ٍ�F�N fَ,�E �dَ��ُ~&��� ٍ�F�N fَ,�E �dَ��ُ~&��� ٍ�F�N fَ,�E �dَ��ُ~&��� ٍ�F�N fَ,�E**** �A�,ِR�َ(َB�� ��;&9َ,�E �A�h�W#B�� �A�,ِR�َ(َB�� ��;&9َ,�E �A�h�W#B�� �A�,ِR�َ(َB�� ��;&9َ,�E �A�h�W#B�� �A�,ِR�َ(َB�� ��;&9َ,�E �A�h�W#B��****�5�5�5�5 ���ُq ���ُq ���ُq ���ُq
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�r��s�N �r��s�N rs9�G�r��s�N �r��s�N rs9�G�r��s�N �r��s�N rs9�G�r��s�N �r��s�N rs9�G[
 

، بل نجد رسماً  تشخيصاً  أو تجسيماً  الوصف ھذا في نجد � ،]26 - 15/  الواقعة[

  . يتهلرؤ شوقا وينجذب ازاءه فينفعل،  وغرابة جدة المتلقي دقيقاً يجد فيه



 )

 منسوجة الصنع محكمة سررٌ  ھي بل،  الدنيا عالم في المعتادة كالسررِ  ليست ررُ السُ  فھذه

 وعدم نينةأالطمو الراحة على د�لة في متقابلين متكئين السابقون عليھا يجلس ،)1(الجوھر و بالدر

 الودفمقابلة الشخصي ل�خرة في جلسته دليٌل على صفاء النفوس ووجود .  زعاجنوا� الضيق

 .معنوية واخرى مادية نعمة، نجد فيھا  الجنة في الحال وھكذا ، المنغصات تشوبه � الذي المتبادل

 والشراب الطعام بانواع عليھم يطوفون المخلدون فالولدان.  ايضا الجالسين مخدومون اولئك ان ثم

ة بھم طالت مھما يتغيرون � ھم بل،  الولدان ككل اليسو وھم،  Rاولئك بقاء طال ومھما ، الخدمة مد 

  .)2(يلتحون و� يكبرون � حالھم على يبقون ، الجنة في السابقون

 لھم يقدم فھو ، ايضا معتاداً  شراباً  ليس فھو ، تقديمه وكيفية الشراب بانواع الوصف يدقق ثم

 كونهب تعالى L وصفه اذ ، المالوف العادي النوع من ليس فھو ،)3(والكؤوس ا�باريق و با�كواب

 معين من ماء به يقصد الشراب ھذا كان فاذا ، جرى اذا الماء نَ عَ مَ  من ماخوذ والمعين ، معين من

  عجيب امر فھو،  مث�ً  كالخمر الماء غير الشراب ھذا كان واذا ، مدح صفة ، فھي جاري أي، 

 ، ينزفون و� عنه يصدعون � بانھم ذلك بعد ذكر �نه ظھرأ والثاني ،)4(الدنيا في مثله يوجد �

 يصيبھميلقونه بعد شرابه مرة اخرى من أفواھھم لمرارته وطعمه المثير للقيء ، و�  � أي

 شاربھا تصيب التي الدنيا اھل خمر بخ�ف ، يتفرقون او وعيھم يفقدون و� ، السكر او الصداع

 فالفاكھة.  يضاا الدنيا اھل طعام عن اختلف الذي ، الطعام وكذلك )5(ذلك وغير والسكر بالصداع

 الفاكھة تلك اصناف جميع لدخول واسعاً  المجال تاركاً  ، يتخيرون مما وصفھا في كونھا اقتصر

 ان وللمتلقي ، يشتھون الذي الطير بلحم خصھم فقد ، اللحم وكذلك ، الدقيق الوصف ھذا تحت

 العين الحور عمالن تلك كل الى اضاف ثم.  يشتھون الذيونوعه ولذته  اللحم ذلك شكل بذھنه يرسم

 الحور بصفة نھS قدمَ  نآالقر ان المھم،  اخرى مھمة في نR كُ  او ، الولدان مع عليھمطفن  فسواء ،

 سعة ھو الجمال ھذا في شئ ، وأظھر الوجه جمال وھي المراة جمال غايات باقصى أي ، والعين

 كمثل ليس تيال� المكنونة كال�لي محفوظات مستورات كونھن عن فض� ، وسوادھا العين

  .   نفاسة لنفاستھن و�،  جمال جمالھن

                                                             

 ). َوَضنَ ( مادة ، العرب لسان: ظ)  والجوھر ربالدّ  منسوجة أي:  المنسوجة:  الموضونة) ( 1(

 .29/150: لرازيللفخر ا الكبير التفسير: ظ)  2(

 الفارسBBي مBBن وھBBو.  خBBراطيم ذات اوانٍ :  وا�بBBاريق ، لBBه عBBروة � الBBذي الكBBوز وھBBو كBBوب جمBBع ا�كBBواب() 3(

 لسBان :ظ. )شBراب فيھBا دام مBا الزجاجBة:  سأوالكB.  الماء طير برقاب الخمر اباريق تشبه والعرب ، المعرب

 ). كاس(  ،)  برق(  ،)  كوب(  مادة العرب

 .151/ 29: لرازيللفخر ا الكبير التفسير:  ظ)  4(

 .152/  29: المصدر نفسه: ظ) 5(



 )

 في تتمثل .معنوية اخرى نعمة والجمال بالدقة الموصوفة المادية النعم تلك كل الى يضيف ثم

 لم ثم. تاثيممن و لغو من الدنيا في سمعيُ  مما،  والقلب السمع صينغ@  ما فيھا يسمعون � كونھم

 تأنس له النفوس ، آخر، شيئاً  لسماعھم واختار،  والتحديد قةالد من مزيداً  اضاف بل ، بذلك يكتف

   .للس�مأو الثابت  الدائم سماعھم وھو،  القلوب اليه وتطرب

 ، فيھا لھم L اعدھا التي مِ عَ ِن ال لبعض والمصورة،  الجنة اھل حال عن المعبرة رالصوR  فھذه

 والكمال الدقة في لغرابة بل،  خيال او تشخيص او ميتجس لغرابة �،  غريبة جديدة جاءت اھكل

  .    لنولھا باً حُ  قويتشوR  ھاءازا ينفعل المتلقي من جعلت،  والجمال

 صورةمالالصور  تلك و�سيما ، الكريم القرآن في بالغرابة وھناك صوٌر اخرى متRِسمة

 مدركال غير الغيب لعالم المصورة الصور تلك او ، ا�يام و الدھور ماضي في وقعت �حداث

ة لعنصر كان مما ، الكريم القرآن في موجود مما ذلك وغير ، ا�سماع و با�بصار Rي الجد

  .يراه الذي المشھد الى هتشويق و المتلقي انتباه جذب في المھم ا�ثر فيھا والغرابة



 )

 الحركة: المبحث الثالث

ه اليھا ، و�سيما وھي من العناصر المھمة التي تجذب انتباه المتلقي للصورة ، وتشّد انظار

 .اذا لم تكن مألوفة لديه

والحركة من سمات التصوير الفني في القرآن ، وقاعدة من قواعده ، وخصيصة من 

حتى � تكاد تخلو منھا صورة من الصور ، . )1(خصائصه ، فھي ُتلحظ في كل آفاق التصوير فيه

اما اغلب  –صمت والسكون لغرض فني يقتضي ال –فقليل من صور القرآن ُيعرض صامتاً ساكناً 

الصور ففيھا حركة مضمرة او ظاھرة ، حركة يرتفع بھا نبض الحياة، وتعلو بھا حرارتھا ، وھذه 

الحركة ليست مقصورة على القصص والحوادث، و� على مشاھد القيامة ، و� صور النعيم 

ينتظر ان تلحظ  والعذاب ، او صور البرھنة والجدل ، بل انھا لتلحظ كذلك في مواضع اخرى �

  .)2(فيھا

� [: ولد�لة الفعل اليد الطولى في الحركة ففي قوله تعالى�U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO    ����L�\����L�\����L�\����L�\    �05�4#���05�4#���05�4#���05�4#��    �Z��Rِ��Q�5�Z��Rِ��Q�5�Z��Rِ��Q�5�Z��Rِ��Q�5    �>#,���>#,���>#,���>#,��    �>َ���N��	�>َ���N��	�>َ���N��	�>َ���N��	    

�Z&��<&1�5�	�Z&��<&1�5�	�Z&��<&1�5�	�Z&��<&1�5�	    
��
��
��
��    ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�    �rm��1َ��rm��1َ��rm��1َ��rm��1َ�    &Zَ�&Zَ�&Zَ�&Zَ�    ��ُ,#Bَ(�5��ُ,#Bَ(�5��ُ,#Bَ(�5��ُ,#Bَ(�5    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�    ���"#,���5���"#,���5���"#,���5���"#,���5    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�    �x#qَ(ُH�x#qَ(ُH�x#qَ(ُH�x#qَ(ُH    &)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�&)ِ;5�'&5َ�    &)�;ُ,�\&َ��	&)�;ُ,�\&َ��	&)�;ُ,�\&َ��	&)�;ُ,�\&َ��	    &0��&0��&0��&0��    �-�-�-�-���s���s���s���s    &	َ�&	َ�&	َ�&	َ�    �&�َ�*�5�&�َ�*�5�&�َ�*�5�&�َ�*�5    &0��&0��&0��&0��    ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&، ]33/المائدة[]�7َ

نجد ان L تعالى قد استعمل في نصف آيه ستة افعال ، وكلھا مضارعة ، تدل على الحركة 

والمتابعة وتشغل ذھن المتلقي ، ف� يكاد يستعمل النص ا�سم إ� وأتبعه بأكثر من فعل بصورة 

ل(متنوعة ، فض�ً عن د�لة صيغة  Rالدالة على التكرار وا�ستمرار ، امعاناً بشدة العذاب ) ُيَفع

  .وقسوته ، جزاء لما اقترفوه من اثم

اذن تكتسب اللغة حركتھا في القرآن من استعمال ا�فعال وتنويعھا ، وعدم القرار على 

ا�سماء ، على الرغم من ان ل�سماء قوتھا ود�لتھا على الثبات والدوام الذي يتصف بھما أي 

  .حق

لكن L يريد بك�مه المقدس ان يبعث اللغة ، ويجعلھا على ھيأة الحركة لتدل على ذلك و

�[:الثبات ، ففي قوله تعالى�U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO��U#�ِO    �'5ِF�5�'5ِF�5�'5ِF�5�'5ِF�5    �>#,���>#,���>#,���>#,��    ���3ْ4�9�����3ْ4�9�����3ْ4�9�����3ْ4�9��    &)ُW&*�E&)ُW&*�E&)ُW&*�E&)ُW&*�E    �_&\�F���_&\�F���_&\�F���_&\�F��    َI&3َ�َI&3َ�َI&3َ�َI&3َ�    �V&9�"ْ���V&9�"ْ���V&9�"ْ���V&9�"ْ��    &)ُ$�F�;َq�5�	&)ُ$�F�;َq�5�	&)ُ$�F�;َq�5�	&)ُ$�F�;َq�5�	    �r�ِ;ْqَH�r�ِ;ْqَH�r�ِ;ْqَH�r�ِ;ْqَH[]33/ا�حزاب [ ،

ر د�لته على ا�ستمرار والدوام فھم منزھون عن الخطأ ليستثم) ُيطھ@ركم(استعمل فيھا الفعل 

انما (وقد كان من الممكن ان يصوغ ھذه اUية على ھيأة الثبات ، ويقول . مطھرون من الرجس

في مقام  _فتظھر فيھا الد�لة الضيقة للتطھير كما قال في وصف عيسى ) ُيطھركم أھل البيت

                                                             

  . 190: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: ظ) 1(

  . 63: التصوير الفني في القرآن: ظ) 2(



 )


    [: آخرy�ِO
y�ِO
y�ِO
y�ِO    �!9y���َB���!9y���َB���!9y���َB���!9y���َB��    �!�<�����	�!�<�����	�!�<�����	�!�<�����	    �
َ�ِO�
َ�ِO�
َ�ِO�
َ�ِO    َo�F�;َq���	َo�F�;َq���	َo�F�;َq���	َo�F�;َq���	    &0��&0��&0��&0��    �05�4#���05�4#���05�4#���05�4#��    �	�Fَ�َ$�	�Fَ�َ$�	�Fَ�َ$�	�Fَ�َ$[ ]قد توفاه  _، وذلك �ن عيسى ] 55/آل عمران

ماء ، وطّھره وخلصه من مكائد الذين كفروا Rورفعه من ا�رض الى الس L . وانتھت تلك الحادثة

  .التي من الممكن ان تدل على مقام معين او حالة خاصة _بخ�ص عيسى 

الصور القرآنية الى وجود عنصر الحركة فيھا ، وان لم يلتفت اليه ويرجع جمال اغلب 

السابقون ، فقد اشار الى ذلك سيد قطب ، عندما تناول جھود عبد القادر الجرجاني في مجال 

الصورة ، وكيف كان على بعد ضربة معول من ادراك سر جمال الصورة القرآنية إ� انه لم 

�[: الصورة في قوله تعالى، وذلك عندما ارجع جمال )1(يضربھاr"&9�  �?ْ��F�� َI�<َB& ��	�r"&9�  �?ْ��F�� َI�<َB& ��	�r"&9�  �?ْ��F�� َI�<َB& ��	�r"&9�  �?ْ��F�� َI�<َB& ��	[ ]وفي ] 4/مريم ،

�[: قوله تعالىً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	�ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	�ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	�ً���9�E �X&َ7� �َ�&F�Pَ��	[ ]الى النظم الذي افاد معنى الشمول ، ولم يلتفت الى ] 12/القمر ،

حركة  :الحركة التخييلية السريعة ، التي يصورھا التعبير‘‘وجود شيء آخر وراءه ، يتمثل بھذه 

  .)2(’’ا�شتعال التي تتناول الرأس في لحظة ، وحركة التفجير التي تفور بھا ا�رض في ومضة

  :ويمكن ان نقّسم الحركة في الصورة القرآنية على انواع

  .الحركة الخارجية الظاھرة للعيان: او�

 .الحركة المتخيلة المضمرة: ثانيا

 )3(الحركة المتعلقة بسرعة العرض: ثالثا

  

 ً� :الحركة الخارجية الظاھرة للعيان: او

وھي حركة ا�شياء المختلفة داخل الصورة الفنية ، وتقف في مقدمتھا حركة ا�جرام 

تلك الحركات التي ربما قد . السماوية ، والظواھر الكونية داخل صور الطبيعة في القرآن الكريم

تھا وغرابتھا نتيجة التك Rرار ، على الرغم من كونھا حركات اعتادتھا العيون ، ففقدت لذلك ِجد

  .عجيبة نابعة من نظام كوني غريب ، تِكلS عن معرفة كنھھا العقول وا�ذھان

ا� ان القرآن الكريم يعرض ھذه الحركات بصورة جديدة ، تشد اليھا المتلقي وتجعله يلتفت 

  .فيصورھا غريبة ُمتقنة البناء والتركيب. اليھا –مرغماً  –

                                                             

  . 24: التصوير الفني في القرآن: ظ) 1(

  . 31: المصدر نفسه) 2(

ثرت ان اجعله فBي مبحBث آ اثناء التصوير ، )الكاميرا(وھناك نوع رابع من انواع الحركة وھو المتمثل بحركة ) 3(

  . .اكھن ةالمذكوروتقنياته لقربه من اساليب التصوير ) ة التصويرائيسينم(



 )

�U&_� [: ده في قوله تعالىومثال ذلك ما نج:�� �F#M�N�	 ِI&9#,�� 
�� ���;�*�� ������5�	 ِ��;�*�� 
�� َI&9#,�� ������5 �>#,�� �Zَ� �_&U�:�� �F#M�N�	 ِI&9#,�� 
�� ���;�*�� ������5�	 ِ��;�*�� 
�� َI&9#,�� ������5 �>#,�� �Zَ� �_&U�:�� �F#M�N�	 ِI&9#,�� 
�� ���;�*�� ������5�	 ِ��;�*�� 
�� َI&9#,�� ������5 �>#,�� �Zَ� �_&U�:�� �F#M�N�	 ِI&9#,�� 
�� ���;�*�� ������5�	 ِ��;�*�� 
�� َI&9#,�� ������5 �>#,�� �Zَ�

v�ِ"�- �Z�ُ,�U&<َH ��UِR �>#,�� �Zَ��	 f�U�1�� ٍI�\َ� fَ�ِO �ِF&P�5 �Iُ$ �F�Uَ(ْ���	v�ِ"�- �Z�ُ,�U&<َH ��UِR �>#,�� �Zَ��	 f�U�1�� ٍI�\َ� fَ�ِO �ِF&P�5 �Iُ$ �F�Uَ(ْ���	v�ِ"�- �Z�ُ,�U&<َH ��UِR �>#,�� �Zَ��	 f�U�1�� ٍI�\َ� fَ�ِO �ِF&P�5 �Iُ$ �F�Uَ(ْ���	v�ِ"�- �Z�ُ,�U&<َH ��UِR �>#,�� �Zَ��	 f�U�1�� ٍI�\َ� fَ�ِO �ِF&P�5 �Iُ$ �F�Uَ(ْ���	[ ]اذ عرض القرآن الكريم في ھذه . ] 29/لقمان

ية المباركة حركة الليل والنھار ، وحركة الشمس والقمر، وھي الحركات التي طالما اعتادھا ا�

البشر في ليلھم وفي نھارھم ، إ� اننا نجد بأنه قد عرضھا عرضاً جديداً، وأضاف الى تصويرھا 

ة والتشويق Rبعض اللمسات التصويرية التي منحتھا الِجد.  

يعقب الليل (مث�ً ، اذ ان د�لة ) أعقب(بد�ً من ) يولج(لفعل فقد اختار لحركتي الليل والنھار ا

وذلك ) يولج الليل في النھار ويولج النھار في الليل(� تقوم بد�ً من ) النھار ويعقب النھار الليل

لقرب ا�ي�ج من دخول احدھما في الثاني ، حتى ينسلخ الليل من النھار ويحل احدھما محل اUخر 

  .بدقة متناھية من دون بقية ا�فعال) يولج(لحركة البطيئة التي يصورھا الفعل بالتدريج ، وبا

وھكذا الحال في تصوير حركتي الشمس والقمر ، فقد صورھما المبدع ا�عظم تصويراً 

رَ (جديداً ، وذلك بأن اختار لھما الفعل  Rفي بداية المشھد ، وھو الفعل الذي يوحي بظ�ل ) َسخ

رتهالمقدرة والقوة ، فسَ  Rْخرة: خ Rرت من دابة او خادم: أي قھرته وذللته ، والس Rفكأن . )1(ما َتَسخ

رة منقادة �مر سيدھا في ذلك الفضاء الفسيح ، ولكي  Rالشمس والقمر قد تحو� الى دواب ُمسخ

) كل يجري الى اجل مسمى(في قوله ) يجري(تتضح ھذه الصورة المتخيلة اكثر ، اعقبھا بالفعل 

) يذھب(او ) يدور(او ) يتحرك(رة جري الدواب السريعة في البيداء ، بد�ً من قوله لتناسب صو

او غيرھا من ا�فعال ، ليرسم بذلك صورة جديدة للمشھد قادرة على جذب انتباه المتلقي وإثارة 

  .انفعاله

وھذا في صور الطبيعة الظاھرة للعيان ، اما تلك الصور والمشاھد المعبرة عن الحوادث 

بقة والقصص الماضية ، فقد حفلت بالحركة ايضاً ، بل ان عنصر الحركة كان من ابرز السا

  .عناصرھا

ر L تعالى مشھد انحسار الماء ،  _ففي احد مشاھد قصة نوح  Rالمذكورة في القرآن ، صو

ورسو السفينة ، وانقضاء ا�مر ، من خ�ل مجموعة صور ولقطات حافلة بالحركة وا�نفعال ، 

�& �F	�� ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N	�I9�Gَ [: ي قوله تعالىوذلك فَ7� �
�uُG�	 ����Uْ�� �|9���	 
�<�,Gَْ� ��§ �5	 �o����� 
�<َ,&R� X� �5 َI9�G�	 َI9�G�	 ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N��	 �F&�َ7� �
�uُG�	 ����Uْ�� �|9���	 
�<�,Gَْ� ��§ �5	 �o����� 
�<َ,&R� X� �5 َI9�G�	 َI9�G�	 ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N��	 �F&�َ7� �
�uُG�	 ����Uْ�� �|9���	 
�<�,Gَْ� ��§ �5	 �o����� 
�<َ,&R� X� �5 َI9�G�	 َI9�G�	 ���m��Pْ�� fَ,�E &J��َB&N��	 �F&�َ7� �
�uُG�	 ����Uْ�� �|9���	 
�<�,Gَْ� ��§ �5	 �o����� 
�<َ,&R� X� �5 َI9�G�	

�A�U���#Y�� ِ6&�َ(ْ,�� �r'&<�R�A�U���#Y�� ِ6&�َ(ْ,�� �r'&<�R�A�U���#Y�� ِ6&�َ(ْ,�� �r'&<�R�A�U���#Y�� ِ6&�َ(ْ,�� �r'&<�R[ ]اذ تعاونت ا�فعال . ] 44/ھود)ومن ) ابلعي واقلعي وغيض وقضي واستوت

ية التصوير ونھايته ، على رسم م�مح جميع اللقطات في المشھد ، فھي لقطات في بدا) قيل(قبلھا 

                                                             

  ). رَ خَ سَ (لسان العرب مادة : ظ) 1(



 )

َحيRة مفعمة بالحركة والقوة والسرعة ، اكسبھا قوة التعبير مزيداً من ا�يحاء والظ�ل ، ف� يخفى 

من ايحاءات مصاحبة لسرعة البلع ، وما في صوت حرف ) ابلعي(ما في صوت حرف العين في 

من ايحاءات لصوت غوران الماء بسرعة في باطن ا�رض ، فض� عن ) ضغي(في ) الغين(

للمجھول في بداية المشھد ونھايته ، ليومي بسمات العظمة وظ�ل القدرة ، ) قيل(د�لة بناء الفعل 

بل ان ھذه اللقطات المتعاقبة المعبر عنھا من خ�ل ھذه الجمل القصيرة المتناسبة المعطوفة 

بوساطة حرف الواو ، يجعل منھا َتمرS سريعا، وبحركة تكاد تكون  بعضھا على بعض ا�خر

خاطفة ازاء عين المتلقي ، مما يزيده انفعا�ً وتأثراً ، ويخلق لديه مزيدا من القلق والمفاجأة 

  .والتشويق

وكذلك نجد عنصر الحركة واضحاً جلياً في مشاھد القيامة ، فھي حركة عنيفة قوية في اكثر 

��� ���J�Fَqَ& [: تعالى ا�حيان ، قال�U�1�� �َgِO &J�Fَqَ��� ����U�1�� �َgِO &J�Fَqَ��� ����U�1�� �َgِO &J�Fَqَ��� ����U�1�� �َgِO* &J�Fَ]َB�� ���$���َWْ�� �َgِO�	 &J�Fَ]َB�� ���$���َWْ�� �َgِO�	 &J�Fَ]َB�� ���$���َWْ�� �َgِO�	 &J�Fَ]َB�� ���$���َWْ�� �َgِO�	* &J�F�Pُ� ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�Pُ� ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�Pُ� ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�Pُ� ���Qِ"ْ�� �َgِO�	*  &J�F�]&<�R ���"ُ(ْ�� �َgِO�	 &J�F�]&<�R ���"ُ(ْ�� �َgِO�	 &J�F�]&<�R ���"ُ(ْ�� �َgِO�	 &J�F�]&<�R ���"ُ(ْ�� �َgِO�	* &V�U�,�E &V�U�,�E &V�U�,�E &V�U�,�E

&J�F�-َ��	 &V���'َG ��� v_ْ�َ�&J�F�-َ��	 &V���'َG ��� v_ْ�َ�&J�F�-َ��	 &V���'َG ��� v_ْ�َ�&J�F�-َ��	 &V���'َG ��� v_ْ�َ�[ ]بل ان ھذه المشاھد المعبرة عن ا�نق�ب الكوني مبنية على . ] 5- 1/ا�نفطار

ود�لة الفعل ابرز ما فيھا ، فا�نفطار وا�نتشار والتفجير وبعثرة القبور ھي العناصر  الحركة ،

ة والغرابة ، وفاجأت المتلقي وخلقت لديه  Rالتي قامت عليھا ھذه الصور ، وھي التي اكسبتھا الِجد

  .القلق والتشويق

فصور العذاب في . و� تخلو مشاھد العذاب والنعيم المذكورة في القرآن من الحركة ايضاً 

: ففي قوله تعالى. النار وما يقاسيه المكذبون من ا�لم في جھنم صور كان للحركة دور بارز فيھا

] ��9�]ِ\ �)�*�;�\ َK&��2 &)�;#��F�u&Q�*َ� �)ُ. �A�=��9�:���	 &)�;#��F�:&Q�*َ� �!�R���َ� ��9�]ِ\ �)�*�;�\ َK&��2 &)�;#��F�u&Q�*َ� �)ُ. �A�=��9�:���	 &)�;#��F�:&Q�*َ� �!�R���َ� ��9�]ِ\ �)�*�;�\ َK&��2 &)�;#��F�u&Q�*َ� �)ُ. �A�=��9�:���	 &)�;#��F�:&Q�*َ� �!�R���َ� ��9�]ِ\ �)�*�;�\ َK&��2 &)�;#��F�u&Q�*َ� �)ُ. �A�=��9�:���	 &)�;#��F�:&Q�*َ� �!�R���َ�****    �'� َ� &)�;�5َ� �d�<9�  yIُ$ &0�� �0�EِL*�*َ� �)ُ.�'� َ� &)�;�5َ� �d�<9�  yIُ$ &0�� �0�EِL*�*َ� �)ُ.�'� َ� &)�;�5َ� �d�<9�  yIُ$ &0�� �0�EِL*�*َ� �)ُ.�'� َ� &)�;�5َ� �d�<9�  yIُ$ &0�� �0�EِL*�*َ� �)ُ.     ِZ��U&2�F�� fَ,�E ِZ��U&2�F�� fَ,�E ِZ��U&2�F�� fَ,�E ِZ��U&2�F�� fَ,�E

��9�B�E��9�B�E��9�B�E��9�B�E[]فض� عن ظ�ل . نجد المشھد يركز على حركة الحشر وا�حضار وا�نتزاع. ] 69-68/مريم

وھي حركات قوية عنيفة تم� المشھد بالمفاجآة وا�نفعال ). عتّيا(و ) جثيRا(الحركة المستنبطة من 

  .، وتثير المتلقي وتؤثر فيه

�6�Ĝِ [: تعالى وشبيه بذلك ما نجده في قولهL�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO* ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ=* ِZ�ُq�"ْ�� 
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�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$*     ِ
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 ِ)9�U�Qْ�� ِ)9�U�Qْ�� ِ)9�U�Qْ�� ِ)9�U�Qْ��* ِ)9�Q�Pْ�� ������N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- ِ)9�Q�Pْ�� ������N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- ِ)9�Q�Pْ�� ������N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- ِ)9�Q�Pْ�� ������N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�-* ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ.* �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg

�)5ِFَWْ���)5ِFَWْ���)5ِFَWْ���)5ِFَWْ��[]يغلي وخذوه واعتلوه وصبوا وذق(فالحركة التي تدل عليھا ا�فعال . ] 49-43/الدخان (

وھي حركات عنيفة توحي . تشك@ل جوھر التصوير في ھذه المشاھد المصورة للعذاب في جھنم



 )

تتناسب مع قسوة العذاب وشدته الذي اعده L للمعاندين الكافرين ، فيتأثر . بالقسوة والشدة ايضاً 

  .متلقي بذلك ويضيق صدره لما يراه ، وتتمثل في مشاعره احاسيس الخوف وا�لم والرھبةال

اما صور الجنة والنعيم في القرآن الكريم ، فقد حفلت بعنصر الحركة ايضاً ، فحركة جري 

�[: ا�نھار واضحة في قوله تعالى��;�َْ7� ��;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\���;�َْ7� ��;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\���;�َْ7� ��;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��*�\���;�َْ7� ��;�B&QَH &0�� �ِF&PَH �J��ورة التي وھي الص ] 95/ا�عراف[ ]\�*

q�5 ���ُq�5 ���ُq�5 ���ُq�5ُ��� [: تكررت كثيراً في وصف الجنة في القرآن الكريم ، وحركة طواف الغلمان في قوله تعالى

�Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E�Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E�Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E�Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E[ ]حركة واضحة جلية في المشھد، وكذلك الحركة المصاحبة . ] 17/الواقعة

� �Q�5#,�Q�5#,�Q�5#,�Q�5,#[لعملية تزيين المؤمنين بالجواھر والم�بس الفاخرة، فھم rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Z&� �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Z&� �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Z&� �rR��9�. �Z��1�"ْ,�5�	 ٍ��3َg &0�� �ِ	��Nَ� &0�� ��;9�� �Z&�

�S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�-�S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�-�S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�-�S�F&"َB&NِO�	 ٍ?�'*�N &0�� �rFْu�-................ [    ]لھم من نَِعٍم � . ] 31/الكھف L وھم ايضا فاكھين سعداء بما اعده

� ��B�Uْ#)�[. تحصى ، ياكلون الطعام ويشربون ما لذ ّ من الشراب ھنيئاً في غبطة وسرورZِO�(#B�Uْ�� �ZِO�(#B�Uْ�� �ZِO�(#B�Uْ�� �ZِO �J��*�\ 
�� �A �J��*�\ 
�� �A �J��*�\ 
�� �A �J��*�\ 
�� �A

 ٍ)9�<َ��	 ٍ)9�<َ��	 ٍ)9�<َ��	 ٍ)9�<َ��	* ِ)9�Q�Pْ�� �c�َ4�E &)�;�R� &)�3�َG�	�	 &)�;�R� &)�3�َH� ��UِR �Aِ;�$�َ� ِ)9�Q�Pْ�� �c�َ4�E &)�;�R� &)�3�َG�	�	 &)�;�R� &)�3�َH� ��UِR �Aِ;�$�َ� ِ)9�Q�Pْ�� �c�َ4�E &)�;�R� &)�3�َG�	�	 &)�;�R� &)�3�َH� ��UِR �Aِ;�$�َ� ِ)9�Q�Pْ�� �c�َ4�E &)�;�R� &)�3�َG�	�	 &)�;�R� &)�3�َH� ��UِR �Aِ;�$�َ�* �Z�ُ,�U&<َH &)ُB*ُ$ ��UِR �ًh9�*�3 ���R�F& ��	 ��ُ,ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB*ُ$ ��UِR �ًh9�*�3 ���R�F& ��	 ��ُ,ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB*ُ$ ��UِR �ًh9�*�3 ���R�F& ��	 ��ُ,ُ$ �Z�ُ,�U&<َH &)ُB*ُ$ ��UِR �ًh9�*�3 ���R�F& ��	 ��ُ,ُ$* ٍ�F�N fَ,�E �A�h�W#B�� ٍ�F�N fَ,�E �A�h�W#B�� ٍ�F�N fَ,�E �A�h�W#B�� ٍ�F�N fَ,�E �A�h�W#B��

