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د.حكمت �صالح

   من مواليد العراق، حا�سل على �سهادتي املاج�ستري  والدكتوراه يف  الآداب من 

جامعة املو�سل، در�ص بالقطر اجلزائري ، ثم عاد اإىل العراق . وهو ع�سو باحتاد 

الأدباء العراق  واحتاد الأدباء العرب.

   له دواوين �سعرية كثرية، منها:»احلب لالأر�ص والإن�سان«، و»حي على الفالح«، 

والنقدية:»نحو  الفكرية  درا�ساته  ومن  وغريها.  ال�سمراء«  اجلنة  عتبات  و»على 

اآفاق �سعر اإ�سالمي معا�سر«، و»درا�سة فنية يف �سعرال�سافعي«، و»مواقف وتاأمالت 

يف ال�سعر اجلاهلي« وغريها...
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اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  العاملني،وال�سالة  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني و�سلم ت�سليما.

اإن املتاأمل يف مباحث كتاب »جماليات ت�سوير احلركة يف القراآن الكرمي« 
 ، الكرمي  للقراآن  اثنني  و�سفني  ي�ستح�سر  اأن  ليلبث  للدكتور حكمت �سالح 
رافقا الدرا�سات القراآنية والبيانية للخطاب القراآين منذ نزوله يف مراحله 

وىل .  الأ
ول ، فقد ورد على ل�سان الوليد بن املغرية حني اجتمع اإليه  اأما الو�سف الأ
الر�سول �سلى اهلل  يلقيه  راأيا حمكما جتاه ما  اأهل قري�ص ي�ست�سدرون منه 
لقوله  فاأجابهم:»اإن  احلكيم،  الذكر  اآيات  من  م�سامعهم  على  و�سلم  عليه 
اأ�سله لغذق، واإن فرعه جلناة«)�( ، واأما الو�سف الثاين، فقد  حلالوة، واإن 

ثر:»اإنه لتنق�سي عجائبه«)�(. ورد يف الأ
وكال الو�سفني يك�سف عن جمموعة من اخل�سائ�ص التي متيز اخلطاب 
القراآين، وجتعله مبثابة ال�سجرة املباركة التي تثمر اأطيب املعارف، واأكرثها 
يوم  اإىل  الكرمي  القراآن  مع  ن�سان  الإ تعامل  تاريخ  مدار  على  وجدة   تنوعا 

الدين.
 واإىل جانب الدرا�سات التف�سريية العامة  التي امتدت �سل�سلتها املباركة 
البيانية  الدرا�سات  تنامت  فقد   ، ربها  باإذن  حني  كل  اأكلها  توؤتي  وماتزال 

� - ال�سرية النبوية :ابن ه�سام، حتقيق : م�سطفى الزرقا وزميليه، م:�، �ص: �98.
� - هذا الو�سف  طرف من حديث رواه الرتمذي يف جامعه »كتاب ثواب القراآن«، )باب ما جاء يف 
ف�سل القراآن(، وقال عنه:»ل نعرفه اإل من هذا الوجه ، واإ�سناده جمهول، ويف احلارث مقال«)جامع 
ج:438/4،   ،��8� رقم:  حديث   ، ال�سنة«  »�سرح  يف  البغوي   واأورده   ،  )30 �ص:  ج:��،  الرتمذي، 
واأبوزرعة   املعني  وابن  النووي  فيه  تكلم  الهمداين...  عور  الأ ابن  الكتاب )واحلارث هو  وقال حمققا 

والدارقطني وغريهم ، واجلمهور على توهينه (.
    وقال احلافظ ابن كثري  يف » ف�سائل القراآن«:»وق�سارى هذا اأن بكون من كال م اأمري املوؤمنني علي 
ر�سي اهلل عنه، وقد وهم بع�سهم يف رفعه ، وهو كالم ح�سن �سحيح«.) انظر: »ف�سائل ال�سحابة«، 

مكتبة ال�سحابة، �ص: �0(.
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مام  الإ مع  والبالغية  املنهجية  الوقفات  منذ  القراآين   للخطاب  واجلمالية 
عبد القاهر اجلرجاين  والزخم�سري، و�سول اإىل الدرا�سات املتميزة التي 
�ستاذ �سيد قطب رحمه اهلل يف كتابيه »الت�سوير الفني يف القراآن  اأجنزها  الأ
الكرمي« »وم�ساهد القيامة يف القراآن الكرمي« وتاأمالته التطبيقية يف تف�سريه 

»يف ظالل القراآن«.
وميكن اعتبار ما اأجنزه الباحث حكمت �سالح يف كتابه »جماليات ت�سوير 

احلركة يف القراآن الكرمي« حلقة يف هذا الجتاه املبارك.
 ، احلركة  وهو   ، طريف  مو�سوع  اإىل  دبي،  الأ بتاأمله  الكاتب،  التفت  وقد 
اأنها  و�سعى اإىل ا�ستجالء مظاهر ح�سورها يف اخلطاب القراآين، وتبني له 
مو�سوع ليتعلق بجانب واحد من جوانب القراآن ، بل هي حا�سرة يف خمتلف 
الكون،  جوانب  خمتلف  يف  حا�سرة  نف�سها،   ، احلركة  اأن  مثلما  جوانبه، 
عامة  املجلو،  الكتاب  ي�ساوي  الذي  املنظور  الكون  يف   ، احلركة  ومادامت 
الكون  اأو  املتلو   الكتاب  و�ساملة يف  نف�سها، عامة  وبالقوة   ، فاإنها   ، و�ساملة 

املقروء.
اأق�سام  اإىل  القراآن الكرمي  التقريب املنهجي،فقد ق�سم احلركة يف  وبغية 
عدة، منها : احلركة ال�ساعدة  واحلركة النازلة، واحلركة املقبلة واحلركة 
ال�سمعية  واحلركة  والن�سيابية،  والتكرارية  املوجية  واحلركة  املدبرة، 
�سكال يف  نواع والأ والب�سرية، واحلركة التعبدية وغريها..، وتتبع خمتلف الأ
حديث القراآن الكرمي عن الكون مبختلف عنا�سره من �سماء وجبال واأرا�سي، 

ونبات وحيوان وماء وزلزل وبحار...
وما يحمد للباحث اأن درا�سته زاوجت بني التنظري والتطبيق، وبقيت وفية 
�س�ص املعرفية واملنهجية للبالغة العربية ، ومل ت�ستعمل يف حق اخلطاب  لالأ
اإل  القراآين  �سلوب  الأ يو�سف  فلم  ا�ستعماله،  العلماء  اأجاز  ما  اإل  القراآين 
لغريه  الكرمي  القراآن  مغايرة  باأن  الكاتب  من  اإميانا   ، به  ذن  الإ ورد  مبا 
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تفرده  التو�سيف،اإبقاء على  اإىل مغايرته يف  دبية، مف�ص  الأ من اخلطابات 
لهية املتكلمة به. واإعجازه وتنزيه الذات الإ

وهو   ، احلركة«  :»ت�سوير  م�سطلح  الباحث  اأورد  فقد  ال�سياق،  هذا  ويف 
مكانه  ي�سع  ومل  وارت�سوه،  العلماء  ا�ستعمله  م�سطلح  اأنه  اإىل  مطمئن 
الكرمي  بالقراآن  املتكلم  اأن  اإىل  ا�ستنادا  »التخييل:«،  مثل  اآخر،  م�سطلحا 

ليجوز يف حقه و�سف»التخييل« .
اأفنوا  الذين  جالء،  الأ للعلماء  والعقائدي  العلمي  بالدور  يذكر  وهذا 
اأعمارهم يف خدمة كتاب اهلل عز وجل، فقد قرروا قيدا خا�سا بال�سطالح 
اأن  به  ويق�سد  املقامية«،  بـ»املنا�سبة  ت�سميته  ميكن  املبني،  الكتاب  حق  يف 
�سلوب القراآين لئقا بخطاب القراآن يف جالله  يكون امل�سطلح الوا�سف لالأ
وعظمته، اإذ لي�ص ال�سطالح عملية اتفاقية تتحدد م�سامينها وروؤاها بانتهاج 
ال�سروط التقنية التي يتحدث عنها علماء امل�سطلح، بل لبد من اإحكام اأ�سل 
�سول ، وهو األ يكون امل�سطلح مت�سما بالتع�سف اأو العبثية اأو التنقي�ص من  الأ

�ساأن القراآن اأو منزله �سبحانه وتعاىل .
مثلة كثرية، فيكفي ، يف �سياق هذا الت�سدير، التذكري مبا  واإذا كانت الأ
�سكندري يف تعقبه للزخم�سري، فقد اأطلق هذا  مام ابن املنري الإ قام به الإ
خري م�سطلح »التخييل« على بع�ص اأ�ساليب القراآن، لكن ابن املنري رف�ص  الأ
ذلك وانتقده انتقادا ، واعترب اأن ا�ستعمال التخييل يف حق القراآن »�سوء اأدب 
باطيل وما لي�ست  �سرار، فاإن التخييل ي�ستعمل يف الأ يف الإطالق، وبعد يف الإ
له حقيقة  �سدق ، فاإن يكن معنى ما قاله �سحيحا، فقد اأخطاأ يف التعبري عنه 

دب ال�سرعي«)�( . بعبارة موهمة  لمدخل لها يف الأ
م�ستوعبا  كتابه  فجاء  ال�سابط،  هذا  �سالح  حكمت  الباحث  اأحكم  وقد 

ن�ساف فيما ت�سمنه الك�ساف من العتزال«، على هام�ص »الك�ساف«  �سكندري: »الإ �- ابن املنري الإ
للزخم�سري،  ج:�،�ص: �85.
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جالء احلري�سني على جتلية مكامن اجلمال يف اخلطاب  الأ العلماء  ملنهج 
براز  لإ كله  وذلك  املعتربة،  والبالغية  التف�سريية  ليات  الآ باعتماد  القراآين، 
عامل »احلركة« يف القراآن الكرمي ، واأثر ذلك على املتلقي ، ووجه العالقة بني 

حوال النف�سية امل�ساحبة لها . �سياء  والأ طبيعة حركات العوامل والأ
�سالمية بدولة  وقاف وال�سوؤون الإ �سالمية بوزارة الأ وي�سر اإدارة الثقافة الإ
�سل�سلة  يف  حلقة  الكرام،  القراء  جمهور  اإىل  الكتاب  هذا  تقدم  اأن  الكويت 

الكتابات الكا�سفة عن كنوز الكتاب احلكيم الذي لتنق�سي عجائبه.

           واهلل ن�ساأل اأن ينفع به ، اإنه �سميع جميب. 
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متهيـد:

َ احلركة؟ احلركة هي: اخلروج من القّوة اإىل الفعل. اإّن كّل �سيء يف هذا  ملمِ
ة اإىل عامَل املجّرة، وهي حركة متنوعة  رَّ الكون يف حركة دائبة من عامل الذَّ
بداع، ويالَحظ اجلانب احلركّي  و�ساملة... فهناك حركة يف عملّية اخَلْلق والإ
اجلانب  يتجّلى  حني  يف  الن�سور،  يف  ثّم  اخَلْلق،  عملّية  يف  البدء  منه  ما  يف 

اجلمايّل يف التقابل بني البدء باخللق واإعادة اخللق يوم القيامة.. 
اخلري  نــوازع  فيها  تعاىل  اهلل  اأودع  التي  ن�سانّية  الإ النف�ص  حركة  وهناك 
ونوازع ال�سّر؛ لتتحّمل امل�سوؤولّية من خالل الختيار الذي ُيبنى عليه املوقف 

ن�سان يف احلياة. الفكرّي من عموم الق�سايا التي تواجه الإ
وهناك احلركة يف التاريخ؛ حيث اإّن التاريخ يعتمد على عن�سر الزمان، 
و»الزمان« هو عن�سر من عنا�سر احلركة اإىل جانب »املكان«، ويقوم التاريخ 
ّيام بني النا�ص ظاهرة حركّية تتاأّتى  جيال. ومداولة الأ اأي�سا على تعاقب الأ
ٌر على التطّور احل�سارّي،  من خالل التعاقب والتدّرج عرب الزمن؛ فهي موؤ�سِّ

ي�ستقّر حيث ال�سالح.
�سالمّي ـ تّت�سح من خالل قاعدة: اأّن  واحلركة يف املجتمع ـ يف املنظور الإ

ر�ص يرثها عباد اهلل ال�ساحلون. الأ
يات التي تتحّدث عن احلركة الكونّية كثرية يف  وهناك حركة الكون، والآ
جرام ال�سماوّية يف اأفالكها ـكما تبدو للعيان من  القراآن الكرمي، �سباحة الأ
خالل الكون املنظورـ فيها من عنا�سر اجلمال والتن�سيق والّتزان ما تتجّلى 

فيه قدرة الباري جل جالله.
متطّورة..  ومتفاعلة..  فاعلة..  بحركة  من�سبط  الوجود  اأّن  تبنّي  لقد 
املتقّدمة،  اأو  بال�ساعدة  ـ  عاّم  ـب�سكٍل  تو�سف  اأن  ميكن  متَّجهة؛  دة..  متجدِّ
ُكها،  بالرغم من ن�سبّية احلّيز وح�ّسّية املكان اأو معنوّيته. وحلركة احلياة حمرِّ
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واأ�سبابها، وغايتها، فهي لي�ست حركة عابثة ول ع�سوائّية ول فو�سوّية. اإّنها 
من�سبطة بقوانني؛ �سواء على امل�ستوى احل�ّسّي ـ املاّدّي )املنظور وامل�سموع(؛ 

اأم املعنوّي -العتبارّي )العقلّي،النف�سّي،الروحّي(.
ْحَياَها(..  اأَ ي  الَّذمِ نَّ  )اإمِ  : َيةمِ اممِ النَّ احَلَرَكة  ـ على  ُتطلق  فيما  ـ  ُتطلق احلياة   

: )مَلُْحيي امَلْوَتى(. ا�َسةمِ وعلى احَلَرَكة احَل�سَّ
العمودّية:  فمنها:  ــاهــات؛  الجّت دة  متعدِّ احلــركــة  مــن  ــا  ــواًع اأن و�سنجد 
فقّية: )اجلانبّية  )ال�ساعدة والهابطة(، وال�سطحّية: )املقبلة واملدبرة(، والأ

والنت�سارّية(، والدائرّية والدورانّية.
اأن  من  اأ�سعب  احلركة  فــاإّن  القراآيّن؛  الت�سوير  يف  احلركة  ر�سد  وعن   
حتاط بقيود اأو اأن حُتّدد باأ�سكال؛ ذلك اأّن مفاهيم احلركة قد تعّددت �سمن 
�سياء. كما تختلف  تفّرعات ثانوّية اأُخرى تنح�سر يف مفهوم �سامل حلركة الأ

دللتها ال�سطالحّية والتخ�س�سّية وفًقا للحقول املعرفّية املتنّوعة.
ا�ستثمروا  قد  القراآنّية  الدرا�سات  جمالت  يف  الباحثني  بع�ص  كان  واإذا 
كثرًيا  فاإّن  منه،  جانب  اأو  الكرمي  القراآن  تف�سري  يف  العلوم  بع�ص  معطيات 
منهم مل يجد يف اآلّيات الفنون ومعطياتها ما يوّظفونه ل�ست�سفاف جمالّيات 
اأهّم الذين ميكن ا�ستثناوؤهم؛  الن�سو�ص القراآنّية. ولعّل )�سّيد قطب( من 
و»م�ساهد  الفّنّي«  »الت�سوير  كتابيه:  املتمّثلة يف  الرائدة  وذلك يف حماولته 

يوم القيامة«.
بعاد اللغوّية للحركة الت�سويرّية: الأ

ال�سم  ت�سويرّية  خالل  من  واحلركة؛  بال�سورة  تعبريّية  قدرة  للغة  اإّن   
وحركّية الفعل. وعليهما تنعك�ص جوانب من جمالّيات الن�ّص القراآيّن. كما 
خرين؛ فللُقّراء  اأّن للغة اإمكانات اإ�سافّية رديفة ت�سّهل عملّيات الّت�سال بالآ
خماطبة  فّن  يف  متقّدمة  درايــة  املمتازين  وللممثلني  اجلّيدين  وللخطباء 
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اجلمهور؛ ل �سّيما من حيث التلوينات ال�سوتّية املعرّبة عن املعاين اأو املف�ّسرة 
باحلركات  ال�سوتّي  للتعبري  تعزيًزا  هناك  اأّن  عن  ف�سال  لها؛  رة  امل�سوِّ اأو 
والنربات ودرجات ال�سوت واإيقاعه. وُتعّد هذه العتبارات التعبريّية عوامل 
بتعّددّية  العبارة  اأو  الكلمة  تّت�سم  حني  �سّيما  ل  رئي�سة،  واأحياًنا  م�ساعدة، 

فكار والهواج�ص النف�سّية بدّقة اأو�سح. الدللة؛ وهو ما ي�سّور الأ
�سماء  الأ اإح�ساء  على  تقوم  التي  فرادّية  الإ البنية  تعتمد  لغة  وللخطاب 
والكلمات  وعنا�سرها  الرتكيبّية  البنية  تعتمد  اأو  باأنواعهما،  فــعــال  والأ
ن�سيج  من  الن�ّص  يت�سّكل  حيث  والنحوّية؛  ال�سرفّية  واحلركات  وروابطها، 

ل�سنّية. �سلوب وخ�سو�سّيته، اأو من �سبكة العنا�سر الأ اخلطاب، وطبيعة الأ
على  تــدّل  فهي  ذهنّية؛  دللــة  لفاظ  لالأ فــاإّن  املــفــردات،  م�ستوى  وعلى   
اأّن  يدّل على  الذهنّية  الت�سّورات  �سماء عند اختالف  الأ املعاين، واختالف 
عيان اخلارجّية)�(. من هنا كانت  لفاظ هو ال�سورة الذهنّية ل الأ مدلول الأ
ت�سويرّية ال�سم، وحركّية الفعل. اأّما املُ�ستّقات، فبع�سها يجمع بني الت�سوير 

واحلركة.
ُيذَكر اأّن اخلليل بن اأحمد الفراهيدّي )ت�75هـ/790م( حاول اأن يربط 
لفاظ  الأ »اإم�سا�ص  عليها:  اأُطلمِق  التي  نظرّيته  فو�سع  ومدلوله،  اللفظ  بني 
مثلة  باأ�سباه املعاين«... اأو »�َسوق احلرف على �َسْمت املعنى املق�سود«. ومن الأ
التي ا�ست�سهد بها )اخلليل( على وجود العالقة الطبيعية بني اللفظ ومدلوله 
َرًة، كاأّنهم توّهموا  ْر�سَ خطب "البازّي" �سَ َر الأ ْر�سَ رَّ اجُلْندب، و�سَ قولهم: »�سَ
خطب ترجيًعا«)�(.  ا، وتوّهموا يف �سوت الأ يف �سوت اجلندب ا�ستطالة ومدًّ
فاحلركة وال�سكون هما املفتاحان اللذان فّك )اخلليل( بهما مغاليق اللغة،  

ل �سّيما يف و�سعه علَم الَعرو�ص.

�- ينظر الرازي، التف�سري الكبري: �/ �3. 
�- ينظر: ابن جني، اخل�سائ�ص: �/ ��5، �55، ��6.
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مفهوم اجلمال وجمالّيات احلركة الت�سويرّية:

طر  اإذا كانت احلركة تعني احلياة، واأّن احلياة تعني اجلمال فالبّد اأن توؤَ
َيم  القمِ مه اجلماُل من  يقدِّ دبّية، مبا  الأ جهة  الومِ درا�سة مو�سوع احلركة من 

مات. وال�سِّ
تبارك  اإبــداع اهلل  النظر يف  اآيــات كثرية على  الكرمي يف  القراآن  نّبه  لقد 
ن�سانّية، على اأّنها من اآيات اهلل جّل  وتعاىل يف الكون والطبيعة ويف النف�ص الإ
جالله، ودعا اإىل العتبار بها والتمّتع مبظاهرها اجلمالّية. من جهة اأخرى 
فقد َعدَّ الطهارة �سرًطا يف اأداء بع�ص الفرو�ص كال�سالة، كذلك حّث على 
�سالم وتثمينه على  النظافة، وكّل هذا يوؤّدي اإىل تقومي عنا�سر اجلمال يف الإ

�سالم. خالقّي املنبثق من العقيدة وال�سريعة يف الإ �سوء املقيا�ص الأ
 وردت كلمة »جمال« يف القراآن الكرمي ا�سًما وو�سًفا، ومرادفاتها »احُل�ْسن« 
و»الزينة«، وغلب ورودها على م�ستوى اجلذر. فقد وردت مفردة »جمال« مّرة 
واحدة يف القراآن الكرمي. وعلى م�ستوى اجلذر »ج م ل« )��( مّرة. ووردت 

مفردة »جميل« 7 مّرات)�(.. 
- قال تعاىل:{ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى })النحل: 6(.

 ووردت كلمة »ُح�ْسن« مفردة )�3( مّرة)�(،وعلى م�ستوى اجلذر »ح �ص ن« 
)�94( مّرة.

- { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ  

ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} )اآل عمران: �4(.
 ووردت لفظة »الزينة«  يف القراآن الكرمي مفردة )�9( مّرة، وعلى م�ستوى 

حزاب:  �8 ، 49، يو�سف:  �8 ، 83. �- احلجر:  85، املزمل: �0، املعارج:  5، الأ
�- البقرة:  83، اآل عمران:  �48 ،�95، الكهف:  86، الرعد: �9، النمل: ��، العنكبوت: 8، 

حزاب: �5، �ص:  �5، 40، 49. ال�سورى: �3، الأ
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اجلذر »ز ي ن« )43( مّرة)�(.
-{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ } )الكهف: 46()�(.

التزيُّن: »حت�سني ال�سيء بغريه من لب�سة اأو حلية اأو هيئة، وقيل: الزينة بهجة 
العني التي ل تخل�ص اإىل باطن املزين، ذكره )احلرايل(. الزينة احلقيقّية 

خرة«)3(. ن�سان يف �سيء من اأحواله ل يف الدنيا ول يف الآ ما ل ي�سني الإ
«، واملعنى: اأ�سغلوا اأ�سواتكم  اْلُقْراآنمِ َواَتُكْم بمِ ُنوا اأَ�سْ وقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َزيِّ
ذوه زينة و�سعاًرا. ومل يرد تطريب ال�سوت  بالقراآن، والهجوا بقراءته، واّتخمِ
«، اإّنا هو: اأْن يلهج  اْلُقْراآنمِ ا َمْن مَلْ َيَتَغنَّ بمِ نَّ به والتحزين له... وقوله: » َلْي�َص ممِ
بتالوته كما يلهج النا�ُص بالغناء والطرب عليه، واإىل هذا املعنى ذهب )ابن 

عرابّي(«)4(. الأ
�سالمّي- يقوم على  لهّي، ُيذَكر اأّن اجلمال -يف املنظور الإ وعن اجلمال الإ
بة اإىل اهلل جل جالله �سواء ما جتّلى  مقيا�ص اأخالقّي، وهو اأحد الطرق امْلُقرِّ
من ذلك اجلمال يف مظاهره املاّدّية اأم الروحّية. فقد خلق اهلل جل جالله 
ن�سان مزّوًدا بعوامل ال�ستجابة لكّل ما هو من�سجم ومتنا�سق. وقد ورد يف  الإ
َماَل« )5(. و»ملّا  بُّ اجْلَ يٌل ُيحمِ املاأثور عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنَّ اهلل جل جالله َجممِ
كان اهلل جل جالله { ٺ ٿ       ٿ} )6(، فاإّن جماله )لي�ص كمثله 

ا، فهو املتمّيز واملنفرد بجماله ل �سريك له فيه ول نظري. �سيء( اأي�سً
بدّي ال�سامي)7( »الذي ل يتغرّي بتغرّي  لهّي هو اجلمال املطَلق الأ واجلمال الإ

لفاظ القراآن الكرمي، )جميل( �ص �77،  �- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص لأ
)ح�ْسن( ��0، )زينة( 336.

عراف: �3، الكهف: 7، �8، يون�ص:  88، طه:  87.  �- تنظر: الأ
3- املناوي، التوقيف على مهمات التعريف: �/ �39.
4- ينظر: اخلطابّي، غريب احلديث: �/ 357ـ-358.

5- اخلطابي، امل�سدر نف�سه �/ 467.. والزخم�سرّي، الفائق يف غريب احلديث �/��6..
6- ال�سورى:  ��.

مات اجلمالّية يف القراآن الكرمي، �ص 59. 7- د. قي�ص اإبراهيم م�سطفى العكيلّي، ال�سِّ
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حوال، والذي ل يختلف باختالف الزمان واملكان، والذي يكون  الظروف والأ
ر�ص«)�(. ّلة لكّل جمال م�ساَهد على الأ عمِ

الكرمي يف  القراآن  من  امل�ستنبطة  قوانني اجلمال  وعي  �سالم  الإ اأكد  وقد 
للجمال، من خالل  اإ�سالمّي  اأجل تكوين مفهوم  العلمّية من  املنهجّية  �سوء 
بداع يف �سوئه، وعند اإجناز هذه امَلهّمة )َمهّمة  حتديد م�ساراته وم�سارات الإ
من�سجًما  اخَلْلق  وحدة  يف  اجلمال  درجــات  اأرقــى  اأّن  �سرنى  املفهوم(  بناء 
اأن  النظام ميكننا  قدرة اهلل جل جالله، مبقت�سى هذا  منطقيًّا مع عظمة 

�سياء يف �سَور مواّد اأو خ�سائ�ص اأو عالقات اأو اأحداث. نتبنّي وندرك الأ
من �ِصمات اجلمال يف املنظور القراآيّن:

1-الوحدة:

توفري  يف  ا  مهمًّ �سرًطا  الفّنّي،  املنظور  يف  العاّمة  الوحدة،بدللتها  ُتَعدُّ 
�سالم  الإ ويف  املنجزات.  وم�ستوى  الظواهر  م�ستوى  على  اجلمال  عنا�سر 
تاأكيدات للوحدة يف كثري من املجالت.. فاهلل تبارك وتعاىل واحد ل �سريك 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   له: 
�سالم  والإ )الإخال�ص: �-4(  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } 
ّمة واحدة)3(،  دين التوحيد.. يدعو اإىل العت�سام بحبل اهلل جميًعا )�(، والأ
والقبلة يف ال�سالة واحدة )4( واحلّج اإىل كعبة واحدة؛ فالوحدة مظهر مهمٌّ 
�سالم، ويف ت�سّوره للكون واحلياة. وهي عن�سر من عنا�سر  من مظاهر الإ
ّنها متنح الروؤية اأبعاًدا �سمولّية غري جُمّزاأة فينظر اإىل  �سالم لأ اجلمال يف الإ

مور على اأّنها متكاملة. الأ

�- اأمرية حلمي مطر، فل�سفة اجلمال، �ص 78.
�- ننظر: اآل عمران:  �03.

نبياء:  �9، واملوؤمنون:  �5.  3- تنظر: الأ
4- تنظر: البقرة:  �44، �50. 
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2-التنّوع:

يعني  ل  فالتنّوع  »التنّوع«،  مفهوم  مع  يتعار�ص  ل  »الــوحــدة«  مفهوم  اإّن 
الظواهر  مينح  الــذي  مــر  الأ نات؛  املكوِّ يف  الت�سكيل  يعني  واإّنــا  التعار�ص، 
لكّنها  متغايرة  ومــذاقــات  وطعوًما  واألــواًنــا  متعّددة،  نظر  ــا  زواي واملظاهر 

م�ست�ساغة:

قال تعايل{   ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ڭ}  ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  

)فاطر:�7(.
فهذا التنّوع يف األوان الثمار واجلبال ُيَعّد يف التقومي اجلمايّل اآية من اآيات 

بديع �سنع اهلل تعاىل، ت�سرتعي النظرعلى م�ستوى املتعة والعربة.
يقاع: 3-الإ

ن�سانّية مكامن التذّوق  هو ان�سجام يف مفردات التكوين يثري يف النف�ص الإ
تلقي  اأّنها  كما  احل�ّسّية،  الدائرة  يف  �سّيما  ل  فاعلّية  يقاع  ولالإ اجلمايّل. 
الكون، كما  يقاع يف حركة  بظاللها على اجلوانب العتبارّية واملعنوّية. فالإ

هو يف نب�ص القلب ويف كّل مرفق جمايّل يف الوجود واحلياة.
يتعّلق  ما  منها  متعّددة،  ــد  رواف من  يتاأّتى  الكرمي  الــقــراآن  يف  يــقــاع  والإ
يات وق�سرها، ويف  بالتالوة باعتبارها مظهًرا �سوتيًّا، فالتنا�سق يف طول الآ
الو�سل والقطع، ويف اأماكن الوقف ت�سكيالت اإيقاعّية بديعة يف ان�سجاماتها 
يات ف�سال عن  يقاع ال�سوّتي املبا�سر يتجّلى يف فوا�سل الآ بعاّمة.. غري اأّن الإ
 : مفا�سلها. وهناك ترابط وثيق بني العنا�سر املو�سوعّية للجمال وبني قانويَنمِ

يقاع والعالقات. الإ
يقاع على النظام.. والتغرّي.. والت�ساوي.. والتوازي.. والتوازن..  ويقوم الإ



�0

والتالزم. . والتكرار)�(.
4-التكرار:

اأّن كال  ي�ساركه يف  يقاع،  الإ اأ�سكال  �سكٌل من  وهو  ملمح جمايّل،  التكرار 
ا�ستئنافها،  ثّم  قطع احلركة  على  اأي:  وال�سكون،  على احلركة  يقوم  منهما 
مت�سابهة،                  تكون  التكرار  وحــدات  اأّن  يف  فيتمّثل  بينهما  املغايرة  وجه  اأمــا 
من  كثري  يف  التكرار  ويــالَحــظ  يــقــاع.  الإ وحــدات  يف  الت�سابه  ُي�سرتط  ول 
والنهار  والليل  والف�سول،  فال�سنوات،  ن�سان.  والإ والطبيعة  الكون  ظواهر 
جيال  نبات وتوالد احليوان … وتعاقب الأ … وموا�سم اخل�سرة، وتوايل الإ
بالن�سبة للب�سر، ودّقات القلب ودورة الدّم … كّل ذلك وغريه كثري ُيعّد من 

مظاهر التكرار.
»الرحمن«  �سورة  يف  كما  معّينة،  اآية  يف  التكرار  يرد  الكرمي  القراآن  ويف 
في�سفي على التعبري جمالّية، اأحد مالحمها توّقع املتلّقي وانتظاره للوحدة 

املتكّررة، ويرد يف مفردة واحدة:
ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    {ڇ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک} )النا�ص: �-4(.
يات. ولعّل  فقد تكّررت كلمة »النا�ص« خم�ص مّرات يف فا�سلة �ستٍّ من الآ
�ص  ية الرابعة يعود اإىل اأ�سباب وحكم، وقد ُعوِّ مبعث مغايرة الفا�سلة يف الآ
ية » الو�سوا�ص/ اخلّنا�ص ». ومثل هذا  عن جتان�ص الفا�سلة باإيقاع داخل الآ
التكرار اأكرث من اأن يح�سى يف مثل هذا املبحث. وُيذَكر اأّن حممود بن حمزة 

بن ن�سر الكرماين له كتاب »اأ�سرار التكرار يف القراآن« )�(.

�س�ص اجلمالّية يف النقد العربّي، �ص ��0ـ���. يقاع ينظر: د. عّز الدين اإ�سماعيل، الأ �- عن الإ
ف�سل�،  القراآن،  يف  الفا�سلة  احل�سناوي،  حممد  ينظر:  الكرمي  القراآن  يف  يقاع  الإ وعن  ـ   

�ص��0ـ�33.
�- حتقيق: عبد القادر اأحمد عطا، دار العت�سام، ط/ �، القاهرة، �396هـ.
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5-التوازن:

وللتوازن  معّينة..  وحدة  اإطار  يف  اأكرث  اأو  عن�سرين  تكافوؤ  يعني  التوازن 
اآخر  �سكال  ياأخذ  الكرمي  القراآن  يف  التوازن  اأّن  غري  بالعدل،  ترتبط  دللة 

ا، يتجّلى �سوتيًّا يف الفقرات: اأي�سً
قال تعاىل:{ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ } 
)املائدة: 45(. ُيالحظ التوازن يف الفقرات من حيث تكرار الرتكيب اللغوّي، 

ومن حيث ت�ساوي اأطوالها.
6-التنا�سق:

اإّنه  الرتياح.  على  يبعث  ب�سكٍل  الواحد،  ال�سيء  اأجــزاء  بني  التنا�سب  هو 
الن�سجام اجلزئّي يف الوحدة الكّلّية، ومن هنا ُيعّد التنا�سق من اأهّم مالمح 

اجلمال.
اإىل  �سارة  بالإ ونكتفي  اأ�سكال متنّوعة،  التنا�سق  ياأخذ  الكرمي  القراآن  ويف 

ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     } الكرمية:  يــة  الآ ر�سمتها  كما  ن�سان  الإ �سورة 
ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ } 

)النفطار:8-7(.
الرتكيب  هذا  ثّم  التعديل..  الت�سوية،  اخلْلق،  املت�سل�سل:  التعاقب  هذا 

ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   } لهّية،  الإ القدرة  اأبدعته  الــذي  الت�سويرّي 
ن�سان  ع�ساء واملكّونات، مّما قد منح قوام الإ ڄڄ } )�(.. اإّنة التنا�سق يف الأ

جمال متمّيًزا بني الكائنات من خملوقات اهلل تبارك وتعاىل.
7-التباين:

اأو على  �سياء.. والتباين قد يقوم على التقابل  التباين هو املغايرة بني الأ
�- املُلك: 3.
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عن  ف�سال  للحركّية  مبعًثا  فيكون  املبا�سرة،  النقلة  على  يقوم  وقد  الت�ساّد 
اجلمالّية. وقد يوؤّدي التباين اإىل �سرب من ال�سراع الداخلّي، فتبدو قيمة 
ال�سيء مقاَي�سًة ب�سّده داخل الوحدة اأو التكوين. فاأثر النور يبدو مبقارنته مع 

اأثر الظلمة مثال:
قال تعاىل:{ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
فالنور  )اإبــراهــيــم:�(.  ڄ}  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
هنا رمز الهداية وال�سالح، وبهما تكون ال�ستقامة )ا�ستعارة ت�سريحّية(، 

ويتهياأ الق�ساء على ظلمات ال�سرك والنحراف. 
تقان: 8-الإ

نع اهلل تبارك وتعاىل ل يقت�سر على  هو متام ال�سنع وكماله. واإتقان �سُ
الروح وما  الكائنات مبا فيها  كّل  واإّنا هو كائن يف  املــاّدّي فح�سب،  اخَلْلق 
�ساكلها من عوامل الغيب التي اأخربنا القراآن الكرمي عنها. ذلك اأّن اهلل اأتقن 

كّل �سيء:
قال تعاىل:{جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     
مظهر  تــقــان  فــالإ )الــنــمــل:88(   { ىث  مث   جث   يت   متىت   خت    حت  

جمايّل، واإن مل يبُد للعيان..
�سكال  الأ متنّوعة  حــيــاء،  الأ ّمــل  تــاأ خــالل  من  تّت�سح  اجلمال  وظيفة  اإّن 
لوان، مع اأّنها خارجة من اأ�سل  نواع، واخلوا�ّص والأ �سول والأ حجام، والأ والأ
العمياء.  امل�سادفة  فكرة  وينفي  والتقدير،  بالتدبري  يوحي  ما  وهو  واحــد؛ 

فالقراآن الكرمي يوؤّكد حقيقة اأّن اهلل جل جالله هو ال�سانع احلكيم: {  ىت  
يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج } )طه:50(.