�A�E ٍ��QِR &)�3��*&\�	َb�	 �dَ��ُ�&����A�E ٍ��QِR &)�3��*&\�	َb�	 �dَ��ُ�&����A�E ٍ��QِR &)�3��*&\�	َb�	 �dَ��ُ�&����A�E ٍ��QِR &)�3��*&\�	َb�	 �dَ��ُ�&���من صور الجنة ومشاھد النعيم الحافلة  وغير ذلك. ] 20-17/الطور[ ]

إ� انھا حركة ھاديئة رخّية بخ�ف تلك الحركة العنيفة المصاحبة للعذاب في مشاھد . بالحركة

فان كان ھناك ثمة د�لة . فھي ھنا ُصّورت بما يتناسب مع مقام الراحة والھدوء والسكينة. جھنم

خفف وطأة ) ھنيئا(ك في سياق التعبير من قوله ، فإن ما اعقب ذل)كلوا واشربوا(قوية لفعل ا�مر 

الحال ، وجعل المتلقي يتخيل الھدوء والراحة المصاحبة للتلذذ بذلك الطعام والشراب، وھكذا في 

  .بقية اشكال الحركة المصورة في تلك المشاھد التي  يغلب عليھا طابع الھدوء والسكينة

ھي حركة النزاع في قوله . اھد النعيمولعل اظھر حركة يمكن ان نجدھا في صور الجنة ومش

���U�E &0[: تعالى &)�3��*ْBَ�َ� ����	 &)�;َB�5�ُg &)ِ;ِR ��*ْ(�Qْ�َ� ٍZ��¨ِTِR &)�;ُB�5�ُg &)�;Bْ�<�"#H��	 ���*��� �05�4#���	�U�E &0�� &)�3��*ْBَ�َ� ����	 &)�;َB�5�ُg &)ِ;ِR ��*ْ(�Qْ�َ� ٍZ��¨ِTِR &)�;ُB�5�ُg &)�;Bْ�<�"#H��	 ���*��� �05�4#���	�U�E &0�� &)�3��*ْBَ�َ� ����	 &)�;َB�5�ُg &)ِ;ِR ��*ْ(�Qْ�َ� ٍZ��¨ِTِR &)�;ُB�5�ُg &)�;Bْ�<�"#H��	 ���*��� �05�4#���	�U�E &0�� &)�3��*ْBَ�َ� ����	 &)�;َB�5�ُg &)ِ;ِR ��*ْ(�Qْ�َ� ٍZ��¨ِTِR &)�;ُB�5�ُg &)�;Bْ�<�"#H��	 ���*��� �05�4#���	 vA�3� ���1َ$ ��UِR ٍ©ِF&�� Îُ$ ��&
�  &0�� &)ِ;�, vA�3� ���1َ$ ��UِR ٍ©ِF&�� Îُ$ ��&
�  &0�� &)ِ;�, vA�3� ���1َ$ ��UِR ٍ©ِF&�� Îُ$ ��&
�  &0�� &)ِ;�, vA�3� ���1َ$ ��UِR ٍ©ِF&�� Îُ$ ��&
�  &0�� &)ِ;�,

*�	 �d�;�$�َ�ِR &)�3�َ�&m�'&�َ��	�	 �d�;�$�َ�ِR &)�3�َ�&m�'&�َ��	�	 �d�;�$�َ�ِR &)�3�َ�&m�'&�َ��	�	 �d�;�$�َ�ِR &)�3�َ�&m�'&�َ��	 �Z��;َB&:�5 ��U�� ٍ)&Qَ� �Z��;َB&:�5 ��U�� ٍ)&Qَ� �Z��;َB&:�5 ��U�� ٍ)&Qَ� �Z��;َB&:�5 ��U�� ٍ)&Qَ�*v)9�.ْ/َH َn�	 ��;9�� v�ْpَ� َn �rNْ/َ$ ��;9�� �Z��Eَb��*َB�5v)9�.ْ/َH َn�	 ��;9�� v�ْpَ� َn �rNْ/َ$ ��;9�� �Z��Eَb��*َB�5v)9�.ْ/َH َn�	 ��;9�� v�ْpَ� َn �rNْ/َ$ ��;9�� �Z��Eَb��*َB�5v)9�.ْ/َH َn�	 ��;9�� v�ْpَ� َn �rNْ/َ$ ��;9�� �Z��Eَb��*َB�5[ ]إ� اننا نجد . ] 23-21/الطور

بعيدة كل البعد عن تلك الحركات ، . بانھا حركة نزاع أحّبة فيما بينھم مملوءة بالسعادة والفرح

  .وذلك النزاع القاسي العنيف في صور جھنم

اذن عنصر مھم اذا لم يكن أھم عنصر في التصوير القرآني ، دخل في بناء اغلب  فالحركة

الصور والمشاھد فيه ، مھما تنوعت اغراضھا ، او اختلفت موضوعاتھا ، تلك الحركة التي تجلب 



 )

. فكلما كانت غريبة جديدة كانت عملية الشد والمفاجأة اكثر. انتباه المتلقي لما يعرض وتشده اليه

  .عال المتلقي بسببھا اكثر واقوىوكان انف

  

لة: ثانياً  Kالحركة المضمرة الُمتخي  

وھي النوع الثاني من انواع الحركة في القرآن الكريم ، والمتمثلة بتلك الحركة المتخيلة لحالة 

من الحا�ت ، او معنى من المعاني ، او غرض من ا�غراض ، غير المرسومة داخل النص 

عند الحركة التي قبلھا ، ويترك المجال للخيال كي يتصورھا ويرسمھا ،  مباشرة ، اذ يقف التعبير

فيتوقع حصولھا في كل لحظة ، ويبني نتائج لھذا التوقع المتخيل ، ويتملى ما فيھا من جمال ، 

ق ما فيھا من فن R1(ويتذو(.  

ِ[:ومثال ذلك ما نجده في قوله تعالى��*�� &0�� ���Fْ��2 �َ��  fَ,�E &)ُB&*ُ$�	ِ��*�� &0�� ���Fْ��2 �َ��  fَ,�E &)ُB&*ُ$�	ِ��*�� &0�� ���Fْ��2 �َ��  fَ,�E &)ُB&*ُ$�	ِ��*�� &0�� ���Fْ��2 �َ��  fَ,�E &)ُB&*ُ$�	    ��;&*�� &)ُ$َ4َ(�َْ/َ���;&*�� &)ُ$َ4َ(�َْ/َ���;&*�� &)ُ$َ4َ(�َْ/َ���;&*�� &)ُ$َ4َ(�َْ/َ�[   

ر L تعالى مجموعة من الناس واقفين على شفا حفرة من النار، . ] 103/آل عمران[ اذ يصو@

ويترك رسم باقي اجزاء الصورة الى المتلقي ، ليرسم بخياله الحركة التالية ، ويتخيل حركة 

  .قذھم منھاوقوعھم في الحفرة ، وفجأة يرى الخيال يُد L الحانية ، وھي تن

ِ        �}ِL&2ُb�}ِL&2ُb�}ِL&2ُb�}ِL&2ُb    &0�E&0�E&0�E&0�E�&0�Uَ�&0�Uَ�&0�Uَ�0�Uَ&[:وشبيه بذلك ما في قوله تعالى��*��ِ��*��ِ��*��ِ��*��    َI�-&mُ��	َI�-&mُ��	َI�-&mُ��	َI�-&mُ��	    َd�*�Pْ��َd�*�Pْ��َd�*�Pْ��َd�*�Pْ��    &'َ(َ�&'َ(َ�&'َ(َ�&'َ(َ�    َb�َ�َb�َ�َb�َ�َb�َ�[   

، فقد رسم النص صورة حركة الزحزحة ، وترك للخيال مجال تصور حركة ] 185/آل عمران[

وتمسك به في جھد وتدخله السقوط المتخيلة ، َفِجْسُم ذلك ا�نسان يكاد يفلت من تلك اليد التي تنقذه 

  .الى الجنة

َ��� �>Bْ�R��d�*ْBٌ [:وكذلك ما في قوله تعالى� &ZِO�	 �>ِR �Zَ/�Uْ=� vF&9�- �>�R���َ� &ZِTَ� ��&F�2 fَ,�E �>#,�� �'�"&<�5 &0�� ِ?��*�� &0���	 ٌd�*ْB�� �>Bْ�R���َ� &ZِO�	 �>ِR �Zَ/�Uْ=� vF&9�- �>�R���َ� &ZِTَ� ��&F�2 fَ,�E �>#,�� �'�"&<�5 &0�� ِ?��*�� &0���	 ٌd�*ْB�� �>Bْ�R���َ� &ZِO�	 �>ِR �Zَ/�Uْ=� vF&9�- �>�R���َ� &ZِTَ� ��&F�2 fَ,�E �>#,�� �'�"&<�5 &0�� ِ?��*�� &0���	 ٌd�*ْB�� �>Bْ�R���َ� &ZِO�	 �>ِR �Zَ/�Uْ=� vF&9�- �>�R���َ� &ZِTَ� ��&F�2 fَ,�E �>#,�� �'�"&<�5 &0�� ِ?��*�� &0���	

�>ِ;&\�	 fَ,�E ��َ,َ(���>ِ;&\�	 fَ,�E ��َ,َ(���>ِ;&\�	 fَ,�E ��َ,َ(���>ِ;&\�	 fَ,�E ��َ,َ(��[]الحرف ھو فصورة وقوف ا�نسان على حرف مذكورة في النص و. ] 11/الحج

حافة ، فھو واقف على حافة ھي بين ا�مر وا�مر اUخر ، فاذا أصابه خير بقي على حافة ا�يمان 

، وان أصابه شر انتقل فوراً من ھذه الحافة التي ھو واقف عليھا الى ارض اخرى ، ھي غيُر 

أية لحظة ، ا�رض التي كان عليھا ، فصورة حركة التأرجح يميناً ويساراً ، وتوقع السقوط في 

تركھا النص لخيال المتلقي ، يرسمھا بذھنه وأحاسيسه ، تلك الحركة التي اكمل النص تفاصيلھا 

  .عندما اشار الى م�مح ا�طمئنان عند ا�صابة بالخير ، وصورة ا�نق�ب عند ا�صابة بالفتنة
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تخيلھا  وقريب من ھذا الباب بعض الحركات الغريبة على ا�نسان ، والتي يجد صعوبة في

� [:ايضاً ، ومثالھا ما في قوله تعالى¤$�m �¤$�m �X&َ7� &V#$�m �َgِO �sَ$ �¤$�m �¤$�m �X&َ7� &V#$�m �َgِO �sَ$ �¤$�m �¤$�m �X&َ7� &V#$�m �َgِO �sَ$ �¤$�m �¤$�m �X&َ7� &V#$�m �َgِO �sَ$* �¤��� �¤��� �!َ,�Uْ���	 �!�R� ����\�	 �¤��� �¤��� �!َ,�Uْ���	 �!�R� ����\�	 �¤��� �¤��� �!َ,�Uْ���	 �!�R� ����\�	 �¤��� �¤��� �!َ,�Uْ���	 �!�R� ����\�	* �4�h��&��5 ��
ِ\�	 �4�h��&��5 ��
ِ\�	 �4�h��&��5 ��
ِ\�	 �4�h��&��5 ��
ِ\�	

��F$ْy4�� �>َ� f#�َ��	 �Z��1ْ�ِ�� �F#$َ4َB�5 �4�h��&��5 �)�*�;�PِR��F$ْy4�� �>َ� f#�َ��	 �Z��1ْ�ِ�� �F#$َ4َB�5 �4�h��&��5 �)�*�;�PِR��F$ْy4�� �>َ� f#�َ��	 �Z��1ْ�ِ�� �F#$َ4َB�5 �4�h��&��5 �)�*�;�PِR��F$ْy4�� �>َ� f#�َ��	 �Z��1ْ�ِ�� �F#$َ4َB�5 �4�h��&��5 �)�*�;�PِR[]يتخيل مشھد دُك ، فاذا امكن للذھن ان ] 23- 21/الفجر

ا�رض في ذلك اليوم ، ومشھد مجيء جھنم على نوٍع من انواع التخييل او التشخيص ، فإن 

المتلقي سوف يبقى واقفاً ازاء تخيله لمجيء الرب وكيفية حدوث ھذا المشھد ، فالخيال سوف 

ن يضطرب في تخيل ھذه الحركة التي تتعارض في تخيلھا مع السنن المخزونة داخل الخيال ع

حدوث ا�شياء في عالم الدنيا ، تلك التي ان طبقھا ھنا ، تعارضت مع المعتقد وادخلت ا�نسان في 

  .باب تجسيم الخالق تعالى L عن ذلك علواً كبيراً 

ر بعض الب�غيين وجود محذوف داخل النص ، ُحِذف لغايات يتطلبھا المقام Rجاء (فـ . ولھذا قد

  .للخروج من ذلك المأزق) جاء امر ربك( في النص القرآني قدروه بـ) ربك

تمثيل لظھور ‘‘إ� ان الزمخشري كان اكثر دقة منھم في الموضوع ، فقد ذھب الى ان ذلك 

ايات اقتداره وتبيين اثار قھره وسلطانه ، ُمث@لت حاله في ذلك بحال الملك اذا حضر بنفسه ، ظھر 

  .)1(’’عساكره كلھابحضوره من آثار الھيبة والسياسة ما � يظھر بحضور 

فقد وجد بأن ھذا التصوير وھذه الحركة � يمكن . والى مثل ذلك اشار اليه البقاعي ايضاً 

تصورھا ا� من خ�ل المتخيل نفسه ، أي ما يجب ان تعكسه ھذه الصورة في قلب المتلقي 

مفاجآته � ما سيحدث في الحقيقة ، فإن الغاية من ھذا التصوير ھو اثارة المتلقي و. وخياله

وان لم يستطع . بحصول ا�حداث العظيمة في ذلك اليوم ، فض�ً عن صدق القرآن فيما يقول

فالقرآن ھنا يتكلم على طبيعة اخرى وارض اخرى وقوانين اخرى بعد ان . ا�نسان ادراك ذلك

  .تدك ا�رض وقوانينھا دكاً دكاً 

  

  الحركة المتعلقة بسرعة العرض: ثالثاً 

فمن المشاھد ما . قة بسرعة عرض المشاھد او بطئھا ازاء عين المتلقيوھي الحركة المتعل

يمر خاطفاً سريعاً ، ومنھا ما يعرض بطيئاً طوي�ً ، كل بحسب السياق الذي يرد فيه ، والد�لة 

المرتبطة بالموضوع ، والغرض الذي عرض من اجله المشھد في السياق ، ففي قوله 

��[Iََ �[:تعالى &)�;َ� &cِFْ~��	� َIَ]�� &)�;َ� &cِFْ~��	� َIَ]�� &)�;َ� &cِFْ~��	� َIَ]�� &)�;َ� &cِFْ~��	 �[	�ْ4َH �rU9�:�3 �z�"&�َ/َ� ِX&َ7� �J��"َ� �>ِR َjَ,َB&-�َ� ����U�1�� &0�� �[��*ْ��L�َ� ����Uَ$ ��9ْ��'�� ����9�Qْ� �[	�ْ4َH �rU9�:�3 �z�"&�َ/َ� ِX&َ7� �J��"َ� �>ِR َjَ,َB&-�َ� ����U�1�� &0�� �[��*ْ��L�َ� ����Uَ$ ��9ْ��'�� ����9�Qْ� �[	�ْ4َH �rU9�:�3 �z�"&�َ/َ� ِX&َ7� �J��"َ� �>ِR َjَ,َB&-�َ� ����U�1�� &0�� �[��*ْ��L�َ� ����Uَ$ ��9ْ��'�� ����9�Qْ� �[	�ْ4َH �rU9�:�3 �z�"&�َ/َ� ِX&َ7� �J��"َ� �>ِR َjَ,َB&-�َ� ����U�1�� &0�� �[��*ْ��L�َ� ����Uَ$ ��9ْ��'�� ����9�Qْ�
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�}��5�F���}��5�F���}��5�F���}��5�F��[]نجد بأن المشھد قد ُعرض عرضاً سريعاً خاطفاً ازاء عين المتلقي ، فاللقطات ] 45/الكھف ،

، وتطوي مراحل طويلة متوالية ، توحي للمتلقي بقصر  والصور المتعاقبة تقفز قفزات زمنية ھائلة

ة عرض ھذا المشھد ،  Rفالماء ينزل من ‘‘ھذه الحياة التي يستغرق تصورھا في الخيال إ� بمقدار مد

السماء ف� يجري و� يسيل ، ولكن يختلط به نبات ا�رض ، والنبات � ينمو و� ينضج ، ولكنه 

  .)1(’’ا بين ث�ث جمل قصار ينتھي شريط الحياةيصبح ھشيماً تذروه الرياح ، وم

وھذا ھو الغرض من سرعة عرض ھذا المشھد ، الذي جاء في السياق بعد ان ذكر القرآن 

الكريم قصة الرجلين والجنتين ، تلك التي صورت كيف اغترR احدھما بماله وملكه، وكيف ظن ان 

لنعمة فجأة من بين يديه، وكيف ُيحاط بالثمر لن تبيد جنته ابدا ، فاراد L ان يريه كيف ُتسلب ا

، وان ھذه الحياة الدنيا دار امتحان وعمل ، تمر بسرعة خاطفة على  والجنان في رمشة عين

��[    &)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�&)�;َ�    rsَ	��&cِFْ~	��&cِFْ~	��&cِFْ~	��cِFْ~&[: ا�نسان ، و� يبقى له منھا غير العمل الصالح ، قال تعالىrsَ]��rsَ]��rsَ]��    ِ0&9َ,�\�ِ0&9َ,�\�ِ0&9َ,�\�ِ0&9َ,�\�    ��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\��*ْ,�<�\    ��U�3�'�2َ/����U�3�'�2َ/����U�3�'�2َ/����U�3�'�2َ/��    ِ0&9َB�*�\ِ0&9َB�*�\ِ0&9َB�*�\ِ0&9َB�*�\    

��������&0&0&0&0    ٍc��*&Eَ�ٍc��*&Eَ�ٍc��*&Eَ�ٍc��*&Eَ�    ��U�3��*ْ�َ��2�	��U�3��*ْ�َ��2�	��U�3��*ْ�َ��2�	��U�3��*ْ�َ��2�	    ٍIْM�*ِRٍIْM�*ِRٍIْM�*ِRٍIْM�*ِR    ��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	��*ْ,�<�\�	    ��U�;�*&9�R��U�;�*&9�R��U�;�*&9�R��U�;�*&9�R    �rE&َb�rE&َb�rE&َb�rE&َb    ****�َBْ,�$�َBْ,�$�َBْ,�$�َBْ,�$    ِ0&9َB�*�Pْ��ِ0&9َB�*�Pْ��ِ0&9َB�*�Pْ��ِ0&9َB�*�Pْ��    &VَH�&VَH�&VَH�&VَH�    ��;َ,ُ$ُ���;َ,ُ$ُ���;َ,ُ$ُ���;َ,ُ$ُ�    &)َ��	&)َ��	&)َ��	&)َ��	    &)�,ْYَH&)�,ْYَH&)�,ْYَH&)�,ْYَH    �>&*���>&*���>&*���>&*��    �ًh&9� �ًh&9� �ًh&9� �ًh&9�     �َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	�َ�&F�Pَ��	    ��U�;َ��s�-��U�;َ��s�-��U�;َ��s�-��U�;َ��s�-    �rF�;َ��rF�;َ��rF�;َ��rF�;َ�    ****�Z�َ$�	�Z�َ$�	�Z�َ$�	�Z�َ$�	    �>َ��>َ��>َ��>َ�    

vF�Uَ.vF�Uَ.vF�Uَ.vF�Uَ.    َK�َ(َ�َK�َ(َ�َK�َ(َ�َK�َ(َ�    �>ِ"�2������>ِ"�2������>ِ"�2������>ِ"�2�����    ���3�	���3�	���3�	���3�	    �[�ِ	��Q�5�[�ِ	��Q�5�[�ِ	��Q�5�[�ِ	��Q�5    �َ�َ��َ�َ��َ�َ��َ�َ�    �Fَ]ْ$َ��Fَ]ْ$َ��Fَ]ْ$َ��Fَ]ْ$َ�    �!&*���!&*���!&*���!&*��    ًn���ًn���ًn���ًn���    �L�Eَ��	�L�Eَ��	�L�Eَ��	�L�Eَ��	    �rFَ�َ��rFَ�َ��rFَ�َ��rFَ�َ�    ****َI�-�m�	َI�-�m�	َI�-�m�	َI�-�m�	    �>َB�*�\�>َB�*�\�>َB�*�\�>َB�*�\    ���3�	���3�	���3�	���3�	    v)���َkv)���َkv)���َkv)���َk    �>�1ْ��*���>�1ْ��*���>�1ْ��*���>�1ْ��*��    َK�َGَK�َGَK�َGَK�َG    ������������    �0ُkَ��0ُkَ��0ُkَ��0ُkَ�    &Zَ�&Zَ�&Zَ�&Zَ�    �'9ِ"َH�'9ِ"َH�'9ِ"َH�'9ِ"َH    �[�4�3�[�4�3�[�4�3�[�4�3    �r'�Rَ��r'�Rَ��r'�Rَ��r'�Rَ�    

****����	����	����	����	    �0ُkَ��0ُkَ��0ُkَ��0ُkَ�    َd�E��1��َd�E��1��َd�E��1��َd�E��1��    ًd�U�C�َGًd�U�C�َGًd�U�C�َGًd�U�C�َG    &0�hَ��	&0�hَ��	&0�hَ��	&0�hَ��	    �J&m�m��J&m�m��J&m�m��J&m�m�    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    
�R�
�R�
�R�
�R�    �Z�'ِ\َ7�Z�'ِ\َ7�Z�'ِ\َ7�Z�'ِ\َ7    �rF&9�-�rF&9�-�rF&9�-�rF&9�-    ��;&*����;&*����;&*����;&*��    �r"َ,َ(*���r"َ,َ(*���r"َ,َ(*���r"َ,َ(*��  .]36-32/الكھف[ ]

عرض القرآن الكريم شريط الحياة ، ولكن في تمھل وبطء ھذه المرة ، فانه وفي سياق آخر ، ي

يقصد من تطويل عرض المشھد اطالة عرضه امام عين المتلقي ، ليتفكر في خلق L ويتدبر آياته 

&    ��FَH�FَH�FَH�FَHَ�َ(& �َ�َ(& �َ�َ(& �َ�َ(& [:، قال تعالىَ7� 
�� �x9ِR��*�5 �>َWَ,�1َ� r���� ����U�1�� &0�� َK�Lْ�َ� �>#,�� �Zَ�&َ7� 
�� �x9ِR��*�5 �>َWَ,�1َ� r���� ����U�1�� &0�� َK�Lْ�َ� �>#,�� �Zَ�&َ7� 
�� �x9ِR��*�5 �>َWَ,�1َ� r���� ����U�1�� &0�� َK�Lْ�َ� �>#,�� �Zَ�&َ7� 
�� �x9ِR��*�5 �>َWَ,�1َ� r���� ����U�1�� &0�� َK�Lْ�َ� �>#,�� �Zَ� �[��FَBَ� ��9ِ;�5 �)ُ. �>ُ����ْ�َ� �ً��,َBْM�� �rE&َb �>ِR �aِFْM�5 �)ُ. ِX �[��FَBَ� ��9ِ;�5 �)ُ. �>ُ����ْ�َ� �ً��,َBْM�� �rE&َb �>ِR �aِFْM�5 �)ُ. ِX �[��FَBَ� ��9ِ;�5 �)ُ. �>ُ����ْ�َ� �ً��,َBْM�� �rE&َb �>ِR �aِFْM�5 �)ُ. ِX �[��FَBَ� ��9ِ;�5 �)ُ. �>ُ����ْ�َ� �ً��,َBْM�� �rE&َb �>ِR �aِFْM�5 �)ُ. ِX

ِc��"ْ�َ7� 
��&	ُ/�� ��F$ْ�4َ� �!��َg 
�� �ZِO �r��َq�2 �>ُ,�<&P�5 �)ُ. ��Fَ�&���ِc��"ْ�َ7� 
��&	ُ/�� ��F$ْ�4َ� �!��َg 
�� �ZِO �r��َq�2 �>ُ,�<&P�5 �)ُ. ��Fَ�&���ِc��"ْ�َ7� 
��&	ُ/�� ��F$ْ�4َ� �!��َg 
�� �ZِO �r��َq�2 �>ُ,�<&P�5 �)ُ. ��Fَ�&���ِc��"ْ�َ7� 
��&	ُ/�� ��F$ْ�4َ� �!��َg 
�� �ZِO �r��َq�2 �>ُ,�<&P�5 �)ُ. ��Fَ�&���، فالمشھد ھنا ُعرض عرضاً بطيئاً ]21/الزمر[ ]

لسماء ، � يختلط مباشرة مع النبات ، بل يسلك مختلفاً عن العرض السابق ، فالماء النازل ھنا من ا

في ا�رض ينابيع على مھله ، وان النبات ھنا � يصبح ھشيما بسرعة فتذروه الرياح ، بل تصور 

ا�ولى التي تفيد التراخي ، فيمتص النبات الماء ) ثم(حياته في فسحة من الزمن ، وذلك بد�لة 

) ثم(وبد�لة  –، وتتعدد اشكاله والوانه ، وبعد مدة بدون استعجال ، ثم يأخذ بالنمو والخروج 

الثالثة يصبح اخيراً حطاماً بعد ان يموت ، ) ُثمR (يكبر ويصبح مصفراً، ومن َثمR وبد�لة  –الثانية 

أي ان المبدع قصد عرض المشھد بطيئاً امام عين المتلقي ، فأتاح له فرصة التمعن والتفكر في 

  .ما يتناسب مع السياق الوارد فيه قدرة L في الخلق ، وھو
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��;�(& 	��َ�[:وفي قوله تعالى��<ْ�َ� �>&*�� ُIُ$ْ/َH �rE&َb �>ِR �aِFْM�*َ� ِb�F�Pْ�� ِX&َ7� fَ�ِO ����Uْ�� ُS��1َ� �#�َ� �&	�F�5 &)َ��	َ��َ��	 &)�;����<ْ�َ� �>&*�� ُIُ$ْ/َH �rE&َb �>ِR �aِFْM�*َ� ِb�F�Pْ�� ِX&َ7� fَ�ِO ����Uْ�� ُS��1َ� �#�َ� �&	�F�5 &)َ��	َ��َ��	 &)�;����<ْ�َ� �>&*�� ُIُ$ْ/َH �rE&َb �>ِR �aِFْM�*َ� ِb�F�Pْ�� ِX&َ7� fَ�ِO ����Uْ�� ُS��1َ� �#�َ� �&	�F�5 &)َ��	َ��َ��	 &)�;����<ْ�َ� �>&*�� ُIُ$ْ/َH �rE&َb �>ِR �aِFْM�*َ� ِb�F�Pْ�� ِX&َ7� fَ�ِO ����Uْ�� ُS��1َ� �#�َ� �&	�F�5 &)َ��	َ� �sَ�َ� &)�;�1ُ� �sَ�َ� &)�;�1ُ� �sَ�َ� &)�;�1ُ� �sَ�َ� &)�;�1ُ�

�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5�Z	�F��&"�5[] ھذا المشھد، فالصورة المعتادة يمكن ان نلحظ ا�نواع الث�ثة للحركة في . ]27/السجدة

للتعبير عن تلك الحركة داخل ) نسوق(لحركة السحاب قد ُعرضت عرضاً جديداً بعد اختيار الفعل 

السياق ، فقد اتاح التعبير ليخال المتلقي ان يتخيل صورة سوق ا�نعام والدواب والعبيد من لدن 

  . سيٍد قوي جبار ، فھي تتحرك مطيعة ممتثلة �مر سيدھا

ومثلما صور المشھد الحركة الظاھرة للعيان ، صور ايضاً الحركة المضمرة المتروكة من 

قبل النص الى الخيال ، وھي المتمثلة بحركة نمو الزرع ، وكيف يرتفع ويكبر وتزاد أغصانه 

وأوراقه ، وصو�ً الى المرحلة التي يكون مناسباً فيھا ل�كل فيأكله الحيوان او ا�نسان ، كل ذلك 

رك للخيال ليرسم تفاصيله ويتخيل المدة التي يستغرقه ، فقد قفز التعبير من تصوير حركة اخراج ت

  . الزرع الى تصوير ا�كل تاركاً تلك الصورة المضمرة للخيال في الوسط

فلم . وكذلك الحال في الحركة المتعلقة بسرعة العرض ، فقد عرض ھذا المشھد سريعاً خاطفاً 

ور حركة السحاب ومن ثم تحوله الى الماء ، بل اقتصر ذلك بسوقه للماء ينتظر التعبير ان يص

ل فع�ً الى ماء في مخيلة المتلقي اثناء قراءته للنص. مباشرة Rولم يذكر ايضا كيف تمتص . فقد تحو

ا�رض الماء ، او كيف يسلك فيھا ينابيع ، بل ظھرت صورة النبات وھو يخرج بسرعة من تلك 

تصوير كبر النبات وطول مدة نموه، كل ذلك عرض عرضاً سريعاً ازاء ا�رض ، فض�ً عن 

  .المتلقي ، لغرض مقصود يتطلبه المقام ، وتناسب ملحوظ مع السياق

واخيراً �بد ان نشير الى ان السكون وعدم الحركة في الصورة فيه د�لة ايضا ، استثمرھا 

ة وسرعتھا د��ت مختلفة يفيد منھا القرآن الكريم في بعض صوره ومشاھده ، فاذا كانت للحرك

م الحدث وتزيد  المبدع اثناء التصوير ، فان السكون وعدم الحركة ُيوحي ايضا بد��ت ربما ُتَضخ@

فالسكون ليس مجرد فترة �لتقاط ا�نفاس ، . تأزم الصورة ، وتثير قلق المتلقي ، وتؤثر في مزاجه

  .المتلقي للصورة ، ومدى تفاعله معھا بل ربما كان له أثر في زيادة مقدار استجابة

وخير مثال على ذلك ، ما نجده في سورة العاديات ، فبعد ان بدأت السورة بعرض مشاھد 

مفعمة بالحركة الظاھرة المصورة لحركة الخيل السريعة وكيف توري ا�رض قدحاً وشرراً 

حاربين، وھو ما نجده في بارجلھا ، وھي تغير على ا�عداء في الصباح ، فيثار النقع وسط المت

�ً[:قوله تعالىQ&"َ~ �J��5�m��<ْ���	ً�Q&"َ~ �J��5�m��<ْ���	ً�Q&"َ~ �J��5�m��<ْ���	ً�Q&"َ~ �J��5�m��<ْ���	****    ً�2&'َG �J��5ِ��Uْ��َ�ً�2&'َG �J��5ِ��Uْ��َ�ً�2&'َG �J��5ِ��Uْ��َ�ً�2&'َG �J��5ِ��Uْ��َ�****    ً�Q&"�� �J����p�Uْ��َ�ً�Q&"�� �J����p�Uْ��َ�ً�Q&"�� �J����p�Uْ��َ�ً�Q&"�� �J����p�Uْ��َ�****    ً�<(َْ� �>ِR �Z&Fَ.َ/َ�ً�<(َْ� �>ِR �Z&Fَ.َ/َ�ً�<(َْ� �>ِR �Z&Fَ.َ/َ�ً�<(َْ� �>ِR �Z&Fَ.َ/َ�****     �>ِR �0ْq�N��َ� �>ِR �0ْq�N��َ� �>ِR �0ْq�N��َ� �>ِR �0ْq�N��َ�

ً�<&U�\ً�<&U�\ً�<&U�\ً�<&U�\[]نجد بأن التعبير ينتقل من ھذه الصور المفعمة بالحركة المستنبطة من ]5-1/العاديات ،

رت باسلوب آخر صيغة اسم الفاعل ت ارة وصيغة الفعل تارة اخرى ، الى صورة اخرى صو@



 )

وصياغة جديدة ، اختفت منھا الحركة ، وُحذفت كل اشارة لھا ، ف� وجود �سم الفاعل او الفعل 

�1�ِ��Z [:ھناك، بل على العكس من ذلك ، استثمر النص د�لة السكون في الجملة ا�سمية ، فقالTْ�� �ZِO �Z��1�ِTْ�� �ZِO �Z��1�ِTْ�� �ZِO �Z��1�ِTْ�� �ZِO

َ� �>�R�F��َ� �>�R�F��َ� �>�R�F��َ� �>�R�F��vm��*َWvm��*َWvm��*َWvm��*َW****    v'9ِ;�:َ� �!��َg fَ,�E �>#�ِO�	v'9ِ;�:َ� �!��َg fَ,�E �>#�ِO�	v'9ِ;�:َ� �!��َg fَ,�E �>#�ِO�	v'9ِ;�:َ� �!��َg fَ,�E �>#�ِO�	****    v'5�'�:َ� ِF&9َMْ�� ���Q�� �>#�ِO�	v'5�'�:َ� ِF&9َMْ�� ���Q�� �>#�ِO�	v'5�'�:َ� ِF&9َMْ�� ���Q�� �>#�ِO�	v'5�'�:َ� ِF&9َMْ�� ���Q�� �>#�ِO�	[]فالثبات وعدم الحركة يتناسب  ]8-6/العاديات ،

مع الموت والسكون بعد تلك الحرب والتحام الخيل ، ذلك الموت الذي لم يصوره النص مباشرة 

بعاده من خ�ل ايحاءات السكون ودقة في التعبير ، بل ترك للمتلقي يرسم صورته ، ويحدد ا

  .الصياغة والتعبير، وتقنية العرض المستخدمة في التصوير

ثم ينتقل النص فوراً الى جزء آخر من السورة يعقب ذلك السكون ، تعود اليه الحركة من 

� O �)َ,&<�5ِ[:جديد ، ولكنھا ھنا حركة بعثرة القبور ، وتحصيل ما في الصدور ، قال تعالىَ,َ�َ�ِO �)َ,&<�5 �َ,َ�َ�ِO �)َ,&<�5 �َ,َ�َ�ِO �)َ,&<�5 �َ,َ�َ� 
�� ��� �F�]&<�R �َg 
�� ��� �F�]&<�R �َg 
�� ��� �F�]&<�R �َg 
�� ��� �F�]&<�R �َg

ِ��"ُ(ْ��ِ��"ُ(ْ��ِ��"ُ(ْ��ِ��"ُ(ْ��****    ِ	�'���� 
�� ��� َI���2�	ِ	�'���� 
�� ��� َI���2�	ِ	�'���� 
�� ��� َI���2�	ِ	�'���� 
�� ��� َI���2�	****    v�ِ"َM#� �4�h��&��5 &)ِ;ِR )�;�R� �ZِOv�ِ"َM#� �4�h��&��5 &)ِ;ِR )�;�R� �ZِOv�ِ"َM#� �4�h��&��5 &)ِ;ِR )�;�R� �ZِOv�ِ"َM#� �4�h��&��5 &)ِ;ِR )�;�R� �ZِO[]لتمثل بعض ما سيحدث في . ]11-9/العاديات

ر الجزء ا�ول  –سريعاً  –ا�خرة من احداث ، وتصور  Rمشاھد القيامة والحساب ، بعد ان صو

مشيراً في الوقت نفسه الى الجزء . ا يجري فيھا من صراع وقتالمن السورة مشاھد الحياة وم

الوسطي الموحي بالسكون وعدم الحركة المناسبة للموت ورقود الناس في القبور ليكون ھو الجزء 

  .الفاصل بين المشھدين الرئيسين مشھد الحياة الدنيا ، ومشھد الحياة اUخرة

  



 )

  الصوت: المبحث الرابع

ھمة التي تزيد من عملية اثارة الصورة ، وذلك لما يمتلكه ھذا العنصر وھو من العناصر الم

من قدرة كبيرة على التأثير في الجو العام لھا ، واكسابھا مزيداً من الحيوية والتشويق ، فان وجود 

عنصر صوتي مضاف الى باقي العناصر يعني مشاركة المخيلة السمعية فض� عن المخيلة 

  .لك الصورة ، مما يزيد من عملية احيائھا وشد المتلقي اليھاالبصرية في رسم م�مح ت

ة تناسق وانسجام بين الصورة والصوت ، ازدادت عملية ا�ثارة، وانتقل  Rوكلما كان ھناك ثم

  .المتلقي الى جو ا�حداث ، وابتعد عن محيطه الذي يتواجد فيه

المشاھد التي يدخل فيه  وھذا ما نجده في كثير من صور القرآن ومشاھده ، ولعل من اولى

عنصر الصوت ويشارك في بنائه ، ھو ما نجده في بداية سورة البقرة ، وفي تمثيل L جل ج�له 


 [:لحال المنافقين في الحياة الدنيا ، قال تعالى�� &)�;�<ِR���َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R�	 v'&E��	 vJ��Uُ,ُk �>9�� ����U�1�� &0�� ٍ��9��َ$ &	َ� 
�� &)�;�<ِR���َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R�	 v'&E��	 vJ��Uُ,ُk �>9�� ����U�1�� &0�� ٍ��9��َ$ &	َ� 
�� &)�;�<ِR���َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R�	 v'&E��	 vJ��Uُ,ُk �>9�� ����U�1�� &0�� ٍ��9��َ$ &	َ� 
�� &)�;�<ِR���َ� �Z�ُ,�<&P�5 ٌS&F�R�	 v'&E��	 vJ��Uُ,ُk �>9�� ����U�1�� &0�� ٍ��9��َ$ &	َ�

���َg����َg����َg����َg��05ِF���َWْ��ِR ٌj9�Q�� �>#,���	 �J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������� &0�� &)ِ;�05ِF���َWْ��ِR ٌj9�Q�� �>#,���	 �J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������� &0�� &)ِ;�05ِF���َWْ��ِR ٌj9�Q�� �>#,���	 �J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������� &0�� &)ِ;�05ِF���َWْ��ِR ٌj9�Q�� �>#,���	 �J&��Uْ�� �َ4�2 ِt�E������� &0��، اذ تجد بأن عنصر الصوت المتمثل  ]19/البقرة[];ِ(& 

بصوت الرعد الشديد من أھم عناصر ھذا المشھد ، وا�كثر اثارة فيه ، والمرتكز الذي ُبنَي المشھد 

ة ذلك الصوت � على اساسه ، فان محاولة ادخال اولئك المنافقين اص Rابعھم في اذانھم كان بفعل شد

غير، وان المتلقي يتخيل سماع دوي ذلك الرعد اثناء قراءته ل|ية المباركة ، وفي تزامن مع تخيله 

رؤية ا�حداث المذكورة فيھا، حيث يتعاون كل من التخيSلين في رسم الم�مح الكاملة للصورة ، 

  .ه ازاء ما يراهوزيادة عملية اثارة المتلقي وتشويق

وفي مكان آخر من السورة نفسھا ، نجد عنصر الصوت بارزاً في أحد المشاھد المصورة في 

��[Iَُ [:القرآن الكريم ، وذلك عندما ضرب L مث� لحال الذين كفروا في الحياة الدنيا، قال تعالى�	 ُIَ]���	 ُIَ]���	 ُIَ]���	

ِO �x�U&1�5 َn ��UِR �t�<&*�5 ��4#�� ِIَ]�Uَ$ �	�Fَ�َ$ �05�4#��ِO �x�U&1�5 َn ��UِR �t�<&*�5 ��4#�� ِIَ]�Uَ$ �	�Fَ�َ$ �05�4#��ِO �x�U&1�5 َn ��UِR �t�<&*�5 ��4#�� ِIَ]�Uَ$ �	�Fَ�َ$ �05�4#��ِO �x�U&1�5 َn ��UِR �t�<&*�5 ��4#�� ِIَ]�Uَ$ �	�Fَ�َ$ �05�4#���Z�ُ,�(&<�5 َn &)�;َ� v
&U�E v)ْW�R �)�� r���'���	 r���E�m #n�Z�ُ,�(&<�5 َn &)�;َ� v
&U�E v)ْW�R �)�� r���'���	 r���E�m #n�Z�ُ,�(&<�5 َn &)�;َ� v
&U�E v)ْW�R �)�� r���'���	 r���E�m #n�Z�ُ,�(&<�5 َn &)�;َ� v
&U�E v)ْW�R �)�� r���'���	 r���E�m #n[]فسواء اكان  ]171/البقرة ،

صوت النعيق ُيمثل صوت الداعي ، او كان يمثل الصوت الذي تسمعه البھائم من الداعي التي � 

�  ، او كان ُيمثل الصوت المسموع من صياح ا�خرس الذي)1(تفھم منه غير التصويت والزجر

تفھم منه شيئاً غير ا�شارة ل�قبال او ا�دبار ، فإن المھم في ھذه الصورة ھو دخول عنصر 

الصوت فيھا ، ومشاركته في بنائھا ، وبشكل يمثل ا�ساس المھم في عملية احيائھا ، وتفاعل 

  .المتلقي معھا
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 )

خيال وقد يقتصر تصوير المشھد على عنصر الصوت فقط ، ويترك التعبير التصويري لل

��c [:يرسم باقي التفاصيل ، ففي قوله تعالى مصوراً أحد مشاھد غزوة بدر�PَB&N�َ� &)ُW�R� �Z�ُ]9�pَB&1َH ْgِO �c��PَB&N�َ� &)ُW�R� �Z�ُ]9�pَB&1َH ْgِO �c��PَB&N�َ� &)ُW�R� �Z�ُ]9�pَB&1َH ْgِO �c��PَB&N�َ� &)ُW�R� �Z�ُ]9�pَB&1َH ْgِO

�A���m&F�� �dَW�C�s�Uْ�� &0�� �8ْ�َ/ِR &)ُ$�'�U�� 
y�َ� &)ُWَ��A���m&F�� �dَW�C�s�Uْ�� &0�� �8ْ�َ/ِR &)ُ$�'�U�� 
y�َ� &)ُWَ��A���m&F�� �dَW�C�s�Uْ�� &0�� �8ْ�َ/ِR &)ُ$�'�U�� 
y�َ� &)ُWَ��A���m&F�� �dَW�C�s�Uْ�� &0�� �8ْ�َ/ِR &)ُ$�'�U�� 
y�َ� &)ُWَ�[]اقتصر الجزء ا�ول من المشھد على ذكر . ]9/ا�نفال

: في الصورة ، فصرخ ف�ن يصرخ صراخاً اذا استغاث فقال ا�ستغاثة ، وھي العنصر الصوتي

من دون تصوير باقي تفاصيل حالھم ، اذ ُترك النص رسم ذلك للخيال ، . )1(واغوثاه واصرختاه

ليفصل في رسم م�مح الخوف والفزع على وجوھھم ، مستنبطاً ذلك كله من الصورة السمعية ، 

لينتقل بعد ذلك الى تصوير الجزء الثاني من المشھد  وصوت ا�ستغاثة الذي م� اركان الصورة ،

  .، وھو تصوير كيفية استجابة L لھم، ومدھم بألف من الم�ئكة مردفين

وكذلك نجد عنصر الصوت بادياً في بعض الصور التي عرضت انتقام L تعالى من 

. تھلكھم عن آخرھم المكذبين ، ھذا اذا لم يكن ذلك ا�نتقام مجرد صوت عظيم ، او صيحة واحدة

كما ذكر ذلك القرآن الكريم مصوراً كيفية انتقام L تعالى من اصحاب القرية الذين كذبوا الرسل ، 

� fَ,�E [:قال تعالى. )2(وكذبوا الرجل المؤمن الذي جاء من اقصى المدينة يدعوھم وينذرھم�*ْ� �L�َ� ����	 fَ,�E ��*ْ� �L�َ� ����	 fَ,�E ��*ْ� �L�َ� ����	 fَ,�E ��*ْ� �L�َ� ����	

��U�1�� &0�� �'*�\ &0�� �[�'&<�R &0�� �>��&�َG��U�1�� &0�� �'*�\ &0�� �[�'&<�R &0�� �>��&�َG��U�1�� &0�� �'*�\ &0�� �[�'&<�R &0�� �>��&�َG��U�1�� &0�� �'*�\ &0�� �[�'&<�R &0�� �>��&�َG �A��ِL*�� ��*ُ$ ����	 �� �A��ِL*�� ��*ُ$ ����	 �� �A��ِL*�� ��*ُ$ ����	 �� �A��ِL*�� ��*ُ$ ����	 ��*    �Z	�'����- &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�'����- &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�'����- &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�'����- &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO[]اذ  ]29-28/يس ،

أثار النص التصويري ترقب المتلقي في بداية المشھد ليصل معه للصورة السمعية للصيحة ، تلك 

الم�مح وا�جزاء ، فيصور التي يتخيل سماعھا المتلقي قوية شديدة تصم ا�ذان ، ثم يرسم باقي 

  .حالھم وھم خامدون

وفي المشاھد المصورة لغضب L تعالى على عاد ، نجد عنصر الصوت حاضراً بقوة في 

�9��� ��[:جو المشھد ، قال تعالى�Qْ�� 
�� ِ�&L�Mْ�� �c�َ4�E &)�;َ(5�4�*�� �J��1�Qَ� ٍ6��5َ� 
�� �rF��&F�� �r�ِ &)ِ;&9َ,�E ��*ْ,�N&َ/َ��� ����9�Qْ�� 
�� ِ�&L�Mْ�� �c�َ4�E &)�;َ(5�4�*�� �J��1�Qَ� ٍ6��5َ� 
�� �rF��&F�� �r�ِ &)ِ;&9َ,�E ��*ْ,�N&َ/َ��� ����9�Qْ�� 
�� ِ�&L�Mْ�� �c�َ4�E &)�;َ(5�4�*�� �J��1�Qَ� ٍ6��5َ� 
�� �rF��&F�� �r�ِ &)ِ;&9َ,�E ��*ْ,�N&َ/َ��� ����9�Qْ�� 
�� ِ�&L�Mْ�� �c�َ4�E &)�;َ(5�4�*�� �J��1�Qَ� ٍ6��5َ� 
�� �rF��&F�� �r�ِ &)ِ;&9َ,�E ��*ْ,�N&َ/َ� �c�َ4�<َ��	 ��9ْ��' �c�َ4�<َ��	 ��9ْ��' �c�َ4�<َ��	 ��9ْ��' �c�َ4�<َ��	 ��9ْ��'

�Z	�F��&*�5 َn &)�3�	 ��L&-َ� ���F�-���Z	�F��&*�5 َn &)�3�	 ��L&-َ� ���F�-���Z	�F��&*�5 َn &)�3�	 ��L&-َ� ���F�-���Z	�F��&*�5 َn &)�3�	 ��L&-َ� ���F�-��[]عليھم بكونھا . ]16/فصلت L فقد وصف التعبير تلك الريح التي سلطھا

، اذ جمع التعبير الصورة )3(ريحاً صرصراً ، أي شديدة ھبوبھا وصوتھا، وقيل انھا باردة ايضاً 

لقوية لصوتھا في بناء ھذا المشھد ، مما ضاعف قوة الحركية الشديدة للرياح، والصورة السمعية ا

  .التصوير وحيويته ، ا�مر الذي ضاعف قوة التأثير ومقدار ا�نفعال
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 )

وكذلك نجد مثل ذلك في تصوير مشاھد القيامة والبعث في القرآن الكريم ، فقد ادخل القرآن 

جھا ، و�سيما تلك عنصر الصوت كاحد ابرز العناصر الداخلة في تركيب تلك المشاھد واخرا

ر الصيحة والنفخ في الصدر في آخر الزمان   .المشاھد التي ُتَصو@

ففي سورة يس مث�ً ، يتناول النص القرآني تصوير بعض مشاھد القيامة والحساب ، وذلك 

� �FُY*�5	 ًd�Q&9�� #nِO �Z	�� &)�3ُ4�-ْ/َH r��'�2	��Z��U���M�5 &)�3 [:بقوله تعالى�� �Z��U���M�5 &)�3�	 &)�3ُ4�-ْ/َH r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO �Z	�FُY*�5 ��� �Z��U���M�5 &)�3�	 &)�3ُ4�-ْ/َH r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO �Z	�FُY*�5 ��� �Z��U���M�5 &)�3�	 &)�3ُ4�-ْ/َH r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO �Z	�FُY*�5 ���*َB&1�5 �sَ�َB&1�5 �sَ�َB&1�5 �sَ�َB&1�5 �sَ� &)ِ;�,&3َ� fَ�ِO َn�	 ًd�9��&�َH �Z��<9�q &)ِ;�,&3َ� fَ�ِO َn�	 ًd�9��&�َH �Z��<9�q &)ِ;�,&3َ� fَ�ِO َn�	 ًd�9��&�َH �Z��<9�q &)ِ;�,&3َ� fَ�ِO َn�	 ًd�9��&�َH �Z��<9�q

�Z��<ِ\&F�5�Z��<ِ\&F�5�Z��<ِ\&F�5�Z��<ِ\&F�5[]اء الصيحة في ذلك اليوم ، ]50 -49/يس Rفي اشارة تصويرية الى موت الناس سريعاً جر ،

ثم ينتقل السياق الى تصوير ما سيحدث بعد ذلك ، فيصور عملية النفخ في الصور ثانية ، وبعث 

��Z�ُ,�1*�5 &)ِ;�R    	��ُ����	��ُ����	��ُ����	��ُ����[:الناس من جديد ، قال تعالى fَ�ِO ����'&\َ7� &0�� &)�3 �َgِTَ� ِ����� 
���Z�ُ,�1*�5 &)ِ;�R� fَ�ِO ����'&\َ7� &0�� &)�3 �َgِTَ� ِ����� 
���Z�ُ,�1*�5 &)ِ;�R� fَ�ِO ����'&\َ7� &0�� &)�3 �َgِTَ� ِ����� 
���Z�ُ,�1*�5 &)ِ;�R� fَ�ِO ����'&\َ7� &0�� &)�3 �َgِTَ� ِ����� 
، تلك ]51/يس[]��

���Fَu&Q	�Z[:الصورة التي يؤكدھا مرة اخرى بقوله ��*&5�'َ� vx9�U�\ &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�Fَu&Q�� ��*&5�'َ� vx9�U�\ &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�Fَu&Q�� ��*&5�'َ� vx9�U�\ &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO�Z	�Fَu&Q�� ��*&5�'َ� vx9�U�\ &)�3 �َgِTَ� r��'�2��	 ًd�Q&9�� #nِO &Vَ��َ$ &ZِO[]53/يس[ ،

ة صيحة واحدةفي د�لة على سرعة بعثھم، وسرعة جمعھم الذي � ي R1(ستغرق إ� ُمد(.  

فالمتلقي يتخيل سماع تلك الصيحة في ذلك المشھد ، ويتخيل سماع صوت النفخ في الصور 

و�سيما اذا كان   –ايضاً ، فيتفاعل مع ا�حداث المصورة في التعبير ، اذ يعمل العنصر الصوتي 

  .على زيادة ذلك ا�نفعال وتقوية ذلك التشويق –شديداً 

كرر ذكر الصيحة والنفخ في الصور في مشاھد القيامة ، وتكرر معه ايضا ذكر عنصر وقد ت

، غير انه في سورة المدثر ورد بتعبير آخر ، ممث� بالنقر في )2(الصوت الداخل في التصوير

ُ�ِ [:الناقور ، قال تعالىG��*�� 
�� �F�(ُ� �َgِTَ� ِ�ُG��*�� 
�� �F�(ُ� �َgِTَ� ِ�ُG��*�� 
�� �F�(ُ� �َgِTَ� ِ�ُG��*�� 
�� �F�(ُ� �َgِTَ� *v��1�E v6&��5 �4�h��&��5 �!��َ4َ�v��1�E v6&��5 �4�h��&��5 �!��َ4َ�v��1�E v6&��5 �4�h��&��5 �!��َ4َ�v��1�E v6&��5 �4�h��، فالنقر في الناقور معناه ]9-8/المدثر[]���5 �!��َ4َ&

، والمتلقي سيتخيل صوته اثناء قراءته للمشھد ، وھو )3(النفخ في الصور ايضاً ، وھو كھيئة البوق

  .العنصر ا�ساس الذي قام عليه بناء ھذا التصوير

���J& [:ولذلك وغيره سميت الساعة بالصاخة تارة ، وبالقارعة تارة اخرى ، قال تعالى�\ �َgِTَ� &J����\ �َgِTَ� &J����\ �َgِTَ� &J����\ �َgِTَ�

����������������ُd�-�ُd�-�ُd�-�ُd�-�     * * * *�>9�-َ� &0�� ��&F�Uْ�� �F���5 �6&��5�>9�-َ� &0�� ��&F�Uْ�� �F���5 �6&��5�>9�-َ� &0�� ��&F�Uْ�� �F���5 �6&��5�>9�-َ� &0�� ��&F�Uْ�� �F���5 �6&��5[ ][: ، وقال تعالى]34-33/عبس ُd�Eِ�َ(ْ�� ُd�Eِ�َ(ْ�� ُd�Eِ�َ(ْ�� ُd�Eِ�َ(ْ��**** ُd�Eِ�َ(ْ�� ���ُd�Eِ�َ(ْ�� ���ُd�Eِ�َ(ْ�� ���ُd�Eِ�َ(ْ�� ���، ]2-1/القارعة[ ]
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ھا Rوالقارعة ھي البلية التي تقرع القلب بشدة )1(فالصاخة ھي الصاكُة بشدة صوتھا ا�ذان فتُصم ،

 R2(ة اعتمادالمخافة ، وقرع يقرع قرعا ، ھو الصوت بشد(.  

وفي مشاھد العذاب في ا�خرة ، نجد عنصر الصوت بارزاً ايضاً ، ففي قوله تعالى واصفاً 

� 	�َb����r[: السعيرًY�9َpَH ��;َ� ���<�U�N �'9�<�R ٍZ�َW�� &0�� )�;Hَْ�� �َgِO�r���َb�	 �ًY�9َpَH ��;َ� ���<�U�N �'9�<�R ٍZ�َW�� &0�� )�;Hَْ�� �َgِO�r���َb�	 �ًY�9َpَH ��;َ� ���<�U�N �'9�<�R ٍZ�َW�� &0�� )�;Hَْ�� �َgِO�r���َb�	 �ًY�9َpَH ��;َ� ���<�U�N �'9�<�R ٍZ�َW�� &0�� )�;Hَْ�� �َgِO[]نجد المشھد مكوناً من صورتين ]12/الفرقان ،

لسعير للكافرين على الرغم من بعد المسافة فيما بينھا ، ا�ولى تمثل صورة بصرية تصّور رؤية ا

وبينھم ، وعلى اساس تقنية التشخيص التي جعلت من السعير كائناً ھائ�ً يرى من بعيد ، وتمثل 

ر سماع اولئك الكافرين صوت جھنم المملوء غيظاً وزفيراً وحنقاً عليھم  الثانية صورة سمعية تصو@

اً، والصورة الثانية ھي التي يتجلى فيھا عنصر الصوت ، فالمتلقي على الرغم من بعد المسافة ايض

سيتخيRل سماع صوت ذلك الغيظ والزفير الذي يسمعه اولئك الكافرون ، وترتسم في مخيلته ظ�ل 

صت قب� كائنا حيا قادرا على الرؤية  الغضب والقوة والبطش الذي عليه السعير ، وھي قد ُشخ@

  .وا�دراك

لئك الكافرون الى جھنم ، فان صوتھا وزفيرھا سيكون اقوى واشد في وعندما يصل او

9;��    �ُ�ْ)ُ���ُ�ْ)ُ���ُ�ْ)ُ���ُ�ْ)ُ��    gِO�َgِO�َgِO�َgِOَ�[: اسماعھم ، قال تعالى����;9����;9����;9��    ���<�U�N���<�U�N���<�U�N���<�U�N    ��;َ���;َ���;َ���;َ�    �ً(9ِ;� �ً(9ِ;� �ً(9ِ;� �ً(9ِ;�     �
�3�	�
�3�	�
�3�	�
�3�	    ��ُ�َH��ُ�َH��ُ�َH��ُ�َH[]فصوت جھنم المذكور في ھذا ]7/الملك ،

ن مصدر المشھد يم� اذن المتلقي المتخيل ، فالصورة تصور الحدث من داخل جھنم، وقريباً م

  .الصوت ، مما يزيد من قوة الصورة ، ومقدار اثارتھا ل�نفعال

وليس ھذا فقط ، بل ان صوت صراخ اولئك الكافرين واستغاثتھم من ھول العذاب يم� بقوته 

� �َ>&I�Uْ [: بعض الصور ايضاً ، وھو ما صوره القرآن الكريم بقوله�*&\ِF&-َ� ��*�R� ��;9�� �Z��-ِFَq&��5 &)�3�	 ْI�U&<َ� ��*&\ِF&-َ� ��*�R� ��;9�� �Z��-ِFَq&��5 &)�3�	 ْI�U&<َ� ��*&\ِF&-َ� ��*�R� ��;9�� �Z��-ِFَq&��5 &)�3�	 ْI�U&<َ� ��*&\ِF&-َ� ��*�R� ��;9�� �Z��-ِFَq&��5 &)�3�	 �rQ����� �rQ����� �rQ����� �rQ�����

ُI�U&<َ� ��*ُ$ ��4#�� �F&9َ�ُI�U&<َ� ��*ُ$ ��4#�� �F&9َ�ُI�U&<َ� ��*ُ$ ��4#�� �F&9َ�ُI�U&<َ� ��*ُ$ ��4#�� �F&9َ� .... .... .... ....[]�5:&�ِ� ��ْ��\��]�[: ، وقوله تعالى]37/فاطر ِI&;�Uْ��َ$ ����UِR ��ُ.�َp�5 ��ُ]9�pَB&1�5 &ZِO�	�[��\��ْ�� �ِ�&:�5 ِI&;�Uْ��َ$ ����UِR ��ُ.�َp�5 ��ُ]9�pَB&1�5 &ZِO�	�[��\��ْ�� �ِ�&:�5 ِI&;�Uْ��َ$ ����UِR ��ُ.�َp�5 ��ُ]9�pَB&1�5 &ZِO�	�[��\��ْ�� �ِ�&:�5 ِI&;�Uْ��َ$ ����UِR ��ُ.�َp�5 ��ُ]9�pَB&1�5 &ZِO�	................ 