واجلمال يف الكون وراءه ق�سد وت�سميم، فمن عنا�سر اجلمال: التنا�سق، 
�َسب  نمِ تتّكون من  �سوات، وهي  والأ لوان  والأ �سكال  الأ والتناغم يف  والتناظر، 
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… وعليه كان من  لتكوين اجلميل  اأحكمته  ثابت  لنامو�ص  رة خا�سعة  ُمقدَّ
فهذه  جمالها،  طريق  عن  وظيفَتها  ــوؤّدي  ت �سياء  الأ اأنَّ  اجلمال  هذا  كمال 
ة التي  زهار جتذب النحل والفرا�ص مع الرائحة اخلا�سّ لوان العجيبة يف الأ الأ
تفوح.. ووظيفة توجه النحل والفرا�ص اإىل الزهرة هي القيام بنقل اللقاح، 
لتن�ساأ الثمار. وهكذا توؤّدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!.. واجلمال 
داء الوظيفة التي يقوم  خر اإليه، لأ يف اجلن�ص هو الو�سيلة جلذب اجلن�ص الآ

بها اجلن�سان. وهكذا تتّم الوظيفة عن طريق اجلمال )�(.
ا وحد�ًسا وعياًنا وروًحا  ن�سان، ح�سًّ »وهناك املعطيات اجلمالّية التي تعّلم الإ
هذه  عن  … وينبثق  نفاد  من  لها  ما  التي  واأمداءها  اهلل  قــدرَة  ووجداًنا، 
خام  ومواد  وال�سوء،  ال�سوت  وجمالّية:  طبيعّية  القوانني،  وتلك  املعطيات 
ن�سان اأن ي�سنع فّنه على مدى  من طني وحجارة.. اإلخ، تلك التي اأتاحت لالإ
حلان والق�سائد  جيال م�ستغال خامات الطبيعة وقوانينها لبعث ال�سور والأ الأ
واحلركات التعبريّية والعمارات. فالطبيعة هي املعلِّم وهي اخلادم.. تعّلمه 

باآياتها اجلمالّية…«)�(.
من  العديد  يف  احلركة  مظاهر  نربز  اأن  اإىل  الكتاب  هذا  يف  �سعينا  وقد 
العوامل واأنواعها وجتلياتها، مع عقد مباحث للحديث عن احلركة التعبدية 
واأبعادها اجلمالية. وهو بحث طريف يخدم املنهج البياين والفني يف اإدراك 
جماليات اخلطاب القراآين، مع ال�ستناد اإىل جهود املف�سرين يف املو�سوع؛ 

وهو ما يجعله لبنة يف ذلك البناء املتكامل. 

واهلل من وراء الق�سد.     

�- ينظر: �سّيد قطب، يف ظالل القراآن: 6/ 698. 
�سالمي، �ص 49. �- د. عماد الّدين خليل: الطبيعة يف الفّن الغربي والإ
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مدخل:

يف هذا الف�سل املَُعنَون »بالت�سكيل احلركّي يف القراآن الكرمي« �سنتحّدث 
تتعّلق  حمــاور  اأربعة  يف  الفّنّية  وجمالّياتها  و�سورها  احلركة  طبيعة  عن 

باحلركة من حيث: اجّتاهاتها، اأ�سكالها، ان�سيابّيتها، و�سائل تلّقيها. 
ّول �سنتناول احلركات: ال�ساعدة والهابطة..املقبلة واملدبرة..  يف املبحث الأ
ّول  الأ املبحث  حماور  يوّحد  ما  اأن  ويذكر  بة،  واملركَّ والنت�سارّية..  اجلانبّية 
كون احلركات فيه تغلب عليها �سفة ال�ستقامة.. ويف املبحث الثاين �سنتناول 
حماور  يوّحد  ما  اأّن  وُيذكر  والهتزازّية،  واملوجّية..  الدائرّية..  احلركات: 

املبحث الثاين كون احلركة خارجة عن اخلط امل�ستقيم..
امل�ستمّرة..  ب�سكليها:  احلركة:  ان�سيابّية  �سنتناول  الثالث  املبحث  ويف 
وال�سمعّية  الب�سرّية  احلركتني:  �سنتناول  الرابع  املبحث  ويف  واملتكّررة. 
ذن من اأهّم و�سائل التلّقي والّت�سال بالبيئة واملحيط.  باعتبار اأّن العني والأ



��

ّول املبحث الأ
اهات احلركة الت�صويرّية اتجِّ

اأول-احلركة ال�صاعدة:
مبا اأّن احلركة هي انتقال اأو تغرّي باملكان؛ فاإّن هناك ترابًطا بني امل�سافة 
التي يقطعها اجل�سم وبني الزمان الذي ي�ستغرقه؛ وهو ما يحّفزنا اإىل اّتخاذ 
احلركة  فــاإّن  ذلك؛  على  وبناًء  ة.  خا�سّ با�ستقاللّية  يتمّتع  ا  ُمتغرّيً الزمان 
ترتبطان  اللغوّي  الفعل  ور  ي�سّ ما  خالل  من  الهابطة  واحلركة  ال�ساعدة 

ا. بالزمان اأي�سً
د جدلّيُة ال�سعود والهبوط اأّنه ما مل يكن ما هو حتت مل يكن ما هو فوق..  توؤكِّ
ن« و«اإىل« تت�سّكل  وما مل يكن ما هو فوق مل يكن ما هو حتت. ويف النقلة »ممِ
ر�ص/ فال�سماء«؛ كان امل�سار �سعوًدا.. واإن كان  امل�سافة، فاإن كان ُبعداها: »الأ
ال امل�سارين تتاألّف  ر�ص« كان امل�سار هبوًطا.. ومن كمِ ُبعداها: »ال�سماء/ فالأ
احلركة  فاإّن  وعليه  و»التحتّية«.  اأو»الفوقّية«  و»الهبوط«؛  »ال�سعود«  جدلّية: 
�سّنة من �سنن الوجود، تخ�سع ملنظومة  اإّنا هيُ  وب�سمنها هذان امل�ساران، 
ع�سوائّية  احلركة  كانت  واإّل  ــردة،  واملــطَّ واملُُحَكمة  ال�سارمة  القوانني  من 

تت�سادم يف فو�سى.. وتتبّدد مع الطاقة.. وتنتهي بالف�ساد والدمار. 
بالروحانّية..  توحي  دللة  عاّم  ب�سكل  على  الأ نحو  ال�ساعدة  للحركة  اإّن 
َنَفة.. وال�سموخ.. والطموح. من جهة  اأو بال�سلطة.. والقّوة.. اأو بالعّزة.. والأ
ول ترتبط بال�سمّو اأو الت�سامي..  اأخرى قد توحي بالتكرّب والتجرّب. فاملعاين الأَُ
ة عن  معربِّ اأكانت احلركة  �سواء  والعنجهّية.  التعايل  تعك�ص  خر  الأُ واملعاين 
اأفكار ذهنّية تخّيلّية اأم ماّدّية ح�ّسّية، على اعتبار اأّن احلركة هي مبثابة حقيقة 
العامل اخلارجّي.  اأو هي حقيقة فيزيائّية حتدث يف   ال�سعور،  نف�سّية داخل 
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اإذن ن�سبّية؛ وعليه  اأّن احلركة املاّدّية حتدث يف »احلّيز/ املكان« فهي  ومبا 
اأو فاعلّيتها. وقد  اأو قيا�سها  ُيعتَمد يف مالحظة احلركة  بّد من مرتَكز  فال 
ُيعتَمد جمموع العنا�سر التي يت�سّمنها م�سهد ما يف ر�سد احلركة وتقوميها. 
اإذا كانت احلركة  �سّيما  يوؤّثر يف دللة احلركة؛ ل  اإطار  للم�سهد  وقد يكون 
الرا�سد يف  اأو  الرائي   ُيريح  ما  وهو  �ساهقة؛  تبدو  قد  اإّنها  �ساعدة؛ حيث 
قّل  على، اأو يحّقق له الرغبة يف الت�سامي اأو العظمة، اأو على الأ النزوع نحو الأ
د  ُي�سعِّ الداخلّي  اجلزء  حتّرك  فــاإّن  هذا؛  وعلى  ذلك.  من  جزءا  له  يحّقق 

نوعّية التكوين الفّنّي؛ باعتباره ُكال ينعك�ص عليه التغيري ب�سكل عاّم.
اجلمالّية؛  القيم  من  تعك�سه  مّما  اأكرث  اجلالل  معاين  العَظمُة  وتت�سّمن 
ّن احلركة بالجّتاه العمودّي تتطّلب جهًدا اأقوى واأق�سى واأعنف من اجلهد  لأ
املبذول يف النحدار اأو الهبوط. وعلى العموم؛ فاإّن احلياة ل �سّيما اإذا متّثلت 
�سفل؛ حيث اخللود  بعنفوانها تختار احلركة ال�ساعدة ملقاومة اجلذب اإىل الأ
مقابل  يف  باملوت  ويوحي  للحركة،  م�ساّدا  قطًبا  يت�سّكل  الذي  ال�سكون  اإىل 

احلياة. 
يف  وهــي،  وت�سعون،  ت�سع  املاأثور  يف  وردت  كما  احل�سنى)�(«  اهلّل  »اأ�سماء 
على«)�(..  »الأ العلّو:  على  يدّل  ما  منها  �سفات.  اأو  اأ�سماء  اللغوّي،  املنظور 
اجلاللة  لفظ  نقرن  اأن  املرعّية  داب  الآ ومــن  »املــتــعــال«)4(.  ــّي«)3(..  »الــعــل
اأو ما من �ساأنه اأن يدّل على ال�سمّو والتعظيم)5(. وميكن  بالو�سف: »تعاىل« 
ق بهذه املجموعة: »الرافع«)6(، و»القيوم«)7(. اإّن �سفة »العلّو« بالن�سبة  اأن ُنلحمِ

�- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: �: �07، �73. 
على: �، والليل: �0.  �- تنظر: الأ

3- تنظر: لقمان: 30، البقرة: �55، احلّج: �6، �سباأ: �3. 
4- تنظر: الرعد: 9. 

�سراء: 43، طه: ��4، النمل: 63، الزمر: 67.  5- تنظر: الإ
6- تنظر: اآل عمران: 55. 

7- تنظر: البقرة: �55، اآل عمران:�، طه: ��. 
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هلّل تبارك وتعاىل يجب اأّل ُتفهم مبعنى العلّو يف اجلهة اأو بها.. واإّنا هو »ُعُلوٌّ 
جله ي�ستحّق احلمد  بداع«.. و«مبا لأ مبعنى كمال القدرة والتفّرد بالتخليق والإ

والثناء والتعظيم«)�(.. وينزهه تعاىل عن كل مظاهر التج�سيم.
لقد حّث القراآن الكرمي على التطّلع اإىل ال�سماء؛ وعلى التاأّمل يف ملكوت 

على؛ ففي ذلك »تب�سرة وذكرى«: {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   املالأ الأ
ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ} )ق: 6(.

»ال�سماء«،  الب�سرّية  احلركة  جهة  حّدد  قد  القراآيّن  الن�ّص  اأّن  نالحظ   
وتوفري  ال�سماء  بناء  كيفّية حركة  اإىل  وم�سرًيا  »فوقهم«،  املوقع  على  ًدا  موؤكِّ
حكام  لهي: الإ الإ بداع  الإ اأّن من موا�سفات  بتزيينها. ذلك  عنا�سر اجلمال 
اإىل  الطمئناَن  حمورهما  يف  التاأّمُل  يوّثق  قطبني،  ويت�سّكالن  واجلــمــال، 
القدرة التي �سّيدت هذا البناء ال�سامخ يف علّوه، واملتو�ّسع باأبعاده يف حركة 

دائمة: {ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ } )الذاريات: 47(.
اهلل  اإىل  والعائدة  للتعظيم  هي  التي  »نــا«  للفاعل  ذكر  الن�ّص  هذا  ففي 
داة »اأيٍد« بدللتها املجازّية، واملدى ال�سماوّي امل�ستقبلّي  �سبحانه وتعاىل؛ والأ

الكون الذي توؤول اإليه حركة التو�سيع.
العامَل احلقيقّي  توّثق  اإ�سارّية  بيانات  لنا  يقّدم  ال�سماء(  و)الطري يف جّو 

الكامن وراءه:
 { ڻڻ   ڻ   ڻ    ں    ڱں   ڱ   ڱ        ڱ       ڳ    ڳ   {ڳ    

)امللك: �9()�(.
اأمام  يوقفنا  على  الأ اإىل  والتطّلع  الف�ساء،  اإىل  ي�سري  هنا  »فوق«  الظرف 
ال�سماء  بناء  جمال  يتوازى  وبذلك  واجلــالل.  والــقــّوة..  العَظمة..  معاين 
نات )ال�سم�ص والقمر والنجوم…( فلها دور كبري  وجالل اإحكامه.. اأّما املكوِّ

�- الرازي ، التف�سري الكبري 8: 68- 69، �3: �38، �: �45-�44. 
�- تنظر: النحل: 79، النور: �4.
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ز لتنظيم الفكر  يف حتديد احلركة الكونّية وم�ساراتها ال�ساعدة، وهي املحفِّ
لهّي من خالل  بداع الإ ميانّية بعَظمة الإ ن�سايّن؛ و�سول اإىل القتناعات الإ الإ
ثقافة متوا�سعة لكّنها واعية.. ودليل العناية ُيبَنى على النظر العقلّي، ليقف 

العقل على مدى الدّقة يف النظام الكويّن لرت�سيخ عقيدة امل�سلم.
وتطالعنا )لوحات عالية( واأخرى )متعالية(؛ اإذ قد ترد احلركة ال�ساعدة 
يف القراآن الكرمي اإّما على اأّنها ظاهرة اإيجابّية حممودة، مثل �سعود املالئكة 
 ..») سراء واملعراج«.. و»رفع )عي�سى� على.. ومثل معجزة »الإ اإىل املالأ الأ
�سلبّية  اأّنها ظاهرة  واإّما على  ال�سالح«.  العمل  ورفع  الطيب  الكلمِم  و»�سعود 
اإله )مو�سى  مردودة مثل تعايلمِ )فرعون( وحماولته املزعومة الّطالع اإىل 
لهة بع�سهم على بع�ص كما فّندها القراآن الكرمي..  (.. ومثل تعايل الآ
النوعني، يف جماميع  ال  كمِ لمِ ولوحات  �سور  مع  نقف  اأن  ياأتي  فيما  و�سنحاول 
ّية والدللّية وال�سياقّية؛ وقد وقع  �سورّية تنتظمها مواّد لغوّية لها قَيُمها الن�سّ

فعال: »عال«، و»�سعد«، و»َرَفع«، و»عَرَج«. اختيارنا على الأ
(، يف �سياق تاأكيد نفي  َهةمِ لمِ من خالل الفعل »عال«؛ تطالعنا )لوحة َت�ساُبق الآ

تعّددها: {پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ} )املوؤمنون:�9(.

ية الكرمية واقًعا لَنَجَم عنه ت�سادم  فلو كان هذا »التعايل« الذي فّندته الآ
ّف  ون�ست�سمِ املتقاطعة.  و�سلوكّياتها  املتعار�سة  لهة  الآ ت�سّرفات  يف  يح�سل 
ّول الذي  ال�سخرّية يف هذه ال�سورة املنفعلة بالفو�سى؛ اإذا تخّيلنا اإلهني: الأ
»حتًتا«..  »الفوق«  في�سبح  »فــوق«؛  هو  الذي  الثاين  فوق  ي�سعد  »حتت«  هو 
… وهكذا  ثّم تتكّرر احلركة: »التحت« ي�سري »فوًقا«.. ثّم »الفوق« »حتًتا« 
لهة  الآ كانت  اإذا  فكيف  اإلهني،  بني  ال�سراع  افرتا�ص  على  !.. هذا  دواليك 

اأعداًدا كبرية ؟ اإذن ما بعد هذه الفو�سى من فو�سى!.
واملُحاّجة،  واملناظرة  باجلدل  ال�ستدلل  الكرمي  القراآن  اأ�ساليب  ومن 
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ا اأو  ومن هذا ال�ستدلل: الت�سليم. والت�سليم هو اأن ُيفَر�ص املحال، اإّما منفيًّ
م�سروًطا بحرف المتناع؛ لكون املذكور ممتنَع الوقوع لمتناع وقوع ال�سرط. 
ثّم ي�سّلم وقوع ذلك ت�سليًما جدليًّا، ويدّل على عدم فائدة ذلك على تقدير 
ا يلزم منه املحال«)�(.. وكذلك وجدنا القراآن  وقوعه، و»فْر�ُص اإلهنيمِ حمال ملمِ
الكرمي ي�سّفه معتقدات امل�سركني؛ لي�سعرهم داخليًّا بالهبوط والندحار ومن 
قناع بعقيدة التوحيد  لة ذلك هي الإ ثمَّ بالهزمية النف�سّية. وبداهًة فاإّن حم�سّ

ورجاحة كّفتها.
ا�سطراب احلركة  فاإّن  والتنا�سق،  النتظام  انبثاًقا عن  كان اجلمال  وملّا 
يج�ّسدان  وفو�سوّيتها  املزعومة،  لهة  الآ بني  امل�سابقة  ع�سوائّية  يف  املتخّيلة؛ 
ّي، وقبح العقيدة عقيدة ال�سرك. ومن ثمَّ نفور امل�سركني منها  القبح احَلَركمِ

بطالها. واإمِ
وُتطالعنا �سورة )التعايل الفرعويّن( حيث جاء يف القراآن الكرمي: {ے   
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
اإذ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ} )الق�س�ص: 4(، 
ير�سم �سورة ت�سّلط الفرد القائم على تفرقة املجموع. فاإذا تخّيلنا فرقة النا�ص 
ر�ص، فاإّن حركة النت�سار ال�سطحّية جت�ّسد ال�سعف  اأو بعرثتهم على �سطح الأ
الت�ستتّي.. ويف املقابل ي�سّور القراآن الكرمي تعايل فرعون. وهذا التعايل يتمّثل 
يف حركة عمودّية �ساعدة مفتَعلة اأو مت�سنعة؛ تهدف اإىل الت�سلط والهيمنة 
على الرعّية واإذللها من جهة )�(، ومن جهة اأخرى فاإّن التعايل ببناء ال�سرح 

لبلوغ اأ�سباب ال�سموات ميثل التطاول وال�ستكبار: {ڑ  ڑ      ک  ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ  

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے} )غافر:36،37()3(.

تقان: �/ �74.  �- ال�سيوطي، الإ
�- تنظر: النازعات:�7، طه: �4 ،43. 

ا: الق�س�ص: 38.  3- تنظر اأي�سً
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للمجهول  املبنّي  فالفعل   { َعَملمِهمِ �ُسوُء  ْرَعْوَن  فمِ لمِ ــَن  {ُزيِّ عبارة  وت�ستوقفنا 
َن« يدّل على جمالّية ُمغرية. وبناوؤه للمجهول يف�سح املجال خليال املتلّقي  »ُزيِّ
�سفَة  الفعَل  َمَنحت  الزينة  فعل  فاعل  فمجهولّية  اجتهاده؛  ح�سب  ليخّرجه 
اجلمالّية  يحيل  عمله«،  بـ«�سوء  ــَن«  »ُزيِّ الفعل  واقــرتان  التخريج..  تعّددية 
مة باملقيا�ص الفرعويّن اإىل ُقْبٍح واقعّي باملقيا�ص القراآيّن ..ومثل هذا  املتوهَّ
اأّن  يعني  وهذا   .! القبح(  بـ)جمال  عليه  َطَلح  ُي�سْ ما  اإىل  ي�ساف  اجلمال 

اجلمال والقبح ن�سبّيان.
 ، تعايل )فرعون(  ال�سابقة؛ وبني  اللوحة  لهة( يف  الآ والفرق بني )تعايل 
غري  اأي:  لة  متخيَّ اأو  رة  مت�سوَّ غيبّية  مواقع  يف  �ص  ُمْفرَتَ ّول  الأ اأن  يف  يظهر 
اأّما الثاين فواقع اأو حادث يف العامَل املح�سو�ص واملرئّي. فقد كان  منظورة. 
من  يطلب  وجدناه  لذا  لوهّية؛  لالأ املــاّدي  بالت�سّور  متمثِّال  )فرعون(  وْهُم 
من  كّليًّا  مقتنًعا  يكن  فلم  ذلك  ومع  �سرًحا..  له  يبنَي  اأن  )هاماَن(  وزيره 
وتتجّلى  »َلَعلِّي«.  قوله:  يف  الحتمالّية  ال�سيغة  من  وا�سح  وذلــك  �سنيعه، 
�سباب؛ اأ�سباب ال�سماواتمِ حيث النزوع  احلركة ال�ساعدة يف حماولة بلوغ الأ
ا على اأن ُيري النا�َص  على.. من هنا كان )فرعون( حري�سً ّي نحو الأ احَلَركمِ

ے    ے   ھ    } اأدمغتهم:  وغ�سل  ل�سخ�سّياتهم  متييٍع  حماولةمِ  يف  راأيــه، 
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ   } )غافر: �9(.

بتاأليهه؛  اإقناعهم  يف  طمًعا  كان  اإّنــا  للم�ست�سعفني  )فرعون(  وخــداُع 
اأن  بّد  ل  النا�ص  على  ا�ستكباٍر  وكــّل  اهلّل،  على  ع  مت�سنَّ ٍع  ترفُّ كّل  اأّن  ذلك 
يكون ح�ساده ال�سقوط والدمار.. وثنائّية »ال�سعود/ والهبوط« يف ت�ساكلها 
ا بيانيًّا منحنًيا ينتهي بالنهيار  ّي املت�ساّد على هذه ال�ساكلة تر�سم خطًّ احَلَركمِ

والندحار والندثار)�(.

�- كذلك كان م�سري اأقوام جترّبوا وتكرّبوا على اهلّل تبارك وتعاىل:  { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ } )هود: �8(، { 

ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} )احلجر: 73- 74(.
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لوحة  تطالعنا  حيث  )�سعد(،  مــاّدة  يف  ال�ساعدة  احلركة  مع  ون�سي 
ۋ  ۋ             ۅ    } تعاىل)�(:  قوله  ال�سالح(، يف  العمل  ورْفُع  الَكلمِم  )�سعود 
 { ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  

)فاطر: �0(. 
ُب } و{اْلَعَمُل  يِّ ُم الطَّ َعُد اْلَكلمِ َلْيهمِ َي�سْ إمِ ية معادلة توافقية بني: { ا ت�سكّل الآ
على، وهو �سعود مرغوب  ال الطرفني نزوع نحو الأ َيْرَفُعُه}، ويف كمِ ُح  المِ ال�سَّ

فيه يف املنظور ال�سرعّي.
َطَريَفمِ  اللتني متّثالن  يقاعّي بني اجلملتني  الإ التنا�سق  ويتمّثل اجلمال يف 
وىل تبداأ بفعل م�سارع )ي�سعد( وتنتهي  اأّن اجلملة الأُ املعادلة.. واملالحظ 
ول ب�سمري املفرد  ا )يرفع(. مع مالحظة �سبق الأّ الثانية بفعل م�سارع اأي�سً
الغائب  املذّكر  املفرد  �سمري  ــاق  واإحل »اإلــيــه«(،  يف  )الهاء  الغائب  املذّكر 
ال الطرفني )يف  خري )الهاء يف »يرفعه«(. ويتجاور ال�سم مع و�سفه يف كمِ بالأ

وىل، واأّول اجلملة الثانية(. اآخر اجلملة الأ
 ) يرفع   ( امل�سترت يف  وال�سمري  )اإليه(؛  املت�سل يف  ال�سمري  اأّن   يالحظ 
يقاعّي بني طَريَف املعادلة مينح  عائدان اإىل اهلل جل جالله. هذا التوازن الإ
فيه  ازدواجّية متناغمة. يف حني متنح  التنا�سق يف  ال�سورَة احلركّية �سفَة 
ا�ستمراريُة الفعل امل�سارع مزيًدا من الدميومة للحركة ، ف�سال عن احت�سان 
ورْفع  الطيِّب،  الَكلمِم  ت�سعيد  برعايته  جالله  جل  اهلل  اإىل  العائد  ال�سمري 

العمل ال�سالح اإليه.
ا من اأقوال املف�ّسرين يف هذا املو�سوع: ولنا اأن نعر�ص بع�سً

بالقبول  اّت�سف  ما  وكّل  والر�سا،  القبول  حمّل  اإىل  »اإليه«:  قوله  »معنى 

ا: ) اآل عمران: �53، اجلّن: �7، املدثر: �7،  يات التالية اأي�سً �- حول مادة )�سعد ( تنظر الآ
الن�ساء: 43، املائدة: 6، الكهف: 8 ،40 (. 
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والعمل  ُحكمه…  اإّل  فيه  ينّفذ  ل  حيث  اإىل  اأو  وال�سعود،  بالرفعة  ف  ُو�سمِ
»العمل«… وقيل:  واملرفوع  »الكلم«  فالرافع  الطّيب،  الكلُم  يرفعه  ال�سالح 
الرافع »اهلل« جل جالله واملرفوع »العمل«، اأي: العمُل ال�سالح يرفعه اهلل جل 
جالله، وفيه اإ�سارة اإىل اأّن العمل يتوّقف على الرفع، والكلم الطّيب ي�سعد 

بنف�سه«)�(.
ر ذلك يف  ُيت�سوَّ ول  ا.  اأي�سً العروج  وهو  فوق،  اإىل  »وال�سعود هو احلركة 
ّن مو�سع الثواب فوق،  َب مثال لقبوله؛ لأ رمِ ّنه َعَر�ٌص. ولكّن �سعوده �سُ الكالم لأ

ومو�سع العذاب اأ�سفل«)�(.
كناية  هنا  وهو  منه،  اأعلى  اإىل  مقّره  من  اجل�سم  نقل  حقيقته  »والرفع: 
مكنّية  قرينَتْي  و)يــرفــع(..  )َي�سعد(  من  كلٌّ  فيكون  عظيم،  عند  للقبول 
ع ل ي�سله اإّل ما ي�سعد  باأّن �ُسبه جانب القبول عند اهلل تعاىل مبكان مرتفمِ

اإليه«)3(.
ومع لوحة )ت�سعُّد ال�ساّل يف ال�سماء( تطالعنا �سورة نف�سّية جت�ّسد القلق 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    {ٱ   ال�ساّلون:  منه  يعاين  الــذي  والحت�سار 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ  
ّنه ُكلِّف اأن ي�سعد اإىل ال�سماء  نعام: ��5( اأي: »كاأ ٿ   ٿ  ٿٹ  } )الأ
ر�ص؛ فطلَب  �سالم من �سيق �سدره عنه اإذا �ساقت عليه الأ َي اإىل الإ اإذا ُدعمِ

عًدا يف ال�سماء«)4(. َم�سْ
يق ناجم عن  ح�سا�ص بال�سِّ فـ{ �سدَره �سّيًقا حَرًجا } )مكان مغَلق(، والإمِ
باملوت  يهّدد  ما  وهو  التنّف�ص؛  جمرى  يف  تقلُّ�سات  عن  اأو  النَف�ص  احتبا�ص 
با�ستعارة  يوحي  ما  املعاين  من  تت�سّمن  الكناية  وهــذه  احلياة..  ومفارقة 

�- الن�سفي ، تف�سريه 3/ 335.
حكام القراآن: �4/ 3�9. �- القرطبّي ، اجلامع لأ

3- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: ��/ �73. 
4- الن�سفي ، امل�سدر ال�سابق: � / �3. 
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�سالم  الإ اإىل  ن�ساَن  الإ تعاىل  اهلل  هدايَة  اأّن  ال�سياق  من  ُيفَهم  حيث  خفّية؛ 
ن�سان يعني »املوت«. و»اإذا حّل نور التوفيق يف  تعني »احلياة«. واأّن �سالل الإ

�سياء«)�(. ع مناظر الأ نوار تو�سِّ ّن الأ ع؛ لأ القلب كان القلب كاملّت�سمِ
لن�ستو�سح  )احلــرج(؛  لكلمة  املعجمّية  الــدللت  تخريج  اإىل  عدنا  واإذا 
الكثيف  ال�سجر  مو�سع  هو  لغًة:  احَلــَرج  فــاإّن  خاللها،  من  الفّنّي  اجلانب 
امللتّف اأّول؛ وهو ما يقيم عالقة دللّية وت�سويرّية بني ح�ّسّية ال�سجر وت�سابك 
ال�ساّل.. واحَلَرُج  القلقة يف �سدر  الهواج�ص  اأغ�سانه، وبني معنوّية تزاحم 
لغًة: الناقة الهزيلة ثانًيا؛ وهو ما يقيم عالقة دللّية وت�سويرّية بني ح�ّسّية 
مظهر احليوان الهزيل ومعنوّية و�سع ال�ساّل النف�سّي امَلَري�ص.. واحَلَرُج لغًة: 
النع�ص الذي ُيحَمل عليه املوتى ثالًثا؛ وهو ما يقيم عالقة دللّية وت�سويرّية 
الَعَقدّية)�(.  جهة  الومِ ال�ساّل يف احلياة من  النع�ص ومعنوّية موت  بني ح�ّسّية 
ّن يف احلرج من معنى  لأ يق؛  ال�سِّ لتاأكيد معنى  بـ»احلرج«  »ال�سيق«  »واإتباع 

ق«)3(. ة ال�سيق ما لي�ص يف �سيِّ دَّ �سمِ
ويتمّخ�ص جمال التعبري عن توازي اجلملتني، حيث يتاأّلف كلٌّ منهما من 
�سرط  د«  فـ»ُيرمِ ُمرّكبة:  التعبريّية  املعادلة  ت�سبح  وبذلك  وجــزاء(؛  )�سرط 
العالقة  يوّثق  مّما  وهو  »�سدر«؛  كلمة  تكرار  كذلك  اجلملتني..  يف  ر  يتكرَّ
الرتكيبّية بني اجلملتني. وبالرغم من هذا الرتابط اللغوّي بني الطرفني فاإّن 

الفحوى �سورة »�سرح ال�سدر« و»جعله �سّيًقا« على النقي�ص.
اللحمة( بني  ال�سرطّيتان على ت�ساّد تقابلّي )هو مبقام  وتتوّفر اجلملتان 
»يهديه« و»ي�سله«، و»ي�سرح �سدره« و»يجعل �سدره �سيقا«؛ ف�سال عن التوافقات 
و»يرد«  »من«  وذلك يف  ال�سداة(،  التكرار )وهي مبقام  ية من  املتاأتِّ اللفظّية 

و»اأن« و»�سدره«.. وبهذا التنوُّع تكت�سب ال�سورة حركة ن�سيجّية داخلّية.
�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 8/ 58. 

حكام القراآن: 8�/7.  �- حول معاين »احلرج« ينظر: القرطبي، اجلامع لأ
3- ابن عا�سور، امل�سدر ال�سابق: 8 / 59. 
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تت�ساكل  الذي  اأُ�سلوبه  يف  يتجّلى  الكرمي  القراآن  اإعجاز  مظاهر  اأحد  اإّن 
ة  ّدة اخلا�سّ اجلمِ بدميومة  يّت�سف  األ�سنّي  نظام  كامنة يف  اأ�سرار  ن�سيجه  يف 
رة  املتب�سّ دبــّيــة  الأ الذائقة  فت�ست�سّفها  الن�ّص؛  تراكيب  تتلّب�ص  وهــي  بــه؛ 
وىل، ل �سّيما ما يتعّلق بالبنية الكامنة داخل ال�سكل، والتي ي�سّكل  للوهلة الأُ
الت�ساّد واحًدا من عنا�سرها املهّمة؛ ذلك اأّن الثنائّيات املت�ساّدة تك�سف عن 
ّول اإيجابّي { ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ }  حمورين: الأ

يعتمد التوا�سل مع املتلّقي، يف حني يهدف املحور الثاين ال�سالب {ڀ  ڀ   
اإىل   { ٿٹ  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
يٌّ يتجّلى يف الرتغيب )الهداية/ و�سرح  َدَعومِ ّول َجْذٌب  النقطاع عنه. يف الأ
�سالم(، ويف الثاين تنفري؛ يتجّلى يف الرتهيب )ال�سالل/ وجعل  ال�سدر لالإ
ال�سدر �سّيًقا ًحَرًجا(. وتت�سافر فاعلّية املحورين )الرتغيب/ والرتهيب( 
اأجل حتقيق غاية م�سرتكة يوّحدها هدف �ساٍم. يقول القرطبّي: »�سّبه  من 
اهلل الكافر يف نفوره من الإميان وثقله عليه مبنزلة َمن تكّلف ما ل يطيقه، 
كما اأّن �سعود ال�سماء ل يطاق… معناه: يتكّلف ما ل يطيق �سيًئا بعد �سيء. 
ّنه يريد  كقولك: يتجّرع ويتفّوق… واملعنى: »اأّن الكافر من �سيق �سدره؛ كاأ

اأن ي�سعد اإىل ال�سماء؛ وهو ل يقدر على ذلك«)�(.
اإّن العبارتني اللتني ت�سّكالن طريَف املعادلة املتقدمة )�سرح ال�سدر × جعله 
�سيًقا( اإّنا هي متهيد �سّدّي ل�سورة ت�سبيهّية ثالثة. وهذه ال�سورة الثالثة 
اَعد؛ ولت�سعيف  د« اأو َي�سَّ عَّ ا.. حيث تتَمْحَور حول الفعل »َي�سَّ ت�ستوقَفنا اأي�سً
الفعل  �سيغة  هّمّية؛ حيث جعلت  الأ بالغة  وت�سويرّية  فاعلّية حركّية  ال�ساد 

تدّل على تقطيع احلدث وتعاقبه.

اعد(؛ اأ�سله: يت�ساعد، اأدغمت التاء يف ال�ساد وهي قراءة اأبي بكر والنخعّي. ويف  �- وكذلك )ي�سّ
�سيغة )يتفاعل( معنى فْعل ال�سيء بعد ال�سيء، وذلك اأثقل على فاعله. وقراأ الباقون بالت�سديد من 
ُد ( والت�سعيف يف هذه ال�سيغة يدّل على تكرار احلدث وتعاقبه. ينظر: القرطبي ،  عَّ غري األف )ي�سَّ

حكام القراآن: 7/ �8. اجلامع لأ
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َعد« بدون  وت�سوير حال الكافر على هذه الهيئة جت�ّسد معاناته، فالفعل »ي�سْ
ت�سعيف يعك�ص حالة مغايرة متاًما، حيث ي�سّور حركة م�ستّمرة يف ال�سعود 
على وترية واحدة. قد يكون ال�سعود اإىل ال�سماء اأمًرا �ساًرا وبهيًجا، ولطاملا 

ن�سان بالطريان.. ولطاملا راأينا يف املنام حالت من هذا القبيل!.. حلم الإ
اأّن  اأي:  ُد«.. فاإّنه يجعل احلركة متقّطعة..  عَّ اأّما ت�سعيف عني الفعل »ي�سَّ
ال�سعود يكون على مراحل متتالية؛ وهنا مكمن العَظمة يف الت�سوير.. فاإْن 
ل تخّيلنا اأّن كّل عملّية �سهق حتّلق بالكافر اإىل م�سافة يح�ّص  ية بتاأمُّ قراأنا الآ
ثانيًة؛  ي�سهق  اأن  يحاول  ثّم  النَف�ص.  انحبا�ص  مع  ال�سعود  يتوّقف  ثّم  بها، 
ية اإ�سارًة  فيتوا�سل التحليق يف مرحلته الثانية، وهكذا دواليك.. ولعّل يف الآ
غري مبا�سرة اإىل اأّنه كّلما زاد الرتفاع يف ال�سماء قّل ال�سغط اجلوّي وكّمّية 

وك�سجني؛ مّما يوّدي اإىل �سيق اأكرث يف التنّف�ص.  الأ
التمثيلّي                 الت�سبيه  هذا  يف  اجلمالّية  العنا�سر  اأهــّم  اأحــد  اعتبار  وميكن 
اأو يف هذه ال�سورة الت�سبيهّية { ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ} اأّنها ُتعَزى اإىل 
: ال�ساد والعني. بعك�ص ما ي�سّوره  املُعَطى ال�سريّف؛ متمثَّال بت�سعيف �سوَتيمِ
َعُد« يف حالة التخفيف متاًما. اأي: اأّن هذا الفعل بالتخفيف يوحي  الفعل »ي�سْ

بال�سرور والبهجة، وبالت�سعيف يدّل على اخلوف والرعب )�(.
تعاىل:  قوله  نقراأ  )رفــع(؛ حيث  ماّدة  ال�ساعدة يف  احلركة  مع  ون�سي 

ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  
ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  

ڇ} )الرعد: �(.
للرفع  املاّدّي  اأّن املفهوم  اآيات.. ومبا  اأربع  ال�سماوات( يف  ْكر )رفع  ذمِ ورد 
يخامر  ت�ساوؤل  فــاإّن  منه؛  اأعلى  اآخر  اإىل  م�ستوى  من  املكانّية  النقلة  يعني: 
خمّيلتنا، مفاده: هل كانت ال�سماء منخف�سة عن م�ستواها احلايل؟ وبالن�سبة 

ا: اآل عمران: �53، اجلن: �7، املدثر: �7، الن�ساء: 43، املائدة: 6، الكهف:8 ، 40.  �- تنظر اأي�سً
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ر�ص؛ هل كانت ال�سماء منطبقة عليها يف ع�سر من الع�سور ال�سحيقة  اإىل الأ
ر�ص ؟.. وحني نعود اإىل القراآن الكرمي نف�سه نبحث عن جواب؛  اأّول تكوين الأ

فاإّننا �سنقف عند قوله تعاىل:
- {گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

نبياء: 30(. ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ } )الأ

ٺ   ڀ        ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ         ٱ     }  -
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ} 

)احلج: 65(.
والذي يعنينا من ال�سماء يف هذا املبحث هو جانب )احلركة ال�ساعدة/ 
اإ�سرائيل(  )بني  عن  الكرمي  الــقــراآن  حديث  معر�ص  ويف  الــرفــع(.  حركة 
رهم كيف رفع اهلل فوقهم »الطور«)�(.. ومن الرفع املاّدّي ما يتمثل يف  يذكِّ
رفًعا    اإدري�ص  مكان  رفع  كان  بينما  ال�سماء)�(.  اإىل    عي�سى  رفع 
املعنوي: رفع  الرفع   )4(. ومن  النبي حممد  ْكر  ذمِ )3(. وكذلك رفع  ا  معنويًّ

النا�ص بع�سهم فوق بع�ص درجات)5(.
وتفاوُت الب�َسرمِ يف امل�ستويات )املاّدّية، والروحّية، والعتبارّية( يحّدد طبيعة 
ن�سان ونف�سه،  ن�سان.. وبني الإ ن�سان والإ ن�سان ورّبه.. وبني الإ العالقة: بني الإ
التمايز  منه  املق�سود  ولي�ص  الفطرّية،  احلياة  �سنن  اأحد  هو  التفاوت  وهذا 
الواقع  اإّن  اإذ  وال�سيا�سّية..  والقت�سادّية  الجتماعّية  العالقات  يف  ّي  الطَبقمِ
الوراثّية  توّحدت ظروف حياتهما  كّليًّا بني �سخ�سني مهما  َتطاُبق  اأّل  يثبت 

ن�سختها  ويف  لواح؛  بالأ  )مو�سى( عاد  اأن  بعد  اإ�سرائيل(  )بني  فوق  اهلل  رفعه  جبل  الطور:   -�
التوراة، ثّم توّلوا من بعد ميثاقهم مدبرين. تنظر: البقرة: 3، الن�ساء: 54. 