، فصوت الصراخ وا�ستغاثة ھنا ينسجم مع باقي اجزاء البناء في الصورة ، فيعمل ]29/الكھف[]

ة ا�نفعال ، وذلك �نه يعبر عن صوت ا[لم والبكاء وا�ستغاثة على اثارة المتلقي ، ويزيد م Rن حد

، فھو صراخ شديد ناتج من اقسى صور العذاب ، واشد انواع التعذيب ، تلك المراد نقلھا الى 

  .المتلقي ، واثارة نوازع الخوف والترھيب لديه

                                                             

  .10/277: المصدر نفسه: ظ) 1(

  .10/399: المصدر نفسه: ظ) 2(



 )

9;�� �َ/َ�َ/َ�َ/َ�َ/َ[: ولھذا يعبر عنه القرآن الكريم في مكان آخر بالزفير والشھيق�� &)�;َ� ِ��*�� 
��َ� ��ُ(�  �05�4#�� ��� ��;9�� &)�;َ� ِ��*�� 
��َ� ��ُ(�  �05�4#�� ��� ��;9�� &)�;َ� ِ��*�� 
��َ� ��ُ(�  �05�4#�� ��� ��;9�� &)�;َ� ِ��*�� 
��َ� ��ُ(�  �05�4#�� ���

vt9ِ;� �	 v���َbvt9ِ;� �	 v���َbvt9ِ;� �	 v���َbvt9ِ;� �	 v���َb[]وقد ذھب كثير من اصحاب التفسير الى ان الزفير بمنزلة ابتداء صوت  ]106/ھود

، وبذلك تكون ھذه الصورة � تحتوي )1(الحمار بالنھيق ، والشھيق ھو بمنزلة آخر صوت الحمار

عن صوت اولئك الكافرين في النار فقط ، بل تحتوي على على عنصر الصوت الشديد المعبر 

  .د��ت واشارات واضحة با�ستخفاف والتحقير ايضا

ة اشارات لعنصر الصوت ايضاً ، إ� انه جاء  Rاما في صور النعيم ومشاھد الجنة ، فقد كان ثم

 على عكس ما موجود في صور النار ومشاھد العذاب ، فقد اقتصر عنصر الصوت في صور

9;�� � �r�ْpَ	�nَ [:قال تعالى. الجنة على عدم سماع المؤمنين فيھا اللغو وا�صوات المزعجة�� �Z��<�U&1�5 َn َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn

�rU9�.ْ/َH�rU9�.ْ/َH�rU9�.ْ/َH�rU9�.ْ/َH[][: ، وقال تعالى]25/الواقعة�rR�#4�$ َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn�rR�#4�$ َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn�rR�#4�$ َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn�rR�#4�$ َn�	 �r�ْpَ� ��;9�� �Z��<�U&1�5 َn[]ا�مر الذي يجعل المتلقي ]35/النبأ ،

رخية الناعمة المتناسبة مع اجواء النعيم والسعادة في تلك الجنان ، يتخيل سماع ا�صوات الھادئة ال

فاولئك اليوم ابعد ما يكونوا عن العذاب، وعن جھنم ، فھي على الرغم من قسوة زفيرھا وشھيقھا 

الذي ُيسمع على ُبعد المسافات ، فان اولئك المؤمنين � يسمعون منه شيئا ، في د�لة على بعدھم 

��"&>�'�	�Z[: ب والمَعذبين ، قال تعالىالكبير عن العذا ��;&*�E �!�hَ�&	ُ� f�*&1�Qْ�� ��*�� &)�;َ� &Vَ(�"�N �05�4#�� �ZِO�Z	�'�<&"�� ��;&*�E �!�hَ�&	ُ� f�*&1�Qْ�� ��*�� &)�;َ� &Vَ(�"�N �05�4#�� �ZِO�Z	�'�<&"�� ��;&*�E �!�hَ�&	ُ� f�*&1�Qْ�� ��*�� &)�;َ� &Vَ(�"�N �05�4#�� �ZِO�Z	�'�<&"�� ��;&*�E �!�hَ�&	ُ� f�*&1�Qْ�� ��*�� &)�;َ� &Vَ(�"�N �05�4#�� �ZِO    *     �Z��<�U&1�5 َn �Z��<�U&1�5 َn �Z��<�U&1�5 َn �Z��<�U&1�5 َn

�Z	�'����- &)�;�1ُ��َ� &V�;َB& � ��� 
�� &)�3�	 ��;�19�1�2�Z	�'����- &)�;�1ُ��َ� &V�;َB& � ��� 
�� &)�3�	 ��;�19�1�2�Z	�'����- &)�;�1ُ��َ� &V�;َB& � ��� 
�� &)�3�	 ��;�19�1�2�Z	�'����- &)�;�1ُ��َ� &V�;َB& � ��� 
�� &)�3�	 �  .]102-101/ا�نبياء[ ]�19�1�2;�

                                                             

  .6/66: التبيان: ظ) 1(



 )

  التنويع: المبحث الخامس

التنويع في حياته ومشاھداته ، فھو سريع الملل من ا�شياء  ا�نسان في تكوينه ميال الى

الثابتة والصور المكررة ، لذلك جاء التصوير القرآني متنوعاً متجدداً ، سواء من حيث تنوع 

  .حجوم اللقطات ، او زوايا التصوير ، او التجديد في اسلوب العرض ، او الحركة او غير ذلك

كاناً وخلقاً على اساس التنوع في الفصول والليل والنھار وما وكذلك خلق L الدنيا زماناً وم

فيھما من تنوع وحركة ، وفي الوان الرياض والحيوانات وا�حجار والجبال ، وتغير الطعوم 

والروائح وا�شكال والھبات ، وكذلك ھو خلق L تنوع في كل شيء ليدل ھذا التنوع على خالق 

متنوع ، ليدل ھذا التنوع كله على نوع واحد ثابت ، وفي التنوع واحد معجز ، فكما ھو واحد خلقه 

  .العلم والمعرفة واUيات البينات التي تؤدي الى علم ا�نسان بالخالق الحكيم

ا� ان التنويع المھم ھنا ھو التنويع في التصوير ، � من حيث التنويع في اللقطات والمشاھد 

في التصوير ، فض� عن التنويع في البناء وا�خراج  بل من حيث التنويع في الموضوع والتكوين

، فالمتلقي عندما يقف ازاء مشاھد متعددة ولقطات متنوعة تمرS سريعاً امامه في موقف واحد � 

يتمكن من استيعابھا بشكل كامل ، فھو فور م�حظته للصورة ا�ولى او المشھد ا�ول ، ينتقل 

، من دون معرفة تامة او استيعاب كامل بتفاصيل تلك بسرعة الى الصورة او المشھد الثاني 

الصورة واسرارھا ، مما يخلق لديه عملية بحث متواصلة عن ا�جوبة ، وتثار فيه حالة الترقب ، 

وتتضاعف لديه مشاعر ا�ستغراب ، وصو�ً الى نھاية المقطع المصور الذي سيرسم في مخيلة 

حد ازاءه ، يتمثل بالفكرة العامة للموضوع ، فض�ً المتلقي صورة جامعة لما احتواه، وموقف مو

  .عن الغرض العام له

وھذا � يعني ان تركيب بعض الصور والمشاھد الكلية المعتمدة على عدد من الصور 

الجزئية المختلفة ، يكون بصورة اعتباطية غير مدروسة ، فكل صورة او مشھد جزئي من تلك 

ي التركيب ، والجودة في البناء ، وا�بداع في ا�خراج ، ا�مر المشاھد �بد من ان يتميز بالّدقة ف

ر ، فينفعل معه ويتأثر به ، إ� ان ھذا  Rالذي يدركه المتلقي الفطن كلما قرأ ذلك النص المصو

ا�نفعال وھذا التشويق سيتضاعف كلما تضاعف عدد تلك الصور المعروفة ازاءه ، وتزداد بذلك 

  .حالة الشّد والتفاعل ايضاً 
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الصور والمشاھد المبينة �نواع الخلق ، وذلك في باب التحدي ، امام اولئك الذين يعبدون آلھة من 

، وكل صورة تحمل في تكوينھا عنصر الغرابة الذي يثير المتلقى ، ذلك الذي كلما حاول دونه 

الوقوف برھة ازاء صورة معينة ليكشف اسرارھا ؛ جاءته صورة اخرى تحمل مزيداً من الغرابة 

وا�سرار ، حتى اذا انتھى من مشاھدة الجميع ، � يجد نفسه ا� وقد وصل الى اقصى حا�ت 

  . تعجب وا�نبھار، واذعن في المقابل للحقيقة ، واضمحلت لديه جميع نوازع ا�نكارا�ثارة وال

فالمتلقي � يجد الفرصة المناسبة للتفكر بالصورة ا�ولى التي فاجأته بصورة السماء 

المرفوعة ب� عمد ، فاذا ھو قد تفاجأ مرة اخرى بصورة تلك الجبال التي تلقى على ا�رض، وفي 

عناصر اثارة تضاف الى تلك المستنبطة من ذلك التكوين العجيب للجبال وھذه  عملية ا�لقاء

الصور قد بنيت على الصياغة المحتملة للغة ، فھل السماء ب� عمد مرئية ، ام ھي ب� عمٍد اص�ً 

والصورة التي بعدھا ، . ، فالصورة قد بنيت على تفاوت ادراك الذھن الذي يتلقى ھذه الصورة

ما فيھا من رواسي ، لئ� تميد بالخلق، فھي ترسي ا�رض المتحركة ، وما دامت ويرى ا�رض و

ا�رض تحتاج الى ثوابت تثبتھا �نھا متحركة، وما دامت السماء ترونھا مرفوعة فالعقل المخلوق 

سيقر من ان ھذا الرفع يحتاج الى عمد، فھل ھي مرفوعة بغير عمد ام ھي مرفوعة بعمد غير 

نين تكون بمثابة العمد غير المرئية ، وھذا ا�نتقال بين السماء وا�رض ، والعمد مرئية ، أي بقوا

المرئي وغير المرئي ، فض�ً عن وجود العمد من عدمه يدخل في باب التنويع الذي يجعل الذھن 

مشغو�ً متفاع�ً، مع الصور المعروضة بين يديه، لينتقل بعدھا الى حركة اخرى مختلفة ، 

بانواع الدواب المنتشرة  –بسرعة  –زال يتمعن منظر تلك الجبال ، فاذا الصورة تم� والمتلقي ما 

على ا�رض ، ومن مختلف ا�نواع وا�لوان ، حين يحاول المتلقي ان يتفحص تلك ا�نواع من 

الدواب ، ُيفاجأ ثانية بنزول الماء من السماء، وھو ا�مر العجيب ايضاً ، والصورة الغريبة كذلك ، 

يختزل النص التعبير ، وينتقل بالمتلقي فورا الى ما بعد عملية انزال المطر ، وتصوير انبات  بل

��0&[مختلف انواع النبات على ا�رض ، الذي اختصر ذكر انواعه واشكاله بمجرد قوله &0��&0��&0��    yIُ$yIُ$yIُ$yIُ$    ٍa&	َbٍa&	َbٍa&	َbٍa&	َb    

ٍ)5ِFَ$ٍ)5ِFَ$ٍ)5ِFَ$ٍ)5ِFَ$[.  

ة الخلق وقدرة ليصل المتلقي حينھا الى اقصى درجات ا�نفعال والتعجب ، وتتضح لديه حقيق

  .الخالق ، ليأتي السياق بعدھا بسؤال المنكرين عما خلق اUخرون ، بعد ان اخرسھم بالجواب

وشبيه بذلك ما نجده في بداية سورة النبأ ، فقد اراد L ان يثبت حقيقة قيام الساعة ، من خ�ل 

ل تذكيرھم بقدرة L اجابة اولئك المشككين الذين يسألون عن ذلك النبأ العظيم ، وذلك من خ�

المتمثلة بعظيم خلقه ، ا� انه � يكتفي بايراد نموذج واحد معجز من نماذج خلقه ، فيذكر مجموعة 

متنوعة منھا على شكل صور ومشاھد تتوالى داخل النص، وتتعاقب امام المتلقين لمضاعفة الحجة 



 )
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تصور خلق L العظيم، وتثير تعجب المتلقي ، وتستفز استغرابه ، وتحيط به من جميع الجوانب ، 

فسحة يلتقط فيھا انفاسه ، ليذعن في النھاية الى الحقيقة ،  حتى � يجد له متنفساً يلجأ اليه ، او

ويصّدق ما يقوله الخالق عزوجل، في ان الذي يكون قادراً على ذلك كله يكون قادراً على قيام 

  .الساعة ، واعادة احياء الناس من جديد

رة لقدرة L تعالى في الخلق ، الو اردة في سياق و� تنحصر تقنية التنويع في المشاھد المصو@

الجدل واثبات الحجة في اكثر ا�حيان ، بل نجد ھذه التقنية معتمدة في مشاھد اخرى في القرآن 

  .الكريم ، و�سيما تلك المشاھد المصورة للنعيم في الجنة او العذاب في النار

فھو عندما يعرض صوراً ومشاھد تتناول اشكا�ً مختلفة من صور النعيم في ا�خرة، يقصد 

ذلك زيادة الشعور بالترغيب عند المتلقي ، ومضاعفة ا�حساس باللذة والرغبة لديه ، فكلما من 

ق ازاء صورة نعمة معينة ، اعقبھا النص بصورة اخرى مرادفة زادت من ذلك التشوق لديه ،  Rتشو

  .وھكذا لعدة مرات ، حتى يصل الى اعلى درجات ا�نفعال ، واشدR حا�ت التأثر

ما نجده من ھذه الصور المتنوعة للنعيم الذي اعده L لعباده الصالحين في  ومثال على ذلك

��>&,v6�ُ [: قوله تعالى ٌSbِْ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� v6�ُ,&<�� ٌSbِْ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� v6�ُ,&<�� ٌSbِْ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ� v6�ُ,&<�� ٌSbِْ &)�;َ� �!�hَ�&	ُ�**** �Z����FْW�� &)�3�	 �>�$���َ� �Z����FْW�� &)�3�	 �>�$���َ� �Z����FْW�� &)�3�	 �>�$���َ� �Z����FْW�� &)�3�	 �>�$���َ�**** ِ)9�<�*�� �J��*�\ 
�� ِ)9�<�*�� �J��*�\ 
�� ِ)9�<�*�� �J��*�\ 
�� ِ)9�<�*�� �J��*�\ 
��**** �A�,ِR�َ(َB�� ٍ�F�N fَ,�E �A�,ِR�َ(َB�� ٍ�F�N fَ,�E �A�,ِR�َ(َB�� ٍ�F�N fَ,�E �A�,ِR�َ(َB�� ٍ�F�N fَ,�E**** &)ِ;&9َ,�E ���َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5

 �A�<�� &0�� ٍ?ْ/َWِR �A�<�� &0�� ٍ?ْ/َWِR �A�<�� &0�� ٍ?ْ/َWِR �A�<�� &0�� ٍ?ْ/َWِR****���َu&9�R���َu&9�R���َu&9�R���َu&9�R     �AِRِ��:,�� ��#4َ� �AِRِ��:,�� ��#4َ� �AِRِ��:,�� ��#4َ� �AِRِ��:,�� ��#4َ�**** �Z�ُ��L*�5 ��;&*�E &)�3 َn�	 ٌK&�َ� ��;9�� َn �Z�ُ��L*�5 ��;&*�E &)�3 َn�	 ٌK&�َ� ��;9�� َn �Z�ُ��L*�5 ��;&*�E &)�3 َn�	 ٌK&�َ� ��;9�� َn �Z�ُ��L*�5 ��;&*�E &)�3 َn�	 ٌK&�َ� ��;9�� َn**** vA�E ��&F#q�� �J��F���َG &)�3�'&*�E�	 vA�E ��&F#q�� �J��F���َG &)�3�'&*�E�	 vA�E ��&F#q�� �J��F���َG &)�3�'&*�E�	 vA�E ��&F#q�� �J��F���َG &)�3�'&*�E�	**** v|&9�R �0�;#�َ/َ$ v|&9�R �0�;#�َ/َ$ v|&9�R �0�;#�َ/َ$ v|&9�R �0�;#�َ/َ$

 vZ��*ْW�� vZ��*ْW�� vZ��*ْW�� vZ��*ْW��**** �Z�ُ�����1َB�5 ٍ|&<�R fَ,�E &)�;ُu&<�R َI�"ْGَ/َ� �Z�ُ�����1َB�5 ٍ|&<�R fَ,�E &)�;ُu&<�R َI�"ْGَ/َ� �Z�ُ�����1َB�5 ٍ|&<�R fَ,�E &)�;ُu&<�R َI�"ْGَ/َ� �Z�ُ�����1َB�5 ٍ|&<�R fَ,�E &)�;ُu&<�R َI�"ْGَ/َ�****v05ِFَG 
�� �Z�َ$ 
y�ِO &)�;&*�� ٌI�C�َG َK�َGv05ِFَG 
�� �Z�َ$ 
y�ِO &)�;&*�� ٌI�C�َG َK�َGv05ِFَG 
�� �Z�َ$ 
y�ِO &)�;&*�� ٌI�C�َG َK�َGv05ِFَG 
�� �Z�َ$ 
y�ِO &)�;&*�� ٌI�C�َG َK�َG[ ]ففض� عن ]51-41/الصافات ،

التنويع في اختيار حجوم اللقطات ، وزوايا التصوير، والتنويع في الحركة ، وصيغ الفعل المبنية 

للمعلوم تارة ، وللمجھول تارة اخرى، وا�خت�ف في ا�جمال او التفصيل ، نجد في النص تنويعاً 

وذكر الجنة والنعيم ،  واضحاً �لوان النعم واشكالھا، فقد عرض النص لصور الطعام والشراب

وصور كيفية الجلوس وطبيعة العيش ، والنَِعم المادية وا�خرى المعنوية ، وفّصل في الشراب ، 

واختزل في الفاكھة ، واضمر الولدان ، واظھر الحور العين ، واعتمد على اسلوب الوصف 



 )

م المتنوعة ، التي والحوار ، وغير ذلك من ا�ساليب المتنوعة المعتمدة في تصوير ھذه الِنعَ 

  .يتضاعف انفعال المتلقي كلما استمر في قراءتھا وتخيل صورھا

وكذلك نجد تقنية التنويع في مشاھد العذاب ايضاً ، فالتنويع في العذاب على اساس السلوك 

المتنوع المنحرف ، والتنويع في النعيم على اساس ا�ستكثار المتنوع للسلوك الصحيح الكثير ، 

ن يجازي الفعل المتنوع بفعل واحد ثابت ، غير انھا في العذاب تزيد من انفعال وحاشى F ا

المتلقي بصورة عكسية ، فتضاعف خوفه وألمه ، وتضاعف قلقه وانزعاجه ، وتخلق لديه 

ا�حساس بالرھبة بعد ان خلقت تلك الصور الماضية ا�حساس بالترغيب ، وخير مثال على ذلك 

�OِOِOِO ِ6�Ĝِ[:ما نجده في قوله تعالىL�� ���F�P�  �Z ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �Z ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �Z ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �Z* ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ=* ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$*     ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$* fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�-

 ِ)9�Q�Pْ�� ������N ِ)9�Q�Pْ�� ������N ِ)9�Q�Pْ�� ������N ِ)9�Q�Pْ�� ������N* ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ. ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ.* �)5ِFَWْ�� �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �)5ِFَWْ�� �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �)5ِFَWْ�� �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg �)5ِFَWْ�� �L5ِL�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO Sُْg*�3 �ZِO�3 �ZِO�3 �ZِO�3 �ZِO�Z	�FَB&UَH �>ِR &)ُB*ُ$ ��� �َ4�Z	�FَB&UَH �>ِR &)ُB*ُ$ ��� �َ4�Z	�FَB&UَH �>ِR &)ُB*ُ$ ��� �َ4�Z	�FَB&UَH �>ِR &)ُB*ُ$ ��� �َ4[ 

، فعلى الرغم من ان صورة واحدة من صور العذاب ھذه كافية للقضاء على ]50-43/الدخان[

شعور المتلقي با�مان ، فان النص � يكتفي بذلك ، بل يصور مشاھد مختلفة لصور العذاب ، 

ي ھو كالمھل يغلي في البطون، الواحدة تلو ا�خرى ، فاذا فرغ من تصوير طعام شجرة الزقوم الذ

) اعتلوه(وتخيل المتلقي شعور ا�لم يمزق بطنه ، فانه يفاجئه بقوة السحب وما تدل عليه صيغة 

ة على رأسه ، كأقسى نوع  Rھذه المر Sمن قوة وقسوة فيلقى في الجحيم ، و� يشعر ا� والحميم ُيَصب

بعد ھذا كله يأتي النص ليذكر العذاب من انواع العذاب ، وأشنع صورة من صور ا�لم ، ثم و

المعنوي، المتمثل بذلك الصوت الذي تظھر منه ع�مات التأنيب والتحقير وا�ستصغار ، لتجتمع 

عليه اشد انواع العذاب ، وأشنع صور التنكيل ، حتى ليكاد المتلقي يختنق فرقاً ورھبة ويصل الى 

المشاھد وينتھي من ھذا المقطع من القرآن الكريم ذروة التأثر وا�نفعال عندما يصل الى نھاية ھذه 

، وما ذلك كله ا� بسبب اعتماد تقنية التنويع في العرض ، فض�ً عن باقي ا�ساليب والتقنيات 

  .ا�خرى

ويمكن ان نضيف وسيلة اخرى من وسائل التنويع ، وھي تلك المتمثلة بادخال الحوار في 

أثر بارز في اضاءة بعض جوانب الصورة المتعلقة  التعبير التصويري للمشھد ، فالحوار له

فض�ً عما للحوار من اثر مھم في كسر رتابة الوصف . )1(بمشاعر الشخوص وأحاسيسھم

التصويري الذي يطول في بعض ا�حيان ، اذ يحل محله في عرض ا�فكار والمشاعر ، فيتيح 
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 )

، ويساعد في )1(ومساراتھا للخيال الفرصة في اكمال تفاصيل الصورة ، وربط خيوط احداثھا

  .تنشيط ذھن المتلقي وزيادة تفاعله وتأثره بما يراه

��J 	��َ>�9(ٍ [: ففي قوله تعالى يصف حال المتقين في ا�خرة�*�\ 
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vZ��*ْW��vZ��*ْW��vZ��*ْW��vZ��*ْW��عدھا كنوع من انواع التنويع في التعبير التصويري ، يضيف الحوار ب]24-17/الطور[ ]

للمشھد ، ويكمل من خ�له رسم باقي التفاصيل وا�حداث ، ويعبر عن اراء اولئك المتقين 

ومشاعرھم في الجنة ، ويعود ليرسم صورة ارتجاعية لھم في الدنيا من خ�ل ذلك الحوار أيضاً ، 
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�)9�2�F�� �F�"ْ�� ���3 �>#�ِO �[��E&'َ� ُI&"َG &0�� ��*ُ$ �#�ِO�)9�2�F�� �F�"ْ�� ���3 �>#�ِO �[��E&'َ� ُI&"َG &0�� ��*ُ$ �#�ِO�)9�2�F�� �F�"ْ�� ���3 �>#�ِO �[��E&'َ� ُI&"َG &0�� ��*ُ$ �#�ِO�)9�2�F�� �F�"ْ�� ���3 �>#�ِO �[��E&'َ� ُI&"َG &0�� ��*ُ$ �#�ِO[ ]الى فيكسر الرتابة عند المتلقي ، ويشّده بقوة  ]28-25/الطور

  .المشھد المعروض

وفي مشاھد العذاب والنار ، نجد الحوار حاضراً ايضاً ، فھو � يسھم في تنويع اسلوب 

التعبير التصويري فقط ، بل له مشاركة مھمة في احياء الصورة وبث الحياة فيھا ، واشاعة نوع 

  .خاص من الحركة ، فض� عن ا�شارة الى افكار الشخوص ومشاعرھم
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 ���Fَ(ْ�� �_ْhِ"َ� ��*َ� �[��UُB&��'َG &)ُBْ�َ� &)ُWِR �r"�2&F�� ���Fَ(ْ�� �_ْhِ"َ� ��*َ� �[��UُB&��'َG &)ُBْ�َ� &)ُWِR �r"�2&F�� ���Fَ(ْ�� �_ْhِ"َ� ��*َ� �[��UُB&��'َG &)ُBْ�َ� &)ُWِR �r"�2&F�� ���Fَ(ْ�� �_ْhِ"َ� ��*َ� �[��UُB&��'َG &)ُBْ�َ� &)ُWِR �r"�2&F��**** ِ��*�� 
�� �ً�&<�~ �rR�َ4�E �[&mِLَ� �َ4�3 ��*َ� �6�'َG &0�� ��*�R� ��ُ��َG ِ��*�� 
�� �ً�&<�~ �rR�َ4�E �[&mِLَ� �َ4�3 ��*َ� �6�'َG &0�� ��*�R� ��ُ��َG ِ��*�� 
�� �ً�&<�~ �rR�َ4�E �[&mِLَ� �َ4�3 ��*َ� �6�'َG &0�� ��*�R� ��ُ��َG ِ��*�� 
�� �ً�&<�~ �rR�َ4�E �[&mِLَ� �َ4�3 ��*َ� �6�'َG &0�� ��*�R� ��ُ��َG**** ��Fَ� َn ��*َ� ��� ��ُ��َG�	 ��Fَ� َn ��*َ� ��� ��ُ��َG�	 ��Fَ� َn ��*َ� ��� ��ُ��َG�	 ��Fَ� َn ��*َ� ��� ��ُ��َG�	

َ7� &0�� &)�3�'�<َ� ��*ُ$ ًn��\َِ7� &0�� &)�3�'�<َ� ��*ُ$ ًn��\َِ7� &0�� &)�3�'�<َ� ��*ُ$ ًn��\َِ7� &0�� &)�3�'�<َ� ��*ُ$ ًn��\ِ ِ��F&  ِ��F&  ِ��F&  ِ��F& **** ����&Rَ7� &)�;&*�E &Vَ��َb &6َ� ��5ِFْM�N &)�3�َ�ْ4َM#H�َ� ����&Rَ7� &)�;&*�E &Vَ��َb &6َ� ��5ِFْM�N &)�3�َ�ْ4َM#H�َ� ����&Rَ7� &)�;&*�E &Vَ��َb &6َ� ��5ِFْM�N &)�3�َ�ْ4َM#H�َ� ����&Rَ7� &)�;&*�E &Vَ��َb &6َ� ��5ِFْM�N &)�3�َ�ْ4َM#H�َ�****    ِ��*�� ِI&3َ� �)���َMَH �t�Qَ� �!��َg �ZِOِ��*�� ِI&3َ� �)���َMَH �t�Qَ� �!��َg �ZِOِ��*�� ِI&3َ� �)���َMَH �t�Qَ� �!��َg �ZِOِ��*�� ِI&3َ� �)���َMَH �t�Qَ� �!��َg �ZِO[ 

فقد عرض النص القرآني صوراً مختلفة �نواع العذاب الذي اعده L للطاغين في . ]64- 55/ص[

قل الى اسلوب آخر، تمثل في اسلوب جھنم ، وذلك من خ�ل اسلوب الوصف التصويري ، ثم انت

الحوار ، عرض من خ�له نوازع الصراع بين الطاغين في جھنم ، وبما يصور افكارھم 
                                                             

  .62: التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية: ظ) 1(



 )

ومشاعرھم ، وبشكل ُيظھر نوعاً آخر من انواع العذاب في جھنم ، عذاب يتمثل بالنزاع والخصام 

لك يلحظه المتلقي من خ�ل والجدال وا�تھام وكل ما يعك@ر راحة ا�نسان ويزعج تفكيره، وكل ذ

ر الحوار مشاھد ومواقف حدثت في الماضي ، تذكرھا اولئك  Rاسلوب الحوار في المشھد ، بل صو

المعذبون في جھنم ، كانت بمثابة البوابة الوحيدة للمتلقي ل�ط�ع على صوٍر واحداث حدثت في 

ظلت عالقة في ذھن الماضي ، ورسمت م�مح ابطالھا ھناك ، تلك الصور والم�مح التي 

الُمَعَذبين يبحثون عنھا في جھنم ، ف� يجدون لھا اثراً ، في اشارة موحية للمتلقي ليتخيل مكان 

اولئك المفقودين ويرسم صورتھم وھم يتنعمون في الجنة ، وكل ذلك وغيره عرض من خ�ل 

  .من مشاھد ا�خرةالحوار ، وبأسلوب جديد متنوع بين يدي متلقي القرآن المجيد في ھذا المشھد 



 )

  إحياء الصورة: المبحث السادس

نق� الى "وثمة سمة اخرى في التصوير القرآني لھا دور في ا�ثارة ، فھي تنقل متلقي القرآن 

مسرح الحوادث ا�ول ، الذي وقعت فيه او ستقع ؛ حيث تتوالى المناظر ، وتتجدد الحركات ، 

رب ، ويتخيل انه منظر ُيعرض ، وحادث وينسى المستمع ان ھذا ك�م يتلى ، ومثل ُيض

  .)1("انھا الحياة ھنا ، وليست حكاية الحياة....يقع

الى الحال وكأنه يقع ا�ن ، او ينتقل  –بكونه حدثاً مضى  –فينتقل المشھد من المضي 

المتلقي الى مسرح المشھد الذي سيحدث في المستقبل ، وكأنه احد شخوصه ، فيتخيل احداثه وما 

  :، ويقف في مقدمة وسائل احضار المشھد يدور فيه

  

 ً�  د�لة الفعل المضارع: أو

وذلك عند استعمال صيغة الفعل المضارع في تصوير الحركة او ا�حداث الماضية ، وھي 

ان الفعل المستقبل اذا اتي به في حالة ا�خبار ‘‘: ما تسمى بحكاية الحال الماضية ، يقول ابن ا�ثير

لك ابلغ من ا�خبار بالفعل الماضي ، وذلك �ن الفعل المستقبل يوضح عن وجود الفعل كان ذ

  .)2(’’الحال التي يقع فيھا ، ويستحضر تلك الصورة ، حتى كأن السامع يشاھدھا

���V�9 �َ/2َ&[: ومثال ذلك ، قوله تعالى �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ� ��4#�� �>#,���	&2َ/َ� �V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ� ��4#�� �>#,���	&2َ/َ� �V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ� ��4#�� �>#,���	&2َ/َ� �V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ� ��4#�� �>#,���	 �'&<�R �X&َ7� �>ِR ��*&9�9 �'&<�R �X&َ7� �>ِR ��*&9�9 �'&<�R �X&َ7� �>ِR ��*&9�9 �'&<�R �X&َ7� �>ِR ��*&9�9

���:�*�� �!��َ4َ$ ��;�H&������:�*�� �!��َ4َ$ ��;�H&������:�*�� �!��َ4َ$ ��;�H&������:�*�� �!��َ4َ$ ��;�H&���بد� من الفعل ) فتثير(، فاننا نجد بأنRه قد استعمل الفعل المضارع ]9/فاطر[ ]

، في اثارة )3(’’استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباھرة‘‘لـ ) فأثارت(الماضي 

زال المطر واحياء ا�رض ، تلك القدرة التي حدثت في السحاب ، فض� عن ارسال الرياح وان

الماضي وتحدث في الحاضر ، وستحدث في المستقبل، وھي التي اختارھا L مث� على قدرته في 

  .احياء الموتى وتصوير النشور

0& ��1�[: ومثال آخر على ذلك ، نجده في قوله تعالى�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	�1�� &0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	�1�� &0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	�1�� &0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	 &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U

ٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َHٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َHٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َHٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َH[ ]من السماء(او�ً ‘‘، فقد استعمل ]31/الحج Rبلفظ الماضي ، ثم ) خر

                                                             

  .34: التصوير الفني في القرآن) 1(

  .1/416: المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر) 2(

  .1/416: المصدر نفسه) 3(



 )

، وانما َعَدل في ذلك الى المستقبل ، )تھوي(و ) فتخطفه(عطف عليه المستقبل الذي ھو 

  .)1(’’الريح به�ستحضار صورة خطف الطير اياه وھوي 

و� يخفى ما موجود من تناسق وانسجام بين ما يصوره النص القرآني وما يمكن وجوده فع� 

في واقع الحياة ، فكأن النص يريد من القارىء ان يرفع رأسه قلي� الى السماء ليرى مشھد تخطف 

بشرية ، تاركا ذلك المشرك او مشھد ھويه الى المكان السحيق ، وعند وصوله الى مدى الرؤية ال

ما قبل ذلك بصيغة الماضي ، ليدل على انه قد قطع مسافة طويلة اثناء السقوط ، واستغرق مدة 

زمنية سبقت ساعة الحضور ، وانه قد سقط من منطقة � يمكن للعين البشرية رؤيتھا ، فكان من 

د التخطف او المناسب ترك تصوير ذلك الحدث ، وا�كتفاء في كونه حدثاً ماضياً ، بخ�ف مشھ

مشھد الھوي ، فھما المقصودان من عملية ا�حياء وا�ستحضار ، وھما الماث�ن لعين المتلقي ، 

  .وا�شد وقعاً واثارة

لذلك وبسبب ھذا ا�نسجام بين تقنيات تصوير المشھد مع امكانية تخيل الحدث الواقعي 

جم معه ، فتغيب عن عينيه المنسجم مع سنن الطبيعة ، نجد المتلقي يتفاعل مع النص ، وينس

صورة ا�لفاظ المقروءة ، ويتخيل حضور المشھد في الواقع ، فيزداد بذلك تأثره ، ويتفاعل بشدة 

  .مع ما يراه

  

  :ا�لتفات: ثانياً 

الك�م ينتقُل من صيغة الى صيغة ، ومن خطاب الى غيبة، ومن ‘‘وھو اسلوب من اساليب 

معناه في مصطلح علماء الب�غة ، ھو ‘‘، و )2(’’ا�لتفاتغيبة الى خطاب الى غير ذلك من انواع 

  .بشكل عام )3(’’العدول من اسلوب في الك�م الى اسلوب آخر مخالف ل�ول

ھو ان الك�م ): ھـ538(وا�لتفات من محاسن الك�م ، ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشري 

السامع ، واكثر ايقاظا ل�صغاء اليه اذا ُنِقل من اسلوب الى اسلوب ، كان ذلك احسن تطرية لنشاط 

  .)4(من اجرائه على اسلوب واحد

واذا استعمل داخل الصورة فان ذلك ا�يقاظ وتلك التطرية للذھن تفيد احياء تلك الصورة 

وتخيل حضورھا ، كما نجد ذلك في الصورة التي سبق ذكرھا ، فھي تعتمد على ا�لتفات فض� 

                                                             

  .1/418: شاعرالمثل السائر في ادب الكاتب وال)1(

  .265: كتاب الطراز  )2(

  .265: المصدر نفسه )3(

  .105: ا�يضاح: ، ظ 1/224: الكشاف: ظ) 4(



 )

	���,#<� ��#��4 	���,#<� ��#��4 	���,#<� ��#��4 	���,#<� ��#��4 [: لمضارع وحكاية الحال الماضية ، ففي قوله تعالىعن اعتمادھا على د�لة الفعل ا

�V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ��V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ��V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&َ��V�9�� �'َ,�R fَ�ِO �[��*ْ(�1َ� �rR��Q�N ���]ُBَ� �}��5�F�� َI�N&، نجد النص قد انتقل بالقارىء من صيغة ]9/فاطر[ ] ................�َ

اضي في ثم عاد معه اخرى الى الم) فتثير(الى صيغة المضارع في ) ارسل(الماضي في 

  ).فتثير(، و� يخفى ما في ذلك من تطرية للذھن واحياء للمشھد المصور بد�لة الفعل )فسقناه(

ثم يلتفت فاذا الغائب يتحول الى ...) وL الذي(وكذلك نجد النص يبدأ ا�خبار باسلوب الغائب 

وھو في قمة الحضور ليضع المتلقي ازاءه وجھاً لوجه ، لئ� يترك الفرصة إ� ...) فسقناه(المتكلم 

  .وا�حساس


 ��ْ�ُ,ْ!� 	�\�5�F&�0 [: ومن ذلك أيضاً ما نجده في قوله تعالى�� &)ُB&*ُ$ �َgِO f#B�2 ِF&Q�"ْ���	 �F�"ْ�� 
�� &)ُ$�F�9�1�5 ��4#�� ���3 �0&5�F�\�	 �!ْ,ُ�ْ�� 
�� &)ُB&*ُ$ �َgِO f#B�2 ِF&Q�"ْ���	 �F�"ْ�� 
�� &)ُ$�F�9�1�5 ��4#�� ���3 �0&5�F�\�	 �!ْ,ُ�ْ�� 
�� &)ُB&*ُ$ �َgِO f#B�2 ِF&Q�"ْ���	 �F�"ْ�� 
�� &)ُ$�F�9�1�5 ��4#�� ���3 �0&5�F�\�	 �!ْ,ُ�ْ�� 
�� &)ُB&*ُ$ �َgِO f#B�2 ِF&Q�"ْ���	 �F�"ْ�� 
�� &)ُ$�F�9�1�5 ��4#�� ���3

�� �a&��Uْ�� &)�3����\�	 v8����E vz5ِ ��;Hْ����\ ��;ِR ���2ِFَ��	 �d�"�9َ= ٍz5ِFِR &)ِ;ِR�� �a&��Uْ�� &)�3����\�	 v8����E vz5ِ ��;Hْ����\ ��;ِR ���2ِFَ��	 �d�"�9َ= ٍz5ِFِR &)ِ;ِR�� �a&��Uْ�� &)�3����\�	 v8����E vz5ِ ��;Hْ����\ ��;ِR ���2ِFَ��	 �d�"�9َ= ٍz5ِFِR &)ِ;ِR�� �a&��Uْ�� &)�3����\�	 v8����E vz5ِ ��;Hْ����\ ��;ِR ���2ِFَ��	 �d�"�9َ= ٍz5ِFِR &)ِ;ِR �>َ� �A���,ْM�� �>#,�� �&��E�m &)ِ;ِR َj9�2ُ� &)�;#�َ� ���*َk�	 ٍZ�َW�� yIُ$ &0 �>َ� �A���,ْM�� �>#,�� �&��E�m &)ِ;ِR َj9�2ُ� &)�;#�َ� ���*َk�	 ٍZ�َW�� yIُ$ &0 �>َ� �A���,ْM�� �>#,�� �&��E�m &)ِ;ِR َj9�2ُ� &)�;#�َ� ���*َk�	 ٍZ�َW�� yIُ$ &0 �>َ� �A���,ْM�� �>#,�� �&��E�m &)ِ;ِR َj9�2ُ� &)�;#�َ� ���*َk�	 ٍZ�َW�� yIُ$ &0

�05ِF�$��:�� &0�� �0َ��ُW�*َ� �[�4�3 &0�� ��*َB&9�P�َْ� &0�hَ� �05�'���05ِF�$��:�� &0�� �0َ��ُW�*َ� �[�4�3 &0�� ��*َB&9�P�َْ� &0�hَ� �05�'���05ِF�$��:�� &0�� �0َ��ُW�*َ� �[�4�3 &0�� ��*َB&9�P�َْ� &0�hَ� �05�'���05ِF�$��:�� &0�� �0َ��ُW�*َ� �[�4�3 &0�� ��*َB&9�P�َْ� &0�hَ� �05�'��[ ]ية على خطاب ]22/يونسUفالك�م ينصب في بداية ا ،

نه التفت بجعل الخطاب على الغائبين ، ولك)حتى اذا كنتم(و ) ھو الذي يسيركم(المخاطبين 

، �ن الفلك سارت بھم فغابوا عن ا�نظار ، ليناسب اللغة مع ...)فرحوا بھا(و ....) وجرين بھم(

  .الواقع احياًء للصورة

  

  :حذف فعل القول: ثالثاً 

او احد مشتقاته من المشھد المحتوي الحوار ، مما يجعل المتلقي ازاء ) القول(وھو حذف فعل 

  .ائل وكأنه يسمع الصوت بنفسه � اخباراً بوسيط الق


[: ومثال ذلك قوله تعالى����E�m �َgِO 
�E��'�� ����&E�m ��9ِ\ُ� v�5ِFَG 
y�ِTَ� 
�*�E ��m��"�E �!َ�َ/�N �َgِO�	
����E�m �َgِO 
�E��'�� ����&E�m ��9ِ\ُ� v�5ِFَG 
y�ِTَ� 
�*�E ��m��"�E �!َ�َ/�N �َgِO�	
����E�m �َgِO 
�E��'�� ����&E�m ��9ِ\ُ� v�5ِFَG 
y�ِTَ� 
�*�E ��m��"�E �!َ�َ/�N �َgِO�	
����E�m �َgِO 
�E��'�� ����&E�m ��9ِ\ُ� v�5ِFَG 
y�ِTَ� 
�*�E ��m��"�E �!َ�َ/�N �َgِO�	  
ِR ���*��&��9ْ��	 
�� ���"9ِPَB&1�9ْ,َ� 
ِR ���*��&��9ْ��	 
�� ���"9ِPَB&1�9ْ,َ� 
ِR ���*��&��9ْ��	 
�� ���"9ِPَB&1�9ْ,َ� 
ِR ���*��&��9ْ��	 
�� ���"9ِPَB&1�9ْ,َ�

�Z	�'� &F�5 &)�;#,�<َ��Z	�'� &F�5 &)�;#,�<َ��Z	�'� &F�5 &)�;#,�<َ��Z	�'� &F�5 &)�;#,�<َ�[ ]فقل: فاني قريب ، ولم يقل: ساطة في الجواب بقوله، فانه قد حذف الو]186/البقرة :

، فالمتلقي )جل ج�له(، يسأله عن f Lانه قريب ، لحضوره سبحانه عند سؤال المخلوق للرسول 

  .فور سؤاله يسمع ا�جابة منه تعالى ليؤكد له قربه القريب وا�جابة السريعة ب� واسطة

��*&;�(&    [: وفي قوله تعالى�	&)�;&*���	&)�;&*���	&)�;&*���	    &0��&0��&0��&0��    �3��E�3��E�3��E�3��E�'�'�'�'    �>#,���>#,���>#,���>#,��    &0�hَ�&0�hَ�&0�hَ�&0�hَ�    �َ��َH��َ��َH��َ��َH��َ��َH�    &0��&0��&0��&0��    �>�,ْuَ��>�,ْuَ��>�,ْuَ��>�,ْuَ�    �0َG�'���*َ��0َG�'���*َ��0َG�'���*َ��0َG�'���*َ�    �0َ��ُW�*َ��	�0َ��ُW�*َ��	�0َ��ُW�*َ��	�0َ��ُW�*َ��	    &0��&0��&0��&0��    �A�Q��������A�Q��������A�Q��������A�Q����، ] 75/التوبة[ ] ���

) عاھد L(بل رجح الفعل ....) لئن اتانا من ] فقال[ومنھم من عاھد L (نجد بأن النص لم يقل 



 )

ياءاً للمشھد، وزيادة في تشويق ، اح)فقال(حاذفاً فعل القول ) لئن اتانا من فضله(بمقول القول 

  .المتلقي

وفي سورة آل عمران نجد مثا� آخر على ذلك ، فبعد ان يذكر القرآن حوار الم�ئكة مع 

�5:���� G �َgِOَ[: مريم في قوله تعالى ��� �tُ,ْM�5 �>#,�� �!��َ4َ$ َK�َG vF�:�R 
�*&1�1&U�5 &)َ��	 v'َ��	 
�� �Z�ُW�5 f#�َ� �c� &Vَ��َGَG �َgِO ����:�5 ��� �tُ,ْM�5 �>#,�� �!��َ4َ$ َK�َG vF�:�R 
�*&1�1&U�5 &)َ��	 v'َ��	 
�� �Z�ُW�5 f#�َ� �c� &Vَ��َGَG �َgِO ����:�5 ��� �tُ,ْM�5 �>#,�� �!��َ4َ$ َK�َG vF�:�R 
�*&1�1&U�5 &)َ��	 v'َ��	 
�� �Z�ُW�5 f#�َ� �c� &Vَ��َGَG �َgِO ����:�5 ��� �tُ,ْM�5 �>#,�� �!��َ4َ$ َK�َG vF�:�R 
�*&1�1&U�5 &)َ��	 v'َ��	 
�� �Z�ُW�5 f#�َ� �c� &Vَ��َG �rF&�َ� fَu �rF&�َ� fَu �rF&�َ� fَu �rF&�َ� fَu

 �Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� ُK�ُ(�5 ��U#�ِTَ� �Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� ُK�ُ(�5 ��U#�ِTَ� �Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� ُK�ُ(�5 ��U#�ِTَ� �Z�ُW�9َ� &0ُ$ �>َ� ُK�ُ(�5 ��U#�ِTَ�* َI9ِ¡ِ���	 ����&�#B���	 َd�UْW�Qْ���	 �c�َB�Wْ�� �>�Uy,�<�5�	 َI9ِ¡ِ���	 ����&�#B���	 َd�UْW�Qْ���	 �c�َB�Wْ�� �>�Uy,�<�5�	 َI9ِ¡ِ���	 ����&�#B���	 َd�UْW�Qْ���	 �c�َB�Wْ�� �>�Uy,�<�5�	 َI9ِ¡ِ���	 ����&�#B���	 َd�UْW�Qْ���	 �c�َB�Wْ�� �>�Uy,�<�5�	*َI9�C��F&NِO 
�*�R fَ�ِO ًn��N��	َI9�C��F&NِO 
�*�R fَ�ِO ًn��N��	َI9�C��F&NِO 
�*�R fَ�ِO ًn��N��	َI9�C��F&NِO 
�*�R fَ�ِO ًn��N�آل [ ]................	�

يكلم قومه ، من دون ذكر  _، يتحول الك�م فوراً من لسان الَمَلك الى لسان عيسى] 48- 47/عمران

: التي حذفت من النص ، ويأتي بمقول القول مباشرة ، ويكمل ا�ية المباركة بقوله) يقول لھمف(

]ُW�9َ� �>9�� ��ُ��َ/َ� ِF&9#q�� �dَh&9�;َ$ �Ayq�� &0�� &)ُWَ� �tُ,&-َ� 
y�َ� &)ُW�R� &0�� �d�5eِR &)ُWُBْhِ\ &'َG 
y�َ�ُW�9َ� �>9�� ��ُ��َ/َ� ِF&9#q�� �dَh&9�;َ$ �Ayq�� &0�� &)ُWَ� �tُ,&-َ� 
y�َ� &)ُW�R� &0�� �d�5eِR &)ُWُBْhِ\ &'َG 
y�َ�ُW�9َ� �>9�� ��ُ��َ/َ� ِF&9#q�� �dَh&9�;َ$ �Ayq�� &0�� &)ُWَ� �tُ,&-َ� 
y�َ� &)ُW�R� &0�� �d�5eِR &)ُWُBْhِ\ &'َG 
y�َ�ُW�9َ� �>9�� ��ُ��َ/َ� ِF&9#q�� �dَh&9�;َ$ �Ayq�� &0�� &)ُWَ� �tُ,&-َ� 
y�َ� &)ُW�R� &0�� �d�5eِR &)ُWُBْhِ\ &'َG 
y�َ��>#,�� ِZْgِTِR �rF&9َ= �Z��>#,�� ِZْgِTِR �rF&9َ= �Z��>#,�� ِZْgِTِR �rF&9َ= �Z��>#,�� ِZْgِTِR �rF&9َ= �Z�................[ ] آل

مباشرة ، وكأنه قد عاد به الزمن الى  _، مما يجعل المتلقي يتخيل سماع قول عيسى ] 49/عمران

ليس قو� مكتوبا يقرأه ، بل ھو صوت مسموع يطرق  _اجواء ذلك المشھد ، وان قول عيسى 

  .اذنيه ، فتدب الحياة في المشھد ، وشعر المتلقي بالحضور وا�نفعال

تحول الخطاب من الغائب البعيد الى الحاضر القريب وفي مكان آخر من القرآن الكريم ، ي

عند البدء في تصوير مشاھد احدى القصص ، وكأن L تعالى يريد ان ينتقل بالقارىء ب� تراٍخ 

، _الى مكان ا�حداث ، ويعود به الى زمنھا ، ففي سورة ھود عندما يذكر L تعالى قصة نوح 

لقومه ، ويورد النص من  _المعبرة عن قول نوح) فقال(فانه يعمد منذ البداية الى حذف كلمة 

��"vAِ [: دونھا ، منتق� الى مقول القول ، قال تعالى vF5�4َ� &)ُWَ� 
y�ِO �>��&�َG fَ�ِO �r2�ُ� ��*ْ,�N&َ� &'َ(َ��	 vAِ"�� vF5�4َ� &)ُWَ� 
y�ِO �>��&�َG fَ�ِO �r2�ُ� ��*ْ,�N&َ� &'َ(َ��	 vAِ"�� vF5�4َ� &)ُWَ� 
y�ِO �>��&�َG fَ�ِO �r2�ُ� ��*ْ,�N&َ� &'َ(َ��	 vAِ"�� vF5�4َ� &)ُWَ� 
y�ِO �>��&�َG fَ�ِO �r2�ُ� ��*ْ,�N&َ� &'َ(َ��	**** �	�'�"&<َH َn &Zَ� �	�'�"&<َH َn &Zَ� �	�'�"&<َH َn &Zَ� �	�'�"&<َH َn &Zَ�

ٍ)9��َ� ٍ6&��5 �c�َ4�E &)ُW&9َ,�E ����-َ� 
y�ِO �>#,�� #nِOٍ)9��َ� ٍ6&��5 �c�َ4�E &)ُW&9َ,�E ����-َ� 
y�ِO �>#,�� #nِOٍ)9��َ� ٍ6&��5 �c�َ4�E &)ُW&9َ,�E ����-َ� 
y�ِO �>#,�� #nِOٍ)9��َ� ٍ6&��5 �c�َ4�E &)ُW&9َ,�E ����-َ� 
y�ِO �>#,�� #nِO[ ]د للمتلقي بقوله ]2526/ھودRولقد ارسلنا نوحا (، فبعد ان مھ

، نقله فورا الى ساحة ا�حداث، لينفعل بما يتخيل انه يراه ويسمعه ، فيشعر حقيقًة شعور )الى قومه

  .الحضور ، � شعور السامع للخبر، وھناك بون واضح بين الشعورين

في احياء المشاھد الماضية ، والعودة يعني ايرادنا لھذه ا�مثلة ان ھذه التقنية تنحصر و� 

بالمتلقي الى الوراء فقط ، بل ان ھذه التقنية ايضا نجدھا مستعملة في نقل المتلقي الى حضور 

المشاھد التي سوف تحدث مستقب� ، وھو ما يسمى بحكاية الحال المستقبلة ، وكأنھا حاضرة ، ففي 

����A�U	�� �t�Qْ�� �'&E��ْ�� �c�FَBْG�َ	�� �t�Qْ�� �'&E��ْ�� �c�FَBْG�َ	�� �t�Qْ�� �'&E��ْ�� �c�FَBْG�َ	���t�Qْ�� �'&E��ْ�� �c�FَBْG �َ[: قوله تعالىَk ��*ُ$ ْI�R �َ4�3 &0�� �dَ,ْ�َ� 
�� ��*ُ$ &'َG ��*َ,&5�	��5 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ����&Rَ� ٌd���-��  �
�3 �َgِT�A�U���َk ��*ُ$ ْI�R �َ4�3 &0�� �dَ,ْ�َ� 
�� ��*ُ$ &'َG ��*َ,&5�	��5 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ����&Rَ� ٌd���-��  �
�3 �َgِT�A�U���َk ��*ُ$ ْI�R �َ4�3 &0�� �dَ,ْ�َ� 
�� ��*ُ$ &'َG ��*َ,&5�	��5 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ����&Rَ� ٌd���-��  �
�3 �َgِT�A�U���َk ��*ُ$ ْI�R �َ4�3 &0�� �dَ,ْ�َ� 
�� ��*ُ$ &'َG ��*َ,&5�	��5 �	�Fَ�َ$ �05�4#�� ����&Rَ� ٌd���-��  �
�3 �َgِT[ 

، سيتخيل المتلقي في )يقولون(، فبسبب حذف الكلمة التي تدل على القول والمقدرة بـ ]97/ا�نبياء[



 )

و بالويل والندم حاضرة في اذنيه ، � انه يقرأ خبراً اثناء قراءته للنص انه يسمع اصواتھم وھي تعل

  .، او يستمع الى حديث سيقع فيما بعد

ومن خ�ل ذلك الحضور واحياء الصور والمشاھد يزداد انفعال المتلقي ويتضاعف تشويقه ، 

وتتتحقق الوظيفة التي من اجلھا استعمل ذلك المشھد او تلك الصورة في السياق وكأنھا واقعة � 

  .الةمح

  



 )

  مؤثرات التصوير : المبحث السابع

وھي تلك الوسائل التي يعتمدھا المبدع للتأثير في المتلقي اثناء تلقيه الصورة الفنية، وبشكل 

  .يزيد من تفاعله وتشوقه ازاء ما يراه

وبما ان الصورة الفنية في القرآن الكريم صورة تعرض من خ�ل اللغة فقط ، فان استثمار 

لحرف والكلمة وايقاع العبارة وما في بعض ا�لفاظ من ايحاءات ود��ت تتناغم المبدع لصوت ا

مع طبيعة العناصر المعروضة داخل الصورة يؤثر في نفسية المتلقي ، ويساعد في تقبله للصورة 

وتفاعله معھا ، وبشكل يقترب من وجه من تلك المؤثرات الصوتية والفنية التي يعتمدھا المخرج 

  .اخراج المشاھد المصورة بأفضل صورة السينمائي في

فاللغة التصويرية بما توظفه من جرس ا�لفاظ وبعض الظ�ل والد��ت تھيء المتلقي ذھنياً 

وتصورياً للدخول الى منطقة الصورة الفنية في السياق ، والتأثير فيه بطريقة فنية تجعله يندمج مع 

  .اغلب ا�حيان ما يعرض له ، ويتخيل الصورة حية حاضرة مؤثرة في

فاذا كان المتلقي ينظر الى صورة عاصفة في السماء مث� ، فانه سيتأثر شيئاً قلي�ً � يتناسب 

مع ذلك التأثر لو طرقت سمعه اصوات العصف والرعود ، وشعر بالبرق والغيوم والرياح ، 

ض لعينيه ، وبشكل يتزامن مع عرض تلك الصورة ، فانه سيتفاعل كثيراً مع ما يشاھده وما يعر

وكلما كانت تلك المؤثرات اقوى واشمل ازدادت عملية عزل المتلقي عن محيطه الذي ھو فيه ، 

  .وادخلته في محيط ثاٍن، يمثل محيط المشھد وجوه الذي يراه ويسمع اصواته

  :ولعل من ابرز تلك المؤثرات التصويرية في القرآن الكريم ھي تلك التي نجدھا في

  

 ً�  ات الحروفاستثمار اصو: أو

ِ    �Z��E�'�5�Z��E�'�5�Z��E�'�5�Z��E�'�5    fَ�ِOfَ�ِOfَ�ِOfَ�ِO    ��5&��5�6&��5�6&��5�6&�6[: ومثال ذلك استثمار صوت حرف العين وظله في قوله تعالى�َ�ِ�َ�ِ�َ�ِ�َ�    �)�*�;�\�)�*�;�\�)�*�;�\�)�*�;�\    ��E�m��E�m��E�m��E�m[ 

��'�05ِ [: ، وقوله تعالى]13/الطور[ِR �cy4َW�5 ��4#�� �V&5َ��َ� ِ05�'��ِR �cy4َW�5 ��4#�� �V&5َ��َ� ِ05�'��ِR �cy4َW�5 ��4#�� �V&5َ��َ� ِ05�'��ِR �cy4َW�5 ��4#�� �V&5َ��َ�****�)9�B�9ْ�� ���'�5 ��4#�� �!��َ4َ��)9�B�9ْ�� ���'�5 ��4#�� �!��َ4َ��)9�B�9ْ�� ���'�5 ��4#�� �!��َ4َ��)9�B�9ْ�� ���'�5 ��4#�� �!��َ4َ�[ ]فقد ]2-1/الماعون ،

ونَ (ي تصوير حركة الدفع ، الفعل استعمل القرآن الكريم ف S(و ) ُيَدع Sللتعبير عن الشِ ) َيُدع Rة والعنف د

ا Rه َدع Sه يُدع Rع اليتيمدفعه في جفوة ، ودفعه دفعاً عنيفاً ، فمعنى ال: ، َفدع Sأي يعنف به ُعنفاً : ذي يد

لقي اثناء وابرز صوت في كلمة الدع، ھو صوت حرف العين الموحي للمت. )1(دفعاً وانتھاراً 

مشاھدته لھذه الصور بشدة الدفع الذي يجعل المدفوع ُيخرج صوتا غير ارادي فيه عين ساكنة 

                                                             

  ).دع(لسان العرب ، مادة : ظ) 1(



 )

عْ (، وھو بصوته يكون اقرب الى صوت )أعْ ( Rالذي اختير في الصورة ، للتعبير عن الحركة ) الد

  .)1(وما يصاحبھا من دفع قوي

لحرف للتأثير على نفسية المتلقي ومثال آخر من القرآن الكريم ، نجد فيه استثمار صوت ا

وا�يحاء له بما ُيصور داخل المشھد ، وذلك من خ�ل استثمار صوت المد ل�لف المطلقة في كلمة 


    	�\���3;�(&	�\��&)�;�3	�&)�;�3��\	�H��#,َ(ُH��#,َ(ُH��#,َ(ُH    &)�;�3��\ُ)َ,#��    ��5&��5�6&��5�6&��5�6&�6[: التي جاءت على لسان المعذبين في نار جھنم في قوله تعالى) الرسو�(��
��
��
��    ِ��*��ِ��*��ِ��*��ِ��*��    

�Z�ُ��ُ(�5�Z�ُ��ُ(�5�Z�ُ��ُ(�5�Z�ُ��ُ(�5    ��*َB&9َ���5��*َB&9َ���5��*َB&9َ���5��*َB&9َ���5    &<َ=َ�&<َ=َ�&<َ=َ�&<َ=َ���*��*��*��*    �>#,���>#,���>#,���>#,��    ��*&<َ=َ��	��*&<َ=َ��	��*&<َ=َ��	��*&<َ=َ��	    َ���N�F��َ���N�F��َ���N�F��َ���N�F������، فان صوت ا�لف في نھاية قولھم وما يحمل من ]66/ا�حزاب[ ]

جرس وظ�ل يوحي للمتلقي بسماع نواحھم وعويلھم من شدة العذاب، اذ يجتمع على المتلقي تأثير 

لمتناغم الصورة التي يراھا ، وتأثير الصوت المتخيل سماعه بد�لة صوت حرف ا�لف المطلقة ا

مع طبيعة المعروض في المشھد ، فيكون تحت تأثير وسيلتين من الوسائل الحسية لنقل المعرفة 

  .الى ا�نسان ، فيزداد بذلك تفاعله مع المشھد ويشعر بالجو الذي تعرض فيه ا�حداث

وكذلك ما نجده من د�لة صوت السين في سورة الناس ذلك الذي نسمعه على طول السورة ، 

م� جوھا بصوت الوسوسة وا�يحاء بظ�ل الوسواس الخناس وحركاته واصواته وھو وبشكل ي

�?ِ [: يوسوس في صدور الناس ، قال تعالى�*�� �c�FِR ُg��Eَ� ْIُG ِ?��*�� �c�FِR ُg��Eَ� ْIُG ِ?��*�� �c�FِR ُg��Eَ� ْIُG ِ?��*�� �c�FِR ُg��Eَ� ْIُG**** ِ?��*�� �!�,�� ِ?��*�� �!�,�� ِ?��*�� �!�,�� ِ?��*�� �!�,��**** ِ?��*�� �>َ�ِO ِ?��*�� �>َ�ِO ِ?��*�� �>َ�ِO ِ?��*�� �>َ�ِO**** ِ?���&N��ْ�� �F�  &0�� ِ?���&N��ْ�� �F�  &0�� ِ?���&N��ْ�� �F�  &0�� ِ?���&N��ْ�� �F�  &0��

 ِ?��*َMْ�� ِ?��*َMْ�� ِ?��*َMْ�� ِ?��*َMْ��**** ِ?��*�� ِ	�'�� 
�� �?ِ�&N���5 ��4#�� ِ?��*�� ِ	�'�� 
�� �?ِ�&N���5 ��4#�� ِ?��*�� ِ	�'�� 
�� �?ِ�&N���5 ��4#�� ِ?��*�� ِ	�'�� 
�� �?ِ�&N���5 ��4#��*ْ�� &0��ْ�� &0��ْ�� &0��ْ�� &0��ِ?��*���	 �d�*ِPِ?��*���	 �d�*ِPِ?��*���	 �d�*ِPِ?��*���	 �d�*ِP[ ]فاننا لو قرأنا السورة بشكٍل ]6- 1/الناس ،

، )2(كاملة تناسب جو السورة) وسوسة(ُيحدث ) السين(متواٍل ، فاننا سوف نجد صوت حرف 

  .وبشكل يؤثر على المتلقي ويجعله يتأثر بجو ا�حداث المصورة في ھذه السورة

  

  

  

  

  صوت الكلمة: ثانياً 

�B,G((كلمة ومثال ذلك ما نجده في #.O)B,G�#.O)B,G�#.O)B,G�#.O ( الواردة في سياق تصوير حال بعض الذين امنوا عندما

�fَ�ِO &)ُBْ,َG [: ُيدعون الى القتال ، في قوله تعالى#.� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� �	�F���� &)ُWَ� َI9�G �َgِO &)ُWَ� ��� ���*��� �05�4#�� ��;�5َ���5 fَ�ِO &)ُBْ,َG�#.� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� �	�F���� &)ُWَ� َI9�G �َgِO &)ُWَ� ��� ���*��� �05�4#�� ��;�5َ���5 fَ�ِO &)ُBْ,َG�#.� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� �	�F���� &)ُWَ� َI9�G �َgِO &)ُWَ� ��� ���*��� �05�4#�� ��;�5َ���5 fَ�ِO &)ُBْ,َG�#.� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� �	�F���� &)ُWَ� َI9�G �َgِO &)ُWَ� ��� ���*��� �05�4#�� ��;�5َ���5
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 )

ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&َ7�ِX&ت ھذه الكلمة وصوتھا بثقل الفم واللسان اثناء ، فالمتلقي يحس فض� عن صو]38/التوبة[ ]�7َ

على )) طناً ((في ھذه الكلمة ‘‘نطقھا ، وكأنھا ثقيلة ثقل اولئك المتثاقلين في ا�ية الكريمة ، بل كأن 

  .)1(’’ا�قل من ا�ثقال

َئنR (وكذلك ما في صوت كلمة  0َ�[: في قوله تعالى) َلُيَبط@hyq�"�9َ� &0�Uَ� &)ُW&*�� �ZِO�	�0َhyq�"�9َ� &0�Uَ� &)ُW&*�� �ZِO�	�0َhyq�"�9َ� &0�Uَ� &)ُW&*�� �ZِO�	�0َhyq�"�9َ� &0�Uَ� &)ُW&*�� �ZِO�	[ ]اذ ]72/النساء ،

َئنR (رسم النص وبوساطة صوت  مختارة ھنا بما ‘‘صورة واضحة للتبطئة ، وذلك �ن اللفظة ) لَُيَبط@

فيھا من ثقل وتعثر، وان اللسان ليتعثر في حروفھا وجرسھا ، حتى يأتي على آخرھا ، وھو يشدھا 

 بھذا التعثر والتثاقل في شداً ، وانھا لتصور الحركة النفسية المصاحبة لھا تصويراً كام�ً 

  .)2(’’جرسھا


 [: في قوله تعالى) أَُنْلِزُمُكُموَھا(وكذلك الحال في كلمة �R� &0�� �d�*�9�R fَ,�E �V*ُ$ &ZِO &)ُB&5َ��َ� 6�G �5 َK�َG 
�R� &0�� �d�*�9�R fَ,�E �V*ُ$ &ZِO &)ُB&5َ��َ� 6�G �5 َK�َG 
�R� &0�� �d�*�9�R fَ,�E �V*ُ$ &ZِO &)ُB&5َ��َ� 6�G �5 َK�َG 
�R� &0�� �d�*�9�R fَ,�E �V*ُ$ &ZِO &)ُB&5َ��َ� 6�G �5 َK�َG

�َ$ ��;َ� &)ُBْ�َ��	 ��3��UُW��ِLْ,ُ�َ� &)ُW&9َ,�E &V�9�U�<َ� �[�'&*�E &0�� ًd�U&2� 
���َH��	�َ$ ��;َ� &)ُBْ�َ��	 ��3��UُW��ِLْ,ُ�َ� &)ُW&9َ,�E &V�9�U�<َ� �[�'&*�E &0�� ًd�U&2� 
���َH��	�َ$ ��;َ� &)ُBْ�َ��	 ��3��UُW��ِLْ,ُ�َ� &)ُW&9َ,�E &V�9�U�<َ� �[�'&*�E &0�� ًd�U&2� 
���َH��	�َ$ ��;َ� &)ُBْ�َ��	 ��3��UُW��ِLْ,ُ�َ� &)ُW&9َ,�E &V�9�U�<َ� �[�'&*�E &0�� ًd�U&2� 
���َH��	�Z��3ِ�Z��3ِ�Z��3ِ�Z��3ِ، فالمتلقي يحس عندما يمر ]28/ھود[ ]

انھا تصور جو ا�كراه بإدماج كل ھذه الضمائر في النطق ، والصعوبة ) أَُنْلِزُمُكُموَھا(على كلمة 

ت بعضھا الى بعض  Rفي نطق كل ھذه المقاطع الصوتية المتحركة المتوالية في الكلمة ، وكأنھا ُشد

  .)3(ن ، وُيشدون اليه وھم منه نافرون، كما ُيدمج الكارھون مع ما يكرھو

  

  ايقاع سياق التعبير: ثالثاً 

وھو ذلك التناسب الذي يشعر به المتلقي بين ايقاع العبارة المصورة ل�حداث وطبيعة 

الصورة المعبرة عن الحدث ، فاننا نجد في بعض ا�حيان ان الصورة المعبرة عن ا�حداث 

من خ�ل صياغة عبارات سريعة ا�يقاع، قصيرة الُجمل ،  العظيمة والحركات المرعبة يعبر عنھا

متناظرة الحجم ، قوية الجرس ، تتناسب مع جو الصورة المعروضة في السياق ، وبشكل يمكن ان 

�ً[: نلمسه ونحن نقرأ قوله تعالىG&Fَ� �J��Eِb��*���	ً�G&Fَ� �J��Eِb��*���	ً�G&Fَ� �J��Eِb��*���	ً�G&Fَ� �J��Eِb��*���	****    ً�q&:َ� �J�َq� ��*���	ً�q&:َ� �J�َq� ��*���	ً�q&:َ� �J�َq� ��*���	ً�q&:َ� �J�َq� ��*���	****    ً�Q&"�N �J��QِR��1���	ً�Q&"�N �J��QِR��1���	ً�Q&"�N �J��QِR��1���	ً�Q&"�N �J��QِR��1���	****     �J�َ(ِR��1��َ� �J�َ(ِR��1��َ� �J�َ(ِR��1��َ� �J�َ(ِR��1��َ�ً�(&"�Nً�(&"�Nً�(&"�Nً�(&"�N****    

ً�F&�َ� �J��F�R�'�Uْ��َ�ً�F&�َ� �J��F�R�'�Uْ��َ�ً�F&�َ� �J��F�R�'�Uْ��َ�ً�F&�َ� �J��F�R�'�Uْ��َ�****    ُdَ�ِ\��F�� �8�\&FَH �6&��5ُdَ�ِ\��F�� �8�\&FَH �6&��5ُdَ�ِ\��F�� �8�\&FَH �6&��5ُdَ�ِ\��F�� �8�\&FَH �6&��5****    ُdَ��m��F�� ��;�<�"ْBَHُdَ��m��F�� ��;�<�"ْBَHُdَ��m��F�� ��;�<�"ْBَHُdَ��m��F�� ��;�<�"ْBَH****    ٌdَ�ِ\��	 �4�h��&��5 vc�ُ,ُGٌdَ�ِ\��	 �4�h��&��5 vc�ُ,ُGٌdَ�ِ\��	 �4�h��&��5 vc�ُ,ُGٌdَ�ِ\��	 �4�h��&��5 vc�ُ,ُG .... .... .... ....[ ]8-1/النازعات[.  
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 )

في حين يمكن ان نحس بعكس ذلك ونحن نقرأ الجزء التالي من السورة نفسھا ، ونمرS على 

L فاننا سنجد ان ايقاع التعبير قد اختلف ھنا ، _موسى  بعض المشاھد المصورة لقصة نبي ،

وبتناسق مع تفسير الموضوع في السورة ، فقد اصبح ا�ن ايقاعا ھادئا بطيئا يتناسب مع جو 

���f�N [: السرد القصصي الھاديء البطيء ، قال تعالى �2'���5 َo�َH� ْI�3 f�N��� ��5�'�2 َo�َH� ْI�3 f�N��� ��5�'�2 َo�َH� ْI�3 f�N��� ��5�'�2 َo�َH� ْI�3****r�ُ= ِ?�'َ(�Uْ�� ��m���ْ��ِR �>�R� �[��m�َ� ْgِOr�ُ= ِ?�'َ(�Uْ�� ��m���ْ��ِR �>�R� �[��m�َ� ْgِOr�ُ= ِ?�'َ(�Uْ�� ��m���ْ��ِR �>�R� �[��m�َ� ْgِOr�ُ= ِ?�'َ(�Uْ�� ��m���ْ��ِR �>�R� �[��m�َ� ْgِO � � � �

**** fَpَ= �>#�ِO �Z&��E&F�� fَ�ِO &��3ْg� fَpَ= �>#�ِO �Z&��E&F�� fَ�ِO &��3ْg� fَpَ= �>#�ِO �Z&��E&F�� fَ�ِO &��3ْg� fَpَ= �>#�ِO �Z&��E&F�� fَ�ِO &��3ْg�****f#$�LَH &Zَ� fَ�ِO �!َ� ْI�3 ْIُ(َ�f#$�LَH &Zَ� fَ�ِO �!َ� ْI�3 ْIُ(َ�f#$�LَH &Zَ� fَ�ِO �!َ� ْI�3 ْIُ(َ�f#$�LَH &Zَ� fَ�ِO �!َ� ْI�3 ْIُ(َ�****f�:ْMَBَ� �!�R� fَ�ِO �!�5�'&3َ��	f�:ْMَBَ� �!�R� fَ�ِO �!�5�'&3َ��	f�:ْMَBَ� �!�R� fَ�ِO �!�5�'&3َ��	f�:ْMَBَ� �!�R� fَ�ِO �!�5�'&3َ��	[ ]19-15/النازعات[.  