�- تنظر: اآل عمران: 55، الن�ساء: 58.
3- تنظر: مرمي: 57.
4- تنظر: ال�سرح: 4.

نعام: 83، �65، يو�سف: 76، الزخرف: �3، البقرة: �53(. 5- ورد هذا املعنى يف خم�ص اآيات: )الأ
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والبيئّية والرتبوّية واملعا�سّية. وتبقى مقايي�ص التفا�سل متعّددة ح�سب طبيعة 
العالقات ومكّوناتها: { ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ  
وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ} )الزخرف: �3(. وتبقى )التقوى( 

ّي والتَّعبُّدّي هي مقيا�ص املفا�سلة )�(. على ال�سعيدين: الَعَقدمِ
�سورة  تطالعنا  حيث  )عــرج(؛  مــاّدة  يف  ال�ساعدة  احلركة  مع  ون�سي 

»املعارج«، ويف اأّولها: { … ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ } )املعارج: 3 ، 4()�(.

ا من الكائنات تعرج عرب  ويوؤّكد القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�سع اأّن بع�سً
ال�سماوات بعلمه تعاىل اإىل حيث ي�ساء. ومن هذه املخلوقات: املالئكة ومنهم 
»املعارج«  ورود  اأّن  ويالحظ  اجلــّن)4(..  املخلوقات  ومن   .)3() )جربيل 
العروج  اأو تعّدد مراحل  امل�سارات وامل�سالك،  ب�سيغة اجلمع تدّل على تعّدد 
يف ال�سماء.. واإذا كانت طبيعة املالئكة متّكنهم من العروج اإىل ال�سماء؛ فاإّن 
�سربَا  كان  الر�سالة  ع�سر  يف  ر�ــص  والأ ال�سماوات  اأقطار  عرْب  الب�سر  نفوذ 
اآنذاك..  املتاحة  الب�سّرية  مكانات  لالإ بالن�سبة  ال�ستحالة  اأو  التعجيز  من 
الب�سرّي يف  التطور  القراآن الكرمي نافذة مفتوحة على  ومع ذلك فقد ترك 

امل�ستقبل)5(. 
من  قومه  اإعــرا�ــص  على  وت�سبريه     اهلل  ر�سول  قلب  تثبيت  �سياق  ويف 

امل�سركني: {ىئ  ی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    
نعام: 35(.  مب  ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث} )الأ

�- تنظر: احلجرات: �3. 
ا: ال�سجدة: �6.  �- تنظر اأي�سً

3- تنظر: �سباأ: �.
4- تنظر: اجلن: 8، 9.

5- تنظر: الرحمن: 33.
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الذي  ال�سّلم  نَّ  لأ متثيل؛  وهذا  ال�سماء،  اإىل  �سبًبا  اأي:  )�ُسّلًما(:  ومعنى 
ُيرتقى عليه هو �سبٌب اإىل املو�سع.. وقال قتادة: ال�سّلم: من ال�سالمة؛ وهو 

الدرج. 
وكما اأّن الر�سول   مل يكن مبقدوره هدُي امل�سركني من قومه، فقد اأمره 

اهلل جل جالله باّل ي�ستّد حزُنه عليهم اإذا كانوا ل يوؤمنون)�(.
بـ)الفوقّية وال�ستعالئّية( يف القراآن الكرمي؛  اإطار ما ن�سطلح عليه  ويف 
مّت�سال  اأو  مفرًدا  ورد  اإّنــه  حيث  »فــوق«؛  املكان  بظرف  ال�ستعالء  يطالعنا 
ب�سمري اأو م�ساًفا اإىل ا�سم ظاهر. ومعنى )فوق(: الدللة على اأّن �سيًئا اأعلى 

�سافة يف اأكرث احلالت)�(. ا اأو معنًى، فهو ظرف مالزم لالإ خر ح�سًّ من الآ
وقد  )معنويًّا(..  اعتباريًّا  اأو  )ماّديًّا(  ب�سياقه  منوط  كلٍّ  دللة  واختالف 
و�ساف املتقابلة  لفة وقد يوحي بالعدوانّية. وللمكان منظومة من الأ يوحي بالإ
اخلارج،  الــداخــل/  النــغــالق،  النفتاح/  ال�سيق،  كال�سعة/  املت�ساّدة؛  اأو 
امل�ساء/ املعتم… اإلخ. وهذه الثنائّيات واأمثالها ت�سدق على احلّيز املكايّن 
ب�سفتيه: الفوقّية والتحتّية. فكما اأّن هناك فوًقا ماّديًّا؛ هناك فوٌق معنوّي. 
وكما اأّن هناك »فوًقا« األيًفا؛ هناك »فوٌق« معاٍد.. وهكذا دواليك. وما قيل عن 
له.  ا. اإذ ل بّد لكّل »فوق« من »حتت« يقابمِ الـ»فوق« ي�سدق على الـ»حتت« اأي�سً
وعلى هذا لبّد لنا اأن نتعّر�ص اإىل ظاهرة »التحتّية« باحلدود التي يتطّلبها 

ا�ستي�ساح »الفوقّية«.
عالم  الأ بني  تكون  وقد  جماعة،  اأو  فرًدا  منهما  ّول  الأ الطرف  ميّثل  وقد 
مور املختلفة وما  �سياء، وقد تكون بني املعاين اأو القيم اأو الأُ اأو الذوات اأو الأ
�سابه ذلك. وللفوقّية مدلولت تتعّدد بح�سب ال�سياقات التي ترد فيها: منها 
، يف ماّدة )�ص ل ط(، فقد وردت  والت�سلط  وال�سلطة  بال�سلطان  يت�سل  ما 

حكام القراآن 6: 4�8-4�7.  �- ينظر: القرطبي: اجلامع لأ
ن« وغري جمرور بها. �- ي�ستعمل كثرًيا م�ساًفا وغري م�ساف، جمروًرا بـ»ممِ
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كلمة »�سلطان« يف القراآن الكرمي يف �سبع وثالثني اآية؛ وباأكرث من معنى)�(. 
اأو  الفوقّية  ال�سلطة  ي�سّور  مّمــا  ال�ساعدة  احلركة  من  نــاذج  وتطالعنا 

الت�سّلط؛ �سواًء �سلطة احلاكم اأم �سلطة فئة. 
اإرادة  على  ما  اإرادة  فر�ص  على  القدرة  هي  لل�سلطة:  الب�سيط  والتعريف 
قناع والرتا�سي.وال�سلطة  �ست بالقّوة والعنف والقهر؛ اأم بالإ اأُخرى؛ �سواء ُفرمِ
والتنفيذّية،  والت�سريعّية،  والعاّمة،  وال�سيا�سّية،  الدينّية،  منها:  اأنواع؛  على 

بوّية)�(. والقت�سادّية، والتفوي�سّية، وال�سخ�سّية، والأ
ّول/ الـ»فوق«: اهلل جل  يات القراآنّية يف طرف املقاي�سة الأ مّما ورد يف الآ
ال�سماوات… ومّما  العر�ص،  القاهرجل جالله،  الرّب جل جالله،  جالله، 
ر�ص، العذاب،  عناق، الأ ورد يف طرف املقاي�سة الثاين/ الـ»حتت«: الكّفار،الأ

املوج، الظلمات، البعو�سة. 
ّول ال«فوق» يتكّرر ذكرها يف الطرف  يالحظ اأّن بع�ص مفردات الطرف الأ
يف  ر  ُذكمِ ما  كّل  فلي�ص  ب�سياقه،  منوط  كلٍّ  دللة  واختالف  »التحت«،  الثاين 
مثل  ال�سياق  يغاير  قد  اإذ  ــى،  اأدن مرتبة  يف  هو  التحت«  الثاين/  »الطرف 
الناحية  دنى من  الأ ل�سان  خبار على  الإ اأو  د اخلطاب  َيرمِ كاأن  املفارقة،  هذه 
العتبارّية، كما ورد على ل�سان )فرعون( قوله ب�سدد )مو�سى ( ومن 

اّتبعه:{  ۀ ۀ ہ } )3(.

 ..7� عراف:  الأ  ،�3 النجم:   ،40 يو�سف:  ال�سرع:  اأو  واحُلْكم  احلاكم،  »ال�سلطان«:  معاين  من   -�
�سراء: 33 ، 80، الق�س�ص: 35.. والكتاب: ال�ساّفات: �56. واحلّجة اأو الربهان: النمل:  والقّوة: الإ

لم: الرحمن: 33.  ��، غافر: 35. والعمِ
�- ينظر: حممود اأمني العامل واآخرون: مو�سوعة الهالل ال�سرتاكّية، �ص ��8، �83.

عراف:��7. 3- الأ
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ثانيا-احلركة الهابطة:
ت�سارك احلركة الهابطة يف الت�سوير القراآيّن بالتعبري عن اأحداث مهّمة 
عمار  لإ اجلّنة  من    اآدم  هبوط  مثل:  من  الب�سرّية،  حياة  يف  وخطرية 
ر�ص.. ومثل تنّزل الوحي على اأنبياء اهلل.. ومثل نزول الغيث وتوزيعه على  الأ

ر�سّية. �سطح الكرة الأ
معاين:  عن  تخرب  اأو  توحي  قد  الدللة  م�ستوى  على  الهابطة  واحلركة 
املر�ص..  الــكــاآبــة..  اخلـــوف..  اخلــطــر..  ــَعــة..  الــ�ــسَّ الــ�ــســاآلــة..  ال�سعف.. 
ال�سيخوخة.. املوت … وقد تّعرب عن الرتّدي يف الكفر اأو ال�سرك.. ومع هذا، 
ال�سليمة،  الفطرة  اأخالقّية  عن  الهابطة  احلركة  تعرّب  قد  اآخر  جانب  فمن 
والت�سامح  والتعاطف  َعة  الدَّ م�ساعر  ور  ت�سّ اأو  التوا�سع،  مبعنى  ت�سي  وقد 
يثار.. وقد توّلد احلركة الهابطة يف املتلّقي �سعوًرا بال�سغط والتكّور، اأو  والإ
ا اإىل احلركة  ن�سان ب�سورة عاّمة يرتاح نف�سيًّ بالتوّتر واملقاومة، علًما باأّن الإ

ال�ساعدة لدللتها الرئي�سة على احلياة.
ومبا اأّن احلركة ن�سبّية، )اأي: حركة جزء اأو عن�سر من مكّونات ال�سورة 
جزاء،  يٍّ من الأ بالن�سبة اإىل جزء اآخر اأو للكّل( فاإّن اأي حركة جزئّية نازلة، لأ

ك. حُتدث تغيرًيا نوعيًّا يف ت�سكيل الكّل الذي ي�سم ذلك اجلزء املتحرِّ
ركع..  �سجد..  منها:  فعال،  الأ من  جمموعة  يف  الهابطة  احلركة  وتتجّلى 
هبط.. نزل.. هوى.. خّر.. �سقط.. انق�ص.. األقى.. خف�ص.. و�سع.. خ�سع.. 
نهار.. غاظ … اإلخ. و�سنحاول اأن نقف  خ�سع.. خ�سف.. نك�ص.. اأرك�ص.. امِ
فعال املتقّدمة، �سواء ما ورد منها يف اإطار الق�س�ص القراآيّن؛  مع عدد من الأ
دبّية عموًما؛ لن�ستو�سح دور احلركة الهابطة ومدى  اأم يف اإطار ال�سورة الأ

ن�سان. اأثرها يف احلركة العاّمة للكون والطبيعة.. واحلياة والإ
القراآيّن  الق�س�ص  ي�ستوقفنا من  فمّما   ) هـ ب ط   ( ماّدة  اإطار  فاأّما يف 
ر�ص(  ة هبوط اآدم اإىل الأ الذي يبحث يف اإطار احلركة الهابطة )ق�سّ
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دم  اأبو الب�سر، واأّول  وبع�ص من اأحداثها اجلزئّية مثل �سجود املالئكة لآ
نبياء الذين ق�ّص اهلل جل جالله علينا ق�س�سهم يف القراآن الكرمي، وقد  الأ
ته )اأو جوانب منها( يف عدد من ال�سور: ) البقرة، اآل عمران،  تكّررت ق�سّ
ة  �سراء، الكهف، مرمي، طه، ي�ص، احلجر، �ص(. وتكرار الق�سّ عراف، الإ الأ
يتكّرر  اإذ  القراآيّن؛  عجاز  اأكرث من �سورة مظهر من مظاهر الإ الواحدة يف 

املعنى ب�سياغات خمتلفة تتطّلبها مغايرة ال�سياقات.
اأّول عند  الوقوف  يح�سن  اإبلي�ص،  وامتناع  دم  لآ املالئكة  �سجود  م�ساألة  يف 
ماّدة »�ص ج د«. وحني نتابع ماّدة )�سجد( يف القراآن الكرمي؛ يطالعنا قوله 

تعاىل: 
 { ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ 
ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۇ   ۇ ۆ ۆ } )�ص: �74-7(.
وا�سم  »�َسَجَد«.  الفعل  من  فاعل  ا�سم  وهو  �ساجد،  جمع  فـ)�ساجدين( 
و«ال�ساجد«  الهيئة« وبني »احلدث/ احلركة«.  »ال�سورة/  الفاعل يجمع بني 

لغًة: اخلا�سع. وينتمي ال�سجود عموًما اإىل احلركة الهابطة.
ّنه مل ي�ساأ ال�سجود لغري  دم ( ؛ لي�ص لأ اإّن )اإبلي�ص( اأبى اأن ي�سجد )لآ
على  وتعالًيا  ا�ستكباًرا  كان ع�سياُنه هلل جل جالله  واإّنــا  اهلل جل جالله، 
)اآدم (، فتنفيذ اأمر اهلل جل جالله بال�سجود واجب على املالئكة عاّمة؛ 
ب�سمنهم )اإبلي�ص(، فكانت طاعة املالئكة، وكانت مع�سية )اإبلي�ص(. وبذلك 
ت�سّكلت ثنائّية �سّدّية )الطاعة - الع�سيان(، بينهما مغايرة اأق�ست )اإبلي�ص( 

عن رحمة اهلل جل جالله..  { ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ} 

)�ص: 76-75(.
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 ال�سجود = حركة هابطة.
وحركُتها  َقل،  بالثمِ تّت�سم  حتتّية  مـــاّدة  )وهــو  طــني  مــن  خملوق   = اآدم   

هابطة(. 
وحركُتها  ة،  فَّ باخلمِ تّت�سم  فوقّية  مــاّدة  )وهــي  نار  من  خملوق   = اإبلي�ص   

�ساعدة(. 
ّولّية كانت حّجة )اإبلي�ص( يف ع�سيانه وامتناعه عن  الختالف يف املاّدة الأ

 .)دم ال�سجود )لآ
»اإغوائّية/  بينهما  العالقة  جعل  يف  �سبًبا  كان  الطرفني  عنا�سر  فت�ساّد 
عدائّية« ب�سكل اأو باآخر مببادرة من )اإبلي�ص(، والعداء يجّر اإىل حتّرك �سلبّي 
خر. والت�ساّد يف الجّتاه يوؤّدي اإىل احتدام و�سراع؛ يتزايد فيه العنف  جتاه الآ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  اأم معنويًّا: {  احلركّي، ماّديًّا كان العنف 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ 

عراف: �7-�6(. گ گ  گ} )الأ
ۇ}  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ے ے ۓ      }  

�سراء: 64(. )الإ
ال�سورة  عموم  يف  دليّل  ان�سجام  اإىل  ثمَّ  من  اأّدى  التناق�ص  ذاك  ولعّل   

ر�ص. احلركّية!. من حيث اأّن الق�سد حتّقق؛ وذلك بالهبوط اإىل الأ
التي  ال�سجرة  من  اأكال  باأن  وزوجته  )اآدم(  اإغــواء  من  )اإبلي�ص(  ومتّكن 

نهاهما عنها اهلل جل جالله.. 
من مظاهر حياة )اآدم ( يف اجلّنة عدم ال�سعور باجلوع اأو العط�ص)�(، 
ر�ص: النمّو، ثّم  فهما يتوافقان مع مظاهر حركّية منا�سبة للعي�ص على �سطح الأ

الهرم، ثّم املوت.. بعد اأن اأكال من »�سجرة اخللد« { ہ ہ ہ 
�- تنظر: طه: ��9.
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ھ  ھ ھ ھ ے ے} )�(. ثمَّ تاب اهلل جل جالله عليهما، 
يخلق  باأن  �سبقت  لهّية  الإ رادة  الإ ّن  لأ ر�ــص؛  الأ الهبوط على  بّد من  ل  وكان 
ر�ص من اأجل اإعمارها. فـ)اآدم ( وزوجته  )اآدم ( ليكون خليفة يف الأ
�سالم يف جتاوز مو�سوع )اخلطيئة(.  اأ�سبحا موؤّهلني للهبوط.. وهنا ينفرد الإ
الهبوط مل يعد عقاًبا، بل كان حتقيًقا لإجناز وظيفة اخلالفة والتعمري… 
�سراره على املع�سية.. ولعّل �سراع الب�سر  اأّما )اإبلي�ص( فكان طرده عقاًبا لإ
�سبًبا  لـ)اإبلي�ص(  التبعّية  ولتكون  عمار،  لالإ ر�ص �سرورة  الأ ال�سيطان يف  مع 
منطقيًّا لوجود جهّنم. وعلى ما تقّدم ترتتب على الب�سر م�سوؤولّية الختيار، 

لهّي يف اجلزاء باجلّنة، والعقاب يف النار. ويف ذلك يتحّقق العدل الإ
تكّرر  حيث  ل(،  ز  )ن  مــاّدة  تطالعنا  اإذ  الهابطة؛  احلركة  مع  ون�سي 
ورودها يف القراآن الكرمي )�93( مّرة.. يف الغالب يكون فاعل فعل النزول 
ل عليه )اأو من هو يف حكمة(: حمّمًدا  َن املنزَّ هو اهلل جل جالله. وجند ممِ
ال�سماء..  )اأو من هو يف حكمه(:  ل منه  املنزَّ َن  ممِ واأنبياء اهلل. وجند   ..
ل فيه )اأو من هو يف حكمه(: اجلّنات..  املُع�سرات.. املُْزن. وجند من املنزَّ

جهّنم.
جمموعتني  نّيز  اأن  ميكن  ل(  )املــنــزَّ لقائمة  ا�ستعرا�سنا  خــالل  ومــن 
ل  ل الروحّي اأو املعنوّي/ غري املرئّي، اأو غري امللمو�ص. واملنزَّ متباينتني: املنزَّ
و  )روحــّي  م�سرتك  ل  منزَّ وهناك  امللمو�ص.  اأو  املرئّي،  املــاّدي/  اأو  احل�ّسَي 

ح�ّسّي(. 
ل الروحّي: فيتمثل اأّول يف »الوحي«، ومن دللت لفظة »الوحي«:   فاأّما املنزَّ
والإجنيل  التوراة  عن  يقال  الكرمي()وكذلك  و)القراآن   ..) )جربيل 

.)�( وال�سحف اأثناء تلقي اأنبياء اهلل لها( 

�- طه: ���. 
�- تنظر: الن�ساء: �63.
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و�سف  من  التنزيل  اأو  الوحي  عن  ورد  ما  ال�سياق  هذا  يف  يعنينا  والــذي 
الثَقل.. {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ} 

)املّزّمل: 56(.
اأ�سّد  وهو  اجلر�ص؛  �سل�سلة  مثل  ياأتيني  »اأحياًنا  ال�سريف:  احلديث  ويف 

م عّني، وقد وعيُت ما قال«)�(. علّي، فُيْف�سَ
وعن اأّم املوؤمنني )عائ�سة( ر�سي اهلل عّنها: »ولقد راأيُته ينزل عليه الوحي 

د عرقا«)�(. م عنه، واإّن جبينه َليتف�سّ يف اليوم ال�سديد، فُيف�سَ
ًما بح�سب احلاجة)3(: { ڀ  ڀ   ومعلوم اأّن القران الكرمي نزل منجَّ

�سراء: �06 (. ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ }) الإ
ل« تدلًن على اأّن احلدث يتّم على مراحل متعاقبة؛  َل« و«َتَفعَّ اإّن �سيَغَتي: »َفعَّ
الفعل  د  يوؤكَّ وقد  واملطاوعة..  واملبالغة..  التكثري..  اإفادتهما:  عن  ف�سال 

بامل�سدر ال�سريح )تنزيال()4(.
وقد اعرت�ص الكّفار على تنجيم القراآن، مّتخذين من ذلك ذريعة للت�سكيك 

فيه: {ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ   وئ   وئ    ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى   ى        
نعام: 7-8(. تتج�ّسد احلركة الهابطة يف تنزيل كتاب  ېئ  ېئ  ىئ} )الأ

)َوَرقّي( ملمو�ص. واّللم�ص: و�سيلة حتّقق التج�سيم املاّدّي.
مبعطيات  التنزيل  حركة  جت�سيد  اقــرتن  »احل�سر«،  �سورة  من  اآيــة  ويف 
د ذْكُر  ويوؤكِّ امللمو�ص..  تتج�ّسد مبعطيات  نعام(  الأ �سورة  املرئّي.. وهنا )يف 

�- البخاري: ال�سحيح، بدء الوحي: �/ 6. 
�- البخاري، ال�سابق: �/ 7. 

رجح،  الأ على  عاًما  وع�سرين  ثالثة  على مدى  يات،  الآ من  الغالب خم�ًسا خم�ًسا  القراآن يف  نزل   -3
وقّدره  عاًما..  بع�سرين  الكرمي  القراآن  نزول  مّدة  بع�سهم  وقّدر  ال�سحيح 4/ 57.  البخاري:  ينظر: 

تقان: �/ 68.  اآخرون بخم�سة وع�سرين... قارن بني: الزرك�سي، الربهان: �/ ��3.. وال�سيوطّي، الإ
ن�سان: �3.  4- تنظر: الإ
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يدي على �سفة الّلم�ص. واّللم�ص يقت�سي املبا�سرَة واْلَتما�صَّ دونا فا�سل،  الأ
وبذلك ُيلغى دور امل�سافة والُبعد. لهذا قال تعاىل فيهم:  {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
�ساء اهلل  لو  اأي:  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ} )ال�سعراء: 4(. 
عناق« كناية عن املذّلة. نزل عليهم معجزة عيانّية ظاهرة. ويف »خ�سوع الأ لأ
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ثالثا-احلركة املقبلة
مر حتديد موقع الرائي، ونعنّي  لكي ن�ستو�سح كون احلركة مقبلة يتطّلب الأ
م �سوَب الرائي. قد يكون الرا�سد هو املتكلِّم، وقد يكون  اجّتاه حركة املتقدِّ

الغائب اأو املخاَطب.
بعد )اأي من عمق امل�سهد( اإىل املوقع  تنطلق احلركة »املقبلة« من املوقع الأ
قرب.  بعد باجّتاه العن�سر الثاين الأ ّول الأ دنى؛ حيث يتحّرك العن�سر الأ الأ
التحّرك  منطَلق  د  ُيحدَّ قد  املعاك�ص..  بالجتاه  ــرة«  »املُــدبمِ احلركة  وتنطلق 
موقع  د  ُيحدَّ ل  وقد  لتبيينها.  اأو  احلركة  نوع  ل�ستبيان  اإليه  ه  املتوجَّ واملوقع 
اأو  الت�سّور  جمال  ويف�سح  مفتوًحا  الن�ّص  يكون  احلالة  هذه  ويف  الطرفني، 
التخّيل للمتلّقي.. وقد يتحّرك الطرفان باجّتاه بع�سهما يف اآٍن.. فتتمّثل يف 
امل�سهد الواحد كّل من احلركتني: »املقبلة« و«املدبرة« مًعا؛ وهو ما يوّفر يف 
امل�سهد عن�سر »الت�ساّد« الذي مينح احلركة مزيًدا من احليوّية، قد ت�سل 
به  ويحدو  املوا�سلة،  اإىل  ع  املتابمِ ي�سّد  مّما  ال�سراع؛  نوع من  اإىل  حداث  بالأ

الت�سويق اإىل النفعال باحلدث والندماج معه. 
)اأي:  العمق  املعاك�ص نحو  والتحّرك  الرائي.  باجّتاه  العمق  والتحّرك من 
املتلّقي  ظ  ُيالحمِ حيث  الزمن؛  ميّطان  املدبرة(  واحلركة  املقبلة،  احلركة 
كاأّنهما ي�ستغرقان وقًتا اأطول بكثري مّما يتطّلبه قطع امل�سافة ذاتها يف حركة 
دبار توّلد اإح�سا�ًسا  قبال اأو حركة الإ جانبّية؛ لذا فاإّن ال�ستمرارّية يف حركة الإ
بامللل ورمّبا بال�سجر.. عليه فاإّن يف مثل هذا احلال ينبغي تكثيف الزمن، 

بتقلي�ص امل�سافة، عن طريق تقطيع احلركات. 
احلركة املقبلة يف القراآن الكرمي:

وتوحي  ال�سورة(،  بعيد )من عمق  الرائي من  املقبلة نحو  تتجه احلركة 
ك  املتحرِّ بقاء  حالة  يف  املدبرة؛  احلركة  به  توحي  ا  ملمِ معاك�سة  مبعاٍن  عادة 
�سل؛  نف�سه. اإّن احلركة املقبلة يف الغالب تكون طبيعّية، ولعّلها تكون مبثابة الأ
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يف حني تكون املدبرة هي التالية، اأو هكذا تبدو. وميكن اأن نتابع �سور احلركة 
اللغوّية  املــواّد  فيها  وردت  التي  يــات  الآ الكرمي من خالل  القراآن  املقبلة يف 

تية:  الآ
ْقَبَل(..)ج ي ء: َجاَء(..)ع ل و: َتَعاَل(...اإلخ، ومنها:  )ق ب ل: اأَ

 { حت        جت   يب   ىب   مب   خب       حب   جب   {يئ   اأقــبــَل:   -
)الذاريات:�9(.

 { ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   } )يو�سف:�8(.
 { ھ  ھ   ھ } )ال�سافات:94(. 

 { ک  ک  گ  گ } )الق�س�ص:�3(. 
- جاء: { ٿ   ٿ  ٹ  ٹ } )يو�سف:�6(. 

 { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ} )يو�سف:96(. 
 { چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   } )يون�ص:��(. 

 { ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ       }  
)النور:39(. 

 { ڄڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   {ڤ     
)الكهف:48(. 

ڀ}  پ   پ   پ   پ   ٻ       ٻ   ٻ   ٻ      ٱ    } تعاَل:   -
)املنافقني:5(.

- قد ت�سّور احلركة املقبلة يف القراآن الكرمي م�سهًدا اعتيادّيا �سرعان ما 
يك�سف عن مفاجاأة غري متوّقعة: 

ڱں}  ڱ   ڱ  ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   {گ    
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يف  للم�سافرين  بالن�سبة  مــاألــوف  حــدث  القافلة  فمجيء   .)�9 )يو�سف: 
غري  اأمــر  وهو  البئر؛  يف  غالم  وجــود  يف  تكمن  املفاجاأة  اأّن  غري  الــبــوادي، 
ة: {   ڱ     ڱ  ڱں}. فكلمة  ًرا للحالة بدقَّ ع؛ لذا جاء التعبري م�سوِّ متوقَّ
قعر  من  بالنداء  ال�سوت  رفع  ي�ستدعي  ما  وهو  الندبة؛  تفيد  ُب�سراي«:  »يا 
لف يف اآخر »ب�سراي« على حتقيق هذا الغر�ص. وكلمة  البئر، وقد �ساعدت الأ
خبار َمن  »هذا«: اإ�سارة ل تخلو دللتها من اإزاحة، اإذ يفرت�ص ا�ستعمالها لإ
تاأكيد  تفيد  هنا  �سارة  فالإ وعليه  ذلك.  خالف  احلال  وواقــع  الغالم،  يرى 

الوجود. وهذه اللتفاتة ُتَعدُّ نكتة بالغّية من لطائف التعبري القراآيّن.
هْت بالعاقل الغائب  ّن الُب�سرى ل ُتنادى، ولكّنها �ُسبِّ »ونداء الُب�سرى جماز؛ لأ
الذي اْحتيَج اإليه، فيناَدى.. فهَي )ا�ستعارة( مكنّية، وحرف النداء تخييل اأو 

تبعّية«)�(. 
 - وقد تت�سم احلركة املقبلة بالهدوء واللني، �سرعان ما تتحّول اإىل حركة 

تت�سف بالقّوة؛ لتخرج اإىل فعل يت�سف بال�سّدة والعنف:
ڃ   ڃ   ڄ        ڄ   ڄ         ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    }  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ..} )يون�ص: ��(.

يف  املتوّقعة.  الهيئة  غري  على  املرئيُّ  فيبدو  الرائَي؛  البعُد  يوهم  وقد   -  
يف  ُحب  وال�سُّ الريح  اإقبال  م�سهد  ر  ت�سوِّ بعيدة  لقطة  الــقــراآيّن  الق�س�ص 

ال�سماء باجّتاه القوم:

گ   گ    ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ڈ  ژ  ژ   ڈ   ڎ     }  
گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

حقاف: �5-�4(. ڻ  ۀ   ۀہ  } )الأ
�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير ��: ��4. وينظر مّما قيل يف »يا ُب�سراَي«:القرطبي، اجلامع 

حكام القراآن: 9/ �54-�53. لأ
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يتان ب�سرعة  وعليه فقد وقع الدمار وانتهى امل�سهد الذي �سّورته هاتان الآ
خاطفة، وقد نه�ست اخلامتة: { ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ } بت�سوير 
التي  البيانّية  باإمكاناتها  الكناية  عنه  عرّبت  اإذ  احلــدث؛  �سخامة  يحاكي 

اأبعدته عن املبا�سرة والت�سطيح.
- وكّلما كان الطرفان اأكرث تقارًبا قويت احلركة املقبلة:

 { وئ  ۇئ    ۇئۆئ } )الفجر: �3(. يف هذه ال�سورة مفارقة تفاجئ 
تى. غري اأّن  املتلّقي؛ اإذ املتوّقع اأن ُيجاَء باملذنبني اإىل جهّنم. فجهّنُم مكاٌن ُتوؤْ
قبال اإىل املكان بعد ت�سخي�سها يف  الن�ّص غاير يف العالقات واأ�سند حركة الإ
ة، مع مالحظة  اإطار ا�ستعارة بيانّية مكنّية ذات دللة نف�سّية موحية ومعربِّ
ّن الفاعل احلقيقّي هو اهلل تبارك وتعاىل، وهو الذي  بناء الفعل للمجهول؛ لأ
ياأتي بجهّنم. فال�سورة جمازّية، الق�سد منها تاأكيد م�سري الكّفار والُع�ساة 
والكّفار(  الطرفني )جهّنم  بني  التقارب  فازدياد  وعليه  ليم.  الأ العذاب  يف 

ال اإليه. يوؤّكد ما �َسُيوؤَ
يَّة مَطْمئنة«: -وقد تكون احلركة املقبلة » ُودِّ

 { ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         
ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہ     ہ} )الق�س�ص:�5(.
على  الفتاة  اإقبال  متثِّل  وىل  الأ املقبلة  للحركة  �سورتان  الن�ّص  هذا  يف 
وىل  . الأ  على )�سعيب(  اإقبال )مو�سى(  ، والثانية  )مو�سى( 
  )وّدّية، والثانية ُمَطْمئَنة. ففي اإقبال الفتاة )بنت �سعيب( على )مو�سى
َة اأبيها يف انتظاره..  ًدا تب�سرٌي باأنَّ مكافاأ وهي مت�سي على ا�ستحياء رزانًة وتودُّ
�سعار  خبار بالنجاة والإ ويف اإقبال )مو�سى(  على )�سعيب(  كان الإ

من. بالأ
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يَّة مثرية«:  -وقد تكون احلركة املقبلة » ُودِّ
مث         جث   ىتيت   مت    خت   حت   جت   يب   ىب   يئ   جب  حب     خبمب    } 

ىث  يث   حج  مج} )النمل: 44(.
من  اأكــرث  لالجنذاب  كان   ،   )�سليمان(  على  )بلقي�ص(  دخــول  عند 
مظهر: من ذلك جمالّية املكان؛ حيث ال�سرح الزجاجّي املبّلط باملرايا. لقد 
كان »ال�سرح« من قوارير خلفه ماء ح�سبته جّلة؛ اأَي: ماء. وقيل: ال�سرح: 
الدار وقاعتها،  يقال: هذه �سرحة  ال�سحن؛ كما  ال�سرح:  الق�سر.. وقيل: 

ر�ص.. واملمّرد: املحكوك املمّل�ص«)�(. وال�سرح: كّل بناء عاٍل مرتفع من الأ
يَّة.. م�ستقبلّية.. م�سروطة«: -وقد تكون احلر كة املقبلة »ُودِّ

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ    ے   ے   ھ   ھ   {ھ    
حزاب:�8(. ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ} )الأ

زواجه  لأ يحّقق  ن  لأ لر�سول اهلل عز وجل  توجيه  لهّي  الإ يف هذا اخلطاب 
قبال  »تعالنَي« دعوة لالإ الفعل  الدنيا يف حال رغبتهّن. ففي  مطالب احلياة 
م�سروط  وهو  التكّلم.  زمان  بعد  زمان  ففي  يح�سل،  اإن  قبال،  والإ عليه.. 
»زينتها«،  اجلمال:  على  الداّلة  املفردات  تتعاقب  ثّم  ورغبتهّن..  باإرادتهّن 
املَُتع والت�سريح وكّلها من متاع احلياة الدنيا. ووا�سح  »جميال«، ف�سال عن 
اأّن للن�ّص تتّمًة تت�سّمن وعًدا باأجر عظيم من اهلل �سبحانه وتعاىل يف حالة 

عرا�ص عن املالّذ الدنيوّية. الإ
ر   - اإنَّ م�سهد جي�سني حمتدمني يف ميدان القتال يتطّلب لقطة بعيدة؛ لت�سوِّ
املنت�سرة.  القتالّية  حــداَث  الأ ولت�ستوعب  املعركة؛  اأر�ص  من  وا�سعة  م�ساحة 
اأن  ُي�ستح�َسن  اأو مراقبتها  امَل�ساهد احلربّية  املقبلة يف  ول�ستي�ساح احلركة 
طار املفرَت�ص  يكون موقع الرا�سد بعيًدا؛ لت�سجيل لقطات بعيدة ي�ستوعبها الإ

حكام القراآن: �3/ �09. �- القرطبي، اجلامع لأ
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بعنا�سرها التكوينّية املرئّية: {ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  

نفال:�6-�5(.  ىئ } )الأ
ٌك على التدريج( واأ�سله الندفاع على  - »الزحف: الدنو قليال قليال )حترُّ
التداين  والتزاحف:  زاحًفا.  اآخر  اإىل  ما�ٍص يف احلرب  كّل  �ُسّمي  ثم  لية،  الإ
اأَي: م�سى بع�سهم  القوم  واْزَدَحف  العدّو زحًفا،  اإىل  والتقارب؛ يقال زحف 
تعطوهم  ول  عنهم،  تفّروا  فال  وتعاينتم  تدانيتم  اإذا  يقول:  بع�ص..  اإىل 
اأدباركم. حّرم اهلل جل جالله ذلك على املوؤمنني حني فر�ص عليهم اجلهاد 

وقتال الكّفار«)�(.
دللت  تتبادل  وقــد  واملــدبــرة(،  )املقبلة:  احلركتني  مفاهيم  وتتداخل 
ل  »املقبلة« مع »القريبة«، و»املدبرة« مع »البعيدة«؛ ولهذا فاإّن ال�سياق هو املعوَّ
عليه. ويف هذا امل�سهد القتايّل الذي ي�سف جانًبا من معركة »بدر الكربى« 
يتقابل اجلي�سان )املوؤمنون والكّفار(ويلتقي املقاتلون فيلتحمون ببع�ص؛ ويف 
والفتك.  والقتل  والُعْنف  ة  القوَّ حيث  الكثري،  ال�سيء  الباأ�ص  من  اللقاء  هذا 
خر من املطاَردة. ويف الن�ّص  حد الطرفني من الفرار ولالآ خري ل بّد لأ ويف الأ
امل�سموح بها كالتحّرف  اإّل يف احلدود  الفرار  للم�سلمني من  املتقّدم حتذير 

لقتال اأو التحّيز اإىل فئة.
وي�ستوقفنا من جمالّيات هذا الن�ّص كلمة »زحًفا« و»يوّلهم.. ُدُبَره«. فاأّما 
املالقاة زحًفا فت�سّور ُم�سبًقا املعاناة التي �سيواجهها املقاتلون بالتحّرك على 
ة  ُمعربِّ والدبر كلمة متمّكنة من ف�ساحتها  �سيًئا ف�سيًئا..  والتداين  التدريج 
ع. وبذلك ُيعقد  ُم الفاّر بالتخّلي عن كرامته ب�سكٍل ب�سمِ عن املطلوب بدّقة؛ َت�سمِ
ُبر ُجبًنا وخيانة.  الت�ساّد بني الزحف للمواجهة برباطة جاأ�ص، وبني تويّل الدُّ

�- القرطبي، امل�سدر ال�سابق: 7 /380.
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ومن هنا ا�ستحّقتمِ ال�سهادة يف �سبيل اهلل تعاىل كّل تكرمي)�(. 
- وقوله تعاىل { ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }.