  

  ا�طار العام للصورة: رابعاً 

ونقصد به ما يقدمه النص القرآني من معاٍن ود��ت وايحاءات ، وربما صوراً فنية مختارة 

بعض السور القرآنية وبما يسبق بعض الصور المعروضة بعد ذلك فيھا، وبشكل يوحي  في مقدمة

للمتلقي بشعور خاص ، ويحيطه باطار عام يم� عليه ذھنه ، ويسيطر على مشاعره ، ليھيئه ذھنياً 

  .وشعورياً �دراك الصورة التالية ، والتأثر بجوھا بعمق

اصيل تلك الصورة المعينة التالية في السياق ، فيشغل ذھن المتلقي ويھيئه لما يتناسب مع تف

  .فض�ً عن ا�نفعا�ت التي يريد المبدع اثارتھا لديه

ومثال ذلك ما نجده عندما اراد L تعالى ان يعرض للمتلقي تلك الصور والمعاني المتعلقة برعاية  

ووجده عائ� فقيرا فاغناه، وكيف وجده يتيما فآواه، ووجده ضا� فھداه ،  Lf تعالى لرسوله الكريم 

�ً �eَ	��[: فقالU9�B�5 َo&'ِP�5 &)َ�َ���	eَ� ً�U9�B�5 َo&'ِP�5 &)َ�َ���	eَ� ً�U9�B�5 َo&'ِP�5 &)َ�َ���	eَ� ً�U9�B�5 َo&'ِP�5 &)َ�َ�     * * * *��'�;َ� ً�ّ��َ~ َo�'�\�	�	��'�;َ� ً�ّ��َ~ َo�'�\�	�	��'�;َ� ً�ّ��َ~ َo�'�\�	�	��'�;َ� ً�ّ��َ~ َo�'�\�	�	    ****    f�*ْ�َ/َ� rs�C��E َo�'�\�	�	f�*ْ�َ/َ� rs�C��E َo�'�\�	�	f�*ْ�َ/َ� rs�C��E َo�'�\�	�	f�*ْ�َ/َ� rs�C��E َo�'�\�	�	[ ]فانه وقصدا منه  ]8-6/الضحى ،

وجميع متلقي القرآن في حالة تنسجم مع الشعور بذلك الحنان والرحمة الربانية   fان يكون الرسول 

ا L نبيه ، فانه قدم قبل ذلك ما يؤثر في نفسية المتلقي ويجعله مھيئاً للتفاعل مع تلك التي خص بھ

� ****    fَ,َG	���f�P�N �َgِO ِI&9#,	���f�P�N �َgِO ِI&9#,	���f�P�N �َgِO ِI&9#,	���****    f�P�N �َgِO ِI&9#,	���f�Qû	���f�Qû	���f�Qû	���f�Qû[: الصورة ، فقال في بداية السورة���	 �!�R� �!�E�m�	 ���fَ,َG ����	 �!�R� �!�E�m�	 ���fَ,َG ����	 �!�R� �!�E�m�	 ���fَ,َG ����	 �!�R� �!�E�m�	 ���****     �0�� �!#� vF&9�- ���F�-eْ,َ��	 �0�� �!#� vF&9�- ���F�-eْ,َ��	 �0�� �!#� vF&9�- ���F�-eْ,َ��	 �0�� �!#� vF&9�- ���F�-eْ,َ��	

fَ�	ُ/ْ��fَ�	ُ/ْ��fَ�	ُ/ْ��fَ�	ُ/ْ��****    �R� �!9�q&<�5 ��&��1َ��	�R� �!9�q&<�5 ��&��1َ��	�R� �!9�q&<�5 ��&��1َ��	�R� �!9�q&<�5 ��&��1َ��	fَ~&FَBَ� �!fَ~&FَBَ� �!fَ~&FَBَ� �!fَ~&FَBَ� �![ ]وھي الصور الموحية بالھدوء والسكينة ، فان ]5-1/الضحى ،

الضحى الرائق، والليل الساجي ، اصفى آنين من آونة الليل والنھار ، وأرق وقتين تسري فيھما 

، من دون باقي ا�وصاف التي )1(سكن وھدأ: التأم�ت ، واختار وصفا لليل بكونه اذا سجى أي

خوف في بعض ا�حيان ، وبما � يناسب سياق ھذه السورة والتأثير المراد توحي بالظ�م وال

بين الضحى، وبين الليل اذا  –الھاديء  –اشاعته في جوھا الخاص ، فض� عن ان ذلك التعاقب 

سجى ، يوحي للمتلقي با�نتقال من حال الى حال ، بعناية L جل ج�له ، فيكون المتلقي بذلك 
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 )

ك المؤثرات وا�يحاءات المقدمة في بداية السورة عندما يصل الى الصورة تحت تأثير جميع تل

  .المقصودة داخلھا ، فيزداد تفاعله معھا ، ويتضاعف تشوقه مع مضامينھا

وربما نجد في القرآن أطراً واجواء ومؤثرات قوية شديدة الوقع تخلق عند المتلقي اضطرابا 

الى منطقة بعض الصور لتھيئة المتلقي لھا ، وزيادة  وقلقاً ، قصد استعمالھا القرآن قبل الوصول

  .تقبله وتأثره بعناصرھا

� [: ومثال ذلك ما نجده في بداية سورة المرس�ت ، وفي قوله تعالىً�&F�E �J�s�N&F�Uْ���	 �ً�&F�E �J�s�N&F�Uْ���	 �ً�&F�E �J�s�N&F�Uْ���	 �ً�&F�E �J�s�N&F�Uْ���	**** �J�َ�����<ْ��َ� �J�َ�����<ْ��َ� �J�َ�����<ْ��َ� �J�َ�����<ْ��َ�

 �ً�&��E �ً�&��E �ً�&��E �ً�&��E**** �rF&:َ� �J��F� ��*���	 �rF&:َ� �J��F� ��*���	 �rF&:َ� �J��F� ��*���	 �rF&:َ� �J��F� ��*���	**** �ًG&Fَ� �J�َGِ�َ�ْ��َ� �ًG&Fَ� �J�َGِ�َ�ْ��َ� �ًG&Fَ� �J�َGِ�َ�ْ��َ� �ًG&Fَ� �J�َGِ�َ�ْ��َ�****rF$ْ�g �J��9�(ْ,�Uْ��َ�rF$ْ�g �J��9�(ْ,�Uْ��َ�rF$ْ�g �J��9�(ْ,�Uْ��َ�rF$ْ�g �J��9�(ْ,�Uْ��، وھي ا�مور التي اختلف في ]5-1/المرس�ت[ ]�����َ

، وتعددت في معرفتھا اUراء ، إ� انھا تشير بما � يقبل الشك الى معاني )1(تفسيرھا المفسرون

ا�رسال والعصف والنشر والفرق وا�لقاء ، وتوحي كذلك بالحركة وا�ضطراب والشدة ، 

شديد ، يسيطر على ذھنه ومشاعره ، وھو وبصورة تؤثر في المتلقي وتدخله داخل اطار عنيف 

يقرأ باقي اجزاء السورة ، ويتخيل صورھا المرسومة ، و�سيما تلك الصور المعروضة بعد ذلك 

��� �**** &V�\ِFُ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ� &V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ�V�1�Uُ= �6��P�*�� �َgِTَ& [: في قوله تعالى�U�1�� �َgِO�	 &V�\ِFُ� ����U�1�� �َgِO�	 &V�\ِFُ� ����U�1�� �َgِO�	 &V�\ِFُ� ����U�1�� �َgِO�	**** &Vَ��1ُ� ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &Vَ��1ُ� ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &Vَ��1ُ� ُK��"ِPْ�� �َgِO�	 &Vَ��1ُ� ُK��"ِPْ�� �َgِO�	**** ُI�N�F�� �َgِO�	 ُI�N�F�� �َgِO�	 ُI�N�F�� �َgِO�	 ُI�N�F�� �َgِO�	ُُ�ُُ�ُُ�ُُ� &VَByG &VَByG &VَByG &VَByG****َ/��َ/��َ/��َ/�� &Vَ,�\ُ� ٍ6&��5 �� &Vَ,�\ُ� ٍ6&��5 �� &Vَ,�\ُ� ٍ6&��5 �� &Vَ,�\ُ� ٍ6&��5 ��

**** ِI&�َ�ْ�� ِ6&��9�� ِI&�َ�ْ�� ِ6&��9�� ِI&�َ�ْ�� ِ6&��9�� ِI&�َ�ْ�� ِ6&��9��**** ِI&�َ�ْ�� �6&��5 ��� َo��&mَ� ����	 ِI&�َ�ْ�� �6&��5 ��� َo��&mَ� ����	 ِI&�َ�ْ�� �6&��5 ��� َo��&mَ� ����	 ِI&�َ�ْ�� �6&��5 ��� َo��&mَ� ����	****    �AِRy4َW�Uْ,�� �4�h��&��5 ٌI&5�	�AِRy4َW�Uْ,�� �4�h��&��5 ٌI&5�	�AِRy4َW�Uْ,�� �4�h��&��5 ٌI&5�	�AِRy4َW�Uْ,�� �4�h��&��5 ٌI&5�	[ ]15-8/المرس�ت [.  

فكأن تلك الصور والد��ت والظ�ل التي تقدمت في بداية السورة عبارة عن المؤثرات 

دور داخلھا ا�حداث ، بل كأن النص المصور الثانوية التي تحيط باجواء ھذه الصور التي ت

للصورة الثانية قد استغنى عن ذكر تلك التفاصيل والظ�ل المذكورة في المقدمة فھي حاضرة في 

ذھن المتلقي متفاعلة مع مشاعره ، متناسقة مع العناصر والظ�ل الداخلة في الصورة الجديدة 

  .بشكل تام

                                                             

  .268-30/264: التفسير الكبير للرازي: ظ) 1(



 )

  ر القرآنيعوامل البقاء للتصوي: المبحث الثامن

من خصائص القرآن الكريم استمرار تأثيره في متلقيه ، ف� ينفذ تخّيل المتلقي و� تشوقه 

على كثرة الرّد ، فبقاء ما ُيرى غريبا او عجيبا � ينقضي بين ليلة وضحاھا ، و� بين قراءة 

التأثير ، وھذا يعني ان وقراءة ، بل كلما ُقِرَء القرآن او ُسِمع يجد الذھن شيئا جديدا مع بقاء ا[ثر و

  :ثّمة عوامل او وسائل تبقيه مستمراً مؤثراً ، ومن اھم تلك العوامل او الوسائل

  

 ً�  طبيعة بناء الحركة: أو

تبنى بعض الحركات على ا�ستمرار ، وھي وسيلة مرتبطة ببناء المشھد ، فمن الحركات ما 

  .بقى ما طالت مدة عرضھايراد لھا ان تتوقف ، ومنھا ما يراد لھا ا�ستمرار ، فت

���[: فاذا كانت حركة نزول الماء من السماء تنتھي بانقطاعه�Uَ$����Uَ$����Uَ$����Uَ$    �[��*ْ��L�َْ��[��*ْ��L�َْ��[��*ْ��L�َْ��[��*ْ��L�َْ�    &0��&0��&0��&0��    ����U�1������U�1������U�1������U�، ]45/الكھف[ ]��1

�[: واذا كانت حركة نمو النبات تنتھي بموته وتحوله الى حطام)ُ.�)ُ.�)ُ.�)ُ.    ��9ِ;�5��9ِ;�5��9ِ;�5��9ِ;�5    �[��FَBَ��[��FَBَ��[��FَBَ��[��FَBَ�    ��Fَ�&�����Fَ�&�����Fَ�&�����Fَ�&���    �)ُ.�)ُ.�)ُ.�)ُ.    �>ُ,�<&P�5�>ُ,�<&P�5�>ُ,�<&P�5�>ُ,�<&P�5    �r��َq�2�r��َq�2�r��َq�2�r��َq�2[ 

واذا كانت حركة تكوير الشمس ، وحركة انتثار الكواكب، وحركة تسجير ، وتعطيل  ،]21/الزمر[

العشار وغيرھا من الحركات المھولة في يوم القيامة تنتھي با�نق�ب الكوني ، وا�نتقال الى العالم 

 اUخر ، فإن الحركة المصورة لمحاو�ت دخول الَجمل في َسم@ الخياط باقية مستمرة � نھاية لھا

� �c���&Rَ� &)�;َ� �z#Bَ�ُH َn [: مھما طال او تكرر عرضھا للمشاھد، قال تعالى�;&*�E �	�F�"ْWَB&N��	 ��*�H��5eِR ���R#4َ$ �05�4#�� �ZِO �c���&Rَ� &)�;َ� �z#Bَ�ُH َn ��;&*�E �	�F�"ْWَB&N��	 ��*�H��5eِR ���R#4َ$ �05�4#�� �ZِO �c���&Rَ� &)�;َ� �z#Bَ�ُH َn ��;&*�E �	�F�"ْWَB&N��	 ��*�H��5eِR ���R#4َ$ �05�4#�� �ZِO �c���&Rَ� &)�;َ� �z#Bَ�ُH َn ��;&*�E �	�F�"ْWَB&N��	 ��*�H��5eِR ���R#4َ$ �05�4#�� �ZِO

�ª��9�Mْ�� �)�N 
�� ُI�U�Pْ�� ���,�5 f#B�2 َd�*�Pْ�� �Z�ُ,�-&'�5 َn�	 ����U�1���ª��9�Mْ�� �)�N 
�� ُI�U�Pْ�� ���,�5 f#B�2 َd�*�Pْ�� �Z�ُ,�-&'�5 َn�	 ����U�1���ª��9�Mْ�� �)�N 
�� ُI�U�Pْ�� ���,�5 f#B�2 َd�*�Pْ�� �Z�ُ,�-&'�5 َn�	 ����U�1���ª��9�Mْ�� �)�N 
�� ُI�U�Pْ�� ���,�5 f#B�2 َd�*�Pْ�� �Z�ُ,�-&'�5 َn�	 ����U�تعملھا L ، وھي الصورة التي اس]40/ا�عراف[ ]��1

تعالى في سياق التھكم وا�ستھزاء بظنون اولئك الكافرين ، و�سيما ظنونھم بأنھم سيدخلون الجنة 

، فتھكم بھم من خ�ل رسم ھذه الصورة القرآنية الدالة على عدم ا�مكان )لعباً في القول منھم(

  .وا�ستحالة

  

لجمل في َسم@ الخياط ، وھو ا�مر فاF تعالى اشترط امكان دخولھم الجنة اذا امكن ادخال ا

الذي كان مضرب المثل عند العرب بالضخامة  )1(المستحيل ، فھل يعقل ان ھذا الحيوان الضخم

                                                             

ت (معجBم العBين للخليBل بBن احمBد : ظ). زل ، وناقBة ُجماليBة أي فBي خلBق جمBليستحق ھذا ا�سم اذا ب: الَجملُ () 1(

، )ھBـ370ت (تھBذيب اللغBة ل�زھBري : ظ). الرجBل والمBرأة الجمBل والناقBة بمنزلBة(، و )لَجَمB(، مادة )ھـ170

). زوج الناقة والجمع جمال وأجمال وِجمBا�ت وجمائBل: الَجَمل: راءالجمل من ا�بل ، قال الف(، و )َملجَ (مادة 



 )

وھذا اذا تصورناه ساكناً ھادئاً ، فكيف !. والقوة ، يمكن ان يدخل في خرم ابرة الخياط الصغيرة ؟

  .ن أشد وأقوى بطبيعة الحالاذا كان ھائجاً ثائراً؟؟، فان ا�ستحالة عندھا ستكو

واذا فُرض جد�ً امكان ادخال رأسه في ذلك الثقب الصغير ، فكيف بادخال سنامه؟، واذا 

أمكن ادخال ذيله ، فكيف يمكن ادخال باقي جسمه الضخم ، فالجمل فض� عن كبر حجمه يمتاز 

ف لنا ادخال بخصوصية عدم ا�ستواء في جسمه ، واذا امكن ايضاً ادخال احدى قدميه، فكي

وھكذا اذا استمر الخيال برسم باقي ا�وضاع ا�فتراضية لحركة . الباقيات وھو ھائج يتحرك؟؟

الدخول ، فانه سوف يستمر بذلك من دون انقطاع ، ومن خ�ل المحاولة تلو المحاولة ، والحركة 

بقى مستمراً في بعد الحركة ، وھذا ھو المقصود من استعمال ھذه الصورة في السياق ، فالخيال سي

المحاولة والتخيل في كل مرة يقرأ المتلقي ھذا النص ، او يتخيل ھذا المشھد ، ا�مر الذي يعني ان 

عملية الشد@ وا�ندماج بين المتلقي وما يراه، ستستمر من دون توقف ما دام الخيال مستمراً 

  .باكتشاف حركات وطرق جديدة متخيلة لرسم الصورة

التي يعتمد بناؤھا على امكان تخيل طبيعة الحركة بأكثر من صورة  ومن الصور القرآنية

وشكل مھما تكرر عرضھا ازاء المتلقي ، تلك التي نجدھا في قوله تعالى مصوراً الحال النفسية 

��0& �َ�&[: للذين كفروا في الحياة الدنيا ، وھي التي جعل مثلھا va&��� �[��:ْp�5 �
�Pُ� ٍF&Q�R 
�� �J��Uُ,ُYَ$&�َ� &0�� va&��� �[��:ْp�5 �
�Pُ� ٍF&Q�R 
�� �J��Uُ,ُYَ$&�َ� &0�� va&��� �[��:ْp�5 �
�Pُ� ٍF&Q�R 
�� �J��Uُ,ُYَ$&�َ� &0�� va&��� �[��:ْp�5 �
�Pُ� ٍF&Q�R 
�� �J��Uُ,ُYَ$ �>�G&�َ� &0�� va&��� �>�G �>�G&�َ� &0�� va&��� �>�G �>�G&�َ� &0�� va&��� �>�G �>�G&�َ� &0�� va&��� �>�G

�r�ُ� �>َ� �>#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	 ��3��F�5 &'َW�5 &)َ� �[�'�5 �a�F&-َ� �َgِO ٍ|&<�R َS&�َ� ��;ُu&<�R vJ��Uُ,ُk vc��Q�N�r�ُ� �>َ� �>#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	 ��3��F�5 &'َW�5 &)َ� �[�'�5 �a�F&-َ� �َgِO ٍ|&<�R َS&�َ� ��;ُu&<�R vJ��Uُ,ُk vc��Q�N�r�ُ� �>َ� �>#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	 ��3��F�5 &'َW�5 &)َ� �[�'�5 �a�F&-َ� �َgِO ٍ|&<�R َS&�َ� ��;ُu&<�R vJ��Uُ,ُk vc��Q�N�r�ُ� �>َ� �>#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	 ��3��F�5 &'َW�5 &)َ� �[�'�5 �a�F&-َ� �َgِO ٍ|&<�R َS&�َ� ��;ُu&<�R vJ��Uُ,ُk vc��Q�N    ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ�ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ�ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ�ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ�[ ]40/النور[.  

تية في بحر صورة حسية مظلمة مرعبة ، تصور ذلك ا�نسان المشرك تتقاذفه ا�مواج العا

ھائج عاصف اقتربت امواجه المت�طمة من السحاب ، ظ�م اسود ، وامواج عظيمة ، ورياح 

عاتية ، وحركات شديدة، وھو يتقلب فيھا كالخشبة الطافية المسلوبة ا�رادة ، يحاول بذل كل جھده 

  .للخ�ص والنجاة من الموت

البداية ، ثم تتضح بعض التفاصيل  اذ يبدأ العرض بسواد تام ، يفاجيء المتلقي ويصدمه منذ

في  –وليس ظ�ماً واحداً بل ظلمات كثيرة سوداء  –في الصورة شيئاً فشيئاً ، فاذا ذلك الظ�م 

وسط بحر ھائج ثائر ، تلعب بأمواجه الرياح العاتية ، فتقلب ا�مواج فوق ا�مواج ، وترفعھا 

                                                                                                                                                                                   

فBي اسBاس ) ھBـ538ت (، والBى مثBل ھBذا ذھBب الزمخشBري )جمBل(مBادة ) ھـ393ت (الصحاح للجوھري : ظ

  .ايضا) جمل(في لسان العرب في مادة ) ھـ711ت (، وكذلك ابن منظور )جمل(الب�غة مادة 

كمBا قلنBا سBابقا ، وقBد قBرأ ابBن عبBاس ) الَجَمBل(الحبBل الغلBيظ ، ولBيس : فھBو) المBيم(وفتح ) الجيم(بضم ) الُجَمل(أما 

BBل): (رض( Rج الُجمBBى يلBBحت ( عودBBن مسBBرأ ابBBديد ، وقBBبالتش)لBBج الُجَمBBى يلBBحت (BBو الحبBBالتخفيف وھBBيظ ، بBBل الغل

فيكBون المقصBود مBن اUيBة المباركBة اسBتحالة . يم والميم ھي القراءة ا�شBھربفتح الج) حتى يلج الَجَملُ (راءة وق

  ).جمل(لسان العرب مادة : ينظر. دخول ذلك الحيوان من سم الخياط ، وليس الحبل الغليظ



 )

وة الرياح ، مشھد يشد المتلقي ويزيد عالية في السماء ، وتختلط مع السحاب من شدة العصف وق

انفعاله ، فض� عن ذلك ا�يقاع المستنبط من التعبير الذي صور ھذه الحركات والمشاھد ، 

ِمْن //ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج  //َيْغَشاهُ َمْوجٌ (والمتناسب مع ايقاع ا�مواج في البحر ، ايقاع متناسق متكرر 

وكأن المتلقي وھو يقرأ ھذا النص يرتفع تارة وينزل ) َھا َفْوَق َبْعٍض ُظلَُماٌت َبْعضُ //َفْوِقِه َسَحاٌب 

  .اخرى مع الموج الذي يصوره القرآن بفعل ايقاع التعبير

ما زالت تصور المشھد من بعيد ، على الرغم من اختفاء خط ) الكاميرا(ويمكن القول ان 

، إ� ان النص ينتقل الى تصوير ا�فق ، وارتفاع ا�مواج المغطية بحجمھا كامل ابعاد الصورة 

المشھد من خ�ل صورة قريبة جداً ، تفاجيء المتلقي ، وتصور ما يمكن ان يراه ذلك ا�نسان 

الذي تتقاذفه ا�مواج بعينيه ، وكيف يكون حاله وھو تائه في ذلك البحر المظلم، حتى انه � 

ھد ، صورة اختارھا المبدع امعاناً في يستطيع رؤية يده القريبة منه من شدة الظلمة ، واسوداد المش

ة ا�ھوال التي تت�طم با�نسان في  Rاظھار اقسى ايحاءات التعبير ، وتجسيداً منه في تصوير شد

ذلك الموقف الرھيب والموقف العصيب الذي � نجاة منه إ� با�ستعانة بالواحد ا�حد ، وا�يمان 

��I�<&P�5 &)َ� &0ْ ��,#[باF جل وع� �	#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	#,�� ْI�<&P�5 &)َ� &0���	ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ� �r�ُ� �>َ� �>ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ� �r�ُ� �>َ� �>ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ� �r�ُ� �>َ� �>ٍ�ُ� &0�� �>َ� ��Uَ� �r�ُ� �>َ� �>[.  

فكلما يقرأ المتلقي ا�ية ، فانه سوف يتصور حركات مختلفة عما تصوره في القراءة السابقة 

، سواء تلك المختصة با�مواج او السحاب او الرياح او حركات ذلك ا�نسان نفسه وھو يحاول 

مھا الخيال ، تبقي الذھن مشدوداً الى النجاة من الموت والغرق ، حركات متجددة يستمر في رس

  .المشھد ومتأثراً به مھما طال بقاؤه ، او تكرر عرضه ازاء عين المتلقي

  

  البناء للمجھول: ثانياً 

وھي احدى الوسائل المھمة التي تفيد زيادة مرونة التخّيل وانفتاح صوره واشكاله ، بما يمكن 

نفسھا كلما تكررت قراءتنا لھا في القرآن ، وذلك ان نتخيRل به اشكا�ً وحركات مختلفة للصورة 

من خ�ل مجا�ت وابعاد قُصد تركھا للخيال ليصوغ ويرسم ما شاء من اشكال والوان واصوات 

  .وحركات داخل الصورة ، كل بحسب ثقافته وزمانه وقوة مخيلته

وث الفعل في فطريقة البناء للمجھول تفيد عادة اط�ق الفاعل ، وتفيد ايضا اط�ق كيفية حد

احيان كثيرة، و�سيما اذا كان ذلك الفعل فع� مجھو�ً عند المتلقي زمنياً او نظرياً، كأن يكون احد 

  .تلك ا�حداث الكونية العجيبة التي ستحدث في عالم الدنيا ُقبيل حدوث الساعة



 )

ُ���J& [: ففي قوله تعالى$ �_&U�:�� �َgِO &J���ُ$ �_&U�:�� �َgِO &J���ُ$ �_&U�:�� �َgِO &J���ُ$ �_&U�:�� �َgِO**** &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	 &J��'َW�� �6��P�*�� �َgِO�	****�	�	�	�	 &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO &J�F�9�N ُK��"ِPْ�� �َgِO**** &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	 &Vَ,yq�E ���:�<ْ�� �َgِO�	

**** &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	 &J�F�:�2 ����2��ْ�� �َgِO�	**** &J�F�P�N ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�P�N ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�P�N ���Qِ"ْ�� �َgِO�	 &J�F�P�N ���Qِ"ْ�� �َgِO�	**** &V�\�	ُb �?�ُ��*�� �َgِO�	 &V�\�	ُb �?�ُ��*�� �َgِO�	 &V�\�	ُb �?�ُ��*�� �َgِO�	 &V�\�	ُb �?�ُ��*�� �َgِO�	**** &Vَ,�h�N ���m	��&��Uْ�� �َgِO�	 &Vَ,�h�N ���m	��&��Uْ�� �َgِO�	 &Vَ,�h�N ���m	��&��Uْ�� �َgِO�	 &Vَ,�h�N ���m	��&��Uْ�� �َgِO�	**** &Vَ,�BُG ٍ��َْg ��َ/ِR &Vَ,�BُG ٍ��َْg ��َ/ِR &Vَ,�BُG ٍ��َْg ��َ/ِR &Vَ,�BُG ٍ��َْg ��َ/ِR**** �َgِO�	 �َgِO�	 �َgِO�	 �َgِO�	

 &J�F�:ُ� �8�Q���� &J�F�:ُ� �8�Q���� &J�F�:ُ� �8�Q���� &J�F�:ُ� �8�Q����****�:ُ$ ����U�1�� �َgِO�	�:ُ$ ����U�1�� �َgِO�	�:ُ$ ����U�1�� �َgِO�	�:ُ$ ����U�1�� �َgِO�	 &Vَq &Vَq &Vَq &Vَq**** &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	 &J�F�<�N �)9�Q�Pْ�� �َgِO�	**** &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	 &Vَ���bُْ� ُd�*�Pْ�� �َgِO�	****    &J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E&J�Fَu&2َ� ��� v_ْ�َ� &V�U�,�E[ 

، نجد الخالق قد فتح نافذة صغيرة جدا ت�ئم عقول المخلوقين على ما سيحدث من ]14-1/التكوير[

كيفية تكوير الشمس  أمور جسام في ذلك اليوم ، فالنص ترك المجال مفتوحا لخيال المتلقي ليرسم

مث�ً ، كل بحسب قوة خياله وحجم ثقافته ، ولذلك كثرت في تفسير تكوير الشمس اUراء واختلف 

ً للخيال في تخيل من قام بذلك )1(في تحديد معناھا المفسرون ، بل ان النص ترك المجال واسعا

ة؟؟ ام من خ�ل تغيير التكوير ، ھل كان مباشرة من لدن L؟؟ أم بوساطة نوع خاص من الم�ئك

بعض قوانين الكون؟؟ ام غير ذلك مما يمكن احتمال تخيله في الموضوع ، ذلك الذي يجعل من 

الصورة متعددة ا�شكال وا�وضاع والحركات ، ومتجددة في خيال البشر على رغم اخت�فھم 

  .يوم الدين وتنوعھم ، وباقية متطورة ما بقي ا�نسان يتطور في معارفه ومدركاته الى قيام

ونظير ذلك ايضاً كيفية انكدار النجوم او تسيير الجبال او تعطيل العشار أوغيرھا مما ذكر 

  .في النص ، فانھا ستبقى متجددة متعددة الصور وا�شكال والحركات ، كلما تكرر ا�ط�ع عليھا

احل الزمنية ونجد استعمال ھذه التقنية كثيرا في مشاھد العذاب في ا�خرة ، وفي مختلف المر

ِ [: لدخول الكافرين النار او لمختلف انواع ا�حداث وألوان العذاب ، قال تعالى�َ� fَ�ِO �Z��E�'�5 �6&��5 ِ�َ� fَ�ِO �Z��E�'�5 �6&��5 ِ�َ� fَ�ِO �Z��E�'�5 �6&��5 ِ�َ� fَ�ِO �Z��E�'�5 �6&��5
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��    ِ��*��ِ��*��ِ��*��ِ��9;��    ����"�W&"ُWَ����"�W&"ُWَ����"�W&"ُWَ��W&"ُWَ"���[،]90/النمل[ ]��*����;9����;9����;9��    &)�3&)�3&)�3&)�3    �Z	�	�َpْ���	�Z	�	�َpْ���	�Z	�	�َpْ���	�Z	�	�َpْ���	[ 

��0&    �����5�����5�����5�����5[،]94/الشعراء[&0��&0��&0��    �S&�َ��S&�َ��S&�َ��S&�َ�    &)ِ;�N	���&)ِ;�N	���&)ِ;�N	���&)ِ;�N	���    �)9�U�Qْ���)9�U�Qْ���)9�U�Qْ���)9�U�Qْ��[ ]في صور العذاب في ذلك كثير ، وغير ]19/الحج

  .القرآن الكريم

ونَ (فـ  Sبُ ، و ُيْسَجُرونَ ، و ُيْسَحُبونَ ، و ُيْلَقى، و ُيَدعRتْ ، و ُتَقلRو ُكْبِكُبوا، و َفُكب ، Sالخ.....ُيَصب (

ذاب من جھة ، وتھوي� لطبيعة العذاب كلھا جاءت على صيغة المجھول ، تنكيراً لمن باشر بالع
                                                             

  .وما بعدھا 439: تفسير البصائر: ظ) 1(



 )

ع وا�لقاء والسحب ، من جھة اخرى ، فالخيال ي Rبقى يرسم الصورة تلو الصورة لمن يقوم بالد

ويصور ا�شكال والھيئات المختلفة له ، الواحدة اكثر رعباً من ا�خرى ، وھكذا في تخيل كيفية 

ع او ا�لقاء وحركته ، فض� عن قوته وشدته، كل يتصور تلك المشاھد من مخيلته ، وكل  Rذلك الد

تناسب انفعاله وسعة ثقافته وخياله ، وھذا ھو المقصود من وراء ھذا  يرسم صوراً خاصة به

ا�بھام والبناء للمجھول ، فالصيغة تزيد من اشكال التخيل من جھة ، وتزيد من تضخيم العذاب 

وتھويله من جھة اخرى ، وا[ھم من ذلك كله ، استمرار تلك الصور والمشاھد حيRة قوية مؤثرة 

  .ا في القرآنفي المتلقي كلما قرأھ

وليس كل استعمال لصيغة المبني للمجھول تعني عدم معرفة المتلقي لمن قام بالفعل ، فقد 

يذكر الفاعل في غير مكان من القرآن الكريم ، وقد توضح ھيئته في صورة اخرى فيه، إ� ان 

لمشھد النص يعمد الى استعمال ھذه الصيغة لغاية معينة في التصوير يقصدھا المبدع في بناء ا

ر ، كنوع من انواع ا�خراج ، واسلوب من اساليب التصوير ، يركز على عنصر معين  Rالمصو

��� �E,9َ&;ِ(& [: داخل الصورة ، فيفيده اھتماماً وعناية من دون باقي العناصر ، ففي قوله تعالى مث�َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5 &)ِ;&9َ,�E ���َq�5

 �_ُ��َ7� �>9ِ;َB&:َH ��� ��;9���	 ٍc���$َْ��	 ٍ��3َg &0�� ����Q��ِR �_ُ��َ7� �>9ِ;َB&:َH ��� ��;9���	 ٍc���$َْ��	 ٍ��3َg &0�� ����Q��ِR �_ُ��َ7� �>9ِ;َB&:َH ��� ��;9���	 ٍc���$َْ��	 ٍ��3َg &0�� ����Q��ِR �_ُ��َ7� �>9ِ;َB&:َH ��� ��;9���	 ٍc���$َْ��	 ٍ��3َg &0�� ����Q��ِR�Z	�'����- ��;9�� &)ُBْ�َ��	 �0�9&Eَ7� 4َ̂,َH�	�Z	�'����- ��;9�� &)ُBْ�َ��	 �0�9&Eَ7� 4َ̂,َH�	�Z	�'����- ��;9�� &)ُBْ�َ��	 �0�9&Eَ7� 4َ̂,َH�	�Z	�'����- ��;9�� &)ُBْ�َ��	 �0�9&Eَ7� 4َ̂,َH�	[ ]استعمل ]71/الزخرف ،

وأبھم القائم بذلك العمل في المشھد ، على الرغم من كونه غير ) ُيطاف(صيغة البناء للمجھول في 

مجھول للمتلقي ، فقد ذكر القرآن الكريم في اكثر من مكان بأن الولدان المخلدون ھم الذين يقومون 

��vZ��*ْW[العمل ، بھذا  v�ُ�&�ُ� &)�;#�َ/َ$ &)�;َ� vZ��Uْ,�� &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	vZ��*ْW�� v�ُ�&�ُ� &)�;#�َ/َ$ &)�;َ� vZ��Uْ,�� &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	vZ��*ْW�� v�ُ�&�ُ� &)�;#�َ/َ$ &)�;َ� vZ��Uْ,�� &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	vZ��*ْW�� v�ُ�&�ُ� &)�;#�َ/َ$ &)�;َ� vZ��Uْ,�� &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	[ ][، و]24/الطور �َgِO �Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	 �َgِO �Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	 �َgِO �Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	 �َgِO �Z	�'#,َM�� vZ��'ْ�ِ	 &)ِ;&9َ,�E ���ُq�5�	

�r�ُ]*�� �r�ُ�&�ُ� &)�;َB&"�1�2 &)�;َB&5َ���r�ُ]*�� �r�ُ�&�ُ� &)�;َB&"�1�2 &)�;َB&5َ���r�ُ]*�� �r�ُ�&�ُ� &)�;َB&"�1�2 &)�;َB&5َ���r�ُ]*�� �r�ُ�&�ُ� &)�;َB&"�1�2 &)�;َB&5َ��، إ� ان التصوير ھنا قد ركز على الصحاف وا�كواب وھي ]19/ا�نسان[ ]

ور عليھم من دون ان يظھر في التصوير من ھو حاملھا ، فكان تلك ا�دوات ثابتة امام العدسة تد

بين الجالسين ، فالتصوير يركز على نوعية ما مقدم ) الكاميرا(� تتغير بتغير الخلفية عند دوران 

ودة الخدمة والوساطة التي يتم فيھا ھذا التقديم ، عناية منه لتلك الوساطة وا�دوات وايحاءاً بج

  .والعناية ، فھي صحاف من ذھب غالية نفيسة يقدم بھا أطيب انواع ا�شربة التي بھا يستمتعون

  

  التعليق من مجھول على ما يظھر من احداث: ثالثاً 

وذلك بأن يعمد القرآن الكريم الى ادخال صوت او تعليق على مشھد من المشاھد من دون ان 

  .ية في تخيل ھيئته ، او الكيفية التي قيل فيھا ذلك التعليقيحدد صاحبه ، تاركاً للخيال الحر



 )


  �>#,�� ِI9ِ"�N�F�:�"َ&�3(& [: ومن ذلك ما نجده في قوله تعالى�� ��;َ��ُ(��*�5 َn�	 َd#u��ْ���	 ���3#4�� �Z	�L�*ْW�5 �05�4#���	 &)�3&F�:�"َ� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� ��;َ��ُ(��*�5 َn�	 َd#u��ْ���	 ���3#4�� �Z	�L�*ْW�5 �05�4#���	 &)�3&F�:�"َ� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� ��;َ��ُ(��*�5 َn�	 َd#u��ْ���	 ���3#4�� �Z	�L�*ْW�5 �05�4#���	 &)�3&F�:�"َ� �>#,�� ِI9ِ"�N 
�� ��;َ��ُ(��*�5 َn�	 َd#u��ْ���	 ���3#4�� �Z	�L�*ْW�5 �05�4#���	

 ٍ)9��َ� ٍc�َ4�<ِR ٍ)9��َ� ٍc�َ4�<ِR ٍ)9��َ� ٍc�َ4�<ِR ٍ)9��َ� ٍc�َ4�<ِR****َ� �)�*�;�\ ِ�َ� 
�� ��;&9َ,�E f�U&Q�5 �6&��5َ� �)�*�;�\ ِ�َ� 
�� ��;&9َ,�E f�U&Q�5 �6&��5َ� �)�*�;�\ ِ�َ� 
�� ��;&9َ,�E f�U&Q�5 �6&��5َ� �)�*�;�\ ِ�َ� 
�� ��;&9َ,�E f�U&Q�5 �6&��5 &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ��� �َ4�3 &)�3���;ُk�	 &)�;�R��*�\�	 &)�;�3��"ِ\ ��;ِR ���ْWُB &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ��� �َ4�3 &)�3���;ُk�	 &)�;�R��*�\�	 &)�;�3��"ِ\ ��;ِR ���ْWُB &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ��� �َ4�3 &)�3���;ُk�	 &)�;�R��*�\�	 &)�;�3��"ِ\ ��;ِR ���ْWُB &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ��� �َ4�3 &)�3���;ُk�	 &)�;�R��*�\�	 &)�;�3��"ِ\ ��;ِR ���ْWُB

�Z	�L�*ْWَH�Z	�L�*ْWَH�Z	�L�*ْWَH�Z	�L�*ْWَH[ ]35-34/التوبة[.  

فاننا نسمع بعد ا�نتھاء من عرض ھذا المشھد من العذاب صوتاً ، لم يحدد النص ھويته ، 

� $ُ*�L�*ْWَH &)ُB	4�3�Zَ� 4�3َ� 4�3َ� 4�3َ� [: يقول وُيسمع اولئك المذنبين�� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ����Z	�L�*ْWَH &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ����Z	�L�*ْWَH &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ����Z	�L�*ْWَH &)ُB*ُ$ ��� ��ُG	ُ4َ� &)ُW�1ُ��َ/�� &)ُH&L�*َ$ ���بياناً لحقيقة ما يجري ،  ،]

وامعاناً منه في توبيخھم وتحقيرھم ، صوٌت يمكن ان يكون صادراً عن L تعالى ، ويمكن ان 

يكون صادراً عن الزبانية الموكلين بجھنم ، ويمكن ان يكون صادرا من احد المشاھدين 

ضرين في ذلك الموقف ، وغيرھا من ا�حتما�ت التي يفرضھا التعبير ، ليختار الخيال منھا الحا

  .ما يشاء

�6�Ĝِ [: ونظير ذلك ايضا قوله تعالىL�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO ِ6�Ĝ�L�� ���F�P�  �ZِO****     ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ= ِ)9�.َ7� �6��<َ=****     ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$ ِZ�ُq�"ْ�� 
�� 
�,ْp�5 ِI&;�Uْ��َ$****     ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$ ِ)9�U�Qْ�� ِ
ْ,َpَ$

****    �N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�-�N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�-�N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�-�N fَ�ِO �[�ُ,�B&E�َ� �[	ُ4�- ِ)9�Q�Pْ�� ����� ِ)9�Q�Pْ�� ����� ِ)9�Q�Pْ�� ����� ِ)9�Q�Pْ�� �����****    ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ.ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ.ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �)ُ.ِ)9�U�Qْ�� ِc�َ4�E &0�� �>�Nْ�� َS&�َ� ���"�� �    �]SُْgSُْgSُْgSُْg    �!#�ِO�!#�ِO�!#�ِO�!#�ِO    �Vْ�َ��Vْ�َ��Vْ�َ��Vْ�َ :ثم يأتي الصوت ليقول [.ُ(

�L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ���L5ِL�<ْ��    �)5ِFَWْ���)5ِFَWْ���)5ِFَWْ���)5ِFَWْ��[ ]اذ يترك النص للخيال المجال في تخيل من ھو صاحب ھذا ]49- 43/الدخان ،

جھة اخرى ، وكأن المتلقي حاضر  الصوت أوالتعليق من جھة ، وتخيل سماع الصوت حقيقة من

في المشھد يسمع ويرى ما يحدث ، ويقوى انشداده وتفاعله ازاء ھذا المشھد باستمرار ، كلما 

  .عرض عليه او حاول رسم احداثه في الخيال

  

  التعميم: رابعاً 

وذلك بأن يختار النص وصفاً عاماً �حد اجزاء الصورة ، كأن يقتصر على ذلك الجنس أو 

من دون مزيد اشارة لذكر التفاصيل، ويترك اختيار  –من خ�ل اسم الجنس او غيره  – الماھية

التفاصيل والماھيات وا�لوان وا�شكال للخيال ، يرسم ويختار منھا ما يراه مناسباً للصورة او 

  .المشھد

��0&[: ومثال ذلك ما نجده في قوله تعالى �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	&0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	&0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	&0�� �F�- ��U#�َ/َWَ� �>#,��ِR ْoِF&:�5 &0���	     �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َH &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U�1�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َH &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U�1�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َH &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U�1�� �z5�F�� �>ِR �ِ�&;َH &	َ� �F&9#q�� �>ُ�َqْMَBَ� ����U�1��

ٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
��ٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
��ٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
��ٍt9�Q�N ٍZ�َW�� 
، وھي كلمة )الطير(، اذ اقتصر على ذكر من يقوم بالخطف بكلمة ]31/الحج[ ]��

عامة لجنس الطير من دون تحديد من أي ا�نواع ھي ، بل ترك ذلك للخيال يتخيلھا تارة بصورة 



 )

بصورة النسور ، او غيرھا من انواع الطيور الجارحة المعروفة ، او غير  الغربان ، وتارة اخرى

المعروفة، فان الخيال يمكن ان يتصور انواعاً اخرى من الطيور متخيلة بشعة قوية مفترسة تمزق 

  .ذلك الكافر ، وتفرق اجزاء جسمه بينھا سريعاً في الھواء

ر ، بل يترك للخيال مرونة التخيل أي ان النص � يحدد نوعا او شك� معينا لتلك الطيو

وقابلية التغيير ، ورسم ما ھو بشع ومخيف في الھيئة والحركة في كل مرة ، فيبقى المشھد بذلك 

  .متجدداً دائماً ، ومؤثراً في المتلقي

  

  

  

  

  ا�قتصار على عنصر من عناصر الحدث: خامساً 

محدد من عناصر وذلك عندما يترك النص رسم تفاصيل الصورة ويقتصر على عنصر 

بنائھا ، تاركاً رسم باقي العناصر والتفاصيل للخيال يرسم لھا ما شاء من اشكال والوان كل بحسب 

  .ثقافته وقوة مخيلته

، نجد تركيز بناء المشھد معتمد على ذكر الحوار _ففي احد المشاھد المصورة لقصة موسى 

���d�*5�'�Uْ�� f��ْGَ� &0 [: ال تعالىمن دون تفصيل لبقية العناصر الداخلة في رسم الصورة ، ق ٌI�\� ����\�	 �d�*5�'�Uْ�� f��ْGَ� &0�� ٌI�\� ����\�	 �d�*5�'�Uْ�� f��ْGَ� &0�� ٌI�\� ����\�	 �d�*5�'�Uْ�� f��ْGَ� &0�� ٌI�\� ����\�	

�A�Q����*�� &0�� �!َ� 
y�ِO &a�F&-�َ� َo�ُ,ُBْ(�9�� �!ِR �Z	�F�UَHْ/�5 َ��Uْ�� �ZِO f�N�����5 َK�َG f�<&1�5�A�Q����*�� &0�� �!َ� 
y�ِO &a�F&-�َ� َo�ُ,ُBْ(�9�� �!ِR �Z	�F�UَHْ/�5 َ��Uْ�� �ZِO f�N�����5 َK�َG f�<&1�5�A�Q����*�� &0�� �!َ� 
y�ِO &a�F&-�َ� َo�ُ,ُBْ(�9�� �!ِR �Z	�F�UَHْ/�5 َ��Uْ�� �ZِO f�N�����5 َK�َG f�<&1�5�A�Q����*�� &0�� �!َ� 
y�ِO &a�F&-�َ� َo�ُ,ُBْ(�9�� �!ِR �Z	�F�UَHْ/�5 َ��Uْ�� �ZِO f�N�����5 َK�َG f�<&1�5[ ]اذ ركز المشھد ]20/القصص ،

تل رج� من اھل مصر ، وذلك عندما ق_على عنصر الحوار بين ذلك الرجل وبين نبي L موسى 

، فجاءه ذلك الرجل ليخبره باجتماع القوم لقتله ، ونصحه بالمغادرة ففعل ، فالمتلقي يجد بأن النص 

لم يذكر مث� تفاصيل ذلك الرجل وشكله ، و� تفاصيل المدينة وشكلھا ، بل ترك ذلك كله للخيال 

بعاد المتعارفة عند الناس في تلك يرسم ويصور ما يشاء من نوعية الم�بس والبيوت وا�لوان وا�

المدينة في ذلك الزمان من التاريخ ، فربما يتخيلھا من كان يعيش في زمن نزول القرآن بشكل 

معين يختلف بشكل كبير عما يتخيله من يعيش في زماننا ، او ان الذي يعيش خارج مصر يتخيلھا 

عنة من حوله ، وھو مطلع بعض بشكل يختلف عما سوف يتخيله ساكن مصر الذي يرى آثار الفرا

الشيء على تفاصيل حياتھم ومعاشھم ، وھكذا الحال في كثير من المشاھد المصورة لبعض 

فالنص يركز عادة على الحوار او ا�شخاص، تاركاً للخيال . القصص المذكورة في القرآن الكريم

ربما يتطور الخيال  يكمل رسم التفاصيل الثانوية كل بحسب مقدرته وثقافته وقوة خياله ، بل



 )

وتتطور تفاصيل الصورة نفسھا عند ا�نسان كلما اعاد قراءة تلك القصة بين الحين واUخر في 

  .القرآن الكريم ، فيبقى بذلك التصوير متجدداً يتفاعل معه المتلقي من غير ملل او اعتياد

تلك المشاھد وليس ذلك مقصورا على القصص القرآنية الماضية ، بل نجد مثل ذلك ايضا في 

التي تصور احداثا وقعت او ستقع في العالم اUخر ، ذلك العالم الذي � ُيعرف عنه شيئا سوى ما 

اخبرنا L تعالى به ، عالم مجھول مختلف عن عالمنا بالسنن والقوانين، � تدركه العقول القاصرة 

  .لبني البشر في اكثر ا�حيان

راً لموقف الم�ئكة بين يدي L عزوجل وھو يخبرھم ومثال ذلك ما ذكره القرآن الكريم مصو

��ُ�� �I�<&PَHَُ [: بأنه قد جعل في ا�رض خليفة قال تعالىَG ًdَ�9�,�- ِX&َ7� 
�� ٌI�E��\ 
y�ِO �dَW�C�s�Uْ,�� �!�R� َK�َG ْgِO�	 ُI�<&PَHَ� ��ُ��َG ًdَ�9�,�- ِX&َ7� 
�� ٌI�E��\ 
y�ِO �dَW�C�s�Uْ,�� �!�R� َK�َG ْgِO�	 ُI�<&PَHَ� ��ُ��َG ًdَ�9�,�- ِX&َ7� 
�� ٌI�E��\ 
y�ِO �dَW�C�s�Uْ,�� �!�R� َK�َG ْgِO�	 ُI�<&PَHَ� ��ُ��َG ًdَ�9�,�- ِX&َ7� 
�� ٌI�E��\ 
y�ِO �dَW�C�s�Uْ,�� �!�R� َK�َG ْgِO�	

&U�QِR �z�"�1ُ� �0&Qَ��	 ������'�� �!��&1�5�	 ��;9�� �'�1ْ��5 &0�� ��;9��&U�QِR �z�"�1ُ� �0&Qَ��	 ������'�� �!��&1�5�	 ��;9�� �'�1ْ��5 &0�� ��;9��&U�QِR �z�"�1ُ� �0&Qَ��	 ������'�� �!��&1�5�	 ��;9�� �'�1ْ��5 &0�� ��;9��&U�QِR �z�"�1ُ� �0&Qَ��	 ������'�� �!��&1�5�	 ��;9�� �'�1ْ��5 &0�� ��;9�� �Z��Uَ,&<َH َn ��� �)َ,&Eَ� 
y�ِO َK�َG �!َ� �?�'َ(ُ��	 َo�' �Z��Uَ,&<َH َn ��� �)َ,&Eَ� 
y�ِO َK�َG �!َ� �?�'َ(ُ��	 َo�' �Z��Uَ,&<َH َn ��� �)َ,&Eَ� 
y�ِO َK�َG �!َ� �?�'َ(ُ��	 َo�' �Z��Uَ,&<َH َn ��� �)َ,&Eَ� 
y�ِO َK�َG �!َ� �?�'َ(ُ��	 َo�'****     �)ُ. ��;#,ُ$ ����U&Nَ7� �6�m� �)#,�E�	 �)ُ. ��;#,ُ$ ����U&Nَ7� �6�m� �)#,�E�	 �)ُ. ��;#,ُ$ ����U&Nَ7� �6�m� �)#,�E�	 �)ُ. ��;#,ُ$ ����U&Nَ7� �6�m� �)#,�E�	

 �A�G�m��� &)ُB*ُ$ &ZِO �َn���3 ����U&Nَ/ِR 
���ُhِ"ْ�َ� َK�َ(َ� �dَW�C�s�Uْ�� fَ,�E &)�;َ~�F�E �A�G�m��� &)ُB*ُ$ &ZِO �َn���3 ����U&Nَ/ِR 
���ُhِ"ْ�َ� َK�َ(َ� �dَW�C�s�Uْ�� fَ,�E &)�;َ~�F�E �A�G�m��� &)ُB*ُ$ &ZِO �َn���3 ����U&Nَ/ِR 
���ُhِ"ْ�َ� َK�َ(َ� �dَW�C�s�Uْ�� fَ,�E &)�;َ~�F�E �A�G�m��� &)ُB*ُ$ &ZِO �َn���3 ����U&Nَ/ِR 
���ُhِ"ْ�َ� َK�َ(َ� �dَW�C�s�Uْ�� fَ,�E &)�;َ~�F�E****    �� #nِO ��*َ� �)ْ,�E َn �!َ���Q&"�N ��ُ��َG�� #nِO ��*َ� �)ْ,�E َn �!َ���Q&"�N ��ُ��َG�� #nِO ��*َ� �)ْ,�E َn �!َ���Q&"�N ��ُ��َG�� #nِO ��*َ� �)ْ,�E َn �!َ���Q&"�N ��ُ��َG �)9�,�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO ��*َB&U#,�E � �)9�,�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO ��*َB&U#,�E � �)9�,�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO ��*َB&U#,�E � �)9�,�<ْ�� �V�َْ� �!#�ِO ��*َB&U#,�E �

 �)9�W�Qْ�� �)9�W�Qْ�� �)9�W�Qْ�� �)9�W�Qْ��****َ� �)َ,&Eَ� 
y�ِO &)ُWَ� ْIُGَ� &)َ�َ� َK�َG &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�3َ/�"ْ�َ� ��Uَ,َ� &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�;ْhِ"�َْ� 6m� �5 َK�َGَ� �)َ,&Eَ� 
y�ِO &)ُWَ� ْIُGَ� &)َ�َ� َK�َG &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�3َ/�"ْ�َ� ��Uَ,َ� &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�;ْhِ"�َْ� 6m� �5 َK�َGَ� �)َ,&Eَ� 
y�ِO &)ُWَ� ْIُGَ� &)َ�َ� َK�َG &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�3َ/�"ْ�َ� ��Uَ,َ� &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�;ْhِ"�َْ� 6m� �5 َK�َGَ� �)َ,&Eَ� 
y�ِO &)ُWَ� ْIُGَ� &)َ�َ� َK�َG &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�3َ/�"ْ�َ� ��Uَ,َ� &)ِ;�C��U&Nَ/ِR &)�;ْhِ"�َْ� 6m� �5 َK�َG ��� �)َ,&Eَ��	 ِX&َ7��	 �J��	��U�1�� ��&9 ��� �)َ,&Eَ��	 ِX&َ7��	 �J��	��U�1�� ��&9 ��� �)َ,&Eَ��	 ِX&َ7��	 �J��	��U�1�� ��&9 ��� �)َ,&Eَ��	 ِX&َ7��	 �J��	��U�1�� ��&9

��UُBْWَH &)ُB*ُ$ ����	 �Z	�'&"ُH��UُBْWَH &)ُB*ُ$ ����	 �Z	�'&"ُH��UُBْWَH &)ُB*ُ$ ����	 �Z	�'&"ُH��UُBْWَH &)ُB*ُ$ ����	 �Z	�'&"ُH �Z �Z �Z �Z****�05ِF���َWْ�� &0�� �Z�َ$�	 �F�"ْWَB&N��	 f�Rَ� �_9�,&RِO #nِO �	�'�P�1َ� �6�m� �	�'�P&N� �dَW�C�s�Uْ,�� ��*ْ,ُG ْgِO�	�05ِF���َWْ�� &0�� �Z�َ$�	 �F�"ْWَB&N��	 f�Rَ� �_9�,&RِO #nِO �	�'�P�1َ� �6�m� �	�'�P&N� �dَW�C�s�Uْ,�� ��*ْ,ُG ْgِO�	�05ِF���َWْ�� &0�� �Z�َ$�	 �F�"ْWَB&N��	 f�Rَ� �_9�,&RِO #nِO �	�'�P�1َ� �6�m� �	�'�P&N� �dَW�C�s�Uْ,�� ��*ْ,ُG ْgِO�	�05ِF���َWْ�� &0�� �Z�َ$�	 �F�"ْWَB&N��	 f�Rَ� �_9�,&RِO #nِO �	�'�P�1َ� �6�m� �	�'�P&N� �dَW�C�s�Uْ,�� ��*ْ,ُG ْgِO�	[ 

  .]34-30/البقرة[

اذ نجد النص قد ركRز على نقل تفاصيل الحوار في ھذا المشھد ، من دون تفصيل باقي 

ره ، وذلك �ن المشھد يصور حدثا وقع في عالم آخر ، مكونات المشھد من مكان او ھيئة او غي

  .غريب عن ا�نسان � يعرف كنھه ، بل ربما � يستطيع تحمل معرفة كنھه

م تخيل تفاصيل ذلك الموقف على ا�نسان ، الجواب طبعا � ، بل ان ھذا  ولكن ھل ُحر@

كريم ، فاF ھو الذي أمر بتدبر التخيل ربما يدخل في باب التدبر المحمود Uيات L في القرآن ال

  .آياته كل بحسب مستواه وادراكه وثقافته

بنا نمطاً من التخيل ، لوجدنا بأن ھناك مجموعة من الم�ئكة واقفين  Rففي ھذا المشھد لو جر

قبالة وجھة مقدسة ، ربما تشبه وقوف البشر باتجاه القبلة في الص�ة ، فالم�ئكة ايضا يتجھون 

تجاٍه محدٍد للقداسة ، فيسمعون أوامر L ويطيعونه ، وبشكل نتصوره بخيالنا وجھة مقدسة با

القاصر ، � بسبب قصور في المتخيRل ، وذلك [ن في اUية مطلق الكمال، سواء من اختيار 

  .عناصر أم من تقنية بناء

تصور  اما المكان فإن الصورة لم ُتِشر اليه بقليل او بكثير ، مما جعل الخيال عاجزا عن

شيء قريب منه، بل ُترك مجھو�ً غامضاً على ا�نسان ، مھما حاول ان يختار له شيئا مناسبا في 
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وما جرى ) المكين(، بل نركز ونتمعن في )المكان(مخيلته ، وذلك �ن L اراد منا ان � نركز في 

  .في ذلك الموقف المقدس

تعالى وعلى الرغم من قدرته المطلقة فھنا المشھد يعطينا مفاھيم واضحة بأن L سبحانه و

الشاملة وعلى الرغم من ان أحداً � يسائله عما يفعل �ن لديه الحكمة المطلقة ، يقدم قراره في 

تجربة ھائلة ھي تجربة خلق ا�نسان في مرحلة من مراحل البشرية ، ويعرضه على الم�ئكة 

ينقله الى البشر في ھذا القرآن الكريم و –وھو يعلم كل شيء ع�م الغيوب  –ليسمع منھم الجواب 

، بعد ان اختار من تلك القصة ، او الموقف اشارات معينة تفيد المغزى الذي يردنا L تعالى ان 

نعرفه ، واشارات اخرى تكون بمثابة أوامر للتخيل ينطلق منھا خيال ا�نسان في كل زمان ومكان 

  .مخيلته ، وبشكل متجدد متغيرليرسم العناصر ا�خرى للمشھد بحسب قابليته و
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  الخاتمة 

اختصت ھذه الرسالة ، بتوضيح طرق بناء الصورة الفنية في القرآن ، ووسائل اخراجھا ، 

  .تلك التي جعلتھا صورة مؤثرة مشوقة متجددة باقية كلما تكرر تلقيھا

وقد وجدت من المناسب ان أبدأ بفصل لتحديد مفھوم دقيق للصورة وصو�ً الى مفھوم 

الصورة القرآنية ، نعتمد عليه في ھذه الرسالة ، فاستعرضنا آراء القدماء للصورة فوجدنا ان 

مفھوم الصورة عند اھل اللغة انحصر في الشكل والھيئة ، وتابعھم في ذلك المفسرون ، وجملة من 

ا النقاد والب�غيين ، ولكنني وجدت ان للجاحظ رأياً في مفھوم الصورة والتصوير، تمثلت فيم

يستنبط من الشكل والمضمون والصياغة ، وما يتمخض من ذلك من معان ، وكان لعبد القاھر 

الجوجاني رؤية جديدة في استخ�ص مفھوم للصورة من ع�قات النص وما يبعثه الى الذھن من 

  .د��ت مضافة

ولكن مفھوم مصطلح الصورة عند ا�وربيين فقد كان مختلفاً �رتباطھم بمفاھيم ا�دب 

ا�غريقي ودراسات الخيال ، وھذا ما تابعھم عليه المحدثون من العلماء العرب ، فجاءت مفاھيمھم 

لھا مختلفة متنوعة ، انحصر اغلبھا حول الصورة الشعرية ، وبما � يتناسب مع الصورة القرآنية 

ل شيء ، في كتاب L المعجز ، تلك الصورة التي نقف عند خصائصھا وتأثيرھا في المتلقي قبل ك