ف من جانب اإىل جانب ملكايد  التحّرف: الزوال عن جهة ال�ستواء؛ فاملتحرِّ
اإذا نوى التحّيز اإىل فئة من امل�سلمني  احلرب غري منهزم، وكذلك املتحّيز 

ا )�(.  لي�ستعني بهم فريجع اإىل القتال غري منهزم اأي�سً
املعركة  ا�سرتاتيجّية  لتو�سيح  ماكن؛  والأ املواقع  حتديد  على  ز  ُيركَّ وقد 

كّل من اجلي�سني:  {ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   تكتيك  ح�سب 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

نفال:�4�-4(.  ڍ  ڌ} )الأ
يلي  مّمــا  والق�سوى  املدينة،  يلي  مّمــا  والدنيا  الـــوادي،  جانب  ــْدَوة:  الــُع
دنى اإىل املدينة، والعدّو  اأَي: اإذ اأنتم نزول ب�سفري الوادي باجلانب الأ مّكة. 
يقودها  التي  التجارة  قافلة  اأي:  والركب؛  الــوادي.  من  ق�سى  الأ باجلانب 
)اأبو �سفيان( مّما يلي جهة البحر)3(. ويف هذا الن�ّص ت�سوير دقيق ملخّطط 

ميدان املعركة. 
وقد ل تخلو ال�سورة من العناية بالتفا�سيل واجلزئّيات، كما ورد عن جانب 

حزاب )اخلندق(: { ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   من معركة الأ
گ}  گ   گ   ک    ک   ک   ک  ڑ   ڑ  

حزاب:�0(.  )الأ
من فوقكم اأي: من اأعلى الوادي من جهة امل�سرق، ومن اأ�سفل منكم اأي: 
اْلُقُلوُب  وَ»َبَلَغتمِ  اُر«  ْب�سَ الأ »َزاَغــتمِ  ويف  املغرب..  جهة  من  الوادي  بطن  من 

�- ينظر: د. اأحمد فتحي، الكناية يف القراآن الكرمي، �ص �07-�06.
حكام القراآن: 7 / 383. �- القرطبي، اجلامع لأ
3- ينظر: القرطبي، امل�سدر ال�سابق: 8 / ��. 
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زمة النف�سّية التي كانت تع�سف باملوؤمنني  تان عن الأ َر« كنايتان معربِّ َناجمِ احْلَ
داخل املدينة وحالة الفزع التي اجتاحتهم على مدى ما يقرب من �سهر من 
حزاب:��(.   احل�سار:  { ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱ } )الأ
�سابقتيها  مع  الن�صَّ  ترفد  كنائّية  �سورة   { يًدا  �َسدمِ ــَزال  ْل زمِ ُلــوا  ُزْلــزمِ  } ويف 

بجمالّيات التعبري عن عمق املعاناة النف�سّية.
حكام يف عنا�سر  واأّما الّلقطات الت�سويرّية الكبرية واملتو�ّسطة؛ فيبدو الإ
مغزى  عن  الك�سُف  الرتكيز  من  ُي�ستهَدف  حني  اأو�سح  ب�سكل  فيها  التكوين 

احلدث.
و�ساع النف�سّية، ل �سّيما  ونقف على بع�ص اّللقطات الكبرية عند ت�سوير الأ
بعاد العقدّية؛ من: اإميان.. اأو كفر.. اأو  يف �سياق احلديث عن اجلوانب والأ
مّتزنة..  عنا�سرها:  حتّرك  يف  الف�سيلة  �سُور  قبال؛  بالإ يوحي  فمّما  نفاق: 
خالقّية  الأ اجلمالّيات  ر�سيد  اإىل  ت�ساف  اأو�ساف  وهي  مطمئّنة،  رزينة.. 

وال�سلوكّية.. { ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ } )الزمر:69(.

وبعك�ص ما َتقّدم؛ فاإّن �سور الرذيلة يف حتّرك عنا�سرها تبدو متذبذبة.. 
واإىل  اجلمال،  اإىل  منها  القبح  اإىل  اأقــرب  اأو�ساف  وهي  قلقة،  متخّبطة.. 

قبال!.  دبار منها اإىل الإ الإ
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ٱ    }  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ      ڤ  
ڍڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ     
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ } )البقرة:�0-�7(.
حركّية  وملالحمها  الب�سرّية  الوجوه  تطالعنا  الكبرية،  اللقطات  اإطار  ويف 
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الكبرية،  الّلقطات  يف  فاعلّية  واأقوى  و�سوًحا  اأكرث  احلركة  اأّن  ذلك  بادية؛ 
قالل من احلركة يف مثل هذه الّلقطات. على  فتتطلب جمالّيات ال�سورة الإ
ا الّلقطات البعيدة؛ حيث تزداد اأهّمّية احلركة طرديًّا  العك�ص مّما تتطّلبه فّنيًّ

طار)�(. كّلما ابتعدت عنا�سر ال�سورة يف عمق الإ
الدللة  من  قــدًرا  منه  ع�سلة  اأَي:  حركة  تك�سب  الوجه  �سورة  يف  فمثال 
التعبريّية؛ التي ت�ستجيب لها ردود اأفعال املتلّقي، يف حني اأّن الّلقطة متو�ّسطة 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } واأقــوى:  اأو�سع  للتحّرك  مديات  اإىل  حتتاج  البعد 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ } )عب�ص:�-�0(.
ا�ستمرار  حالة  يف  عليها  يــدّل  ما  اأو  املرئّية  جــزاء  الأ تكبري  املتوّقع  ومن 
الب�سرّي  للوجه  يعطي  للوحة،  وبت�سّدره  لوحده،  »َعَب�َص«  فالفعل:  قبال.  الإ

حداث الالحقة!. دوًرا رئي�ًسا يف ت�سل�سل الأ
عمى  الأ اإقبال  حركة  مع  عمى  الأ عن    اهلل  ر�سول  تويّل  حركة  وتتقابل 
الفعل  ي�سّور  حني  يف  امل�سهد،  حركة  يف  متعاك�سة  ثنائّية  ي�سّكل  مّما  عليه؛ 
حالَته  ت�سّور  يخ�سى«  »وهو  وجملة  و�سرعتها.  عمى  الأ حركة  حال  »ي�سعى« 
النف�سّية. من جانب اآخر، وعلى م�ستوى الثنائّيات املتقابلة، يف اإطار املفردة 
ال�سّدية؛ تالَحظ من  العالقات  الن�ّص �سبكة من  واإطار الرتكيب، جند يف 
اأو من بعيد؛ وهو ما مينح الن�ّص حركة ن�سيجّية داخلّية ت�سيف اإىل  قريب 

جمالّية الن�ّص اأبعاًدا اإ�سافّية: 
{ٱ  ٻ × ٹ  ٹ  ٹ}.. {ٹ  ٹ  ٹ × ڃ   ڃ  ڃ}..

ى  كَّ َلَعلَُّه َيزَّ يَك  ْعَمى × َمنمِ ا�ْسَتْغَنى}.. {َما ُيْدرمِ {َتَوىلَّ × َجاء}.. {الأَ

�- ينظر: دولوز: ال�سورة احلركة، ��3، �39. جانيتي: َفْهم ال�سينما، �ص �8-�7.
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ا َمْن َجاَءَك َي�ْسَعى، َوُهَو  ا َمنمِ ا�ْسَتْغَنى × َواأَمَّ ى}.. {اأَمَّ كَّ × َما َعَلْيَك اأَل َيزَّ
َيْخ�َسى}.

وقد تنح�سر عنا�سر التكوين اأو يحاول بع�سها اخلروج عن اإطار املرئّي يف 
ية الكرمية:  قبال ال�سابقة(، كما ت�سّور الآ دبار )على عك�ص حالة الإ حالة الإ

چ   چ   چ   ڃ         ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    {ڦ  
چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ} )النحل: 58(.

ُيالَحظ اأّن الفعل »ظّل« عرّب عن دميومة ا�سوداد الوجه، ودميومة الو�سع 
النف�سّي امل�سحون بكبت امل�ساعر احلزينة. وعملّية التواري من القوم بحركة 

مدبرة لها اأكرث من ُبعد: ُبعد نف�سّي، وُبعد اجتماعّي.
وللفعل )يتوارى( اإيقاع يعّزز الدللة ال�سياقّية بت�سويرها �سوتيًّا؛ فالفعل 
ورد ب�سيغة امل�سارع اأي: اإنَّ حدوثه يوحي بالتدريج وال�ستمرار، اأّما اجلانب 
النطق  عند  ال�سوت  مّد  على  ت�ساعدان  اللتني  َفني  لمِ الأ فينبثق من  ال�سوتّي 
يف  يعمل  ذلك  كّل  بالتكرير؛  يّت�سف  الــذي  الــراء  �سوت  بينهما  وما  بهما، 
على  ت�سفي  وكلتاهما  ا،  ً معربِّ �سوتيًّا  اإطاًرا  ال�سياقّية  للدللة  توفر  منظومة 
العبارة جمالّية التنا�سق بني الداّل واملدلول، ف�سال عن ال�ستعمال املجازّي 

املنقول من احلقيقة على �سبيل التمثيل.
عن  الناجمة  )ال�ستاتيكّية(  ال�سكونّية  مالمح  من  بع�ٌص  ُي�ست�َسفُّ  وقد 
دميومة الو�سع احلركّي )الدينامّي( امل�ستمّر يف لقطة ما؛ مّما قد ي�سّح اأن 
ك(. ولعّل ذلك ي�سدق على مالمح ن�سرة النعيم  نطلق عليه )ال�سكون املتحرِّ

املقروءة يف وجوه املوؤمنني:  {  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ } )املطففني:��-�4(.

الو�ساءة  عن  وال�سرور،  البهجة  عن  تف�سح  كناية  النعيم«  »ن�سرة  يف 
�سراق، يح�ّص املتلّقي عند �سماعها بان�سراح ال�سدر من خالل  ما تر�سمه  والإ
العبارة يف خمّيلته من جمالّية هذه الوجوه املوؤمنة وهي ترفل يف نعيم الفرادي�ص:
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- { ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  } )النفطار: �4(.
ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ    }  -

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ} )يون�ص:�6(.
من زاوية اأخرى، فقد كانت هذه الوجوه يف احلياة الدنيا ت�سفر عن هوّيتها 

بالغّرة التي يب�سمها ال�سجود على اجلبني.. { ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
ڤ} )الفتح:�9(.

املنَكر  على مالمح  ا  اأي�سً ي�سدق  املتحّرك«  بـ»ال�سكون  اأ�سميناه  ما  ولعّل   
املقروءة يف وجه الكافرين: { ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ              ۈئېئ} 

)احلج:�7(. 
يف  )الرحمن:40(.  پ}  ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   {ٱ  
�سود؛ جّنبت عموم ال�سورة عن املبا�َسَرة،  كلمة » ب�سيماهم« كناية عن اللون الأ
ة عن واقع  ة قامتة ومعربِّ وو�سعتها يف اإطار البيان الذي منحها م�سحة مغربَّ
قــدام؛ حيث  خذ بالنوا�سي ف�سال عن الأ الوجوه املجرمة. ومن هنا كان الأ

ۅ   ۋ   ۋ       {ٴۇ   مدحورًة..  مذمومةً   اجلحيم  نار  ت�سلى 
ۅ  ۉ   ۉ} )حممد:�7(.

{  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ   گ  گ} )الن�ساء:47(.

ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ   ۓ      ۓ   ے     }  
نفال:50(. ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ} )الأ

ن�سانّية التي تتمّخ�ص  اأّن الوجوه الب�سرّية واجهات تعك�ص املواقف الإ ومبا 
عنها حالت نف�سّية تنا�سبها؛ فقد تعّددت اأو�ساف الوجوه يف القراآن الكرمي، 
وميكن اأن نّيز فيها جمموَعني مت�ساّدين: جمموع وجوه املوؤمنني، وجمموع 
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القراآن الكرمي ل �سيَّما يف م�ساهد  الكافرين. ولكلٍّ ناذج عديدة يف  وجوه 
يوم القيامة)�(. 

{ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ } )اآل عمران:6(.
ُتعرف  مــور  والأ �سياء  الأ اأّن  ذلك  اجلمال؛  �سمات  من  �سمة  التباين  اإّن 
والدرجات.  �َسب  بالنِّ يّت�سل  فيما  �سّيما  ل  تقّوم،  وبالنقي�ص  باأ�سدادها، 
فاجلميل ي�سرق جماله حني يقارن بالقبيح، كذلك يقال عن اخلري وال�سّر، 
بني  مقارنة  الكرمية  يــة  الآ ويف  والق�سري…  والطويل  �سود،  والأ بي�ص  والأ
املوؤمنني والكافرين.. بني اأهل اجلّنة واأهل النار.. بني الوجوه البي�ص والوجوه 

لن مو�سوعّيان للجمال والُقبح. ال�سود. والبيا�ص وال�سواد ُمعادمِ
يات القراآنية املتقّدمة باأكرث من اإطار ت�سويرّي )فّنّي وجمايّل(..  تتاأّطر الآ
ففيها مقابلة تقوم على الت�ساّد اللويّن )اأو ما ا�سطلح عليه القدماء بـ»طباق 
و»الذين  وجوههم«  ا�سوّدت  »الذين  وبني  و»ت�سوّد«،  »تبي�ّص«  بني  يجاب«(  الإ
متناغًما  اإيقاًعا  الن�ّص  مينح  جميل  بديعّي  اإطـــاٍر  يف  وجوههم«  ت  ابي�سّ
�سود  الأ واللون  بي�ص  الأ اللون  من  فـ»كلٌّ  البيايّن  طار  الإ يف  اأّما  ْو�َسًقا..  ومُمَ
اإ�سارة كنائّية مكّثفة؛ وذلك لقّلة الو�سائط بني اللون وما ي�سري اإليه مع و�سوح 

الدللة)�(«.. 
طار الفّنّي ففي ال�سورة تباين؛ والتباين هو انتقال مفاجئ �سريع  اأّما الإ

�- ورد ذكر الوجوه يف القراآن الكرمي ب�سيغة اجلمع 8 مّرات.. ووجه ب�سيغة املفرد �0 مّرات.
م�سفرة،   ..)�� )القيامة:  نا�سرة  عمران:�07(..  )اآل  بي�ساء  القيامة:  يوم  املوؤمنني  وجوه  تكون   

�ساحكة، م�ستب�سرة )عب�ص: 38-39(.. خا�سعة، ناعمة، را�سية )الغا�سية: �- 8(… اإلخ.
ة  َقرَتَ ترهقها  ة،  غرَبَ عليها   ..)�4 )القيامة:  با�سرة  )الزمر:60(..  م�سّودة  الكافرين:  وجوه  وتكون 

)عب�ص: 40(.. مطمو�سة، مردودة على اأدبارها )الن�ساء: 47(. 
�- د. اأحمد فتحي رم�سان، الكناية يف القراآن الكرمي: �ص �04. 
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من حالة اإىل �سّدها. فتوّفر داخل ال�سورة حركة اإيقاعّية ولونّية ت�سافرت 
ب�سكل  الثالثة  طــر  الأُ هذه  بني  وّحد  والــذي  الوجوه.  حكته  الذي  املعنى  مع 
مات اجلمال، فباقرتان  َمة من �سمِ متنا�سق هو اجلمال. ويذَكر اأّن التباين �سمِ
ين، وتربز دللتهما،  دَّ ال�سِّ اللونّية لكلٍّ من  القيمة  ال�سواد تربز  البيا�ص مع 

للة ُقبح ال�سواد.  للة البيا�ص على دمِ ح جمالّية دمِ بذلك ُترجَّ
وتّت�سح احلركة املقبلة على م�ستوى ال�سخو�ص، فال�سخ�سّيات الفاعلة يف 
اأحداث امَل�ساهد اإّما اأن تكون اإيجابّية؛ من النوع املرغوب فيه لدى املتلّقي. واإّما 
اأن تكون �سلبّية؛ من النوع غري املرغوب فيه لدى املتلّقي.. اأّما ال�سخ�سّيات 
احليادّية فغالًبا ما تكون اأدوارها ثانوّية، اأو غري فاعلة، فال تلقى من العناية 

ما تلقاه ال�سخ�سّيات الرئي�سة الفاعلة.
فاإّن  لفة،  والإ باملوّدة  تّت�سم  ة  َ َخــريِّ اإيجابّية  املقبلة  ال�سخ�سّية  كانت  اإذا 
بالعتداد  توحي  ما  وغالًبا  مغرية.  ــة..  وّدّي واثقة..  قوّية..  تبدو:  حركتها 
العالقة  ذوات  امل�سهد  �سخ�سّيات  دواخل  وتثري يف  بالنف�ص.  والثقة  بالذات 
كما تثري فينا نحن املتلّقني �سعوًرا بالطمئنان والمتنان.. وعن هذا ال�سعور 
ة يو�سف يطالعنا  يتمّخ�ص: ال�سرور والرتياح، وال�سعادة والن�سراح. ففي ق�سّ

هذان امل�سهدان:
ڀ   ڀ   ڀ     پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }  -

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ}..

ڌ     ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     }-
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ } )يو�سف: 96، 99 ، �00(

يجابّية يف حالة اإقبالها، على العك�ص مّما تقّدم،  )و�سنجد ال�سخ�سّية الإ
يف حالة اإدبارها(.

واإذا كانت ال�سخ�سّية املقبلة �سلبّية، وتّت�سم بالتهديد والعدوانّية ال�سر�سة 
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العالقة كما تثري فينا نحن  امل�سهد ذوات  فاإّنها تثري يف دواخل �سخ�سيات 
ال�سخ�سّيات  تلك  يف  ُك  وحُتــرِّ الرتياح،  وبعدم  بالمتعا�ص  �سعوًرا  املتلّقني 
مكامن  ا  اأي�سً فّجرت  ورمّبــا  الــذات،  عن  والدفاع  الت�سّدي،  حوافز  وفينا 

ا لفعل وقائّي. الغ�سب والتحّدي ردًّ
املوؤمنون.  َيحتاط من مزالقها  التي  ال�سلبّية  لل�سخ�سّية  )اإبلي�ص( نوذج 
الب�سر:  اإغواء بني  ل�سانه، وهو مقبل على  الكرمي على  القراآن  فقد جاء يف 

{ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
عراف:�7-�6(. ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ } )الأ

ْجل النزغ  ل منها )اإبلي�ُص( على بني اآدم لأ ُيالحظ تعّدد اجلهات التي ُيقبمِ
تكّفلت بح�سانة عباده املخَل�سني:  اأّن رعاية اهلل عز وجل  غــواء.. غري  والإ
ۀ}  ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   {ڱ  

)احلجر:�4(.
الق�س�ص  يف  ال�سخ�سّيات  اإزاء  املتلّقي  عن  ال�سادرة  فعال  الأ ردود  اإّن 
القراآيّن تك�سف عن الفاعلّية العالية للتو�سيل الفّنّي؛ باأمّت واأح�سن ما تتطّلبه 
فعال تلك اإيجابّيًة اأم �سلبّية.. حممودة اأم  هذه الوظيفة. �سواء كانت ردود الأ

مرذولة؛ ح�سب نوعّية ال�سخ�سّية ذات العالقة. 
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رابعا-احلركة املدبرة:
تّتجه احلركة املدبرة نحو العمق، مبتعدة عن موقع الرا�سد اأو عن الرائي، 

مثل قوله تعاىل: { ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ} )مرمي:��(.
وميكن متابعة احلركة املدبرة يف القراآن الكرمي من خالل املواّد اّللغوّية 
 ، َتَوىلَّ َوىلَّ   ، َردَّ  ، ـدَّ �سَ اأَْعَر�َص،   ، َفـرَّ َهــَرَب،  اآَب،  َرَجـَع،  َعـاَد،  ــَر،  ْدَب اأَ تية:  الآ
َخْلف..  املكانّية:  �سماء  الأ املجموعة  هذه  اإىل  ن�سيف  اأن  وممكن  اْنَقَلَب.. 

ُدُبر.. َظْهر.. َقَفا.
ك هي البادية عادة لعني  جزاء اخللفّية من اجل�سم املتحرِّ - ُيالَحظ اأّن الأ

امل�ساهد اأو ملكان الر�سد. 
-{ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ } )القمر:45(.

ّنها  ية متمّكنة الف�ساحة لأ دبار جمع ُدُبر والعبارة بالدبر يف هذه الآ »والأ
ب�سعة على الفاّر ذاّمة له«)�(.

حداث من  �ساءة اأبعاد ال�سخ�سّية؛ اأو �سرد الأ  - وقد ترد احلركة املدبرة لإ
دبار املكايّن كقوله تعاىل: خالل و�سفها للمكان اأو الزمان. فالإ

-{ ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  } )البقرة:�89(. 
دبار الزمايّن باملكايّن كقوله تعاىل: واقرتان الإ

-{ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ}  )الق�س�ص:85()�(. 
يف�ّسر بع�سهم املق�سود من »املعاد« اأّنه ا�سم للمكان؛ اأي: اإّن اهلل عز وجل 
وعد نبّيه )حمّمًدا( عليه ال�سالم، يف اأثناء هجرته اإىل »يرثب«، باإعادته اإىل 
اأّنه  اآخرون املق�سوَد من »املعاد« على  مة«. ويف�ّسر  راأ�سه »مّكة املكرَّ م�سقط 

حكام القراآن: 7/ 380.  �- القرطبي، اجلامع لأ
ية هي الوحيدة يف القراآن الكرمي لي�ست مبكية ول مدنية، اإذ اإنَّها نزلت يف الطريق بينهما. �- هذه الآ
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�سماء  ا�سم للزمان؛ يف اإ�سارة اإىل دورة الزمان، اأي: اإىل يوم القيامة)�(.. والأ
امليمّية مثل )َمعاد( تتعّدد تخريجاتها بني ا�سَمي الزمان واملكان .. وامل�سدر 

امليمّي.. وا�سم املفعول.
» قوله تعاىل: { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ } يعني 
وطنك  اإىل   .. ولدت  حيث  معاد  اإىل   .. له  يفتحها  اأن  للنبّي  عدة  مّكة  اإىل 
وبلدك. وذكروا اأّن )جربيل( قال: يا )حممد( ا�ستقَت اإىل مولدَك ووطنك؟ 
قال: نعم، فقال له: { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ }.. 
خرة.. يحييه يوم البعث.. ويف احلديث: »واأ�سلح يل اآخرتي التي  قال: معاد الآ

فيها معادي« اأَي: ما يعود اإليه يوم القيامة وهو اإّما م�سدر واإّما ظرف«)�(. 
ومثُل )معاٍد( )ماآٌب( ففي املعجم: » اآب الغائب يوؤوب ماآًبا اإذا رجع .. ويف 
اأَي: ح�سن املرجع  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }..  التنزيل العزيز: { 

خرة«)3(. الذي ي�سري اإليه يف الآ
-{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ} )الرعد:�9()4(. 

- وحركة ال�سخ�سّية املدبرة -ك�سابقتها املقبلة- اإذا كانت يف اأق�سى عمق 
امل�سهد قد ل ت�ستحوذ على اهتمام الرائي، ل �سّيما واأّن احلركة املدبرة )باجّتاه 
املُ�ساهد( اإذا كانت بعيدة فاإّن متابعة �سردها قد ي�ستغرق وقًتا طويال؛ مّما 
حداث الثانوّية اأو غري املهّمة،  قد ي�سبب نوًعا من امللل يف مراقبة حركة الأ
الفّنّي يف اختيار  التقطيع  العمق. وهنا يتدّخل  ال�سخ�سّية يف  حّتى تتال�سى 
لقطات قافزة بني مواقع ت�سويرّية متباعدة بو�ساطة ما ميكن اأن ن�سطلح 
وىل  فالأ زمانّية.  تكون  وقد  مكانّية،  النقلة  هذه  تكون  قد  بـ)النقلة(.  عليه 
اخل�سو�سّية  من  الرغم  وعلى  الزمان.  تخت�سر  والثانية  امل�سافة،  تخت�سر 

�- ينظر: ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 3/ �40، 403. 
�- ابن منظور، ل�سان العرب: 3/ 3�7.

3- ابن منظور، امل�سدر ال�سابق: �/ ��8 .
4- حول )ماآب( ينظر: اآل عمران �4، الرعد 36، النباأ: 39. 



6�

ّثر  املكانّية واخل�سو�سّية الزمانّية فهناك من الو�سائج ما يجعل اإحداهما تتاأ
ذة على احلدث، فاإّن النقلة  خرى، فاإذا كانت النقلة املكانّية هي امل�ستحومِ بالأ

الزمانّية تكون تابعة للمكانّية، والعك�ص بالعك�ص..
فّنّية  ل�سرورة  ا�ستجابة  هو  اإّنا  الزمايّن  اأو  املكايّن  التجاوز  يف  وال�سبب 
على  العمق  يف  املدبرة  احلركة  ظاهرة  وتنعك�ص  الفكرة.  ق�سدّية  تتطّلبها 
امل�ستعَر�سة.  اأقّل �سرعة من احلركة اجلانبّية:  تبدو  اإنَّها  اإذ  امل�سهد  �سرعة 

حيان- �سعًفا يف العزمية.  وبالتايل فهي تعك�ص -يف كثري من الأ
به احلركة  توحي  ا  ملمِ الغالب، مبعاٍن معاك�سة  توحي، يف  املدبرة  واحلركة 
واخليبة،  والريبة،  واخلــوف،  بال�سعف،  توحي:  املدبرة  فاحلركة  املقبلة.. 

والتدهور... وقد تّت�سم اأحياًنا اأخرى باحلنان وبالرّقة وبال�سفافّية.
= التعبري عن ال�سعف واخلوف:

 { ـ { ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک 
)الق�س�ص:�3(.

ـ{ڱڱںںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} )الكـهف:�8(. 
ـ { پ  پ  ڀ  ڀ } )ال�سعراء:��(.

= التعبري عن التدهور:
ـ { وئ      وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ } )الن�ساء:�9(.

= التعبري عن اخليبة:
حزاب:�3(.  ـ {   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ } )الأ

= التعبري عن ال�سياع:
 ـ { چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  } )التوبة:9(. 
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= التعبري عن ال�سفافّية اجلمالّية:
 ـ { ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب } )الن�ساء:86(. 

ة: قَّ = التعبري عن الرِّ
حزاب:49(.   ـ { گ  گ  ڳ  ڳ } )الأ

= التعبري عن التعاطف واحلنان:
ـ { ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ} )الق�س�ص:�3(. 

ـ { چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ } )طه:40(.
مل: = التعبري عن الأ

ـ { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ } )الق�س�ص:85(. 
يجازّية الزمكانّية: النقلة الإ

يجاز  الإ اإطــار  يف  تدخل  الكرمي  القراآن  يف  واملكانّية  الزمانّية  النقـالت 
عجاز القراآيّن. ومثل هذه النقالت  البالغّي الذي ي�سّكل ملمًحا من مالمح الإ
ة وم�ستفي�سة؛ يف جوانبها التقنّية والفّنّية -ل�سّيما يف  جديرة بدرا�سة خا�سّ
كهذه.  عجالة  تغّطيها  اأو  حت�سيها  اأن  من  اأكرث  وهي  القراآيّن-  الَق�س�ص 

ومنها يف اإطار احلركة املدبرة:
: )ة )ذي النون = يف ق�سّ

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک    } ـ 
ۀ}  ڻ   ڻ   ڻ        ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

نبياء:87(.  )الأ
اإّن الفرتة التي ذهب فيها )ذو النون(  مغا�سًبا غري حمّددة، لكّنها 
جل  اهلل  �ساء  ما  بطنه  يف  ولبَث  احلــوُت  اْلتـََقَمُه  حيث  بالق�سرية؛  لي�ست 
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ة ما  ّنها ل ت�سيف اإىل الق�سّ جالله!، هذه الفرتة جتاوز الق�صُّ اأحداَثها؛ لأ
يخدم مغزاها. 

: ويف ق�سة يو�سف =
 ـ { ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ … } )يو�سف:46-45(.
اإّن عملّية الّدكار حدثت بعد مّدة طويلة؛ حيث اإّن )يو�سف(  { ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې }، وقد جتاوز الن�ّص القراآيّن اأحداث هذه الفرتة؛ ملا 
ة. وعليه فاإّن  حداث التي تخدم الهدف من الق�سّ فيها من رتابة خالية من الأ
هذا القطع يف الزمان هو �سرب من املجاز باحلذف بتعبري البالغيني، اأو هو 

ها. ة وَحَدثمِ نقلة اإيجازّية يف زمن الق�سّ
الفعل:  ذكــر  يتكّرر  ال�سالح«  »الرجل  مع   : )مو�سى(  ق�سة  يف   =
بـ«احلركة املتكّررة«(،  الكّلّية«  ق »ال�سورة  ُنلحمِ اأن  )انَطَلَقا( ثالًثا، )وميكن 

وُتخت�سر امل�سافة والزمن ما بني املنطَلق واحلدث التايل املراد ذكره: 
-{ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ} )الكهف:�7(. 
مث   خت  مت  ىت  يت        جث   ىب  يب  جت   حت   خب  مب   حب    }-

ىث  يث  حج} )الكهف:74(. 
ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ    } ـ 
ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ} 

)الكهف:77(. 
اجُلمل،  لبدايات  الرتكيبّي  يقاع  الإ دور  يالَحظ  اجلمالّية  الناحية  )من 
الثالث  اجلمل  توّحد  التي  الفوا�سل  ثّم  بعدها،  املتعاقبة  حداث  الأ وترابط 

خرية (  يقاعّية الأ بال�سربة الإ
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ال�سّمة،  الك�سرة،  ّول:  الأ ال�سوت«..  »احلرف:  حركات  تنّوع  �-ُيالَحظ   
الفتحة )يف الكلمات الثالث على التوايل(.

�-ُيالَحظ توّحد »ال�سوت« الثاين: بال�سكون )يف الكلمات الثالث(.
3-ُيالَحظ توّحد »ال�سوت« الثالث: الراء املفتوحة.

الوقوف  عند  الفتح  تنوين  عن  البديلة  ــف  ل الأ �سوت  توّحد  4-يــالحــظ 
عليها.

احلـرف )حّتى( يفيد انتهاء الغاية، وهو مبنزلة » اإىل« يف املعنـى والعمل.
فـ) حّتى اإذا( تعني »اإىل اأْن«. وبهذا يتجاوز الن�ّص تباطوؤ الزمن اأو تطاوله. 
اأَي: اإّنها تت�سّمن معنى قولنا: »وي�ستمّر ذلك احلدث حّتى يكون كذا«. فعلى 
َتَيا« وردت يف �سيغة املا�سي  َيا.. اأَ َبا.. َلقمِ فعال الثالثة: » َركمِ الـرغم من اأّن الأ
بالنظر  اإىل وقت النطالق، ل  بالن�سبة  امل�ستقبل  اإىل  تن�سحب  اأزمنتها  فاإّن 

حداث. اإىل زمن ق�ّص الأ
واإذا تطّلب امل�سهد، ل �سيَّما النف�سّي، اإحداَث اإح�سا�ص بعدم اجلدوى، اأو 
ن�سب، وقد ُيخَتَتم بها امل�سهد.. ويف مثل  الُكْره، فاإّن احلركة يف العمق هي الأ

ًرا على الزمن. هذه امَل�ساهد تكون امل�سافة موؤ�سِّ
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خام�صا-احلركة اجلانبّية:
اإىل  اليمنى  اجلهة  من  الرائي  اأمام  التحّرك  اجلانبّية:  باحلركة  نق�سد 
اأو  منحنية  اأو  م�ستقيمة  م�ساراتها  تكون  وقد  بالعك�ص..  اأو  الي�سرى  اجلهة 
-يف  اأّنها  فيها  ُيفرَت�ص  اإذ  حركّي؛  معطًى  اجلانبّية  ولالجّتاهات  رة.  متك�سِّ

ثارة.  بع�ص احلقول الفّنّية- توؤّكد احلزم.. وال�سرعة.. والإ
حركتها  كانت  اإذا  وعزمية  اإرادة  ذات  تبدو  ال�سخ�سّية  ــاإّن  ف وعموًما 
جانبّية. وغالًبا ما متاَر�ص احلركة اجلانبّية ب�سكل موَجز؛ اإذ اإّن زمنها مكّثف 
حداث، ف�سال  ّنها تعرّب عن كثافة الأ وم�سغوط. وت�سعى  اإىل تعميق ال�سرعة؛ لأ
مر الذي  فعال.. وباحلركة؛ الأ �سخا�ص.. وبالأ عن اإثراء جوانب امل�سهد: بالأ
يوّفر للم�سهد ا�ستمرارّية حركّية. ومثل هذه التو�سيحات -املتعّلقة بجانب من 
�سياء  �سخا�ص والأ دللة احلركة- جتعلنا نتعّمق يف فهم العالقة املاّدّية بني الأ

املتحّركة)�(.
فقّي وبني احلركة اجلانبّية. فقد يتمّثل الو�سع  هناك فرق بني الو�سع الأ
�سجار اخلاوية..  فقّي بهيئة ج�سم �ساكن: )و�سع النائم.. املّيت.. جذوع الأ الأُ
فقّي على  ك ال�ساكنة.. ال�سهول املمتّدة(؛ وبذلك تتحّدد قدرة الو�سع الأ الرُبَ
معايَن  لنا  يقّدم  الو�سع  فهذا  الرا�سد.  اأو  الرائي  نف�ص  التاأثري يف  اإحــداث 
الهدوء، واأحياًنا ال�سقوط والدمار، ول يتطّلب اإجهاًدا عند متّليه وا�ستيعابه 
ال�ساهقة..  اجلبال  هيئة:  يف  يتمثل  الــذي  ال�ساقويّل،  الو�سع  يتطّلب  كما 
قرار ُهوّيتها  �سجار البا�سقة.. واملباين ال�ساخمة التي تقاوم اجلاذبّية لإ والأ

وفر�ص ممار�ستها للحياة مّت�سفة باجلالل. 
تركيب  عن  احلديث  يطالعنا  فــقــّي،  الأ اخلــّط  عن  احلديث  معر�ص  ويف 
وي�ستمل الرتكيب على ثالثة  املتلّقني،  تاأثرًيا يف م�ساعر  له  اإّن  اإذ  امَل�ساهد، 
عنا�سر: اخلّط.. الكتلة.. التكوين )ال�سكل(.. ين�ساأ اخلّط عادًة يف امل�سهد 

�- ينظر: جانيتي: َفْهم ال�سينما، �ص �38، �4�-�40. 
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ال�ستلقاء  اأو�ساع  من  فقّي  الأ اخلّط  ويت�سّكل  وو�سعها.  ج�سام  الأ هيئة  من 
بال�ستقرار..  ال�سعور  يوّفر  عاّمة-  -ب�سورة  اخلّط  وهذا  اجللو�ص.  ورمّبا 
والهدوء.. والراحة.. وال�سكينة. واأحياًنا يعرّب عن ال�سعف. قد يكون اخلّط 
ال�سرامة  يعرّب عن:  �سل-  الأ فامل�ستقيم -يف  منك�سًرا.  اأو  م�ستقيًما  فقّي  الأ

واملبا�سرة يف الق�سدّية.
ومن اندماج ال�سفتني: امل�ستعَر�سة وامل�ستقيمة )يف خّط احلركة( ميكن 
فقّي املتك�ّسر فريمز اإىل الت�سّيب.  اأّما اخلّط الأ ا�ستخال�ص دللت مزيجة. 
فقّي، فاإّن هذا  ويف حالة اجتماع �سَفتي: ال�ستقامة والنك�سار يف اخلّط الأ

ل)�(.  الت�ساّد يتمّخ�ص عنه �سعور بالنقبا�ص والرتهُّ
القراآن الكرمي نذكر �سّف املقاتلني يف  فقّي من �سور  الأُ وكنموذج للخّط 
م�سهد احلروب اجلهادّية )�(.. و�سّف املالئكة يف م�سهد يوم القيامة )3(.. اإّن 
فقّي فح�سب؛  َم�ساهد يوم القيامة متّدنا مبزيد من النماذج، لي�ص للخّط الأ
يقال  وكذلك  ا..  اأي�سً والنت�سارّية  اجلانبّية  واحلركتني:  فقّي  الأ وللو�سع  بل 
الغابرة..  مم  الأ التي حتكي م�سائر  الر�سوم  القراآيّن؛ حيث  الَق�س�ص  عن 
تتحّدث  التي  امل�ساهد  ال�سامتة..ويف  الطبيعة  �سور  من  وكذلك يف جوانب 

عن احلروب اأو ت�سّور املعارك اجلهادّية… اإلخ.
- احلركة اجلانبّية يف م�سهد اأهل الكهف: 

لة يف  اإّن لقطة ا�سطجاع الفتية تعتمد الوهم يف تبادل اأقطاب الت�ساّد املتمثِّ
يقاظ: الرقود«، والوهم مفهوم من الفعل »حت�سبهم«: هيئَتي: »الأ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ـ { 
ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ   ڇ  

خراج امل�سرحّية: �ص �98-�97.   �سا�سية لإ �- ينظر: األك�سندر دين ، العنا�سر الأ
�- تنظر: ال�سف: 4. 

3- تنظر: الكهف: 48، النباأ: 38. 
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ڳ   ڳ    گڳ   گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  

ۀ} )الكهف: �8-�7(.

واكت�ساف الرائي املفاجُئ حلقيقة الفتية يتمّخ�ص عنه رّد فعل �سريع. اإّن  
حركة  لتوليد  احلافز  كانت  �سا�ص-  الأ اللقطة  متثل  -التي  الرقود  �سكونّية 
رة: » لوّليَت منهم فراًرا، وملُلئَت منهم ُرعًبا«. وهي حركة جزئّية،  الفرار املْدبمِ
الذي  امل�سهد  عموم  يف  َقل  ثمِ مركز  ت�سّكل  فهي  عار�سة  كونها  من  وبالرغم 
وردت فيه.. ويجدر بالذكر اأّن اخلطاب املوّجه اإىل الرائي يف �سيغة �سمري 
املفرد يوؤكد حالة النفراد، وهذه احلقيقة نف�سّية ت�سّخم رّد الفعل ال�سريع 

ْئَت«. ْيَت.. ُملمِ والعنيف »َولَّ
الفعل  رّد  لت�ساءل  دين  امل�ساهمِ من  جماعة  اإىل  موّجًها  اخلطاب  كان  ولو 
بعاد  الأ فت  وظَّ التفاتٌة  وهذه  املطمئّن.  ّي  اجَلْمعمِ ال�سعور  خالل  من  النف�سّي 
ال�سيكولوجّية خلدمة املالمح الفّنّية يف امل�سهد املتمّخ�سة عن جماورةمِ َلقطتني 
مت�ساّدتني كّليًّا بني الو�سع ال�سكويّن للرقاد، والو�سع احلركّي للفرار.. بني 

تية( ون�ساط الذهن العنيف )للرائي(.  فقد الوعي الكّلّي )للفمِ
ومن خالل الثنائيات ال�سّدّية تتجّلى الفاعلّية الفّنّية يف في�ٍص من جمالّيات 
الت�سوير التعبريّي. )ولنا وقفة اأخرى اأكرث تف�سيال مع م�سهد »اأهل الكهف« 
يف مبحث »احلركة املرّكّبة« لحًقا(.. وتّت�سح احلركة اجلانبّية يف مفا�سل 

اأخرى؛ منها:
- م�سهد املتهّجدين ليال:

ڱ}                 ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    {گ   ـ 
)ال�سجدة: �6(.

نُّب الفرا�ص اأو ال�سرير(        تالَحظ ال�ستمرارّية يف احلركة اجلانبّية؛ )جَتَ
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وىل: وعي احلركة، والثانية:  . هذا التجايف اأو التنّحي يعرّب عن م�ساألتني.. الأ
جدلّية  عن  املعرّبة  احلــاّدة  النف�سّية  بالنفعالت  املتمثلة  احلركة  مقا�سد 
ت�سكن  اأن  اأبت جنوبهم   « اأَي:  التهّجد؛  اأثناء  الطمع« يف  »اخلوف:  التقابل: 
هم  وقيل:   .. الليل  �سالة  يعني  القربة؛  ب�ساط  وطلبْت  الغفلة،  ب�ساط  على 

الذين ي�سلُّون �سالة الُعْتمة ل ينامون عنها«)�(.
ب�سهولة  املتلّقي  ك  ويدرمِ ال�سورة،  �سفوف  الزمن هنا من خالل  ويالَحظ 
»امل�ساجع«  ْكـــر  ذمِ بقرينة  ليال  يكون  التهّجد  اإّن  اإذ  احلـــدث؛  هــذا  زمــن 
)الُفُر�ص(. وعلى هذا فالزمان واملكان يت�سافران يف عك�ص الدللة الثنائّية 
)املخفّي )الزمن(: واملعَلن )املكان((.. لقد جاء التعبري بـ)جتايف اجلنوب 
ال�سالة  يف  الليل  يقومون  اأّنهم  واملعنى  الكناية  �سبيل  على  امل�ساجع(  عن 
اأخفى  فاإّن اهلل  الدنيا،  الظلمة يف  ب�ستار  النا�ص  تخّفوا عن  وكما  والتعّبد.. 

خرة: لهم جائزتهم يف الآ
 { ھ  ھ             ھ   ہ    ہ       ہ   ۀ  ہ   ۀ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    } ـ   

)ال�سجدة:�7(.
ويف احلديث النبوّي ال�سريف: » يقول اهلل تبارك وتعاىل: اأعددُت لعبادي 

ال�ساحلني ما ل عنٌي راأْت؛ ول اأُُذن �سمعْت؛ ول خطر على قلب ب�سر«)�(.
فقّي يف احلرب:   - حركة الو�سع الأُ

فقد يتمّثل بهيئة اأج�سام متحّركة كحركة املجاهدين:
ۇ     ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   {ے    ـ 

ۆ} )ال�سّف: 4(.
و�ساف يف تعبئة امل�ساّف مع ُح�ْسن الخت�سار،  ية جامع لالأ »الت�سبيه يف الآ

�- الن�سفي ، تف�سريه: 3/ �89. 
حكام القراآن الكرمي: �4 /�05.  �- القرطبي ، اجلامع لأ
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ولطافة القول، وقرب املاأخذ«)�(. فاحلركة بادية بعنفوانها من خالل ت�سوير 
مر الذي  عزم املجاهدين وحزمهم، معّززة بقّوة التاآزر الت�سامنّية بينهم؛ الأ
ي�سّور مدى قدراتهم القتالّية العالية، ومدى معنوّياتهم اجلهادّية ال�سامية. 
فوجه ال�سبه املق�سود هو قّوة الت�سافر والتاآزر القتالّية يف �سّف املجاهدين، 
البنيان املر�سو�ص، وكالهما يعك�ص مظهر اجلالل .. يف  وهي تقابل متانة 
حني اأّن تنا�سق ال�سّف والبنيان يعك�ص قيًما جمالّية، وهي مطلوبة يف التكتيك 

ّنها تنبثق عن النظام وال�سبط.  الع�سكرّي؛ لأ
- م�سهد  التقلُّب يف ال�ساجدين:

ا اإىل معاين  َرف جمازيًّ التقّلب: مظهر للحركة اجلانبّية اأ�سال.. وقد ُي�سْ
اأخرى. ففي قوله تعاىل خماطًبا ر�سوله الكرمي  يف معر�ص احلديث عن 
الكافرين:{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ} )اآل عمران: �96(.      
ٌف على َح�َسب امل�سيئة يف احلروب والتجارات والغْر�ص ونحو  »التقلُّب: ت�سرُّ

ذلك«)�(.
الغنى، وكناية  تعبرًيا عن  البالد؛  الت�سّرف يف  اأو  ال�سَفر  والتقّلب مبعنى 

عن الرتف. وال�سفر يعني التنّقل، والنقلة �سرب من �سروب احلركة. 
چ   ڃ   ڃ    ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   {ڦ   ـ 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} 
تقّلب يف  يقابله  الدنيا  احلياة  املرتف يف  التقّلب  وهذا  )النحل:46-45(.. 

النار يوم القيامة:
ـ { ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ } 

حزاب:66(. )الأ

�- ابن ناقيا البغدادّي ، اجلمان يف ت�سبيهات القراآن، �ص �35. 
�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 4/ �06. 
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ومعنى التقّلب هنا: » تغرّي األوانهم بلْفح النار«)�(. والتغرّي ظاهرة حركّية. 
اأَي: ُي�ْسَحبون على وجوههم يف نار جهّنم، وهذا  ْحب؛  وقد يكون مبعنى ال�سَّ
وهي  جهّنم؛  نار  من  اأطول  م�سافة  متا�ّص  يف  يزيد  املكايّن  التغرّي  اأّن  يعني 

يالم.  �سورة كنائّية تعرّب عن هول فاعلّية احلرق يف الإ
ية مبنيًّا للمجهول. فقد ا�ستعي�ص عن  ويالَحظ اأّن فعل »التقّلب« ورد يف الآ
الفاعل الذي هو »اهلل« تبارك وتعاىل بنائب الفاعل الذي هو »وجوه« لتاأكيد 

عدالة العقاب واأحّقّيته. كما ورد يف قوله تعاىل: { ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
يجاز  يتني يتمّثل الإ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ } )النور: �4ـ�5(.. يف هاتني الآ
مٍر)�(.       جمال.. والتاأكيد والتكرير.. وما ذلك اإّل لأ �سباع.. التف�سيل والإ والإ
ت�ساّد  يقابله  مني،  املتقدِّ امل�سهدين  يف  لـ»التقّلب«  اللفظّي  التوافق  اإّن 
نعيم  يف  ول  )الأ التقّلب  فيه  يجري  الــذي  املجال  مغايرة  على  مبنّي  دليّل 
خرة(. وبالرغم من التباعد املوقعّي والرتتيبّي  الدنيا والثاين يف جحيم الآ
بة عند  للم�سهدين -حيث اإّن كّل م�سهد ورد يف �سورة- فاإّن الذاكرة املُ�ْستوعمِ
خر يف الوقت نف�سه بفعل التداعي؛ فتح�سل  ني ت�ستح�سر الآ تلّقي اأحد الن�سّ
العربة املن�سودة لدى املتلّقي.. وعلى اأَي من التخريجات املتقّدمة يّت�سح دور 
احلركة يف ترهيب هذا ال�سرب من العقاب، وهذا ال�سنف من العذاب. وهو 
عجاز القراآيّن يف تعّدد دللت اّللفظة الواحدة يف اأكرث  جانب من جوانب الإ

من �سياق. 

حكام القراآن: �49/�4 .  �- القرطبي ، اجلامع لأ
�- ينظر: الزخم�سرّي ، الك�ّساف: �/ ��3.
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�صاد�صا-احلركة النت�صارّية:
اإىل  معنّي  مكان  من  التحّرك  الع�سوائّية:  اأو  النت�سارّية  باحلركة  نق�سد 
اأخرى باجّتاهات خمتلفة وغري حمّددة. وغالًبا ما تكون النت�سارّية  اأماكن 
بعاد  �سطحّية ذات ُبعدين، والع�سوائّية تكون اجّتاهاتها حّرة يف احلّيز ذي الأ
رة، وتوحي عادة  اأو متك�سِّ اأو منحنية  الثالثة، قد تكون م�ساراتها م�ستقيمة 

بالتجزئة وال�سعف.. بالتبعرث والت�سّتت.. باخلراب والدمار)�(.
- اأعجاز النخل اخلاوية: 

فقّي: النت�سارّي« يف القراآن الكرمي م�سهد »اأعجاز  ومثال �سورة الو�سع »الأ
النخل اخلاوية« التي �ُسّبه بها » قوم عاد« اإثر هالكهم: { ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ} )احلاّقة: 7(
ر�ص، فقد اقتلعتهم  وعلى الرغم من امتداد �سوؤون النا�ص وم�ساحلهم يف الأ
عا�سري العاتية وانتزعتهم منها كما تنتزع اأ�سجار النخيل البا�سقة، وقذفت  الأ
املُْلقى  » و�سرعى: جمع �سريع؛ وهو  ر�ص.  الأ بهم �سرعى يف كّل مناأى من 
ا دللتان: فال�سريع هو املجنون.  ر�ص ميًتا«)�(، ولكلمة »�سرعى« اأي�سً على الأ
ا هو القتيل)3(. وكاأّن التعبري يوحي بتعاقب احلالتني بالن�سبة  وال�سريع اأي�سً
لقوم عاد؛ اإذ كانوا يتخّبطون خبط ع�سواء عند اإقبال الريح عليهم، وما لبثوا 

ر�ص: عا�سري، ون�سرتهم يف اأطراف الأ اإّل وقد اغتالتهم العوا�سف والأ
ـ {ېئ       ېئ  ېئ  ىئ}.. اأَي: جذوًعا منخورة؛ فهي �سخمة: خفيفة، 
قائمة  وال�سورة  ال�سالل..  قد نخرها  ولكّن عقولهم  وهم �سخام اجل�سوم 
على عالقة ت�سبيهّية تتكّون من َطَريَفمِ الت�سبيه. امل�سّبه: )ئالقوم ال�سرعى«، 
وامل�سّبه به: »اأعجاز النخل اخلاوية«. وو�سُف »النخل« باأّنها »خاوية« باعتبار 

�سراء: �3، الفرقان: 48.  حزاب: 53، املر�سالت: 3 ،4، الطور: �-3، الإ �- تنظر: الروم: �0، الأ
�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير ��8/�9.

3- ُيالَحظ اأّن كلتا الدللتني تنطبق، مع الفوارق، على لقب ال�ساعرالعّبا�سّي م�سلم بن الوليد )�سريع 
الغواين(.
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اإطالق ا�سم »النخل« على مكانه بتاأويل اجلّنة اأو احلديقة، ففيه ا�ستخدام، 
بت�سويه مكانه،  امل�سّبه به  لت�سويه  الو�سف  النا�ص. وهذا  واملعنى: خالية من 
ول اأثر له يف امل�سابهة؛ واأح�سنه ما كان فيه منا�سبة للغر�ص من الت�سبيه كما 
املوعظة  لينا�سب  حالتهم  التنفري من  وقًعا يف  الو�سف  لهذا  فاإّن  يــة؛  الآ يف 

والتحذير من الوقوع يف مثل اأ�سبابها«)�(. 
- احُلُمر املُ�ْسَتْنِفَرة:

ال�سريعة  النت�سارّية  احلركة  لقطات  من  لقطة  يف  تتمّثل  ت�سبيهّية  �سورة 
�سدود  )بحركة  اإعرا�سهم  يف  اَر  الكفَّ الكرمي  القراآُن  �سّبه  فقد  العنيفة، 
عة  الَفزمِ الوح�سّية  باحُلُمر  �سّبههم  ميــان،  الإ بوجوب  التذكرة،  عن  ُمْدبرة( 
ووجه  ويفرت�سها.  منها  لينال  ُيطاردها  انفكَّ  ما  الذي  �سد  الأ من  املذعورة 
ه: الكّفار،  ّدة الذعر والهلع الذي يعاين منه َطَرفا الت�سبيه )امل�سبَّ ال�سبه �سمِ
قاهرة:  قّوة  اأمام  يعرتيهما  الذي  ال�سعف  احُلُمر(؛ ف�سال عن  به:  ه  وامل�سبَّ

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ    }
ٿ})املدثر: 49ـ�5(.

الثاين  الطرف  وا�سطرابها يف  املنظورة  �سرعة احلركة احل�ّسّية  وتتجّلى 
من  اأبلغ  »ال�ستنفار«  فـ  َق�ْسَوَرٍة(؛  ْن  ممِ ْت  َفــرَّ َرٌة  ُم�ْسَتْنفمِ )ُحُمٌر  الت�سبيه  من 
معاين  الت�سويرّية عن  اللقطة  مثل هذه  التعبري يف  دّقة يف  واأكرث  »الفرار« 
النف�سّية غري  احلركة  تّت�سح  لة. يف حني  املُذهمِ اخلاطفة  وال�سرعة  املفاجاأة 

ّول من الت�سبيه. املرئّية وا�سطرابها يف الطرف الأ
- احلركة النت�سارّية يف م�سهد الن�سور:

يف �سورة »القمر« ت�سوير مل�سهد الن�سور يوم القيامة؛ حيث يخرج النا�ص 
من القبور للح�ساب.. وهذا احلدث العظيم الذي يخ�ّص الب�سرّية جميًعا منذ 
َل  اأُجممِ العظيم  اأبديًّا، هذا احلدث  كّل فرد حتديًدا  ويحّدد م�سري  ن�ساأتها، 

�- ابن عا�سور، املرجع ال�سابق �9 / ��9.
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ز يف اآيتني ل تعدو مفرداتهما �سّت ع�سرة مفردة، وبتاأطري فّنّي  ت�سويُره واأُوجمِ
عجاز؛ اإذ اإّنه يبَهر الدار�سني واملتلّقني:  يجاز من اأ�ساليب الإ ز.. فالإ معجمِ

ٻ   ٱ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   {ۇئ  
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٿ } )القمر:8-6(.
ّن ذّلة الذليل وعّزة العزيز  ب�سار: كناية عن الذّلة والنخذال؛ لأ »خ�سوع الأ
احلدَث  با�ستحالة  يوحي  ب�سار(  )الأ كــر  ذمِ اإّن  عيونهما«)�(.  يف  تظهران 
َهول  لمِ فاعلّيتها  تتقّل�ص  الب�سرّية  الروؤية  وظيفة  اأّن  غري  مرئيًّا،  م�سهًدا 
ال(  امل�سهد، وذلك مفهوم من لفظ »ُخ�ّسًعا«، وقد وردت ب�سيغة املبالغة: )ُفعَّ
لتاأكيد عملّية غ�ّص الطْرف، وكاأّن النا�ص لفزعهم يحاولون اأن يتغافلوا عن 
القيامة يف حال  يوم  النا�َص  الكرمي  القراآن  �سّبه  لقد  اجللل..  هذا احلدث 
وتزاحمهم  بكرثتهم  يوحي  مّما  باجلراد  القبور  من  بعثهم  بعد  انت�سارهم 
ْجهة التي يتحّركون نحوها )حركات  وتدافعهم وت�سادمهم، وبحريتهم بالومِ

ع�سوائّية(.
املخّيلة  اإىل  يقّرب  له،  النا�ص  واإْلَفة  الواقع،  يف  اجلــراد  منظر  وجود  اإّن 
املعهود  اجلراد  »م�سهد  اإّن  اأَي:  امل�ستقبل،  يف  الغائب  الن�سور  م�سهد  �سورة 
ي�ساعد على ت�سّور املنظر املعرو�ص«)�(.. والنا�ص -يف الوقت نف�سه- ميّدون 
من  مفهوم  وذلك  تلقائّي  ب�سكل  الداعي  اإىل  روؤو�سهم  وي�سّوبون  اأعناقهم 
»اأي: برفعها بحركة  الروؤو�ص،  باإقناع  الهيئَة  يوؤّكد  ثّم  ني(.  عمِ و�سفهم )ُمْهطمِ
ا..  اأي�سً جداث وبحركة �ساعدة  الأ تبداأ عملّية اخلروج من  �ساعدة.. وهنا 
جفان يف  اأب�ساُرهم( توحي بت�سوير الأ اأّن عملّية غ�ّص النظر )ُخ�سًعا  غري 

حركتها الهابطة)3(.

�- الزخم�سري، الك�ّساف، 4/ �43. 
�- �سّيد قطب، يف ظالل القراآن: �7 / 86.

3- ينظر: الرازي ، خمتار ال�سحاح، ماّدة )خ �ص ع(: �ص �76 . 
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تتوافق مع حركة  جداث بحركة �ساعدة،  الأ يتّم اخلروج من  املقابل  ويف 
والهابط(  )ال�ساعد:  بني  ّي  احَلَركمِ التعاك�ص  ويتمّخ�ص  الروؤو�ص.  اإهطاع 
كر جميع  انت�سارّية من خالل ت�سبيه فّنّي، تنبثق جمالّياته من ذمِ عن حركة 
)كاأّن(،  داة:  الأ )اجلــراد(،  به:  امل�سّبه  )هم(،  )امل�سّبه:  الت�سبيه:  عنا�سر 
كر امل�سّبه )ُهم( يف هذا ال�سياق له اأهّمّية  وجه ال�سبه: )النت�سار(...(. وذمِ
ف هذا اجلانب  كبرية مما يجعل كّل قارئ اأو �سامع يتوا�سل مع امل�سهد، وُي�سعمِ
من فاعلّية ال�سورة؛ لو افرت�سنا ا�ستبعاد امل�سّبه )ُهم( عن دائرة الت�سبيه؛ 
» فـاجلراد  املنت�سر(؛  جداث مثل اجلراد  كاأن نقول: )يوم يخرجون من الأ

َمَثٌل يف الكرثة والتمّوج«)�(..
تتمّثالن  ا،  اأي�سً جداث بحركتني �ساعدتني  وتردف حركة اخلروج من الأ
هم(. يقال: »اأهطع الرجل: اإذا مّد  ي ُروؤو�سمِ عمِ ني( و)ُمْقنمِ عمِ يف الو�سفني: )ُمْهطمِ

عنقه و�سّوب راأ�سه؛ واأقنع راأ�سه: اإذا رفعه«)�(..
على  ه  رمِ بَب�سَ اأقبَل  اأو  خائًفا،  ال  ُمْقبمِ اأ�ْسَرَع  وُهُطوًعا  َهْطًعا  كَمَنَع  و»َهَطَع 
ذلٍّ  يف  ينظر  من  راأ�َسه..  و�سوَّب  عنَقه  َمّد  واأْهَطَع:  عنه..  ُيقلمِع  ل  ال�سيء 
وخ�سوع ل يقلع ب�سَره«.. و»الُقنوع بال�سم ال�سوؤال والتذلل والر�سا بالق�سم.. 
وجعل طرفه  و�سمال  يلتفت مييًنا  ل  اأو  ن�سبه،  راأ�سه  )وَقَنَع(  كَمَنَع.  الفعل 
موازًيا«)3(.. هذه املتوالية من احلركات ال�ساعدة الثالث تت�سّكل موازنًة مع 
وىل، ويرتكز طرفا املوازنة ال�سّدّية )الهبوط: ال�سعود(  احلركة الهابطة الأ
على حركة النت�سار الو�سطى.. ويف هذا التنا�سق تكمن قيم ومالمح جمالّية 
متمّيز؛  ب�سكل  املتلّقي  يف  والتاأثري  التو�سيل  على  قدرة  امل�سهد  على  ت�سفي 
َته قبل فوات  ُعدَّ له  ّد  وُيعمِ مر الذي يبدو -قبل وقوعه- واقًعا،  لي�ستجيب لالأ

وان.  الأ

�- الزخم�سرّي ، الك�ّساف 4 / �43. 
�- الرازي ، امل�سدر ال�سابق، ماّدة )هـ ط ع( �ص 696، وماّدة )ق ن ع(: �ص 553.

3- الفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط ، ماّدة ) هـ ط ع (، وماّدة )ق ن ع(.
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�صابعا- احلركة املرّكبة: م�صهد اأهل الكهف.
ل من عدد من احلركات اجلزئّية  ة تت�سكَّ بة: حركة كلِّيَّ نق�سد باحلركة املَُركَّ
املختلفة؛ تقوم بينها عالقة ت�سافرّية؛ لإجناز اأكرث من حدث داخل امل�سهد 
الكهف، وهو  الرقود يف  الفتية  الكهف« يطالعنا م�سهد  »�سورة  الواحد. ويف 
ّيته؛  بة؛ حيث ي�ستوقفنا امل�سهد بَحَركمِ نوذج جّيد للحركة الرتكيبّية اأو املَُركَّ
البارز،  الدور  ال�سمال(  وذات  اليمني  )ذات  اجلانبّية  للحركة  يكون  حيث 
دائرّية، ف�سال عن  ثّم جزء من حركة  واملدبرة«،  »املقبلة  يليها احلركتان: 

احلركة احل�ّسّية والب�سرّية: 
 ـ { ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ   ڇ  
ڳ   ڳ    گڳ   گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  

ۀ} )الكهف: �8-�7(. 

»وترى ال�سم�ص، اأَي: اأنت اأّيها املخاَطب ترى ال�سم�ص عند طلوعها متيل عن 
كهفهم، ولي�ص املراد اأّن َمن خوطب بهذا يرى هذا املعنى، ولكن على العادة 
يف املخاطبة اأن تكون على هذا النحو. ومعناه: اأّنك لو راأيته لراأيته على هذه 

ال�سورة«)�(. 
ت�سّور  َطَلَعْت«  »اإذا  عبارة:  من  لة  امل�ستح�سَ ال�سم�ص  �سروق  عملية  اإّن 
فق.  حركة �ساعدة بالن�سبة لقر�ص ال�سم�ص الذي يظهر تدريجيًّا من وراء الأ
من  ُي�ستقَبل  ما  على  للدللة  �سل-  الأ -يف  ي�ستعمل  الــذي  »اإذا«  والظرف 
الزمان؛ يدّل هنا يف هذا ال�سياق على احلال )اأَي: حال ال�سروق(، وبذلك 
تتزامن الروؤية مع طلوع ال�سم�ص، ومع حركة تزاورها. وفائدة تزاور ال�سم�ص 

طلعت…«،  اإذا  حممد  يا  ال�سم�ص  »وترى  الطربي:  ويف   .99  /�� الكبري:  التف�سري  الرازي،   -�
.��0/�5
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ّن الكهف كان جنوبيًّا«)�(..  عن الكهف »كيال يقع �سعاعها عليهم يوؤذيهم لأ
مثل  الــراء  م�سّددة  املعَجمة  الــزاي  �ساكنة  »َتـــْزَوّر«  عامر(:  )ابــن  قــراأ  ـ 

 . مرُّ حْتَ
لف والتخفيف.  ـ وقراأ )عا�سم( و)حمزة( و)الك�سائّي(: » َتَزاَوُر« بالأ

لف.. والكّل مبعنى واحد. اَوُر« بالت�سديد والأ ـ وقراأ الباقون: » َتزَّ
ْوُر«:  و»الزُّ اإليه..  اإذا مال  »َزاَرُه«  امَلْيل والنحراف، ومنه:  َزاُوُر«: هو  و«التَّ  
الثانية  التاء  �سّكنت  ــَزاَوَر«؛  ــَت »َت فاأ�سله  الت�سديد  ّمــا  واأ ال�سدق..  عن  امَلْيل 
 :» َتْزَورُّ «، واأّما »  ْورمِ واأُدغمت يف الزاي، واأّما التخفيف فهو »َتَفاَعُل« من »الزُّ

.)�(» َرارمِ فهو من »الْزومِ
الفعل.  وقوع  التدّرج يف  على  ال�سياق-  تدّل -يف هذا  َتَفاَعل«   « �سيغة  اإّن 
ر�ص)3(.  �سياء على الأ واأحد املوؤ�ّسرات على حركة ال�سم�ص هو ان�سحاب ظّل الأ
لة،  مقابمِ زاوية  من  املفارقة  هذه  اإىل  ننظر  يجعلنا  القراآيّن  الن�ّص  اأّن  على 

فيجعل ال�سم�ص دليال على الّظل.
ـ { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ} )الفرقان: 46-45(.
من  م  املتقدِّ كالن�ّص  تَر«  »اأمل  الروؤية  بفعل  ُيفَتَتح  هنا  الن�ّص  اأّن  ُيالَحظ 
تلفت  الفرقان  اآية  اأّن  اإىل  �سارة  الإ ال�سم�ص«. وجتدر  »وترى  »الكهف«  �سورة 

نع اهلل جل جالله. جاء يف تف�سري قوله تعاىل: { ڦ   النظر اإىل عَظمة �سُ
جهة  اإىل  روؤو�سهم  �َسْمتمِ  عن  تْعُدل  »اأَي:   :{ ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  
اإىل  مفتوًحا  كان  الكهف  ذلك  باب  اأّن   « اإىل  بع�سهم  ذهب  وقد  ال�سمال.. 

�- البي�ساوي ، تف�سريه: 3/ 484.
�- الرازي ،التف�سري الكبري: ��/ 99. 

الكرمي،                   القراآن  يف  الزمان  األفاظ   ، اهلل  عبد  توفيق  اأمين  د.  ينظر:  الظّل«   »َمدِّ  م�ساألة  يف   -3
�ص: �3�-��9.
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جانب ال�سمال، فاإْن َطَلَعت كانت على ميني الكهف، واإذا غربت كانت على 
�سماله، ف�سوء ال�سم�ص ما كان ي�سل اإىل داخل الكهف«)�(. » يعني اأّن ال�سم�ص 
اإذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمني، اأي: ميني الكهف. واإذا غربت متّر 
بهم ذات ال�سمال، اأَي: �سمال الكهف، فال ت�سيبهم يف ابتداء النهار ول يف 
اأَي: تغّطيهم ال�سم�ص بالي�سري من  اإذا غربت تقر�سهم؛  اآخر النهار. وقيل: 
ج�سادهم… واملق�سود  �سعاعها. وقالوا كان يف م�ّسها لهم بالع�سّي اإ�سالح لأ
لوان اإليهم، والتاأّذي بحّر  بدان والأ بيان حفظهم عن تطّرق البالء وتغرّي الأ

اأو برد«)�(.
وهم يف فجوة منه؛ اأي: وهم يف مّت�سع من الكهف يعني يف و�سطه بحيث 
باب  ن  لأ ال�سم�ص؛ وذلك  الغار ول حّر  يوؤذيهم كرب  ول  الهواء  ينالهم روح 
عفونته  ويحّلل  جانبيه  على  �سعاعها  فيقع  نع�ص..  بنات  مقابلة  يف  الكهف 

ويعدل هواءه ول يقع عليهم فيوؤذي اأج�سادهم ويبلي ثيابهم. 
نيام.  رقود:  وهم  تقّلبهم.  لكرثة  اأو  عيونهم،  لنفتاح  اأيقاًظا:  وحت�سبهم 
ر�ص ما يليها من  وتقّلبهم يف رقدتهم ذات اليمني وذات ال�سمال كيال تاأكل الأ
اأبدانهم على طول الزمان.. وكلبهم با�سط ذراعيه بالو�سيد: بفناء الكهف، 

وقيل الو�سيد: الباب، وقيل العتبة..
رعًبا:  منهم  ومللئت  منهم.  لهربت  فــراًرا:  منهم  لوّليت  عليهم  اّطلعت  لو 
َظم  لعمِ اأو  الهيبة،  مــن  جالله  جــل  اهلل  األب�سهم  مبــا  �ــســدرك  ميــالأ  خــوًفــا 

�- الرازي ، ال�سابق نف�سه: ��/ �00-99.
وقيل: » اإذا غربت تقر�سهم ذات ال�سمال اأي تدخل اإىل غارهم من �سمال بابه وهو من ناحية امل�سرق؛ 
والقمر  ال�سم�ص  و�سري  الهيئة  مبعرفة  علم  له  وكان  تاأمله  ملن   ٌ بنيِّ وهذا  قلناه.  ما  �سحة  على  فدّل 
والكواكب؛ وبيانه اأّنه لو كان باب الغار من ناحية ال�سرق ملا دخل اإليه منها �سيء عند الغروب، ولو كان 
من ناحية القبلة ملا دخل منها  �سيء عند الطلوع ول عند الغروب ول تزاوَر الفُئ مييًنا ول �سمال، ولو 
كان من جهة الغرب ملا دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ومل تزل فيه اإىل الغروب؛ فتعني ما ذكرناه 

». ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 3/ 76.
حكام القراآن، �0 / 369. وانظر: ابن كثري، تف�سريه: 76/3. �- القرطبي، اجلامع لأ
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مَلُلِّئَت بالت�سديد،  اأجرامهم وانفتاح عيونهم!، وقيل لوح�سة مكانهم. وُقرئ: 
للمبالغة)�(.

كان  فكذلك  نائمون  وهم  مفتوحة  اأعينهم  كانت  التف�سري:  اأهــل  »وقــال 
كامل�ستيقظ  تقلبهم  لكرثة  اأيقاظا  وقيل: حت�سبهم  اأيقاظا،  يح�سبهم  الرائي 

يف م�سجعه«)�(.
وتالَحظ اأّن حركة ال�سم�ص من اليمني اإىل ال�سمال ت�سّكل قو�ًسا اأَي: جزًءا 
احلركة  اإىل  للعيان-  تبدو  -كما  ال�سم�ص  م�سار  ينتمي  وبذلك  دائــرة.  من 

الدائرّية.
د به املكان املو�سوف بال�سعة،  وقوله تعاىل: { ڄ  ڄ  ڃ   ڃ } ُيق�سَ
املعاين  وهــذه  ــع  وودي األيف  الكهف،  �سحاب  لأ بالن�سبة  اآمــن  احلّيز  وهــذا 

م�ستخَل�سة من قوله تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 { ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   

)الكهف:�6(.
خرين: وهذا مفهوم من قوله تعاىل: { ڱ   وهو خميف ومرعب بالن�سبة لالآ

ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ} )الكهف:�8(.