تاركين كيفية تولدھا وتركيبھا في ذھن المبدع الذي تكل ا�ذھان عن بلوغ معرفته تعالى L عن 

ذلك علواً كبيراً ، ولذلك كان من المناسب ان نخرج بتعريف عام للصورة يخدم دراستنا في ھذه 

يالي ، يستعمله المبدع الرسالة ، يتمثل في كونھا تركيباً لغوياً مستق�ً ُيعبر عن منظور واقعي او خ

في سياق معين لغرض خلق تأثير عقلي او عاطفي مقصود عند المتلقي يتمثل بالوظيفة التي من 

  .اجلھا استعملت الصورة في ذلك السياق

ثم تناولت تطور دراسة الصورة القرآنية عند القدماء من خ�ل مجموعة كبيرة من كتب 

دراساتھم للصورة الفنية في القرآن انحصرت بالصورة الب�غة والتفاسير، وخلصنا الى ان اغلب 

الب�غية المبنية على اساس التشبيه وا�ستعارة والمجاز والكناية ، من غير تجاوز ذلك الى 

الصورة الباقية المركبة من عدة صور تجمع بعضھا مع بعض في وحدة وانسجام ، ومن غير 

إ� تلك ا�شارات العميقة التي وضعھا م�حظة كثير من ابعاد الصورة واغراضھا ، اللھم 

  .الزمخشري في الكشRاف حول الصورة او التمثيل او التخييل

اما المحدثون فقد تأثروا بالدراسات ا�دبية والنقدية الحديثة القائمة على دراسة الصورة في 

تبلورت  الشعر ، وحاولوا ان يطبقوا ذلك على القرآن ، فظھرت كتابات ومقا�ت في ھذا المجال،

نظرية قائمة بحد ذاتھا على يد سيد قطب في التصوير الفني في القرآن ، فكانت أول دراسة مستقلة 
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للصورة القرآنية ، َذكر فيھا ابرز خصائص التصوير القرآني ، وسماته المميزة التي يفوق بھا بقية 

التي عبر من خ�لھا  ا�داة المفضلة في اسلوب القرآن ،: النصوص ، فكأن التصوير القرآني عنده

  .عن اغراضه ومقاصده

ثم انتقلت الى الفصل الثاني ، وتناولت عناصر بناء الصورة المتمثلة باللغة والفكرة والوظيفة 

، فوجدت القرآن الكريم يتميز في اختيار اسلوبه التعبيري في التصوير ، فربما تقوم لفظة واحدة 

ية كاملة ، فض� عن اجتماع مجموعة من ا�لفاظ بما لھا من د�لة وجرس وظ�ل برسم صورة فن

وكذلك الحال في الفكرة التي عالجتھا الصورة . في سياق تعبيري واحد يرسم صورة فنية مؤثرة

الفنية في القرآن فقد وجدت انھا عالجت كثيراً من الموضوعات باسلوب التصوير ، ممثلة بمشاھد 

ورة ، والحا�ت النفسية ، وتصوير النماذج ا�نسانية الطبيعة والمواقف وا�حداث ، وا�مثال المص

، وتصوير مشاھد القصص الماضية ، ومشاھد القيامة ، ومشاھد العذاب في النار ومشاھد النعيم 

في الجنة ، وغيرھا ، منتق� بعد ذلك الى الوظيفة التي تمثل الھدف من استعمال الصورة في سياق 

ية حققت وظائف عقلية واخرى نفسية فض� عن تلك معين ، فقد وجدت ان الصورة القرآن

الوظائف الفنية والدينية الكامنة من وراء ا�ستعمال ، وبصورة منسجمة مع اھداف القرآن 

  .وغاياته

وفي الفصل الثالث ، تركز البحث في طرق بناء الصورة الفنية في القرآن الكريم ، واخت�ف 

الجزئية المتمثلة بالصور الب�غية المعتمدة على التشبه  انواعھا ، فتناولت او�ً طرق بناء الصور

وا�ستعارة والمجاز والكناية وغير ذلك، فوجدت ان القرآن في بناء ھذه الصور � يقتصر على 

م�حظة الع�قات الشكلية بين اركان الصورة وعناصرھا ، بل يجمع معھا الع�قات النفسية 

اقية التي تربطھا مع السياق فتجعلھا منسجمة متسقة متآلفة والشعورية فض� عن تلك الع�قات السي

ثم انتقلت الى بيان طرق بناء الصورة الكلية وھي المكونة من مجموعة من . في وقت واحد

الصور الجزئية المرتبطة مع بعضھا من خ�ل مجموعة من الع�قات وا�واصر المتناسقة فيما 

جزاء النص من جھة اخرى ، وان ابرز تلك الع�قات بينھا من جھة ، وفيما بينھا وبين باقي ا

تتمثل في ع�قات السبب بالسبب والمقدمة بالنتيجة ، وطبيعة حدوث ا�شياء في الوجود وغيرھا ، 

تلك التي تبنى عن طريقھا انواعا مختلفة من ا�بنية تتناسب مع طبيعة الع�قات المكونة لھا 

  .فة المراد منھا تحقيقھاوالفكرة العامة المعبرة عنھا ، والوظي

وكان ا�نتقال بعد ذلك الى الصورة ا�وسع وھي الصورة المركبة من عدة صور كلية 

والمبنية بطرق وع�قات خاصة اعطت لتلك الصور شكلھا العام ، فكان من ابرز طرق البناء تلك 

ياة الدنيا مع ا�خرة ، البناء التقابلي ، و�سيما طرق بناء الصور المتقابلة بين الجنة والنار والح

فض� عن البناء المعتمد على تسلسل ظھور ا�حداث ، والبناء الشجري المعتمد على صورة 
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اساسية تتفرع منھا بقية الصور كالفروع ، فض� عن بناء الصورة العامة وبناء الصورة الشاملة 

  .في القرآن الكريم

شكلھا النھائي المكتمل ، فھي تدور داخا  فالصورة القرآنية تحكمھا قوانين كثيرة التي تعطيھا

نظام دقيق متناسق يشبه نظام الكون في بنائه وتناسيقه ، ذلك النظام المكون من عدة اجزاء 

محكومة بعدد في الع�قات وا�واصر التي تعطي للبناء شكله النھائي وتعميمه الرائع واستمرارية 

الجمال ا�خاذ الذي يسحر ذھن الناظر وشعوره الحركة في بعضه وخلصية القوة والثبات ، وميزة 

  . كلما نظر اليه

وبعد ان بينت ابرز طرق البناء التي تعطي للصورة ھيكلھا العام ، انتقلت الى بيان تلك 

الوسائل ا�خراجية التي تمنح الصورة قوتھا وجاذبيتھا ودوام تشويقھا ، فقد وجدت في الفصل 

ا يقرب ان نفھمه اUن من وسائل �خراج الصورة بما تطور من الرابع ان القرآن الكريم يستعمل م

، وھو يخرج اعماله الفنية الى )التلفاز(و ) السينما(تقنيات تصويرية يستعملھا المخرج في 

المشاھدين ، اعما� مؤثرة مشوقة قادرة على التأثير في فكر المشاھد وعواطفه ، التي من خ�لھا 

الى المشاھدين ، فقد وجدت ان ھناك ما ُيشبه عمل المخرج من يرسل المبدع افكاره واغراضه 

التي تدل كل واحدة منھا ) الكاميرا(حيث اختيار اللقطات المناسبة ، وزوايا التصوير ، وحركة 

على د��ت خاصة يلحظھا المشاھد أثناء مشاھدته للصورة او المشھد ، وكيف يوظف القرآن 

ثارة المتلقي ومفاجأته ازاء ما يراه ، وكيف تتميز الصورة الكريم عنصري الِجّدة والغرابة �

القرآنية بالحركة التي كانت من ابرز سمات التصوير التي تعطي للصورة حيويتھا وتبعدھا عن 

الجمود ، وكذلك تأثير عنصر الصوت ، واجتماع المؤثر الصوتي الى المؤثر البصري في ذھن 

الة الوصف يستعمل القرآن عنصر التنويع فينوع في زاوية المتلقي اثناء العرض ، وتحاشياً من اط

العرض ، ونوعية المعروض، واسلوب التصوير ، كسراً للرتابة التي من الممكن ان تصيب 

وبغية احداث اقصى درجات التأثير وا�نفعال ، يعمد النص القرآني اشراك . المتلقي بالملل والفتور

اء الصورة بين يديه فيتفاعل معھا ، ويتخيل مشاركته في المتلقي باحداثه المصورة من خ�ل احي

  .احداثھا

و� تنتھي تلك الوسائل عند ھذا الحد ، بل يستعمل القرآن الكريم مؤثرات تصويرية تشبه تلك 

المؤثرات المستعملة في ا�خراج السينمائي ، سواء أكانت مؤثرات فكرية تھيء المتلقي لتقبل 

ھا ، او كانت مؤثرات صوتية تقترب من تأثير الموسيقى التصويرية الصورة وتزيد من تفاعله مع

  .التي تصاحب العمل الفني في بعض ا�حيان

وأخيراً وجدت من المناسب الوقوف على تلك الوسائل والتقنيات المضافة الى جميع ما 

اء في ذكرناه وھي التي لھا ا�ثر المباشر في بقاء الصورة القرآنية صورة مؤثرة متجددة ، سو
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طبيعة الحركة المتجددة المتغيرة عند كل قراءة ، او تقنية البناء للمجھول وما تفيده من انفتاح 

صور التخيل وتعدد اشكاله، او ادخال صوت على الصورة يكون بمثابة تعليق من مجھول � يحدد 

ات شخصه ، فتتعدد ھويته واشكال تصوره ، او من خ�ل اختيار التعبير التصويري للمفرد

والصيغ العامة من دون ذكر مزيد من التفاصيل ، بغية اتاحة الفرصة �خت�ف اشكال التخيل من 

  .قبل مختلف البشر ، كل بحسب ثقافته وامكاناته والزمن الذي يعيش فيه

لنخرج من ذلك كله بنتيجة مفادھا ان القرآن الكريم قد استعمل الصورة لتحقيق مختلف 

تقنيات بناء مختلفة ووسائل اخراج متنوعة ، كان لھا الفضل  ا�غراض والمقاصد عن طريق

ا�ول في التأثير في المتلقي وتشويقه واثارته ، ومن خ�ل تقنيات بناء واخراج تعتمد على اللغة 

واستثمار طاقاتھا فقط ، قبل استعمال التقنيات الحديثة في التصوير وا�مكانات المتطورة في 

أشكال ا�عجاز المختلفة في القرآن بوجه عام ، وا�عجاز البياني ا�خراج ، ليضاف ذلك الى 

  .التصويري بوجه خاص
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ايران  –تفسير القمي ، علي بن ابراھيم القمي ، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ، قم -12

  .ت.، د 3، ط



 )

دين ابو عبد L محمد بن ، فخر ال)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ل�مام الفخر الرازي  -13

  .ت.، د 1عمر الرازي ، المطبعة البھية ، مصر ، ط

 –تفسير سفيان الثوري ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، دار الكتب العلمية -14

  .1403،  1بيروت ، ط

تفسير مجاھد بن جبر المخزومي ، تحقيق عبد الرحمن الطاھر محمد سورتي،  -15

  .ت.بيروت ، د –المنشورات العلمية 

تھذيب اللغة ، ابو منصور محمد بن احمد ا�زھري ، تحقيق احمد عبد العليم البردوني  -16

  .2004ايران ،  –، دار صادق ، طھران 

، تحقيق )للرماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني(ث�ث رسائل في اعجاز القرآن  -17

  .ت.صر ، دم –محمد خلف L ومحمد زغلول س�م ، دار المعارف 

بيروت،  –جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، محمد بن جرير الطبري ، دار الفكر  -18

1405.  

الجامع �حكام القرآن ، محمد بن احمد القرطبي ، تحقيق احمد عبد العليم البردوني ،  -19

  .1372،  2دار الشعب ، القاھرة، ط

س�م محمد ھارون ، دار احياء التراث الحيوان ، عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد ال -20

  .1969-1377،  3لبنان ، ط –العربي ، بيروت 

الخصائص ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب  -21

  .1955-1374،  2المصرية ، ط

ي، المكتبة د�ئل ا�عجاز في علم المعاني ، عبد القاھر الجرجاني ، تحقيق ياسين ا�يوب -22

  .2003-1424بيروت ،  –العصرية 

ديوان ابي نؤاس ، تحقيق احمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  -23

  .ت.د

- 1409،  1بيروت ، ط –ديوان امرئ القيس ، تحقيق حنا الفاخوري ، دال الجيل  -24

1989.  

لبنان ،  –دار المعرفة ، بيروت ديوان حاتم الطائي ، شرح عبد الرحمن المصطاوي ،  -25

  .2005-1426،  1ط

  .1930-1348ديوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي ، المطبعة الرحمانية بمصر ،  -26



 )

ديوان محمود بن حسن الوراق ، تحقيق عدنان راغب العبيدي ، طبع وزارة التربية  -27

  .1969والتعليم ، بغداد ، 

  .1957لوفاء ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، رسائل اخوان الصفاء وخ�ن ا -28

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، محمود اUلوسي ، دار احياء  -29

  .ت.التراث العربي ، بيروت ، د

زاد المسير في علم التفسير ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  -30

  .1964-1384،  1طباعة والنشر ، بيروت ، طالمكتبة ا�س�مية لل

 –سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، تحقيق عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة صبيح -31

  .1969القاھرة ، 

سنن الترمذي ، الترمذي ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر للطباعة  -32

  .1983-1403،  2لبنان ، ط –والنشر والتوزيع ، بيروت 

احسان عباس ، وزارة ا�رشاد وا�نباء .شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، تحقيق د -33

  .1962، ) 8(في الكويت 

مفيد قميحة . الشعر والشعراء ، ابو محمد عبد L بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق د -34

  .2005-1426، 2، ط لبنان –، وا�ستاذ محمد امين الضناوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الحافظ ابي الفضل شھاب الدين احمد بن علي بن  -35

  .ت.، د2بيروت ، ط –محمد بن محمد بن حجر العسق�ني ، دار المعرفة للطباعة والنشر 

  .ت.، د 2فتح الباري ، ابن حجر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط -36

وس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزبادي ، اعداد وتقديم ، محمد عبد الرحمن القام -37

  .2003-1424،  2لبنان ، ط –المرعشلي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، �بي ھ�ل العسكري ، تحقيق مفيد قميحة ، دار  -38

  .1989-1409،  2لبنان ، ط –الكتب العلمية ، بيروت 

كتاب الطراز المتضمن �سرار الب�غة وعلوم حقائق ا�عجاز ، يحيى بن حمزة العلوي  -39

  .1995-1415،  1لبنان ، ط –، تحقيق محمد عبد الس�م شاھين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ابراھيم .مھدي المخزومي ، و د.كتاب العين ، الخليل بن احمد الفراھيدي ، تحقيق د -40

  .1980العراق ،  –السامرائي ، دار الرشيد للنشر 



 )

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل ، محمد بن عمر  -41

  .1966- 1385مصر ،  –الزمخشري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر، بيروت  -42

  .2004، 3بنان ، طل –

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن ا�ثير ، تحقيق محمد عويضة،  -43

  .1998-1419،  1لبنان ، ط –دار الكتب العلمية ،  بيروت 

ـين ، مطبعة گمجاز القرآن ، ابو عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق محمد فؤاد سز -44

  .1954-1374مصر ،  –الخانجي 

 –مجمع البيان في تفسير القرآن ، امين الدين الطبرسي ، دار احياء التراث العربي -45

  .1379بيروت ، 

معالم التنزيل ، الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق خالد العك ومروان سوار ، دار  -46

  .1987-1407، 2المعرفة ، بيروت ، ط

تحقيق ابراھيم شمس الدين، دار  معاني القرآن ، �بي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، -47

  .2002-1423،  1لبنان ، ط –الكتب العلمية ، بيروت 

معجم مقاييس اللغة ، ابو الحسين بن فارس ، تحقيق  عبد الس�م محمد ھارون، دار  -48

  .1368،  1القاھرة ، ط –احياء الكتب العربية 

عبد الحميد .ي ، تحقيق  دمفتاح العلوم ، �بي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاك -49

  .2000- 1420،  1لبنان ، ط –ھنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

مفردات الفاظ القرآن ، الراغب ا�صفھاني ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، اميران ،  -50

  .1424،  3ايران ، ط –قم 

ب بن الخوجة ، منھاج البلغاء وسراج ا�دباء ، حازم القرطاجني ، تحقيق  محمد حبي -51

  .1966دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

نظم الدرر في تناسب ا�يات والسور ، برھان الدين البقاعي ، تحقيق  عبد الرزاق  -52

  .2006- 1427،  3لبنان ، ط –غالب مھدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 3القاھرة، ط –نقد الشعر ، قدامه بن جعفر ، تحقيق  كمال مصطفى ، مطابع الرجوي  -53

 ،1398-1978.  



 )

مصر ، احمد البابي  –وفيات ا�عيان وابناء الزمان ، �بن خلكان ، المطبعة الميمنية  -54

  .1310الحلبي ، 

  

  الكتب الحديثة : ثالثاً 

 7ابن الرومي حياته من شعره ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط -55

 ،1968. 

، 1القاھرة ، ط –عبد الباسط سلمان ، الدار الثقافية للنشر . اريو ، دا�خراج والسين -56

1427 -2006.  

  .ت.، د 7اصول النقد ا�دبي ، احمد الشايب ، مكتبة النھضة المصرية ، مصر ، ط -57

عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف . ا�عجاز البياني للقرآن ومسائل ابن ا�زرق ، د -58

  .1971بمصر ، 

ز القرآن والب�غة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، تحقيق  الشيخ زياد حمدان، اعجا -59

  .2004-1425،  1لبنان ، ط –مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت 

كامل حسن البصير ، مطابع وزارة التعليم . احمد مطلوب و د. الب�غة والتطبيق ، د -60

  .1982-1402،  1العراق ، ط –العالي والبحث العلمي 

كامل حسن البصير ، مطبعة المجمع العلمي . بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، د -61

  .1987-1407العراقي ، بغداد ، 

ا�ردن  –ص�ح عبد الفتاح الخالدي ، دار عمار ، عمان . البيان في اعجاز القرآن ، د -62

  .1989-1410،  1، ط

،  1سوريا، ط –لدين عتر ، دار النصر بحلب حسن ضياء ا. بّينات المعجزة الخالدة ، د -63

1975.  

-1422، 1القاھرة ، ط –عبد الباسط سلمان المالك ، الدار الثقافية للنشر . التشويق ، د -64

2001.  

  .ت.، د 3التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر ، ط -65

، د جبي@ر صالح حمادي ، مؤسسة  التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية -66

  .2007-1428،  1القاھرة، ط –المختار 



 )

ايران ،  –تفسير البصائر ، يعسوب الدين ستكار جويباري ، المطبعة ا�س�مية ، قم  -67

1413.  

محمود البستاني ، مؤسسة الطبع التابعة ل�ستانة . التفسير البنائي للقرآن الكريم ، د -68

  .1422،  1ايران ، ط –شھد الرضوية المقدسة، م

، دار المعارف )بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن ، . التفسير البياني للقرآن الكريم ، د -69

  .1990، 8، مصر ، ط

  .1989،  2عز الدين اسماعيل ، دار العودة ، بيروت ، ط. التفسير النفسي ل�دب ، د -70

 –معة ، دار النمير للطباعة والنشرحسين ج. التقابل الجمالي في النص القرآني ، د -71

  .2005،  1دمشق ، ط

  .1971تمھيد في النقد الحديث ، روز غريب ، بيروت ،  -72

محمد غنيمي ھ�ل ، دار نھضة مصر . دراسات ونماذج في مذاھب الشعر ونقده ، د -73

  .ت.القاھرة، د –للطباعة 

  .1945،  2لبنان ، ط –وت الدراسة ا�دبية ، رئيف الخوري ، دار المكشوف ، بير -74

عبد الس�م احمد الراغب، دار .نصوص قرآنية ، د/ النظرية والتطبيق/الدراسة ا�دبية  -75

  .2004،  1حلب ، ط –الرفاعي ودار القلم ، سوريا 

محمد ياس خضر الدوري ، دار الكتب . دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني ، د -76

  .2007-1427،  1، ط لبنان –العلمية ، بيروت 

  .2005،  1عبد الباسط سلمان ، الدار الثقافية للنشر ، القاھرة ، ط. سحر التصوير ، د -77

عبد الحي دياب ، دار النھضة العربية، . شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث ، د -78

  .1969القاھرة ، 

  .1991،  1الموصل ، ط –حاتم صالح الضامن ، دار الحكمة .الصرف ، د -79

جابر عصفور ، دار الكتاب . الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند الغرب ، د -80

  .2003-1424،  1بيروت ، ط –القاھرة ، ودار الكتاب اللبناني  –المصري 

،  2علي ابو زيد ، دار المعارف بمصر، ط.الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، د -81

1983.  

 –محمد حسين علي الصغير ، دار الرشيد للنشر . لفنية في المثل القرآني ، دالصورة ا -82

  .1981،  1بغداد ، ط



 )

، 1عبد ا�له الصائغ ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط.الصورة الفنية معياراً نقدياً ، د -83

1981.  

  .1984- 1404،  1بسام ساعي ، المنارة للطباعة ، ط.الصورة بين الب�غة والنقد ، د -84

سمير علي سمير الدليمي ، دار الشؤون الثقافية، بغداد .الصورة في التشكيل الشعري ، د -85

  .1990،  1، ط

علي البطل ، دار .الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري ، د -86

  .1980،  1ا�ندلس ، بيروت ، ط

عمان ،  –صالح نافع ، دار الفكر عبد الفتاح . الصورة في شعر بشار بن برد ، د -87

1983.  

  .1985الكويت ،  –علم الد�لة ، احمد مختار عمر ، مكتبة العروبة  -88

، 2ص�ح فضل ، الھيئة المصرية للكتاب ، ط. علم ا�سلوب مبادؤه واجراءاته ، د -89

1985.  

القاھرة، ص�ح فضل ، دار الكتاب المصري ، . علم ا�سلوب والنظرية البنائية ، د -90

  .2007-1428،  1ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

  .1967،  2الفصول ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط -91

  .1955احسان عباس ، دار بيروت ، . فن الشعر ، د -92

 بيروت، –فن التصوير السينمائي ، احمد الحضري ، المركز العربي للثقافة والعلوم  -93

  .ت.، د 1ط

  .1962شوقي ضيف ، دار المعارف مصر ، . في النقد ا�دبي ، د -94

  .1972،  2عبد العزيز عتيق ، دار النھضة ، بيروت ، ط. في النقد ا�دبي ، د -95

عبد الرضا علي، دار . فائق مصطفي ، ود. في النقد ا�دبي منطلقات وتطبيقات ، د -96

  .1989،  1العراق ، ط –وصل الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الم

في ظ�ل القرآن ، سيد قطب ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه  -97

  .ت.، د 1، ط

  .1975،  1عبد القادر حسين ، دار نھضة مصر ، ط. القرآن والصورة البيانية ، د -98

، 1الكويت ، ط –لمية القرآن والقصة الحديثة ، محمد كامل حسن ، دار البحوث الع -99

1970.  



 )

  .ت.لبنان ، د –اللغة الشاعرة ، عباس محمود العقاد ، المكتبة العصرية ، بيروت  -100

  .ت.، د 2مشاھد القيامة في القرآن الكريم ، سيد قطب ، دار المعارف مصر ، ط -101

 ،1القرآن ، محمد ابو زھرة ، دار الفكر العربي بمصر ، ط –المعجزة الكبرى  -102

1970.  

علي كاظم اسد ، دار الضياء ، النجف . د. المفسر ومستويات ا�ستعمال اللغوي ، أ -103

  .2007- 1428،  1العراق، ط –ا�شرف 

  .1982نعيم اليافي ، وزارة الثقافة ، دمشق ، . مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، د -104

ن الخولي ، دار المعرفة ، مناھج تجديد في النحو والب�غة والتفسير وا�دب ، امي -105

  .1961،  1بيروت ، ط

  .1978مصر ،  –احمد احمد بدوي ، دار النھضة . من ب�غة القرآن ، د -106

  .1936،  1طه حسين ، مطبعة الصاوي ، القاھرة ، ط. من حديث الشعر والنثر ، د -107

، 3دمشق ، ط محمد سعيد رمضان البوطي ، مكتبة الفارابي ،. من روائع القرآن ، د -108

1972.  

  .1960،  1بيروت ، ط –من منھل ا�دب الخالد ، محمد المبارك ، دار الفكر  -109

محمود البستاني ، دار الھادي للطباعة والنشر . المنھج البنائي في التفسير ، د -110

  .2001-1422،  1لبنان ، ط –والتوزيع ، بيروت 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر،  زكي المبارك. الموازنة بين الشعراء ، د -111

1357 -1936.  

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، دار الشروق ، مصر،  -112

1996.  

 –ص�ح الخالدي ، مطبعة حطين ، عمان . نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، د -113

  .1983-1403،  1ا�ردن ، ط

ألفت كمال الروبي ، دار التنوير للطباعة . سفة المسلمين ، دنظرية الشعر عند الف� -114

  .1983،  1والنشر ، بيروت ، ط

  .1967،  1داود سلوم ، مطبعة الزھراء ، بغداد ، ط. النقد ا�دبي ، د -115

 –محمد غنيمي ھ�ل ، دار الثقافة ودار العودة ، بيروت. النقد ا�دبي الحديث ، د -116

  .1973،  1لبنان ، ط



 )
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Structural of the Quranic Image 
 

Ammar Abdul- Ameer Radhi Al- Salami 

Summary  

 

Dealing with the subject of this letter (Structural of the Quranic 
Image), because the miracle chart of the most prominent object of miracle 
in the Quran, and a professional image and mode of construction and taking 
them out of the most prominent object of this miracle. 

  Have been mentioned by previous signals commensurate with the 
nature of rhetorical studies and cash in those times, stop and then stops and 
the Modern Theory of a different conclusion in an independent artistic 
photography in the Holy Quran by Sayyid Qutb in the mid-twentieth 
century. 

The counting of Sayyid Qutb artistic photography in the Quran, a 
prominent technical phenomena in it. And a base style task and his tool of 
expression, and the means to attain in achieving its goals. The broad 
dimensions of said elements and attributes and objectives that those most 
affected by the lesson from a professional image beyond. 

However, the structural image in the Quran and methods that have 
not been taken out attention they deserve. Came the initial form to express 
a certain idea of verification required by a special purpose in the creative 
context, framing the overall structure of the image which is not completed 
until after finalizing the technical granted by the beauty and vitality.  

It was built on the approach of this letter is followed by four 
chapters followed by an introduction and conclusion and a list of books that 
have been consulted in the search.  

The first chapter define the concept of the Quran and the photo at 
the ancient and modern Arabs and the modernists with reference to how the 
study of Quranic image, to benefit from the enlightenment in this research 
study and try to complete the picture of the area over to the former.  

The second chapter has references to the major elements of image-
building are those of language and the idea and function was to provide 
language on the rest of the items on the basis that they represent the raw 
materials of the building that make up the overall structure occupied the 
idea for the purpose of job or end later.  
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When you get to Chapter III and found it necessary to stand on the 
most prominent construction methods adopted in the Quran, according to 
the image types, in the end to get out how the image and methods of beauty 
and tantalizing, which touched upon in the fourth and final chapter of this 
message.  

 
I have reported in this letter from a large number of the books of 
interpretation and language and rhetoric, money and miracle, and others, in 
particular a written Abdulqaher Al-Jerjani (Secrets rhetoric) and (evidence 
of miracles) and (the interpretation of Tibyaan in interpretation of the 
Quran) to Tusi, and (A complex statement in the interpretation of the 
Quran) to Tabrasi and (Alkashaf)  to Al-Zamakhsheri and (Interpretation of 
the Great Pride) of Razi and other old books.  

The modern books it was the most prominent photography book art 
of Sayyid Qutb's book Theory of artistic photography, Dr. Salah Al-
Khalidi, a book and post a professional image in the Quran to Dr. Abdul 
Salam al-Raghib, and a book a professional image in the heritage of the 
critical and rhetoric at the Arabs to Dr. Gaber Asfour, the book-building a 
professional image in the Arab Statement Dr. Kamel Hassan, seeing, and 
writing (thrill) and (output and the script for Dr. Abdul Basit Salman and 
others. 

  
The research found a set of proven results in the conclusion of 

research was the most important: 
  

1. Confined to the concept of the image when language interpreters and 
Arab veterans of significance on the form and approached the critics and 
eloquent little understood terminology of an image when the modernizers 
who varied opinions, the concept of image to different denominations of 
cash in it, but the concept was the closest in our study is in the fact that a 
composition language independent perspective reflects a realistic or 
fanciful creator used in a particular context for the purpose of creating a 
mental or emotional impact intended when the receiver, is the job for which 
the image used in that context.  

 
2. There are elements of building a different picture of art in the Quran, 
standing at the forefront of language and the idea and function, has been 
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marked by the Quran in the selection of his style graphic terminal, and by 
investing perfect to sign words and shadows and strain, has addressed the 
image in the Qur'an most topics, especially those represented in the scenes 
of the universe, nature and events incident and sayings image and 
psychological conditions and the different human models. And depict 
scenes stories of past and scenes of the Resurrection and the account of 
Paradise and Hell, and others, all of which came from the context of 
achieving the different functions of the image in the Quran stand in the 
forefront of mental function, psychological and technical all share to 
achieve the religious function post, which is the foundation of the Holy 
Quran.  

 
3. Picture was characterized by the Qur'an in different types and 
construction methods based on different types of relations and ties of the 
parts of the universal stands in the forefront of the relationship of reason by 
the causative and the cause by the   and the nature of a thing, in fact, the 
relationship of  total or public and private sectors and others. One of the 
main types of image that is partial picture and the overall picture and the 
composite picture and then the public image of Al and the overall picture of 
some of the topics in the Quran. Among the most important forms of 
image-building to build a partial picture based on analogy or metaphor or 
metaphor or metaphor or description and it was most prominent forms of 
construction in the overall picture and the vehicle and others. Rotunda, 
Building Construction contrastive tree and the hierarchical structure, and 
the hierarchical structure of inverted and construction staging sequence and 
so on. 

  
4. But the distinctive image of Quranic was including owned means of 
directed similar to those used today in cinema and television through much 
of the imaging techniques and directing modern, but the picture is the 
Quran and by adopting the language only, inspired the recipient a strong 
influence through a variety of techniques and methods, directorial, which 
was the most prominent of different sizes and angles of shots photography 
and movement (camera) movement and sound. Diversification and the 
living and the novelty and strangeness and visual effects and possesses a 
professional image in the Quran and special means allowed her to stay and 
lasting impact no matter how frequent the process of receiving.  
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To be saved after all that, but the picture of art in the Quran govern 

the laws of many means to bring different given its final form completed 
moving, they spin in the system accurately coordinated system is similar to 
the universe in its construction and harmony, the system consists of several 
parts is governed by a number of relations and the ties that give the 
building shape final design and wonderful continuity of movement and 
ability to influence and stimulation in different subjects to achieve a 
number of important functions of the Holy Quran.  

Who would then be a professional image in the Holy one of the 
main object of likeness, which exceeded the other divine books and books 
on human alike. 

 

 

  