حياء ب�سبب  د من الفتية الرقود اأّنهم ل يبدون كالأ ولعّل �سبب رعب املُ�َساهمِ
موات ب�سبب حركة جفونهم. اإذ لو بقيت عيونهم  غياب وعيهم، ول يبدون كالأ
مفّتحة لعميت ب�سبب التقّرحات، ولو بقيت مطبقًة لعميت كذلك ب�سبب اإهمال 
ع -واهلل جل جالله اأعلم- اأّن حركة جفونهم كان ي�سحبها  وظيفتها. واملتوقَّ
اإفراز الدمع عند احلاجة لغ�سل العيون وترطيبها)3(. »واإّنا ُيح�َسبون اأيقاًظا؛ 

ا: الطربي، تف�سريه: �5/  �- ينظر: البي�ساوي، تف�سريه: 3:484. وحول معنى »الو�سيد« ينظر اأي�سً
.��5-��4

حكام القراآن: 369/�0.  �- القرطبي ، اجلامع لأ
3- ينظر: د. حممد جميل احلبال، اأهل الكهف، جملة »الفتح« العددان: � ، 3، املو�سل، �000م.
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ّن اأعينهم مفّتحة وهم نيام «)�(. وكان كهفهم م�ستقبال بنات نع�ص يف اأر�ص  لأ
وتبلي  األواَنهم  وُتغرّي  بحّرها  توؤذيهم  لكيال(  )ال�سم�ص  تبلغهم  ل  الــروم.. 
ثيابهم، وقد قيل اإنه كان لكهفهم حاجب من جهة اجلنوب وحاجب من جهة 
الدبور وهم يف زاويته. وذهب الزجاج اإىل اأن فعل ال�سم�ص كان اآية من اهلل 

جل جالله دون اأن يكون باب الكهف اإىل جهة توجب ذلك)�(.
وىل:  ّي عنيف. يف الأ دبار ت�ساّد َحَركمِ قبال وحركة الإ قلنا: ما بني حركة الإ
حركة نف�سّية: ذهنّية )حت�سبهم(. زمنها النحوّي هو امل�سارع )ويتمّثل بزمن 
املروّي عنهم: الفتية(.. وزمنها ال�سياقي هو احلا�سر )بالن�سبة للمروّي له: 
هو  النحوّي  زمنها  )اّطلعَت(.  ب�سرّية«  »ح�سّية:  حركة  والثانية:  املتلّقي(. 
ال�سياقّي هو  وزمنها  الفتية(..  املروّي عنهم:  بزمن  ا  اأي�سً )ويتمّثل  املا�سي 
ال�سرط:  بحرف  لقرتانه  املتلّقي(؛  له:  للمروّي  بالن�سبة  ع  )املتوقَّ امل�ستقبل 
»لو«. واإّنا ورد الفعل » اّطلعَت« ب�سيغة املا�سي لتقوية الدللة التي اأ�سعفها 
حرف المتناع املذكور. وجاء الفعل )َوّليَت( ب�سيغة املا�سي، ولكّنه ميتلك 

ثالثة من عنا�سر التقوية:
ّن الفعل م�سبوق بالالم الواقعة يف جواب ال�سرط، وتـفيد التوكيد.  � ـ لأ

ّن الفعل جاء ب�سيغة املا�سي )ويف املعنى: »ُتَويّل«(.  � ـ لأ
ّن »َوّليَت« معناه »َفَرْرَت«.  3 ـ التاأكيد با�سم امل�سدر )فراًرا(؛ لأ

الرتكيب  حيث  من  »الطــالع«  حركة  من  اأقــوى  التالية  »الفرار«  فحركة   
اللغوّي؛ ف�سال عن املعنى الدليّل. 

- الرتكيب احَلَرِكّي مل�سهد الكهف:

�سكال احلركّية، ميكن  ي�سارك يف ت�سوير م�سهد اأهل الكهف عدد من الأ
احلركات  جمموُع  ي�سّكل  وبذلك  جزئّية؛  حركة  اإطــار  يف  نوع  كّل  ندرج  اأّن 

�- الرازي، امل�سدر ال�سابق: ��/��0. 
حكام القراآن: 369/�0. وانظر: الطربي، تف�سريه: �5/���. �- القرطبي ، اجلامع لأ
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من  واحــًدا  اعتباره  ميكن  امل�سهد  هذا  فــاإّن  وعليه  بة(.  ُمركَّ كّلّية:  )حركة 
امل�ساهد احلركّية املتمّيزة يف القراآن الكرمي. حيث حتيل تقنياُت الت�سويرمِ 
فّنّية متكاملة ورائعة، ت�سّكل احلركاُت فيها م�ساقط  اإىل لوحة  هذا امل�سهَد 

جمالّية باهرة..
ولكـي ن�ستو�سح احلركـة الكّلّية علينا اأن ن�ستعر�ص احلركات اجلزئّية التي 
يف داخلها.. اإّن تزاور ال�سم�ص وانتقالها من امل�سرق اإىل املغـرب ميّثل حركة 
حركة  الفتية  تقّلـب  وميّثل  الكهف.  موقع  اإىل  ا�ستناًدا  اخلــارج  من  جانبّية 
هذا  الباب(،  )بالو�سيد:  الكلب  موقع  اإىل  ا�ستناًدا  الكـهف  داخل  جانبّية 
على  ي�سفي  واخلارج  الداخل  بني  اجلانبّية  احلركة  يف  املتناغم  الن�سجام 
الدورّي  احلركة  تكرار  عن  ف�سال  الروعة،  يف  غاية  جمالّية  مل�سات  امل�سهد 
اليمني  الفتية ذات  تقليب  وبني  والغروب،  ال�سروق  بني  ما  لل�سم�ص  بالن�سبة 

وذات ال�سمال. وُيذكر اأّن الّت�ساع الن�سبّي للحّيز املكايّن داخل الكهف {ڄ  
للكلب  )ال�سكويّن(  املو�سع  ويبقى  الفتية.  لتقليب  �سمح  ڃڃ}  ڃ    ڄ  
يبقى  حني  يف  الداخل..  من  الفتية  حركة  ن�سبّية  على  ًرا  موؤ�سِّ )بالو�سيد( 

ًرا على ن�سبّية حركة ال�سم�ص من اخلارج. الكهف موؤ�سِّ
اإّن احلركة اجلانبّية لتقليب الفتية داخل الكهف تتوافق مع احلركة اجلانبّية 
ان�سجاًما حركيًّا ي�سفي  يوّفر  الكهف؛ وهو ما  وَمْيلمِها خارج  ال�سم�ص  لتزاور 
على اللوحة جمالّيَة التزان والتنا�سق.. كما اأّن توّجه املخاَطب لالّطالع على 
الفتية {ڱ  ڱ  ں  ْں} ُيَعدُّ حركة مقبلة على الكهف. ويقابلها 
�سدود املخاَطب عن الكهف { ں  ڻ    ڻ } وُيعّد حركة مدبرة.. 
ر�ص الذي  اإّن حركة ال�سم�ص يف اأثناء ال�سروق { ڱ  ڱ} تبداأ من اأفق الأ
ْمتمِ بحركة  هو مب�ستوى موقع الرائي كما يبدو له، وتتحّرك ال�سم�ص نحو ال�سَّ
َذا  َواإمِ َذا َطَلَعْت..  اإمِ ْم�َص  اأّن م�سار { ال�سَّ �ساعدة حّتى منت�سف النهار.. غري 
دائرّية  حركة  من  جزء  وكاأّنه  الكهف،  موقع  من  للرا�سد  يبدو   { َغــَرَبــْت 
ر�ص اأو الكهف نْف�ُسه.. وبعد الزوال ينحدر قر�ص ال�سم�ص بحركة  مركزها الأ
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فق الغربّي حيث يختفي وراءه. َذا َغَرَبْت } نحو الأ هابطة { َواإمِ
ْمت تبدو للناظر مرّكبة من  فق ال�سرقّي اإىل ال�سَّ اإّن حركة ال�سم�ص من الأ
ال�سم�ص من  فاإّن حركة  العك�ص منها؛  وعلى  وال�ساعدة.  املقبلة  احلركتني: 
فق الغربّي تبدو للناظر حركة مرّكبة من احلركتني: املدبرة  ْمت اإىل الأ ال�سَّ
لة كلٍّ من هاتني احلركتني املرّكبتني ميكن اعتبارها مبثابة  والهابطة. وحم�سِّ
حركة مائلة؛ وهي ما ُعربِّ عنها بـ{ َتزاَوُر}. ففي اّللغة يقال: مالت ال�سم�ص 
قوله  يف  »ترى«  الفعل  الغياب..  قاربت  اأو  ال�سماء  كبد  عن  زالت  اإذا  ميول 
اإذا طلعت.. } يوؤّدي اإىل حتفيز الذهن ل�ستقبال  تعاىل: { وترى ال�سم�ص 
ر يف املخّيلة من خالل ما ميليه  وَّ ما �سيظهر يف امل�سهد التايل الذي �َسُيَت�سَ
ملتابعة  ت�سويًقا  وذلك  عياًنا،  وكاأّنه حدٌث مرئّي  امل�سموع،  اأو  املقروء  الن�ّص 
ة: اأو الزمن املروّي  امل�سهد وما يجري فيه من اأحداث ما�سية )يف زمن الق�سّ
عنه(؛ اإذ ي�ستحيل ذلك الزمن اإىل حا�سر م�ستمّر )وزمن التلّقي اأو القراءة: 

اأو هو زمن املروّي له(.
وتقابل  ثنائّية �سّدّية  ُرُقْوٌد }  وُهْم  اأيقاًظا  �َسَبُهم  َوحَتْ تعاىل: {  ويف قوله 
بالتوّهم،  يوحي  »حت�سب«  الفعل  ــود(..  ورق اأيقاظ   ( بني  اإيجاب(  )طباق 
ويف�سح للمخّيلة مّت�سًعا للتخّيل. يف حني يرتبط هذا الفعل -من جهة اأخرى- 
بفعل الروؤية ال�سابق { وترى ال�سم�ص } الذي ي�سعنا ُقبالة املنظر املرئّي عن 
لتعّدد  املجاَل  الذهن  ن�ساُط  يف�سح  املبا�سرة  والروؤية  التخّيل  وما بني  قرب. 
الت�سّورات لدى املتلّقي الواحد، ثّم لدى املتلّقني على اختالف م�ستوياتهم. 
ث  غري اأّن فعل الّطالع: { لومِ اّطلعَت عليهم } يوؤّكد الروؤية املبا�سرة، فُيحدمِ
يف  القلق  ي�سبه  ما  املتلّقي  لــدى  يوّلد  مّمــا  والــواقــع؛  التخّيل  بني  ما  فجوة 
التوفيق بني التخّيل والواقع. ويف هذا الو�سع يتمّخ�ص الطالع املبا�سر على 
ث �سدمة لدى الرائي  الفتية -وُهْم يف كهفهم- رّد فعل نف�سّي عنيف؛ ُيحدمِ
)املخاَطب(، تلجئه اإىل الفرار بحركة مدبرة تزيد من �سّدة الرعب والهلع: 

{ لوّليَت منهم فراًرا ومللئَت منهم رعًبا }.
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الو�سع  للم�سهد عنًفا حركيًّا ي�سّور  يوّفر  ت�ساّد  دبار  والإ قبال  الإ وما بني 
النف�سّي للرائي املفرَت�ص )الذي هو املخاَطب: اأو املتلّقي(. والتقابل والت�ساّد 
على  ي�سدق  ما  وهو  ب�سّده،  م  ُيقوَّ دَّ  ال�سِّ اإّن  حيث  اجلمالّية،  مات  ال�سِّ من 

ا �سكال واجّتاًها. احلركة اأي�سً
ويف )ُملِّْئَت( ا�ستعارة متثيلّية ت�سّور حالة الن�سحاق النف�سّي وما تفرزه من 
ردود اأفعال وقائّية. ثمَّ اإّن بناء الفعل للمجهول يزيد الرعب رعًبا، فمجهولّية 

الفاعل حتول دون الت�سّدي لفاعلّيته.
يتني هذه املنظومة من الثنائّيات املت�ساّدة اأو املتقابلة، وهي  ُنالحظ يف الآ
على  التوازن  وي�سّكل  زة.  املتميِّ النماذج  داد  عمِ الن�ّص يف  كثافة جتعل  ت�سّكل 
ملحوًظا،  بديعيًّا  ملمًحا  التنا�سق  اإىل جانب  املعنى  وم�ستوى  اللفظ  م�ستوى 
يقاعّية القائمة على الت�ساوي والتقابل مّما ُي�ساف  ف�سال عن التوزيعات الإ

اإىل ر�سيد الن�صِّ اجلمايّل.
هكذا تتوا�سل -نف�سيًّا وجماليًّا- الو�سائج الفّنّية يف هذه اللوحة القراآنّية؛ 
د حقيقّي  ّنه ُم�ساهمِ ّنه يف هذه احلالة كاأ ليتّم التو�سيل املطلوب اإىل املتلّقي؛ لأ
ُقبالة كهف حقيقّي، بل يعاي�ص احلدث ب�سفته �سخ�سّية داخل امل�سهد، وبهذه 
املعاي�سة يخت�سر احلقبة الطويلة بني زمن الواقع التاريخّي )املا�سي: زمن 
اأهل الكهف( وبني )احلا�سر: زمن التلّقي(... اأّما التلّقي النموذجّي فيعتمد 

التذّوق الرفيع ل�ست�سفاف املزيد من اجلمالّيات الرّثة.
إبلي�س:  تركيبّية احلركة املُتَّجهة: حتّرك ا

اإليه.  وما  احلركة  منه  ما  اأَي:  ومنتهى؛  مبداأ  النقلة  هي  التي  للحركة 
و�سواء ما كان منه بالفعل )يف احلركة امل�ستقيمة(؛ اأم بالفر�ص )يف احلركة 
املكان،  اإىل  ن�سبًة  التي ميكن حتديدها  للحركة اجّتاهاتها  فاإّن  امل�ستديرة( 
ج�سام على م�ستوى احل�ّص، ل �سّيما يف  هذا النوع من احلركات يكون يف الأ
اإطار املرئّيات.. على اأّن هناك حتّرًكا يف اأُُطر اّلالمرئّيات )غري املنظورة(، 
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بل  �سيطرة احلوا�ّص،  يقع حتت  ل  ك  املتحرِّ ّن  لأ ر�سده؛  ن�سان  لالإ ول ميكن 
ر يف العقل. وحتّرك )اإبلي�ص( من هذا القبيل. و)اإبلي�ص(  ُكه ُيت�سوَّ اإّن حترُّ
نوذج لل�سخ�سّية ال�سلبّية التي َيْحتاط من مزالقها املوؤمنون. فقد جاء يف 

القراآن الكرمي على ل�سانه وهو مقبل على اإغواء بني الب�سر: 
ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ    }-
گ}  گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ  

عراف: �7-�6(.  )الأ
طريق  عن  �سّلّنهم  لأ »اأي:   { يَم  امْلُ�ْسَتقمِ َراَطَك  �سمِ َلُهْم  ْقُعَدنَّ  لأَ  } فقوله:   
احلّق و�سبيل النجاة،.. وال�سحيح اأّن ال�سراط امل�ستقيم اأعّم من ذلك«)�(. 
و«من  فوقهم«  »من  يقل:  لذلك مل  ربــع،  الأ )اإبلي�ص( من اجلهات  اإقبال  اإّن 
ّن الرحمة تنزل من عند اهلل  حتت اأرجلهم«. وقيل مل يقل: »من فوقهم«؛ لأ
تيان منه يوح�ص النا�ص.. وقيل:  ّن الإ تبارك وتعاىل، ومل يقل: »من حتتهم« لأ
و»عن  الدنيا،  َبل  قمِ من  خلفهم«  و»من  خــرة،  الآ َبل  قمِ من  اأيديهم«؛  بني  »من 
اأميانهم« و»عن �سمائلهم« من جهة ح�سناتهم و�سيئاتهم. ويحتمل اأن يكون: 
و»من  عنه،  التحّرز  على  ويقدرون  يعلمون  اأَي: من حيث  اأيديهم«  بني  »من 
�سمائلهم«  و»عن  اأميانهم«  و»عن  يقدرون،  ول  يعلمون  ل  حيث  من  خلفهم« 
اأَي: من حيث يتي�ّسر لهم اأن يعلموا ويتحّرزوا ولكن مل يفعلوا لعدم تيّقظهم 
واحتياطهم. وقيل: اإن املُراد جميع طرق اخلري وال�سّر، فاخلري ي�سّدهم عنه 
نه لهم … قال )ابن عّبا�ص(: »ول ي�ستطيع )اإبلي�ص( اأن ياأتي  وال�سّر ُيح�سِّ

من فوقهم لئاّل يحول بني العبد ورحمة اهلل تعاىل«)�(.
من  ن�سان  الإ على  ال�سيطان  ت�سّلط  من  ال�ستعاذُة  الدعاء  يف  وردْت  وقد 
 .. »اللَُّهمَّ يدعو:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان  فقد  كّلها..  جهاته 
ي..  ْن َفْوقمِ ، َوممِ ي، َوَعْن �َسَمايلمِ ينمِ ي، َوَعْن مَيمِ ْن َخْلفمِ ، َوممِ ْن َبنْيمِ َيَديَّ ي ممِ اْحَفْظنمِ

�- ابن كثري ، تف�سري القراآن العظيم: �/�04.
�- ال�سيوطي واملحلي ، تف�سري اجلاللني: �/�94. 
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ي«)�(.  تمِ ْن حَتْ ْن اأُْغَتاَل ممِ َواأَُعوُذ بَك اللَُّهمَّ اأَ
ڦ    } قوله:  يف  جهتني  ذكُر  تعاىل  اهلل  ر�سل  اإر�سال  معر�ص  يف  ورد  كما 

لت:�4(. ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ } )ف�سّ
عراف« هي حركة ُمقبلة  اإّن حركة )اإبلي�ص( يف ال�سياق املذكور يف �سورة »الأ
َدة يف  �سِّ ُهم(، وهي حركة ُمرَتَ َينَّ تمِ ن�سان دائًما، يدّل عليها الفعل )لآ باجّتاه الإ
ْقُعَدنَّ َلُهْم(. وميكن اأن ين�سحب  د الفعُل )لأَ الوقت نف�سه؛ ويدّل على الرت�سّ
بالظروف  يّت�سل  فيما  املكان  عن  احلديث  اإىل  هنا  احلركة  عن  احلديث 
مع  تكون  واحلركة  ثابت،  املكان  بــاأّن  فيقال  �سمائل«،  اأميــان  خلف،  »بــني، 
لل�سيء  حاوًيا  باعتباره  املكان  نحو  تّتجه  احلركة  اأّن  يعني  وهــذا  اجل�سم. 
ج�سام عليه دون ممانعة«)�(. يف  ن فيه، واأّن »املكان.. قابٌل لتعاقب الأ املتمكِّ
طار الَعَر�سّي التكميلّي؛  حني يرى اآخرون »اأّن املكان لي�ص مبثابة الوعاء اأو الإ
ن�سان وكيانه«؛ ذلك اأّن  ن�سان عالقة جوهرّية تلزم ذات الإ بل اإّن عالقته بالإ
ة متّثل انحياًزا يجب ا�ستنباطه من خالل  »كّل ت�سّور للمكان وليد روؤية خا�سّ
ُيعيننا  للمكان  الثاين  والفهم  الواردة فيه«)3(.  الو�سف  َيغ  ثر و�سمِ الأ اأُ�سلوبّية 
على ا�ستي�ساح حركة )اإبلي�ص(: { ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ} 

عراف: �7(. )الأ

حكام القراآن: 7/ �76،  �- ينظر: ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: � /�04. والقرطبي، اجلامع لأ
البي�ساوي، تف�سريه: 3/ �0، وابن منظور: ل�سان العرب: 46�/�3.

�- ينظر: ح�سن جميد العبيدي، نظرّية املكان يف فل�سفة ابن �سينا، �ص ��0، ���.
ة، �ص �60،6.  3- ينظر: �سمري املرزوقي وجميل �ساكر، مدخل اإىل نظرّية الق�سّ
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املبحث الثاين
اأ�صكال احلركة الت�صويرّية

ثامنا-احلركة الدائرّية:
م�سار  على  حدثت  اإذا  دائــرّيــة  اجل�سم  حركة  تكون  الدائرّية:  احلركة 
دائرّي ويكون اجّتاه ال�سرعة مما�سًيا ملنحَنى احلركة. واحلركتان: الدائرّية 
حياة  مهّمة يف  -اأناط  والدورة  والدائرة..  الدورّية  واحلركة  والدورانّية.. 
ن�سان، �سواء اأكانت على امل�ستوى املاّدّي اأم على امل�ستوى املعنوّي )كما يف  الإ

ن�سانّية والفنون(.  منظور العلوم الإ
احلركة الدائرّية والدورانّية يف القراآن الكرمي:

ُيعرّب عن احلركتني: الدائرّية والدورانّية بعدد من املواّد اّللغوّية؛ اأهّمها: 
، َدَحا، َكَور، َطَوَف… اإلخ. وتتفاوت  رَّ ، َرَبَط، �سَ َدَور، َحَوَط، َحَوَل، َطَوَق، َلفَّ
يات التي ورد فيها كلٌّ من املواّد املذكورة. و�سنحاول اأن نقف عند  اأعداد الآ

ها: بع�سمِ
من  البخالء  عن  الكرمي  الــقــراآن  حديث  �سياق  يف  يــرد  »َطـــَوَق«  فالفعل   
اآل   (  { ىبيب  مب   خب   حب   جب   يئ    } يتوّعدهم:  اإذ  غــنــيــاء،  الأ

عمران: �80(. 
ظهر اأّنه م�ستّق من الطوق؛ وهو ما ُيلب�ص حتت الرقبة فوق  يطّوقون: » الأ
واملعنى  بحمله..  فُيعّذبون  القيامة  يوم  اأطواًقا  اأموالهم  جُتَعل  اأي:  ال�سدر، 

رون بهذه املذّمة بني اأهل املح�سر«)�(. اأّنهم ُي�سهَّ
يعني حما�سرته من جميع  ال�سيء  اأو على  ال�سخ�ص  الطوق على  و�سْرب 
اجلهات. وقد ا�ستعري الطوق املاّدّي مل�ساألة معنوّية، فالتطويق هنا من باب 
فالت منه.. ونالحظ  املجاز، وفيه كناية عن �سّدة العذاب يوم القيامة وعدم الإ

�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: �8�/4. 
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يف مثل هذه ال�سياقات؛ يف جمال احلديث عن احلركة الدائرّية والدورانّية، 
اأّن التعبري القراآيّن ي�ستثمر الكناية ب�سكل فّنّي جمايّل؛ اإذ يحيل املعنى �سورة 

« ورد يف قوله تعاىل: { ڃ    كة غاية يف الدّقة.. والفعل »لـَفَّ �ساخ�سة متحرِّ
چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ } )القيامة: �9،30(.

الدنيا  اآخر  �سّدة  بال�سّدة؛  ال�سّدة  اّت�سلت  اأي:  بال�ساق«:  ال�ساق  »والتّفت 
ن�سان عند املوت من �سّدة الكرب..  خرة.. واملعنى التّفت �ساقا الإ ب�سّدة اأّول الآ
خرة؛ فتلتقي ال�سّدة بال�سّدة اإّل من  وهو اآخر يوم من الدنيا واأّول يوم من الآ

رحمه اهلل؛ اأي: �سّدة كرب املوت ب�سّدة هول املطلع«)�(.
حركة  عن  تنجم  اللَّّف)3(  فظاهرة   .)�( ة«  دَّ ال�سِّ يف  مثٌل  ال�ساق  اأّن  »على 
لْت من دللتها املاّدّية اإىل دللة معنوّية لت�سوير حالة مرعبة  دورانّية؛ وقد ُنقمِ
ت�سويًرا فّنيًّا دقيًقا. فالتفاف ال�ساق بال�ساق هو الو�سع اجل�سدي املنظور، 
ن�سان )و»للم�ساق« يف هذا ال�سياق معناه املجازّي(،  كناية عن تعطيل حركة الإ
ن�سان ما �سيوؤول  ن�ساَن يف زاوية �سّيقة. فاإذا عرف الإ ُر احلرُج الإ فهنا يحا�سمِ

وان. مر يف الدنيا قبل فوات الأ اإليه يف هذه احلال؛ فاإّن عليه اأن يتدارك الأ
التما�سك  املــجــازّي عن  للتعبري  املـــاّدّي  »الــربــط«  فعل  الــقــراآن  د يف  ويــرمِ

ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ںں   ڱ   ڱ   ڱ   {ڱ    ال�سعورّي: 
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ } )الق�س�ص: �0()4(. الفعل 
وفارًغا  احلركة.  من  �سرب  وهي  ال�ستحالة؛  على  يدّل  »اأ�سبح«  الناق�ص 
َه�ص..  ا دهمها من فرط اجَلَزع والدَّ ْفًرا من العقل.. )اأي(: طار عقلها ملمِ »�سمِ
رَّ ويطمئّن« )5(.. وحركة الربط  و»ربطنا«: كما ُيرَبط على ال�سيء املَُتفلِّت لَيقمِ

حكام القراآن: �9/���. �- القرطبي، اجلامع لأ
�- الن�سفي، تف�سريه: 3�5/4.

3- ينظر: د. اأحمد فتحي، الكناية يف القراآن الكرمي:  �ص�69. 
نفال: ��.  4- وانظر: الكهف: �4، الأ
5- الزخم�سرّي، الك�ّساف: � /394. 



��

قولهم )رابط اجلاأْ�ص( يف �سفة من  ومنه  التقوية،  كناية عن  ال�سّد؛  تعني 
يحافظ على توازنه وي�سيطر على ت�سّرفاته �ساعة النفعالت الرهيبة. 

من  العون  كان  وهكذا  حكام.  الإ ملعنى  هنا  فْت  ُوظِّ دائرّية  والرْبط حركة 
ّم مو�سى يف جتاوز حمنة التخّلى عن فلذة كبدها )مو�سى عليه  اهلل تعاىل لأ

ال�سالم(.
ة وهي  رَّ « من ال�سُّ رَّ فعال الداّلة على احلركة الدورانّية: الفعل » �سَ ومن الأ

العقدة: 
- {   ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ} )الواقعة: 46()�(.

ْحَية وهي البي�سة: والفعل »َدَحا« من الدَّ
- { ڱ  ڱ  ڱ  ں } )النازعات: 30(. 

الدورانّية  اأو  الدائرّية  ن�ست�سّف منها احلركة  التي  القراآنّية  ال�سور   ومن 
 { ائائ  ى   ى      ې   ې      ې   ې         {ۉ    تــعــاىل:  قــولــه 

)الزمر:5()�(. 
ا؛ فيذهب  رت العمامة اإذا لفْفتها. اأي: ُيَلفُّ �سووؤها لفًّ كّورت: اأي: »من َكوَّ
قابل  بديع  متثيل  وهو  واّللّي،  اّللّف  حقيقته:  »والتكوير  انب�ساطه«)3(… 
بلّف  عليها  والنهار  الليل  تعاور  وي�سبه  بالراأ�ص،  ر�ص  الأ ت�سبه  باأْن  للتْجزئة 
معجزة  هو  الذي  التكوير  مــاّدة  اإيثار  اإبداًعا  يزيده  ومّما  العمامة.  طّيات 
علمّية من معجزات القراآن.. اإّن ماّدة التكوير جائية من ا�سم الكرة؛ وهي 
ر�ص كروّية ال�سكل يف  اجل�سم امل�ستدير من جميع جهاته على الت�ساوي، والأ
اإليه  القراآن  فاأوماأ  يومئذ  الب�سر  وجمهور  العرب  يجهله  كان  وذلك  الواقع، 
ر�ص على التعاقب وهما النور والظلمة  نيمِ اللذين يعرتيان الأ بو�سف الَعَر�سَ

�- وانظر: اجلاثية: 8، نوح: 7، اآل عمران: �35. 
�- وانظر: التكوير: �. 

3- الن�سفي، تف�سريه: 4 /335.
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ا  كرويًّ يكون  الكرة  َعَر�ص  ّن  لأ تكويًرا؛  تعاورهما  جعل  اإذ  والنهار؛  الليل  اأو 
لهّية احلّق باإن�ساء  ية لال�ستدلل على الإ تبًعا لذاتها. فلّما كان �سياق هذه الآ
خْلق  من  ن�ساء  الإ ذلك  يتبع  ما  على  لال�ستدلل  اْختري  ر�ــص  والأ ال�سماوات 
املق�سود  ولعّل  غريها«)�(.  دون  التكوير  ماّدة  ر�ص  لالأ العظيمني  الَعَر�سني 
اأ�سّعة ال�سم�ص �ساعة القيامة ل ت�سري با�ستقامة ل�سطراب نظام الكون  اأّن 

حينها.
{ۈئ   تعاىل:  قوله  الدورانّية  اأو  الدائرّية  للحركة  القراآنّية  ال�سور  ومن 
مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی      ىئ   ىئ      ىئ    ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   
�سلطان  والقمر  ال�سم�ص  من  واحد  لكّل  اأي:  39ـ40(.  )ي�ص:  ىئ} 
يبطل  اأن  اإىل  �سلطانه  فيذهب  خــر  الآ على  اأحدهما  يدخل  فال  حاله؛  على 
اهلل ما ّدبر من ذلك؛ فتطلع ال�سم�ص من مغربها.. وقيل: اإذا طلعت ال�سم�ص 
مل يكن للقمر �سوء، واإذا طلع القمر مل يكن لل�سم�ص �سوء، ول ي�سبه �سوُء 

خر)�(. ولنا وقفة مع ماّدة )َطَوَف( { ۓ  ڭ   اأحدهما �سوَء الآ
ڭ} )احلج: �9(، يف مو�سع قادم.

وتطالعنا احلركة الدائرّية واحلركة الدورانّية حني ن�ستعر�ص ماّدة »َدَوَر« 
يف القراآن الكرمي، حيث وردت �سّت مّرات يف خم�ص اآيات )3( .                                                       

�سورة  املت�سّمنة  حــزاب  الأ �سورة  من  ية  الآ مع  تف�سيلّية  وقفة  وقفنا  وقد 
دوران اأعني املنافقني يف مبحث احلركة الب�سرّية. وكذلك وقفنا يف مبحثنا 

عن احلركة التعّبدّية يف ال�سالة، وكلٌّ ُيعّد نوذًجا حلركّية الدوران.
وتطالعنا حركّية الدوران من خالل ماّدة )َحَوَط(. فقد ورد يف املعجم: 
وَّط، ومنه قولهم: اأنا اأَُحّوط حول  يًطا« بنى حوله حائًطا، فهو حُمَ ومِ َط حَتْ »َحوَّ

�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير �3 / 3�8، 3�9. 
حكام القراآن، �5/ �3.  �- القرطبي، اجلامع لأ

حزاب: �9، التوبة: 98، املائدة: �5، الفتح: 6، البقرة: ��8. وحول ماّدة » دور« ينظر:  3- تنظر: الأ
يات القراآن الكرمي، �ص�64، �65. حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص لآ
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ا بالك�سر، واحتاط  يطة: اأي�سً ه ورعاه. وحمِ مر؛ اأي: اأدور. وحاطه: كالأ ذلك الأ
َمُه، واأحاط به علًما)�(.  لنف�سه: اأخذ بالثقة، واأحاط به: َعلمِ

حاطة  الإ اأّن  حقيقته  جماز؛  وهو  ا،  تامًّ علًما  يعلمون  »يحيطون«  »ومعنى 
بال�سيء تقت�سي الحتواء على جميع اأطرافه بحيث ل ي�سّذ منه �سيء من اأّوله 

ول اآخره، فاملعنى: ل يعلمون- علم اليقني- �سيًئا من معلوماته)�(. 
ويف القراآن الكرمي وردت ماّدة »ح و ط« )�8( مّرة)3(.. يف الغالب يكون 
تكون  وقــد  وتــعــاىل،  تبارك  »اهلل«  هو  الكرمي  الــقــراآن  يف  بال�سيء  املحيط 
حاطة هي  اخلطيئة، اأو جهّنم.. واملَُحاط به »الكافرون« وعملهم.. ووجه الإ

ْلمه باأحوالهم. قدرة اهلل تعاىل يف الهيمنة عليهم وعمِ
اإحاطة املطلق للمغلق:

اإحاطة  بها  ونق�سد  باملطلق؛  املغلق  اإحاطة  اأو  للمغلق،  املطلق  اإحاطة 
الَّالمتناهي الذي ل يحّده حّد ول ي�ستوعبه حّيز ول يخ�سع لقوانني الزمان 
�سفاته؛  عن  يعرّب  وما  وعلمه  وقدرته  وتعاىل  �سبحانه  اخلالق  وهو  واملكان 
ما هو حادث من خملوقات اهلل  كّل  ي�سمل  الذي  للمتناهي  اإحاطَته  نق�سد 
التي  والقوانني  واملــاّدة  الكائنات  وكّل  ن�سان  والإ والطبيعة  والكون  كالوجود 

حتكمها.
اأحد، قدرته  »اأي: ل يعجزه  ى  ائ   ائ   ەئ } )الــربوج: �0(..  ـ { 

م�ستملة عليهم«)4(.
ـ { چ  چ  چ } )البقرة: �9 (.. »اأي: جامعهم يوم القيامة«)5(.. 

�- الرازي، خمتار ال�سحاح، مادة » حوط »: �ص ��6.
�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 3 /��. 

الكرمي:  القراآن  يات  لآ املفهر�ص  املعجم  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  ينظر:  ط«  و  »ح  ماّدة  حول   -3
�ص��0ـ���. 

4- ابن منظور، ل�سان العرب: 7 /�80. 
5- ابن منظور، امل�سدر نف�سه: 7 /�80. 
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فـ»ما اإحاطة اهلل بالكافرين؟ واجلواب: اإّنه جماز، واملعنى: اأّنهم ل يفوتونه؛ 
تعاىل  اهلل  اإحاطة  وتكون  حقيقة)�(.  به  املحيَط  به  املُــَحــاُط  يفوت  ل  كما 
لم)�(، وبامل�سوؤولّية عليهم)3(. وبالإهالك )4(. واإذا بحثنا عن رابط �سببّي  بالعمِ
وهُي  القدرَة،  يتطّلب  هــالك  الإ اأّن  ف�سنجد  املتقّدمة  الثالثة  قــوال  الأ يجمع 

تتطّلب العلم. 
اأّنهم »دنوا من  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ } ) يون�ص: ��(. كناية عن  ـ { 
الهالك، واأ�سل هذا اأّن العدّو اإذا اأحاط بقوم اأو ببلد فحا�سره؛ فقد دنا اأهله 

من الَهَلكَة«)5(.
مطلقة  اهلل  قــدرة  واإّن  )التمّكن(.  احلّيز  ملقايي�ص  تخ�سع  الكائنات  اإّن 

املقايي�ص: {  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   ۆئ   ۈئ    ۈئ  ېئ   لتلك  تخ�سع  ل 
ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ٌی } )احلديد: �ـ3(.

وعليه فاإّن اإحاطة اهلل جل جالله بكّل �سيء يعني اأّن املخلوقات متناهية، 
حاطة، ل تعني –بال�سرورة- الت�سّوَر  واهلل تعاىل هو الباقي. اإّن جمازّية الإ
لتمكني  واإّنــا  باملحيط،  مغلق  حيز  يف  املخلوق  حل�سر  لال�ستدارة؛  املــاّدّي 
خمّيلتنا من َت�سوُّر معنى عالقة ال�سبب بالنتيجة وا�ستيعابه، وكيفّية اإحاطة 

املُطَلق للُمغَلق، واهلل تعاىل اأعلم.
اإحاطة املعنوّي للماّدّي:

مور  اإحاطة املعنوّي للماّدّي اأو اإحاطة املاّدّي باملعنوّي، هي اأن ت�ستحوذ الأ
�سياء احل�ّسّية  اأو الظواهر اأو القيم اأو ال�سمات العتبارّية على الكائنات والأ
حجام... اإلخ، كما يف قوله تعاىل:   ج�سام والأ التي تخ�سع للمقايي�ص ذوات الأ

�- الرازي، التف�سريالكبري: �/ 80.
نفال: 47، هود: �9، الن�ساء: �08.  �- تنظر: الطالق: ��، اجلن: �8، اآل عمران: ��0، الأ

3- تنظر: الربوج: �0، ف�سلت: 54، الن�ساء: ��6. 
4- تنظر: الكهف: �4.

5- ابن قتيبة: تاأويل م�سكل القراآن الكرمي، �ص �67.
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ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں    ڱ      ڱ   {ڱ  
ۀۀ  ہ   ہ  ہ} )البقرة:�8(. فـ»اأحاطت به خطيئته: اأي: مات 

ا على اليهود)�(: { ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ْركه«)�(. كان هذا ردًّ على �سمِ
ڎ  ڎڈ} )البقرة:80 (.

وال�سّيئات على نوعني: هناك �سّيئة �سغرية مُتحى بح�سنه)3(. وهناك �سّيئة 
ل �ساحبها النار اأو تخّلده فيها، كالكفر باهلل وال�سرك  تعّد يف الكبائر، وُتدخمِ
كاإحاطة  باآخر،  ج�سم  اإحاطة  يف  حقيقة  حاطة«  »الإ لفظ  اأّن  ومعلوم  به.. 
ال�سور بالبلد، واإحاطة الكوز باملاء، وذلك ههنا ممتنع، فنحمله على ما اإذا 
يط ي�سرت املَُحاط به، والكبرية  كانت ال�سّيئة كبرية لوجهني:اأحدهما: اأّن املُحمِ
امل�ساَبهة  الطاعات، فكانت  لتلك  الطاعات كال�ساترة  لثواب  لكونها حميطة 
الطاعات  ثواب  اأحبطت  اإذا  الكبرية  اأّن  والثاين:  حا�سلة من هذه اجلهة.. 
العدو  ع�سكر  يحيط  كما  بها  واأحاطت  الطاعات  تلك  على  ا�ستولت  فكاأّنها 
ّنه تعاىل قال: بلى  ن�سان من التخّل�ص منه. فكاأ ن�سان؛ بحيث ل يتمّكن الإ بالإ
من ك�سب كبرية، واأحاطت كبريته بطاعاته فاأولئك اأ�سحاب النار هم فيها 
ية وردت يف حّق اليهود، قلنا: العربة بعموم الّلفظ  خالدون. فاإن قيل: هذه الآ

ل بخ�سو�ص ال�سبب )4(..
اخلطيئة –اإذن- حتيط مبن ك�سب �سّيئة، وهي اإحاطة جمازّية؛ اإذ اإّن يف 
هت اخلطيئُة بالعدّو  يَئُتُه } ا�ستعارة مكنّية، فقد �ُسبِّ همِ َخطمِ عبارة: { اأََحاَطْت بمِ
ه به اأو امل�ستعار منه، واأبقي  الذي يحيط باملقاتلني اأو باملدينة، فحذف امل�سبَّ
اأبعاًدا ح�ّسّية  حاطة للدللة عليه، وبذلك اكت�سبت ال�سورة املعنوّية  لفظ الإ

�- ابن منظور، ل�سان العرب: 7 /�80. 
التحرير                           تف�سري  عا�سور،  /��8.وابن   � العظيم:  القراآن  تف�سري  كثري،  ابن  ينظر:   -�

 والتنوير: �/579.
3- تنظر: هود: ��4، الفرقان: 70.

4- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: 3/ �44.
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جت�ّسد املعنى ب�سكل جمايّل بليغ)�(.
الظرف الداّل على الدائرة والدوران:

ي�ستعمل الظرف يف الّلغة لتو�سيح احلالة التي يحدث فيها الفعل احلركّي؛ 
من حيث الزمان اأو املكان، وذلك عائد اإىل تنّوع الكيفّيات احلركّية وتفاوت 
اأزمنة  النف�سّية احلا�سلة يف  الظرفّية عن املالب�سات  درجاتها. وقد تك�سف 

حداث اأو اأمكنتها. الأ
ال�سيء: جانبه  ومن مفردات الظرفّية املكانّية: الظرف: »َحْول«، فـ»حول 
الذي مْيكنه اأن يحّول اإليه« )�(.. اإْن اقرتن الظرف بفعل، فاإّنه ي�سّور م�سار 
حركة ياأخذ �سكل دائرة حميطة. وي�سّكل ال�سم امل�ساف اإىل الظرف مركًزا 
اأو �سمري يعود  لدائرة احلدث، ويقوم باحلركة فاعل الفعل )ا�سم �سريح، 

ة.. ومنه »ل حول ول قّوة اإّل باهلل«...«)3(. اإليه(. و»احلول: ما له من القوَّ
مــــّرة)4(. ومنه قوله  الــكــرمي )�5(  الــقــراآن  الــظــرف )َحــــْوَل( يف  تــكــّرر 
 { پڀ  پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } تعاىل: 

)الزمر:75(.
العر�ص..  حول  املالئكة  َحــفُّ  اجلّنة(  )اأحــوال  حــوال  الأ تلك  جملة  »من 
واخلطاب للنبّي �سّلى اهلل عليه و�سّلم؛ فيكون اإيذاًنا باأنها روؤيُة ُدُنوٍّ من العر�ص 
حول  الذين  املالئكة  موكب  حواه  قد  يكون  باأن  له  تكرمي  وذلك  ومالئكته؛ 

حداق بال�سيء والكون بجوانبه«)5(. : الإ العر�ص. واحلفُّ
ـ { ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ } )غافر:7(.

�- ينظر: د. اأحمد فتحي، ال�ستعارة يف القراآن الكرمي: �ص ��5 و 307. 
�- املناوي، التعاريف: � /300.

3- املناوي، امل�سدر نف�سه: � / 300.
الكرمي،  القراآن  يات  لآ املفهر�ص  املعجم  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  ينظر:  ول«  »ح  ماّدة  حول   -4

�ص���. 
5- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: �4 / 74.
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)احلاّقة،  ثمانية  وعددهم  العر�ص؛  حملة  هم  �سنف  �سنفان:  املالئكة   
ية: �7(.. ويذهب بع�سهم اإىل اأّن » حملة العر�ص اليوم اأربعة، فاإذا كان  الآ

يوم القيامة كانوا ثمانية«!)�(.
ية  الآ د عدَدهم ن�صٌّ قراآيّن.. يف  و�سنٌف هم احلاّفون بالعر�ص، ومل يحدِّ
املتقّدمة من �سورة »الزمر« تتمّلى عنُي الب�سرية م�سهَد املالئكة احلاّفني من 
حول العر�ص. وا�سم الفاعل »حاّفني« ميتلك ُبعدين: ُبعًدا ير�سم الهيئة، وُبعًدا 
اأّن احلركة يف حالة ال�ستمرار. وُتالَحظ مغايرٌة يف ما توحي به  يدّل على 

ن َحولمِ العر�ص« و»َمن َحوَله«. يتني املتقّدمتني:ل»ممِ الدللة الظرفّية يف الآ
يتني- على اأبعاد �سوتّية ُت�ستوَحى من دللة الفعل  وتتوّفر ال�سورة -يف الآ
حون«، وما يعك�سه امل�سدر »َحْمد«، باقرتانه مع فعل الت�سبيح؛  امل�ستمّر: »ُي�سبِّ
من  م�سهد  يف  مثله  ويرد  الهام�سة.  �سداء  الأ مع  تتمازج  �سوتّية  ظالل  من 
ۓ}  ے     ے   ھ   ھ    ھ   ھ    } القيامة:  يوم  م�ساهد 
ة الفزع وخفتت« )�(. اإّن »املكان«  �سوات من �سدَّ �ست الأ )طه: �08(؛ »اأي: ُخفمِ
»َحــْوَل« هو مكان معنوّي ل يخ�سع ملفاهيم احلّيز  اإليه الظرف  ي�سري  الذي 

املاّدّي، ول ملقايي�ص املتعارف عليها يف احلياة الدنيا.
ـ { ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ } )البقرة:�55(. 

 ويتجّلى اجلالل واجلمال ـ باأعمق معانيهما ـ يف هذا امل�سهد الذي لي�ص له 
مثيل قّط.

�- ابن كثري، تف�سر القراآن العظيم: 4/ �7. وانظر4/ 4�4 منه. 
�- الزخم�سري، الك�ّساف: �/88 ، 89.
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تا�صعا-احلركة املوجّية:
تتجّلى احلركة يف م�ساهد البحر -ب�سكّل متمّيز وعنيف- يف �سور »املوج«.. 
حالة  يف  اأم  و�سكونه،  البحر  هدوء  حالة  يف  �سواء  ال�سفن،  �سري  يف  وكذلك 

�سخبه وهيجانه.
وامَلْوُج: ما ارتفع من املاء فوق املاء )اأو فوق �سطح البحر(، والفعل َماَج. 
َج: ا�سطربت  امَلْوُج واجَلْمُع اأْمَواٌج؛ وقد ماَج البحُر مُيوُج َمْوًجا وَمَوَجاًنا.. ومتوَّ
ا�سطرَب  اإذا  ميــوُج  مــاَج  ا�سطرابه..  ومَوجاُنه:  �سيء  كلِّ  ومــوج  اأمواجه. 

.. والنا�ص ميوجون؛ وماج النا�ص: دخل بع�سهم يف بع�ص)�(.. وحتريَّ
وينت�سر  ناجت عن م�سدر طاقة،  ا�سطراب  فاملوجة: هي  اأخرى  من جهة 
هذا ال�سطراب يف و�سط مادّي.. ومن مقارنة معطيات املفاهيم الفيزيائّية 
القدامى  املف�ّسرين  بع�ص  قاله  ما  ومع  للمفردات؛  املعجمّية  الــدللت  مع 
الفيزيائّي  ال�سطالح  مع  املعجمّية  الــدللت  تّتفق  تية:  الآ بالنتائج  نخرج 
امليكانيكّي،  النوع  من  البحر  وموجات  ال�سطراب..  تعني  املوجة  اأّن  على 
وهي عبارة عن حركة اهتزازّية. واأطوار املوجات البحرّية خمتلفة، وتتفاوت 
مواج  الأ واأطوارها.. ويحدث الرتاكب والتداخل يف  اأطوال املوجات و�سعتها 

على امل�ستوى الواحد من املاء.
وقد ورد ذكر »املوج« يف القراآن الكرمي )ا�سًما 6 مّرات()�(، وورد يف اآية 
َوُر املوج يف القراآن الكرمي مقرتنة يف الغالب  ب�سيغة الفعل مّرة واحدة)3(. و�سُ

باحلديث عن عقاب الُع�ساة والطغاة والكّفار وامل�سركني..
متمّيز وعنيف- يف �سور  البحر -ب�سكّل  تتجّلى احلركة يف م�ساهد  قلنا: 
»املوج«.. وكذلك يف �سري ال�سفن، �سواء يف حالة هدوء البحر و�سكونه، اأم يف 

�- ابن منظور، ل�سان العرب، ماّدة »م و ج«: �/370.
وتنظر:   .680 �ص  الكرمي،  القراآن  لفاظ  لأ املفهر�ص  املعجم  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  ينظر:   -�

يون�ص:��، هود:  �4، 43، النور:  40 )مكرر( لقمان:  �3. 
3- الكهف:  99.
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حالة �سخبه وهيجانه. فاأّما يف حالة ال�سخب، فنذكر -على �سبيل املثال- 
م�سهد »�سفينة نوح«: { ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  
ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
ۋ   ٴۇ  ۋ   ۆ   ۈ  ۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ۓ  

ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى } )هود: �4، 43(.
مبا اأّن املوجة »وهي ما ارتفع من جملة املاء الكثري عند ا�ستداد الريح«)�(؛ 
فقد اأقام الن�ّص بينها وبني اجلبل عالقة ت�سبيهّية؛ فـ»الكاف للت�سبيه وهي 
�سخامته؛  يف  باجلبال  املوج  »ت�سبيه  اإّن  للموج«)�(..  نعت  خف�ص  مو�سع  يف 
اإّما لكرثة الرياح التي تعلو املاء، واإّما لدفع دفقات املاء الواردة من ال�سيول 
ودية املاَء ال�سابَق لها، فاإّن حادث الطوفان ما كان اإّل عن مثل زلزل  والتقاء الأ

ر�ص واأمطاٌر جّمة تلتقي �سيوُلها مع مياه العيون«)3(. تفّجرت بها مياه الأ
يف هذه ال�سورة تكون احلركة معّقدة.. حيث تتداخل م�سارات املوج العاتي 
ت�سكّل  كانت اجلبال  واإذا  اأخرى.  ال�سفينة من جهة  �سري  من جهة، وحركة 
الطرف الثاين من ال�سورة الت�سبيهية، فاإّن وجه ال�سبه يتمثَّل يف �سخامة كلٍّ 
من املوجة واجلبل. وهنا جند اأّن روعة الت�سوير تن�سينا ر�سوَّ اجلبل ور�سوَخه، 
فال نت�سّور غري عنف حركة املوج و�سخامة حجمه.. لقد تكّرر ذكر اجلبل يف 
نفة  وىل ففي ال�سورة الت�سبيهّية -الآ »م�سهد الطوفان« ثالث مّرات: فاأّما الأُ
د حلقائق ت�سويرّية تليها، واأّما الثانية فقد ورد ذكر اجلبل  الذكر- وهي متهِّ

على اأّنه املكان الذي �سيفّر اإليه ابن )نوح عليه ال�سالم(: {ے  ۓ  ۓ     
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ } )هود: 43(.

ب وابنه، وهذا دليل على   غري اأّن املوج -الذي هو كاجلبال- حاَل بني الأ
َظممِ الطوفان الذي غّطى املنطقة.. ودليل على اأّن الطوفان كان يف منطقة  عمِ

حكام القراآن: 9/ 38.  �- القرطبي، اجلامع لأ
�- القرطبي، امل�سدر نف�سه: 9/ 38. 

3- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: ��/74 ، 75. 
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جبلّية ل �سّيما واأّن �سفينة نوح ر�ست على جبل »اجلودي »: { ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     

ىئ  ىئ  ىئ } )هود: 44(.
ا  ت�سخي�سً »ال�سماء«  ومثلها  النداء،  باأ�سلوب  ر�ـــص«  »الأ خماطبة  يف  اإّن 
املجاز،  باب  من  وهو  وال�ستجابة،  الوعَي  تهبهما  واأن�سنة  احلياة  مينحهما 
تعّمق  مالمح  التعبري  على  ي�سفي  ما  وهو  بالُبعد)�(؛  ُي�سعر  النداء  اإّن  ثّم 
�سرورة  على  للدللة  مكنّيتان  ا�ستعارتان  و»اأقلعي«  »ابلعي«  ويف  جمالّياته. 
ي�َص«  التنفيذ وعلى الطاعة و�سرعة ال�ستجابة. يف حني جاء الفعل املا�سي »غمِ
�سفة  الن�صُّ  ي�سند  ومل  للتخييل،  جمال  للمتلّقي  اأتاح  مّما  للمجهول  مبنيًّا 
ّن الفاعل احلقيقّي هو اهلل تبارك وتعاىل. غري اأّن فعل  الفاعلّية اإىل املاء؛ لأ
ال�ستواء اأ�سند اإىل �سمري الغيبة العائد اإىل ال�سفينة. وا�ستواء ال�سفينة على 
الفعل  تكرار  ويالحظ  النقالب،  وعدم  ال�ستقرار  من  مّكنها  اجلبل  �سفح 
ية وخامتتها؛ وهو ما اأ�سعر مبوازنة العبارة  املبنّي للمجهول »قيل« يف بدء الآ
جمال  اأّن  على  للدللة  ية  الآ بهذه  ثري(  الأ )ابن  ا�ست�سهد  وقد  ومو�سيقاها. 
لفاظ مع  العبارة يعود لف�سيلة الرتكيب)�(، »فجمال ال�سورة هنا يف تاآلف الأ

املعاين«)3(.
وقوله تعاىل: {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} )احلاّقة: ��(.

 جند »ال�ستعارة الت�سريحّية يف حركة ارتفاع املاء؛ حيث ا�ستعار الفعل 
املوج  علّو  عــن  تعبرًيا  احلـــّد؛  جمـــاوزة  مبعنى  الطغيان  مــن  وهــو  »طــغــى«؛ 

وعتّوه«.
ولدتهم،  �سبب  اآبائهم  ّن جناة  لأ اآباءكم؛  بـ»حملناكم: حملنا  واملق�سود   

�- ابن عا�سور، املرجع نف�سه: ��/78ـ80 . 
ثري، املثل ال�سائر: �/��3.  �- ينظر: ابن الأ

3- د. حامد �سادق قنيبي، امل�ساهد يف القراآن الكرمي: �ص 303. 
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ا  اأن الطوفان كان عامًّ ال�سفينة«)�(.. ويفهم من بع�ص املف�ّسرين  واجلارية: 
و�سامال، واأّن النا�ص كّلهم من ن�سل )نوح( عليه ال�سالم)�(. 

ار بظلمات املوج والبحر: { ک    ک            وي�سّبه القراآن الكرمي اأعمال الكفَّ
ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ} 

)النور: 40(. 
على ظلمة  املوج  » ظلمة  ْلكًة  حمِ لتزداد  الظلمات  ترتاكم  ال�سورة  يف هذه 
يكد  و)مل   .. املــوج  على  ال�سحاب  وظلمة  املــوج،  على  املــوج  وظلمة  البحر، 

يراها( مبالغة يف مل يرها؛ اأي مل يقرب اأن يراها ف�سال عن اأن يراها« )3(.
ّول  ميّثل م�سهد »الظلمات واملوج« طرًفا ثانًيا يف ت�سبيه متثيلّي، والطرف الأ
ّول منه ثالثة  ميّثل »اأعماَل الكّفار« اأو »كفَر الكافر«)4(. وُتالحظ يف الق�سم الأ
مظاهر: احلركة، العمق، الظلمة.. فاأّما احلركة: فموجّية مرتاكبة، وعنيفة 
�ساخبة.. تتواىل يف اأجزائها احلركتان ال�ساعدة والهابطة ب�سكّل مّطرد يف 
البحر:  عمق  واأّمــا  َمــْوٌج}…  همِ  َفْوقمِ ْن  كّل طبقة من طبقات املاء {َمــْوٌج ممِ
فيزداد تدريجيًّا كّلما ابتعدنا عن البيئة ال�ساحلّية ال�سحلة، وتتنا�سب زيادة 

ال�سغط اجلّوّي طرديًّا مع زيادة العمق.
فحالكة،  الظلمة  ــا  واأّم الغمو�ص..  يكتنفه  البحر  ماء  حتت  ما  عامل  اإّن 
مواج..  الأ وظلمة  البحر..  ظلمة  ثــالث:  يــة-  الآ يف  -املق�سودة  والظلمات 
ية- فهذا يعني  يًّا -كما يف الآ م.. فاإْن كان البحر جُلّ وظلمة ال�سحاب كما َتَقدَّ
ا للطاقة ال�سوئّية؛ اأي اأكرث عتمًة واأحلك ظلمة. فاأّما ظلمة  اأّنه اأكرث امت�سا�سً
البحر فيقابلها جَماًزا �سوء املعتَقد.. واملعتقد م�ستقّره القلب.. وعليه فالبحر 

�- ينظر: الزخم�سري، الك�ّساف: 600/4.
�- ينظر: ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 4�3/4. 

3- الن�سفي، تف�سريه: �48/3. 
حكام القراآن: ��/�84.  4- القرطبي، اجلامع لأ
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مواج تقابلها جَماًزا ظلمة القول.. والقول ي�سدر عن  يقابل القلب.. وظلمة الأ
مواج يف مقابل الل�سان. وظلمة ال�سحاب تقابلها جَماًزا  الل�سان.. وعليه فالأ
ظلمة العمل.. والعمل ُيرَمز له باليد.. وعليه فالظلمة يف مقابل اليد.. وهكذا 
ا بـ: القلب  رْت اأي�سً رْت الظلمات الثالث بـ: العتقاد والقول والعمل، وف�سِّ ُف�سِّ
فالكافر:              الكفر؛  مراتب  اأّنها  على  اآخرون  ف�ّسرها  بينما  وال�سمع،  والب�سر 

ل يدري، ول يدري باأّنه ل يدري، ويعتقد اأّنه يدري!)�(..
الرمزّي،  التاأويل  انتهجت  املتقّدمة  التفا�سري  اإّن  القول  فيمكن  وعليه 
واأخرجت معنى املوج من دللته املاّدّية اإىل دللة معنوّية.. واأّما ت�سبيه اأعمال 
ي«؛ فم�ستفاد من قوله تعاىل: { اإذا اأَخَرَج  الكافرين بظلمات » البحر اللُّجِّ
َيَدُه مَلْ َيَكْد َيَراَها}. فنفُي »يكاد« يف اللفظ هو اإثبات يف املعنى، واإثباته لفًظا 
ويف  وقوع احلــدث..  مقاَربة  دللٌة على  الفعل  وُتالَحظ يف  للمعنى.  نفٌي  هو 
ّول معناه: راآها.. والثاين: معناه مل يقارب الوقوع،  تخريج »اليد« وجهان: الأ
اأي مل يقع، وهذا القول هو املختار، وعليه فنفُي مقاربة الروؤية اأبلغ من نفي 
ّنه قال: مل يقارب  الروؤية، اإذ قد ينفي ال�سيء وقوعه ول ينفي مقاربته، فكاأ

روؤيتها بوجه)�(.
املجاز،  على  اعتماًدا  ا  رمزيًّ تخريًجا  يــة  الآ معنى  علمائنا  بع�ص  وخــّرج 
َبه يف �سدر الكافر حينما  فاملق�سود بتالطم اأمواج البحر تالطم اأمواج ال�سُّ
واجلهل  ال�سالل  ظالم  يف  ًطا  متخبِّ ويبقى  ووحيه،  اهلل  اأقــوال  عن  �ص  ُيْعرمِ
ذَكْرنا-  مّما  �سابهه  -ومــا  واملعنويِّ  احل�ّسيِّ  بني  الربط  هذا  والباطل)3(. 
قد  الكرمي  القراآن  تف�سري  يف  رمزيًّا  منهًجا  متثِّل  تاأويلّية؛  روؤية  عن  ي�سدر 

ي�سيب وقد يخطئ كما هو مقرر لدى العلماء الباحثني يف مناهج التف�سري.
َلل:  وي�سّبه القراآن الكرمي املوَج بالظُّ

�- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: �4/ 8. 
�- ينظر: الرازي، امل�سدر نف�سه: �4/ 9. 

طراقجي، الت�سبيهات القراآنّية والبيئة العربية، �ص���0-�0. 3- ينظر: واجدة جميد الأ
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ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ـ {   
ڱ   ں  ںڻ  } )لقمان: ��(.

ية »النتفاع بال�سورة«)�(..  املعنى اجلامع بني امل�سّبه وامل�سّبه له يف هذه الآ
ـلَّة: ال�سيء ُي�سترت به  َلل: جمع ُظّلـَة، والظُّ فغ�سيهم: مبعنى غّطاهم… والظُّ
من احلّر والربد)�(، اأو هي ما ُي�ستَظلُّ به من ال�سم�ص؛ وترد ب�سكٍل ملحوظ يف 
ا يف  الل« ب�سكٍل ملحوظ اأي�سً �سياقات الغ�سب و�سور العقاب. بينما ترد »الظِّ
ح هذه املغايرة بالو�سف..  َعم؛ اأو مقرتنة مبا يو�سِّ �سياقات احلديث عن النِّ
َلل: جمع ُظلَّة، يريد اأنَّ بع�سه فوق بع�ص، فله �سواد من كرثته، والبحر  »الظُّ

مواجه«)3(.. الٍل لأ ذو ظمِ
ّن املوج  َلل لأ َللمِ }، ت�سبيه املوج بالظُّ وعلى راأٍي، فاإّن يف » قوله { َمْوٌج َكالظُّ
يعني  َلل:  كالظُّ فيقال:  ال�سيء؛  بعد  منه  ال�سيء  وياأْتي  ا،  بع�سً بع�سه  يركب 
قوله:   « اآخــر:  راأٍي  وعلى  حركّي..  مظهر  التعاقب  اأّن  وُيْذَكر  ال�سحاب)4(؛ 
َلل«. وقيل يف معناه: كاجلبال، وقيل:  َد »املوج« وَجَمَع »الظُّ َلل« َوحَّ »موج كالظُّ
العظيم  الواحد  املوج  يقال:  اأن  املوج. وميكن  اإىل عظيم  اإ�سارة  كال�سحاب؛ 
ُيَرى فيه طلوٌع ونزوٌل، واإذا نظرَت يف اجَلْرَية الواحدة من النهر العظيم تبنّي 

لك ذلك، فيكون ذلك كاجلبال املتال�سقة«)5(.
ونـــزوٌل« هو يف  فيه طلوٌع  ــَرى  ُي العظيم  الواحد  »املــوج  اأّن  ــن  ممِ ــر  ُذكمِ ومــا 
وتعاقب  الهابطة«،  و»احلركة  ال�ساعدة«  »احلركة  الدرا�سة  هذه  ا�سطالح 

احلركتني يوّلد احلركة املوجّية اأو الهتزازّية.

�- ينظر: اأبو هالل الع�سكري، �سّر ال�سناعتني، �ص ��4. 
مواج » مع �سورة »ُظلَّة  �- ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، ماّدة »ظ ل ل«.. تقارن �سورة » ُظَلل الأ

عراف:  7. وتنظر: املر�سالت: �30،3.. والواقعة: 43. اجلبل«. الأ
3- ابن قتيبة، تف�سري غريب القراآن: �ص 344ـ345. 

4- ينظر: الفّراء، معاين القراآن: �/ 330. 
5- الرازي، التف�سري الكبري: �6�/�5. 
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القراآن  ره  ما �سوَّ ا�سطرابه  البحر حال  املنتزعة من عامل  امَل�ساهد  ومن 
ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    } القيامة:  يوم  واملنافقني  الكفار  لو�سع  الكرمي 
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   

ڦ} )الكهف: 98 ـ 99(.
ففي قوله: )بع�سهم ميوج يف بع�ص( كناية عن حالة الفزع والهلع والفو�سى 
وال�سطراب. وفيه ا�ستعارة مكنّية، فالنا�ص �ساعة احل�سر تغدو اأ�سبه بالبحر 
ف )امل�سّبه به/ امل�ستعار منه( الذي هو البحر؛ لُيعَر�ص  ال�ساخب، وقد ُحذمِ
ال�سورة  بهذه  النا�ص(  هو  )الذي  له(؛  امل�ستعار  )امل�سّبه/  خر  الآ الطرُف 
من ال�سطراب العنيف، ف�سال عن ت�سوير �سعة امل�ساحة التي يزدحم فيها 

الب�سر على مّد الب�سر اآنئذ.
لة، وعليها )من  اإّن �سورة البحر املائج الرهيب حا�سرة يف الواقع ويف املخيَّ
املفزع. بذلك  امل�ستقبلّي  ُتقا�ص �سورة احلدث  ال�ستعارّي(  الت�سوير  خالل 

ذهان. قّربت ال�سورة م�سهًدا غائًبا؛ قّربته اإىل املخّيلة واإىل الأ
نور اهلل وظلمات الكفر:

ه بها »اأعمال الكّفار« كما تقّدم كان قد ورد بعد  اإّن م�سهد ظلمات املوج امل�سبَّ
يات التي حتّدثت عن »نور اهلل« تبارك وتعاىل. عليه يجدر بنا اأن ن�ستو�سح  الآ
التعاقب ال�سياقّي بني املو�سوعني: »نور اهلل« تبارك وتعاىل و»ظلمات الكفر«؛ 
ذلك اأّن بني النور والظلمات تقابال قائًما على الت�ساّد، »فالنور« رمز الإميان 
واخلري والعدل والف�سيلة واجلمال.. و»الظلمات« رمز الكفر وال�سّر والباطل 
والرذيلة والقبح.. من هذا الفهم جتد هذه الدرا�سة منفًذا لعقد مقارنة بني 
واأبعاد  اإىل الك�سف عن جوانب  هذين الطرفني )النور والظلمات(؛ و�سول 
البحر  الكّفار وظلمات  اأعمال  الت�سبيهّية بني  ال�سورة  تّت�سل بعالقة  اأُخرى 

مواج. قال تعاىل: والأ

�- { ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  
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ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ} )النور: 35(.
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ       چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ      } -�
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ} 

)النور: 39(.
ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    } -3
ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ } )النور: 40(. 
ر »نوُر اهلل« تبارك وتعاىل  ية اخلام�سة والثالثني من �سورة »النور« ُذكمِ يف الآ
ّول( و�سيلة للتف�سيل يف  ر�ص.. وياأتي الت�سبيه )الأ الذي ميالأ ال�سموات والأ

�سفات هذا النور.
تلك  ت�سبيه  وياأتي  الكّفار«.  »اأعمال  اإىل  مبا�سرة  بعده  ينتقل احلديث  ثّم 
و�سف  التف�سيل يف  موا�سفاتها من خالل  »ال�سراب« ل�ستجالء  بـ  عمال  الأ
ه به »ال�سراب« … وُيرَدف الت�سبيه الثاين هذا بت�سبيه ثالث )ت�سبيه  امل�سبَّ
«(.. ومبقارنة ال�سور الت�سبيهّية الثالث  يٍّ اأعمال الكّفار بـ » ظلمات بحر جُلِّ
للمنظومة  منها(  النف�سّية  �سّيما  )ل  العميقة  املعاين  ن�ستو�سح  اأن  ن�ستطيع 
قتامة  ومن  ّول،  الأ الطرف  يف  لهّي  الإ النور  و�ساءة  من  لة  املت�سكِّ ال�سورّية 

ظلمات الكْفر يف الطرف الثاين.
ف�سنالحظ  وترابطها  املنظومة  هذه  اأجزاء  ت�سل�سل  نعاين  اأن  اأردنا  واإذا 
اأّن ما بني َطَريَفِّ الت�سكيل الكّلّي )»�سورة النور«/ و«�سورة الظلمات«(«�سورًة 
)انتقالّية(، اإذا �سّحت ت�سميتنا لها. وتتمّثل يف »�سورة ال�سراب«، فال�سراب 
ًجا نورانيًّا يف هاجرة النهار ال�سحراوّي، غري اأّن  يبدو للعيان ائتالقاٍت وتوهُّ
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ا من حيث  �ساءة، واإنَّ ج زائف وخادٌع، لي�ص من حيث وظيفة الإ هذا التوهُّ
يح�سب  اإذ  املنقطعة؛  ال�سحراء  يف  ماء  قطرة  اإىل  ال�سماآن  لنظر  َداُعه  خمِ

ال�سراَب ماًء!..
وميكن تخريج املعنى على اأّن اأعمال الكّفار كظلمات يف الدنيا وك�سراب يف 

خرة، اأو اأّن اأعمالهم ك�سراب، وعقائدهم كالظلمات.  الآ
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عا�صرا-احلركة الهتزازّية:
واإياب حول نقطة معّينة  باأّنها: حركة ذهاب  ف احلركة الهتزازّية  ُتو�سَ
ت�سّمى: مركز ال�ستقرار، وعليه فاإّن احلركة الهتزازّية هي نوع من احلركة 
الدورّية ينعك�ص خاللها اجّتاه حركة اجل�سم بفرتات زمنّية منتظمة، وتتكّرر 
مثل  اأو  ال�ساعة،  بندول  حركة  مثل  كذلك؛  معيَّنة  زمنّية  بفرتات  دوراتها 
ر، اأو ج�سم معلَّق بناب�ص �ساقويّل. وي�سرتط  حركة كرة تهتّز على �سطح مقعَّ
يولِّد  للطاقة،  ز  جمهِّ م�سدر  وجــود  الهتزازّية  احلركة  وا�ستمرار  لتوليد 
الهتزاز؛ ويغّذي اجل�سم بالطاقة التي يفقدها عند كّل تذبذب. ووجود قّوة 
تعيد اجل�سم اإىل مو�سع ا�ستقراره ت�سّمى )القّوة املعيدة(؛ تّتجه دوًما نحو 
ة من  مو�سع ال�ستقرار. ويذكر اأّن احلركة التوافقّية الب�سيطة هي حالة خا�سّ

احلركة الهتزازّية.
ه  : حتريك ال�سيء كما تهّز القناة فت�سطرب وتهتّز، وهزَّ ويف املعجم: »الَهزُّ

ا؛ وهّز به وهَزَزه. ويف التنزيل العزيز: { ی  ی  ی  ی   يهّزه هزًّ
اإذا  به  وهــّز  هــّزه  تقول:  والعرب  حّركي.  اأي:  ىئ}:  مئ   حئ   جئ  

ّن يف هّزي معنى ُجّري.. وي�ستعار فيقال: هززُت  حّركه… واإّنا عّداه بالباء لأ
�سل: احلركة، واهتّز اإذا  ا فاهتّز اأي: حّركته فتحّرك.. الهّز يف الأ ال�سيء هزًّ
مر وارتاح له  حتّرك فا�ستعمله على معنى الرتياح اأي: ارتاح.. وكّل من خّف لأ

ّزة اأي: اأريحّية وحركة« )�(. مر همِ فقد اهتز له… واأخذته لذلك الأ
بالك�سر:  ّزة  والهمِ فتحّرك.  اأي: حّركه  ؛  فاهتزَّ ال�سيء  »هّز  القول:  و�سفوة 

الن�ساط والرتياح«)�(.
احلركة الهتزازّية يف القراآن الكرمي:

احلركة  على  تــدّل  التي  فــعــال  الأ من  جمموعة  الكرمي  الــقــراآن  يف  وردت 

�- ابن منظور، ل�سان العرب، ماّدة )هـ ز ز(: 5/ �43 ، �44. 
�- الرازي، خمتار ال�سحاح مادة )هـ ز ز( �ص 695.
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الهتزازّية ب�سكل اأو باآخر، ن�سري اإىل ما جاء منها يف ماّدة )َهــَزَز(، )َر َج 
َج(، )َب �َص �َص(، )َزْل َزَل(، )َزْح َزَح(، )َذ ْب َذ َب()�(.

فعال املتقّدمة الواردة يف القراآن الكرمي من التي  ُيالَحظ على جمموعة الأ
ينتظمها احلقل الدليّل، يف اإطار احلركة الهتزازّية، اأّنها اأفعال �سحيحة 
كـّل  اأفعال  ت�سرتك  �سيغتني  اإحــدى  اإىل  تنتمي  وهي  ثانًيا،  وم�ساعفة  اأّول، 

منهما يف الُبنية ال�سرفّية ويوّحدها الوزن.
وىل: فعل ثالثّي �سحيح جمّرد على وزن » َفَعَل »؛ يتجان�ص فيه  ال�سيغة الأُ

كلٌّ من العني واّلالم؛ ويدغمان ببع�ص؛ فـ« َهَزَز« ي�سبح: » َهزَّ ». 
ال�سيغة الثانية: فعل رباعّي �سحيح جمّرد على وزن » َفْعَلَل »، يتاأّلف من 
اإّن املقطع يتاأّلف من حرفني، ويتكّرر املقطع ذاته.  مقطعني متكّررين؛ اأي: 

مثل: »زلزل ».
والذي يعنينا مّما تقّدم التكرار يف ال�سوت؛ هذا التكرار ُنقّدر اأّنه حماكاة 
ملدلول الهتزاز. و�سنقف مع حركة »جذع النخلة« وحركة »الع�سا« وحركية 
الهتزازّية  احلركة  مالمح  ول�ستي�ساح  للتاأّمل  نــاذج  اأّنها  على  الــزلزل 

وفاعلّيتها؛ ُبغيَة ا�ستجالء جمالّياتها الفّنّية.
�سورة جذع النخلة:

{ی  ی  ی   )مــرمي(:  �سّيدتنا  اإىل  موّجه  واخلطاب  تعاىل،  قال 
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ} )مرمي: �5(.

ي( مرمي: �5، احلج: 5، ف�سلت: 39، النمل: �0، الق�س�ص: �3. * ماّدة )ر ج ج(:  �- الفعل )ُهزِّ
الواقعة: 4.. * ماّدة )ب �ص �ص( الواقعة: 5.. * ماّدة )ز ل ز ل( الزلزال:�ـ�، احلج: �، البقرة: ��4، 

حزاب: ��. * ماّدة )ز ح ز ح( اآل عمران: �85، البقرة: 96. * ماّدة )ذ ب ذ ب( الن�ساء: �43.  الأ
لفاظ القراآن الكرمي، ال�سفحات على التوايل:  ـ ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص لأ
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بهّز  »اأمرها  النخلة)�(..  بجذع  حّركي  ملرمي  قيل  يعني:  اإليك«  »وهــزي 
اإحياء موات اجلــذع«)�(.. و»رطًبا ن�سب  اآية اأخرى يف  اجلذع الياب�ص لرتى 
ه رطًبا جنيًّا. وعلى اجلملة فـ»رطًبا«  بالهّز، اأي: اإذا هززتمِ اجلذع هززت بهزِّ
�سفل من  يختلف ن�سبه بح�سب معاين القراءات«)3(. و«اجلـذع«: هو الق�سم الأ
ال�سـجرة.. وُهّزي اإليك اأي: حّركي جذع النخلة، وا�سحبيه باجّتاهك. يقال: 

ُه وَهزَّ به، ويف »ت�ساقط« ت�سع قراءات)4(. َهزَّ
اإّن الغاية من عملّية الهّز هي �سقوط الرطب حول ال�سّيدة )مرمي(، وهذا 
وا�سح من حرف اجلّر »اإىل« الذي يفيد الغاية، واملّت�سل به �سمري اخلطاب 
حركة  اجّتــاه  يكون  اأن  يقت�سي  الــذي  مــر  الأ )مــرمي(؛  ال�سّيدة  اإىل  العائد 
وباملقابل  ال�سحب.  عن  ناجتة  مقبلة(  حركة  )اأي:  ك؛  املحرِّ باجّتاه  اجلذع 
فاإّن اجلذب يتطّلب الدفع مبا�سرة )اأي: حركة مقبلة تعقبها حركة مدبرة(، 
�سقوط  ينجم  اجلــذع  اهتزاز  وعــن  الهــتــزاز،  يتوّلد  والدفع  اجلــذب  وعــن 

الرطب )حركة هابطة(.
و »اأدخلت الباء يف قوله )بجذع(.. كما قال )تنبت بالدهن( مبعنى تنبت 
الدهن فمعنى الكالم وهّزي اإليك جذَع النخلة«)5(. »الباء مزيدة للتوكيد.. 
بالتحتية  قــراأ  ومــن  للنخلة،  ال�سمري  جعل  )ت�ساقط(  بالفوقية  قــراأ  فمن 
يعني  مر،  الأ ب�سيغة  ي(،  )ُهزِّ والفعل  للجذع«)6(.  ال�سمري  )ي�ساقط( جعل 
اأّن احلدث يقع يف امل�ستقبل القريب اإثر املبادرة بال�ستجابة، )بدللة الزمن 
ب�سيغة  ورد  ط(  )ُت�َساقمِ والفعل  الن�ّص(،  زمن  عنه  ينبثق  الــذي  النحوّي 
غري  ا،  اأي�سً )القريب(  امل�ستقبل  يف  يكون  احلــدث  وقــوع  اإّن  اأي:  امل�سارع؛ 

�- البغوي، معامل التنزيل: 3/ �93. 
حكام القراآن: ��/94. �- القرطبي، اجلامع لأ

3- العكربي، التبيان يف اإعراب القراآن: ��/95. 
4- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: ��/�05 ـ�06. 

5- الطربي، جامع البيان عن تاأويل القراآن: 7�/�6.
6- ال�سوكاين، فتح القدير: 3 /3�9. 
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من الغذائّي من الرطب اجلنّي لتقّر �ساحبة  اأّنه يوحي با�ستمرارّيٍة توّفر الأ
ال�ساأن به عيًنا. لعّل اجلهد املبذول يف هّز جذع النخلة كان مدعاة لتي�سري 
الو�سع )الولدة(. جاء يف التف�سري حول »اأجاءها« قوله: » واملعنى: اأّن َطْلَقها 
اأجلاأها اإىل جذع النخلة، ثّم ُيحتمل اأّنها اإّنا ذهبت اإىل النخلة طلًبا ل�سهولة 

الولدة للت�سّبث بها، ويحتمل للتقوية وال�ستناد اإليها« )�(.
ال�سّيدة  عليها  كانت  التي  النف�سّية  للحالة  حماكًيا  جاء  ال�سجرة  هّز  اإّن 
ي�سبه  ما  زاولــت  فقد  املخا�ص؛  وقــت  �سّيما  ل  وحــزن،  )مــرمي( من خــوف 
�سقاط النف�سّي على النخلة؛ حيث امت�صَّ هزُّ اجلذع ن�سبة لي�ست بالي�سرية  الإ

مّما كان يعتلجها من رهبة ورعب.
عن  ف�سال  والن�سجام..  التوافق  بهذا  تتمّثل  امل�سهد  جمالّية  فاإّن  وعليه، 
ما حلركة اهتزاز النخلة من جمال وتعبري عن احلياة. وُيالَحظ جانٌب من 
جوانب جمالّيات احلركة فيما يرتّتب على اهتزاز النخلة من ت�ساقط الرطب 
متكّررة«..  »اأفقّية/  حركًة  نتخّيْل:  لمِ رائعة!.  جمالّية  �سورة  اإّنها  اجلنّي.. 
فقّية وال�ساقولّية  »مقبلة/ مدبرة«.. وحركة �ساقولّية/ هابطة، واحلركتان )الأُ
جذع  اهتزاز  اأّن  اأي:  �سببّية؛  عالقة  وبينهما  متعاقبتان،  عليها(  املتعامدة 
اأن  على  اجلذع  اهتزاز  نخّرج  اأن  وميكن  الرطب،  ت�ساقط  يف  �سبب  النخلة 
املق�سود به اهتزاز �سعفه؛ من باب اإطالق الكّل واإرادة اجلزء.. ويفَهم من 
والتدريج  )والتعاقب  التدريج  على  ال�سقوط  تعاقب  »ت�ساقط«  الفعل  �سيغة 

مظهران من مظاهر احلركة(؛ وهو ما يوحي بدميومته املقرتنة بالهتزاز.
قد  ال�سعف  فاإذا  اجلذع  اأعلى  اإىل  نظرت  هّزت  فلّما  نخًرا،  جذًعا  »كان 
طلع، ثّم نظرت اإىل الطلع قد خرج من بني ال�سعف، ثّم اخ�سّر، ف�سار َبَلًحا، 
ثّم احمّر ف�سار زهًوا، ثّم رطًبا، كّل ذلك يف طرفة عني، فجعل الرطب يقع 

بني يديها ل ين�سدخ منه �سيء«)�(.
�- الرازي، التف�سري الكبري: ��/��0ـ�03. 

�- العكربي، التبيان يف اإعراب القراآن: ��/95.
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وعليه فاإّننا ن�سـتطيع اأن نطلق ملخّيلتنا العنان؛ فنتخّيل احلركة الهتزازّية 
ال�سنجابّي  وباّللون  ال�سعفة(،  )لون  خ�سر  الأ باّللون  ملّونة  ال�سورة  يف هذه 
بالّلون  ملّونة  امل�سهد  هــذا  يف  الهابطة  احلركة  ونتخّيل  اجلـــذع(..  )لــون 
�سود )وكّلها من األوان الرطب(.. اإذا مّت لنا  حمر اأو الأ �سفر الذهبّي اأو الأ الأ
ذلك ف�سيتحّقق التمّتع بجماٍل )مرئّي ـ متخيَّل(!. وهنا نت�ساءل: األي�ص مثل 
هذه اجلمالّية مدعاة لتخفيف �سّدة ال�سغوط النف�سّية التي كانت تعاين منها 

ال�سّيدة )مرمي(؛ مّما يدخل يف وظيفة اجلمال وغايته النفعّية؟. 
معجزة الع�سا:

ه اإىل )مو�سى عليه ال�سالم(: قال تعاىل، واخلطاب موجَّ
- {ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ } )النمل: �0(.

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک    } -
ک  ک  گ  گگ  گ         ڳ  ڳ } )الق�س�ص:�3(.

كانت ع�سا مو�سى اإحدى املعجزات التي تقّدم بها اإىل )فرعون( تاأكيًدا 
ل�سدق نبّوته، وحتّدًيا ملجموع ال�سحرة الذين ا�ستنفرهم مولهم )فرعون( 

. لوا )مو�سى( باحلبال والع�سيَّ لُينازمِ
واملعنى:  بي�ساء..  كاأّنها جاّن(، قال: اجلاّن حّية  يف »قوله تعاىل: )تهتّز 
اأّن الع�سا �سارت تتحّرك كما يتحّرك اجلاّن حركة خفيفة، قال وكانت يف 
َظمها بالثعبان  �سورة ثعبان؛ وهو العظيم من احلّيات ونحو ذلك. �سّبهها يف عمِ
ويف خّفتها باجلاّن، ولذلك قال تعاىل مّرة )فاإذا هي ثعبان(، ومّرة )كاأّنها 

ا«)�(. جاّن(. واجلاّن ال�سيطان اأي�سً
لي�سغلها               املتلّقي  اأمام  ُمتاحة  ُف�سحٌة   » جانٌّ »كاأّنها  الت�سبّيه  ال�سورة  ويف 

�- ابن منظور، ل�سان العرب: 98/�3. 
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والتخريجات  يحاءات  الإ لتعّدد  جمال  هذا  ويف  لها ..  تخّيُله  عليه  ميلي  مبا 
الت�سبيُه  اأُبطل  )وقد  وال�سحر.  اجلّن  بني  قائمة  العالقة  اإّن  املتلّقي..  اأمام 
»ع�سا  انتماء  �سبهة  تبطل  وبذلك  لكونه جمــاًزا(؛  تخريجها على احلقيقة 
عن  ال�سحر  �ُسبهَة  تنتفي  وهكذا  احلقيقة،  على  اجلــاّن  عامل  اإىل  مو�سى« 
)مو�سى عليه ال�سالم(، وتثبَّت له اإحدى معجزاته. وقد قيل: »واأّما ت�سبيهها 
ة حركتها و�سرعتها كاجلاّن وهي يف  فَّ باجلاّن فاملراد باأّنها يف اهتزازها وخمِ

�سورة الثعبان«)�(.
تعاىل )وىّل  قوله  تتمثل يف  ينتهي بحركة مدبرة؛  امل�سهد  اأّن هذا  وُيذَكر 
قبال جاءت �سريحة يف �سورة »الق�س�ص«.  ب(.. لكّن الدعوًة لالإ مدبًرا ومل ُيعقِّ
)ومفهومة يف �سورة النمل( تر�سم م�ساًرا معاك�ًسا يخّفف من احلالة النف�سّية 
التي اعرتت يف حينها )مو�سى عليه ال�سالم( متمثلة يف اخلوف.. وعليه فاإّن 
قبال كانت مدعاة لنقالب  الإ اإىل  ال�سالم(  تعاىل )ملو�سى عليه  دعوة اهلل 

اخلوف اإىل اأمن واطمئنان و�سكينة. 
احلركة الثعبانّية:

ز  اإذا كان لتوليد احلركة الهتزازّية �سروط فالبّد من وجود م�سدر جمهِّ
للطاقة يوّلد الهتزاز، ويغّذي اجل�سم بالطاقة التي يفقدها عند كّل تذبذب 
ّنها معجزة رّبانّية اأكرث مّما هي  ة مو�سى معنوّية خفّية لأ )والطاقة هنا يف ق�سّ
يدة ُتعيد اجل�سم اإىل و�سع  طاقة ماّدّية(.. ووجود الطاقة اإىل جانب القّوة املُعمِ
»لع�سا مو�سى«،  بالن�سبة  الطاقة كانت حقيقّية وفاعلة  اإّن هذه  ال�ستقرار. 
قوله  ر  ُيف�سَّ وبهذا  ال�سحرة وحلبالهم،  ّي  �سمِ لعمِ بالن�سبة  لة  متخيَّ كانت  بينما 
تعاىل )تلقف ما �سنعوا(.. »واحلّية ا�سم جن�ص ينطبق على ال�سغري والكبري 
العظيم  وهو  ثعباًنا  ال�سالم  عليه  األقاها  حني  انقلبت  وقد  والذكر،  نثى  والأُ
من احلّيات كما يف�سح عنه قوله تعاىل: )فاإذا هي ثعبان مبني(. وت�سبيهها 
جاّن(  كاأنها  تهتّز  راآها  )فلّما  �سبحانه:  قوله  يف  منها  الدقيق  وهو  باجلاّن 

�- ابن ناقيا البغدادّي، اجلمان يف ت�سبيهات القراآن: �ص �78. 
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من حيث اجلالدة و�سرعة احلركة، ل من حيث �سغر اجلّثة، فال منافاة.. 
ليق  الأ هو  ّول  والأ للحالني؛  العاّم  بال�سم  عنها  وعرّب  اأُخرى  ثعباًنا  و�ُسّميت 

باملقام«)�(.
وكما ورد ت�سبيه »ع�سا مو�سى« باجلاّن يف �سورَتي » النمل« و«الق�س�ص«، 
فكذلك ورد ذكر انقالبها ثعباًنا. وتغيري املاّدة وبعث احلياة يف اجلماد، مظهر 
وال�ستحالة  فالتغيري  �سنعه.  واإتقان  وتعاىل  تبارك  اهلل  قدرة  مظاهر  من 
تقان عن�سر مهّم من عنا�سر  �سربان من �سروب احلركة يف اجلوهر، والإ
اأم ت�سبيًها بها  اجلمال، )�سواء كانت ا�ستحالة الع�سا ثعباًنا على احلقيقة 

عراف« و»ال�سعراء«: على املجاز(، كما يف �سورَتي »الأ
ـ  { ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

عراف: �06 ،�07(. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ } )الأ
- { ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋۋ  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى  

عراف: ��8-��5(. ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی} )الأ
َا ُيرَمى اإليك باليد اأو باّلل�سان. ويف ذلك �سورة  خذ ملمِ لْقُف«: يعنى �سرعة الأ »الَّ
ة. و»اإذا« تفيد املفاجاأة وتوؤّكد �سرعة التحّول.. و»ما ياأفكون:  ا�ستعارّية ُمعربِّ

فك وهو ال�سرف وقلب ال�سيء عن وجهه«)�(. رونه من الإ اأي: ما ُيزوِّ
- { ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ } )ال�سعراء:30(.

ک  ک  گ  گ   اأّنها » حّية«: {  رت »ع�سا مو�سى« على  كذلك ُذكمِ
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ } )طه:�0(.

لو�سي، روح املعاين: �6/ �77.  �- الآ
�- البي�ساوي، تف�سريه: 48/3. 



���

وميكن تخريج كلمة »حّية« على معنى » اأفعى«، كما ل ي�ستبعد تخريجها على 
ّول اإّما اأّنها انقلبت على �سبيل احلقيقة،  اأّنها �سفة من »احلياة«. واملعنى الأ
ْن�َسنة             اأّما على معنى و�سفها باحلياة فمن باب الأَ واإّما ت�سبيًها على املجاز. 

اأو الت�سخي�ص ال�ستعارّي… 
احلركة  على  الع�سا  قــدرة  ال�سور  هــذه  من  يعنينا  فالذي  يكن  ومهما 
النتقالّية وطريقة حركتها التي نرّجح » موجّيتها« قيا�ًسا على طريقة زحف 
فْت به الع�سا؛ اإذ اإّن لكّل  فعى، وهذه ل تتعار�ص مع »الهتزاز« الذي ُو�سمِ الأ
ا من طرائق الكائنات يف  حالة خ�سو�سّياتها. وقد ذكر القراآن الكرمي بع�سً

ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ           ٺ   ڀ    } النتقالّية:  حركاتها 
ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  

چ  چ   ڇ} )النور: 45(.
حركّية الزلزل:

ال�سيء..  والزلزال حتريك  والزلزلة  ال�سيء.«)�(.  �سّدة حركة   « الزلزلة: 
اإذا زلزلت  بالك�سر فتزلزلْت. وقوله عّز وجّل: )  لزال  زمِ ر�ص  وزلزل اهلل الأ
كت حركة �سديدة.. والزلزلة التخويف والتحذير؛  ر�ص زلزالها(: اإذا ُحرِّ الأ
روا. والزلزل:  فوا وُحذِّ من قوله تعاىل )وزلزلوا حّتى يقول الر�سول( اأي: ُخوِّ
زعاج ال�سديد،  �سل احلركة العظيمة والإ هوال. والزلزلة يف الأ ال�سدائد والأ
عن  كنايٌة  يقول...«(  حّتى  »وُزلزلوا  )يف  ههنا  وهو  ر�ــص«  الأ »زلزلة  ومنه 

التخويف والتحذير؛ اأي: اجعل اأمرهم م�سطرًبا متقلقال غري ثابت)�(.
العاّم  نا  لَفْهممِ مغايرة  بخ�سو�سّية  ينفرد  ــزال(  ــزل )ال مو�سوع  ويكاد 
َا يرتّتب على حدوثه من دمار مرعب وخراب يق�سي  للمدلولت اجلمالّية؛ ملمِ
ر�ص مع ما فيها من اجلبال ببخار  على مظاهر اجلمال. قالوا: »اإّن زلزلة الأ

�-الرازي، التف�سري الكبري: �3/�. 
�- ابن منظور، ل�سان العرب: ��/ 304 ـ 307. 
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كها«)�(. وهذا يعني اأّن يف ظاهرة الزلزل مظاهَر  ر�ص فيحرِّ يجتمع حتت الأ
على  وطبيعّية  بيئّية  كــوارث  من  ن�سان  الإ يواجه  ما  اأعنف  من  ُتعّد  حركّية 
ر�ص، ل �سّيما اإذا ما اقرتنت بثورة بركان. ويذكر اجليوفيزيائّيون  �سطح الأ
عن  وتنتج  الطبيعّية،  الظواهر  اأعنف  هي  ر�سّية  الأ الهّزات  اأو  الــزلزل  اأّن 
حركة اهتزازّية �سريعة يف ال�سخور القريبة من ال�سطح، ول ت�ستغرق الهّزة 
الواحدة وقًتا طويال؛ ومع ذلك قد يكون الدمار الناجت هائال. فالزلزال هو: 
اأو الطبقات  ر�ص  الأ ارتعا�ص.. واهتزاز.. ومتّوج.. وحتّرك عنيف يف ق�سرة 
ر الزلزالّية تنتقل  رة يف البوؤَ الداخلّية القريبة من ال�سطح.. اإّن الطاقة املتحرِّ
ر�ص على �سكل موجات يف جميع الجّتاهات. فاملوجات املّتجهة  يف باطن الأ
ر�ص  رة للمباين واملن�ساآت، وعليه فاإّن الأ اإىل ال�سطح ت�سبب الهتزازات املدمِّ
ر�ص  اأبعد ما تكون عن ال�سكون. هذه احلركة هي انعكا�ص لدينامّية الأ هي 

وا�ستمرارها)�(.
ن:  ممِ اّللغة  الزلزلة يف  اأ�سل  فــاإّن  كوا  ُحرِّ اأي:  ُلــوا«:  ُزْلــزمِ  « معنى  كان  واإذا 
زالة،  َزاَل ال�سيء عن مكانه، فاإذا قلَت: زلزلُته؛ فتاأويله اأّنك كّررت تلك الإ اأَ
فاء  فيه  كــّررت  تكرير  فيه  كان  ما  وكــّل  معناه،  مب�ساعفة  لفظه  ف�سوعف 

الفعل)3(.
قال تعاىل: { ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ  

ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ} )البقرة:��4(.
ويجوز اأن يكون اأ�سل الكلمة من »زّل عن املو�سع« اأي: زال عنه وحتّرك. 
وزلزل اهلل قدمه اأي: حّركها، وهذا اللفظ ي�ستعمل يف تهويل ال�سيء)4(. اإّن 

�- ينظر: الرازي، امل�سدر ال�سابق: 343/�8. 
�- ينظر: د. �سهل عبد اهلل ال�سنوي، مقّدمة يف الزلزال: �ص �4 ـ �6، �9. 

3- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: �9/6. 
حكام القراآن: ��/ 3.  4- القرطبي، اجلامع لأ
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اخلائف ل ي�ستقّر بل ي�سطرب قلبه؛ ولذلك ل يقال هذا اإّل يف اخلوف املقيم 
البيايّن  الت�سويَر  الن�ُص  اعتمد  فقد  وعليه  ال�سكون،  ب  ُيذهمِ ّنه  لأ د)�(؛  املُقعمِ
ة والُعنف  دَّ ا لهذا الفعل من اإيحاء بال�سِّ ُلوا(؛ ملمِ اإطاًرا ل�ستعارة مكنّية يف )ُزْلزمِ
اللذين ين�سجمان مع الو�سع النف�سّي للمجاهدين ال�سامدين يف تلك املعركة 
ية يف غزوة »اخلندق« حني اأ�ساب  ذات الباأ�ص ال�سديد. قيل: نزلت هذه الآ
ُلوا« دقيًقا  امل�سلمني ما اأ�سابهم من اجلهد واحلزن)�(. ولقد جاء الفعل »ُزْلزمِ
العنيف  »التحريك  هو  الزلزال  واأ�سل  الزلزال،  من  فهو  ال�سياق،  هذا  يف 

ال�سديد« )3(.
زالة على معنى النقلة  ج حركة الإ َزاَل ال�سيء عن مكانه« ُتخرَّ اإّن عبارة: »اأَ
زلزال  بني  والرابط  رة.  املتكرِّ احلركة  اإىل  يرجع  ــة  زال الإ وتكرار  ينّية،  الأ
مر الذي  احلرب وزلزلة القيامة يتجّلى بتذكري املجاهدين بيوم القيامة؛ الأ
يحّفزهم على ال�ست�سهاد يف �سبيل اهلل تبارك وتعاىل ُقُدًما واختياًرا؛ فالثمن 

هو اجلّنة. 
ر�س: خ�ْسف الأ

قال تعاىل:

ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ    }  -
ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ}  چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  

)العنكبوت:40(.
 { ٺ  ٺ    ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    }  -

)الكهف:98(.

�- تنظر: النازعات: 6ـ9. 
�- ينظر: الرازي، امل�سدر ال�سابق: �9/6. 

3- ينظر: ال�سّكاكّي، مفتاح العلوم: �ص�84.. ويحيى العلوي، الطراز: �ص�/�45. 
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ر�ص بالكفار والطغاة والعتاة، على  لقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل خ�سف الأ
الكرمي  القراآن  ذكره  وقد  والعذاب..  العقاب  و�سائل  من  و�سيلة  اأّنه  اأ�سا�ص 
النوع من  ر من هذا  التي حُتذِّ يــات  الآ تعّددت  العربة. ومن هنا  يف معر�ص 
العقاب: { ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ } 

)النحل:45(.
ب�سيغة  اأربع  الكرمي)�(،  القراآن  يف  مّرات  ثماين  )اخل�سف(  ماّدة  تكّرر 
نكارّي:  الفعل املا�سي، ومثلها ب�سيغة امل�سارع. ويالحظ تكرار ال�ستفهام الإ
من  »اأاأمنتم.. اأفاأمنتم.. اأفاأمن..« الذي يخرج اإىل التهديد مقرتًنا بفعل الأ
يكون  قد  ال�ساّلني..  بهوؤلء  ر�ص  الأ وقوع خ�سف  باإمكانّية  وذلك  مان،  الأ اأو 
يوم  يكون  وال�سمول  العموم  �سامال،  ا  عامًّ يكون  وقد  حمّليًّا؛  ر�ص  الأ خ�ْسف 
ر�ص زلزالها، وتفقد توازنها، ويتبعها قذف ما يف  القيامة، حيث تزلزل الأ

باطنها من ُحَمم.
ـ{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ} )امللك:�6(.
ملّا   « اأّنه  اإذ  اأمر )قــارون(؛  واأّمــا اخل�ْسف املحّلّي املحدود فكما كان من   
ذكر تعاىل اختيال )قارون( يف زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عّقب 
ر�ص«)�(. فابتلعته وكنوَزه على مراأًى مّمن  على ذلك باأّنه خ�سف به وبداره الأ

حوله... 
ويف قوله تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  
�سراء: 68(، ينتفي ائتمان اخل�سف  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ} )الإ
من  اأزمــة  على  تعقيًبا  اإّنــا جاء  اجلانب  على هذا  والتاأكيد   .. الــرَبّ بجانب 
مي�ّسه ال�سرُّ يف جانب البحر، واملق�سود به الغرق يف عمق البحر. فـ»اخل�سف 
واخل�سوف: هو دخول ال�سيء يف ال�سيء.. وقوله {ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ} 

لفاظ القراآن الكرمي، ��3ـ�33. �- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص لأ
�- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 3 /�40. 
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بكم جانب الرّب.. فالغرق تغييب حتت املاء، كما اأّن اخل�سف تغييب  اأي: نغيِّ
حتت الرتاب«)�(.

)امللك:   { ڇ  چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    } ـ 
رها  �سخَّ التي  بـ»الذلول«  ر�ص  الأ ت�سف  اأخرى  اآية  �سبقتها  ية  الآ �6(. هذه 
اهلل عز وجل لبني اآدم، وحّث النا�ص على امل�سي يف مناكبها كنايًة عن ال�سعي 
ًدا  نكارّي مهدِّ والتمّتع برزق اهلل عز وجل.. ثّم ا�ستاأنف باأُ�سلوب ال�ستفهام الإ

َعم.  ر�ص بالع�ساة، ومبنكري النِّ بخ�سف الأ
حّتى  بهم  اخل�سف  عند  ر�ــصَ  الأ ك  يحرِّ وجل  عز  اهلل  اإّن  معناه:  »قالوا: 
ر�ُص فوَقهم متور،  ت�سطرب وتتحّرك فتعلو وهم يخ�سفون فيها؛ فيذهبون والأ

فتلقيهم اإىل اأ�سفل ال�سافلني«)�(.
الزلزالّية«- »النُُّذر  اإذا كانت مهاّم  ير}:  َنذمِ َكْيَف  َف�َسَتْعَلُموَن  ويف قوله { 
الزلزايل،               التدمري  اّتــقــاء  احلــديــثــة-  ال�سطالحّية  العلمّية/  بدللتها 
ْكر »النُُّذر« يف ال�سورة ورد على �سبيل تفادي     اأو التخفيف من خماطره. فاإّن ذمِ
عمال  ب اإليه ب�سالح الأ وقوع الزلزال؛ وذلك بخ�سية اهلل جل جالله والتقرُّ
»الزلزل«  درا�سة  بني  الفروق  اأحد  وهذا  الكرمي.  القراآن  اإليها  يدعو  التي 
الظاهرة  هذه  من  التحذير  وّظف  الكرمي  القراآن  اإّن  حيث  ودينيًّا؛  علميًّا 

للهداية وتقومي �سلوك العباد. 
احلركة الزلزالّية يف م�ساهد يوم القيامة:

مـّرة  )َمـــْوًرا(  وامل�سدر  مّرتني،  ــوُر(  )مَتُ الفعل  الكـرمي  القـراآن  يف  ورد 
ك، جاء وذهب، ومنه قوله تعاىل)3(: واحدة. وَماَر: حترَّ

 -{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ} )امللك: �6(. 

�- ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: ��/��. 
�- الرازي، امل�سدر نف�سه: 70/30.

3- الرازي، خمتار ال�سحاح، ماّدة »م و ر«: �ص 639. 
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-{ ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ } )الطور:9(. 
�سورة  يف  بينما  متــور..  التي  هي  ر�ــص  الأ اأّن  املُلك«   « �سورة  يف  نالحظ 
وُر َمْوًرا: متوج موًجا. وامَلْور: خروٌج عن  »الطور« ال�سماء هي التي متور. ومَتُ

وٌُّج.. ٌد ومَتَ املكان وَتَردُّ

ويف اأّول �سورة »احلّج« نقراأ قوله تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  
»اختلف  لقد  )احلـــج:�،�(.   { ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ّدة ؛ فقيل هي  اأهل العلم يف وقت كون الزلزلة التي و�سفها جّل ثناوؤه بال�سِّ
كائنة يف الدنيا قبل يوم القيامة.. وقيل قبل ال�ساعة.. وقيل هذا يف الدنيا 

قبل يوم القيامة« )�(. 
ويالحظ اأّن �سمة التنا�سق اجلمايّل تتجّلى يف جزئّيات امل�سهد، ويف جْر�ص 
لفاظ اإيقاًعا يتنا�سب مع  لفاظ ليدّل على �سورة معناه، وليوؤّلف مع بقّية الأ الأ
ف�ساء امل�سهد من جهة.. ويف اّت�ساق امل�سهد كّله مع ال�سياق الذي ُيعر�ص فيه 
من جهة اأخرى. وم�ساهد يوم القيامة كّلها م�سوقة لغر�ص دينّي عن طريق 
ية يكاد ينح�سر ت�سوير هول يوم القيامة يف النفو�ص  الوجدان.. ويف هذه الآ
ّول املوّجه اإىل»النا�ص« جميًعا.  دمّية الواعية، وذلك من خالل اخلطاب الأ الآ

وتنطلق حركة امل�سهد النف�سّية بدًءا بالغر�ص الدينّي { اّتقوا ربَّكم }..
بعنف  امل�سهد  يلي من جزئّيات  ما  الغاية  لهذه  الكرمي  القراآن  يوّظف  ثّم 
دين، ولي�ص  امل�ساهمِ املتلّقي يف مو�سع  الرهيبة. ولعّل و�سع  الزلزالّية  حركته 
امل�ساركني يف هذا امل�سهد، جاء من باب كون امل�سهد اإنذارّي وتهديدّي، الغاية 
وىل منه ترغيب النا�ص يف تقوى رّبهم من خالل ترهيبهم بزلزلة ال�ساعة  الأ

�- الطربي، تف�سريه: �09/�7. 
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كرب. اأي: اإّن »فائدة ذكر  وما يتبعها من ت�سوير اأحوال النا�ص يوم الفزع الأ
ال�سالح.  للعمل  وال�ستعداد  له  التاأّهب  على  التحري�ُص  اليوم  ذلك  هول 

ّنها حا�سلة متيّقن وقوعها«)�(.. وت�سمية الزلزلة بـ»�سيء« لأ
اإّن ثنائّية »الرتغيب/ والرتهيب« تقيم تقابال فاعال تتمّخ�ص عنه نتائج اأكرث 
َي بت�سوير اأحد طريف الثنائّية هذه. ولهذا جند اإحدى اأهّم  عمًقا مّما لو اكُتفمِ
�سلوب القراآيّن يف عر�ص م�ساهد يوم القيامة اأّنه يقابل دائًما بني  �سمات الأ
�سَور عذاب اأهل النار و�سَور نعيم اأ�سحاب اجلّنة.. ويحتمل اأن يعود ال�سمري 
كرب« من ال�ساحلني  يف )ترون( و)ترى( اإىل الذين » ل يحزنهم الفزع الأ

ه اإليهم اخلطاب: { پ پ پ ڀ ڀ} )النمل:89(.. املوجَّ
حوال النا�ص املفزعة والرهيبة حال زلزلة  اإذن نحن اأمام م�سهد مرئّي لأ
فراد؟. قلنا:  ال�ساعة.. » فاإن قلت: مَل قيل اأّول: »ترون«، ثّم قيل: »ترى« على الإ
ّن الروؤية اأّول علقت بالزلزلة، فجعل النا�ص جميًعا رائني لها، وهي معّلقة  لأ
منهم  واحد  كلَّ  يجعل  واأن  ْكر، فالبّد  ال�سُّ من  على حال  النا�ص  بكون  اآخًرا 
رائًيا ل�سائرهم. و�سمري املفعول يف »ترونها« يحتمل اأن يرجع اإىل الزلزلة،  
ّن  قرب رجوعه اإىل »الزلزلة« لأ اأو اأن يرجع اإىل »ال�ساعة« لتقّدم ذكرهما، والأ

م�ساهدتها هي التي توجب اخلوف ال�سديد«)�(.
ويرّتتب على ذْكر الزلزلة ثالثة اأحوال: 

ـ { ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ } الذهول حالة 
وخ�ّص  نف�سّية.  حالة  بدورها  هي  التي  املفاجئة  الده�سة  تعقب  ة،  ذهنيَّ

ٿ   تعاىل {  قوله  فعله.. ويف  اإجناز  اأحر�ص فاعل على  ّنها  لأ املر�سعة 
�سقاط يوحي بحركة هابطة تنا�سب  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ } جند الإ
على  للتاأكيد  –رمّبا-  �سقاط  الإ وخ�صَّ  الذهنّي.  والذهول  الندها�ص  و�سع 

حكام القراآن: ��/4 ،5.  �- القرطبي، اجلامع لأ
�- الرازي، التف�سري الكبري: 4/�3.
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جيال بقيام ال�ساعة. انقطاع الن�سل، وو�سع حّد لتعاقب الأ
مر الذي  ـ { ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ}. قيل »من �سّدة الأ
قد �ساروا فيه قد ده�ست عقولهم وغابت اأذهانهم فمن راآهم ح�سب اأّنهم 
�سكارى« )�(.. وقيل »اأي: من هولها ومّما يدركهم من اخلوف والفزع؛ وما 
هم ب�سكارى من اخلمر، وقال اأهل املعاين: وترى النا�ص كاأّنهم �سكارى«)�(.. 
وقيل » ما هم ب�سكارى على احلقيقة، ولكّن عذاب اهلل �سديد.. اإّن الزلزلة 
حاديث يف  كر اإّنا يراه كّل اأحد على غريه«)3(.. »والأ يراها اجلميع واأثر ال�سُّ

ثار كثرية جًدا«)4(. اأهوال يوم القيامة والآ
هم  )ومــا  والثاين  الت�سبيه،  على  �سكارى(  النا�ص  )وتــرى  ّول  الأ الق�سم 
اإىل احلال  الثالث الذي يعود بنا  ب�سكارى( على التحقيق. وهذا هو احلال 
والرهبة  الفزع  الذهنّي حالة )ذهول املر�سعة( من حيث  »النف�سّي/  ّول  الأ
التوازن.  فْقد  حيث  من  اأي:  ن�سان،  الإ حركة  على  الذهن  �سيطرة  وعــدم 
وىل  الأ اأّن  �سكارى(..  )النا�ص  الثالثة  واحلالة  وىل  الأ احلالة  بني  والفارق 
الثالثة تكون احلركة غري  )ذهول املر�سعة( تكاد جتّمد احلركة، بينما يف 

هادفة )ع�سوائّية( وعنيفة.
حيث  بو�سوح؛  والتعري�ص  الكنائّي  �سلوب  الأ يتجّلى  الكرمية  يــات  الآ ويف 
ينتظم فيها اأكرث من كناية، فـالزلزلة ُيراد بها اختالل نظام الكون. »تذهل 
حمٍل  ذات  كّل  و»ت�سع  الفزع..  رهبة  بها  يــراد  اأر�سعت«  عّما  مر�سعة  كّل 
حملها« اإ�سافة اإىل �سّدة الذعر، فالعبارة ت�سري اإىل انقطاع الن�سل، و»ترى 
حركاتهم  على  �سيطرتهم  وعدم  توازنهم  فْقدمِ  اإىل  اإ�سارة  �ُسكارى«  النا�ص 
يقاعات  الإ مع  القيامة،  يوم  ل�سورة  البيايّن  التاأطري  وهذا  وت�سّرفاتهم. 

�- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 3 / �06. 
�- القرطبي، امل�سدر ال�سابق: ��/5. 

3- البي�ساوي، تف�سريه: 4/ ��3.
4- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: 3 / �06. 
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احلاّدة والعنيفة، تقّرب اإىل اأذهاننا حدًثا م�ستقبليًّا ل بّد منه.
َفْقدمِ التوازن الناجمة عن ال�ُسْكر، وبني  اإقامة عالقة بني حالة  اأّن  ويذكر 
كرب فيها ملمح بالغّي يوحي با�ستعارة  حالة َفْقدمِ التوازن من هول الفزع الأ

ت�سويرّية على �سبيل التمثيل.
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املبحث الثالث
ان�صيابّية احلركة الت�صويرّية

احلركة االن�سيابّية

وتتطّلب  ومن�سجم،  متوافق  ب�سكل  احلركة  ا�ستمرارّية  تعني  االن�سيابّية: 
االنتقال  يتّم  حّتى  واخلارجّية،  الداخلّية  الِقوى  على  وال�سيطرة  التحّكم 

ال�سليم بني مراحلها املتوالية.
تعني:  احلّرة  فاحلركة  ومقّيدة.  حّرة،  نوعني:  على  االن�سيابّية  واحلركة 
اال�ستمرار، واحلركة املقّيدة تعني: الَقْطَع مع عدم االإخالل بالتوازن العاّم 
البدء  بني  ما  نف�سها  تعيد  حركة  فهي  املتكّررة،  احلركة  اأّما  للحركة)�(. 

واملنتهى. و�ستناول يف هذا املحور احلركتني: امل�ستمّرة واملتكّررة.
حادي ع�صر: احلركة امل�صتمّرة )الدميومة (

اأنواع، منها: املّت�سلة، واملتكّررة،  احلركة امل�ستمّرة تقابل املتقّطعة، وهي 
املتحّرك  بّد حلركة  وال  �ساكن ومتحّرك،  اإىل  الكائنات  وت�سنف  والدورّية. 
لي�ست  اأي:  والزمان(؛  املكان  يق�سر )يف  وقد  يطول  قد  اأجل،  اأو  مدًى  من 
اأبدّية. وقد تعني ا�ستمرارّيُة احلركة االّت�ساَل احَلَركّي وعدَم االنقطاع. وقد 
تكون متقّطعة، ولكّن حدوثها يتعاقب ب�سكل دورّي منتظم. ومن م�سطلحات 
بدّية، الالمتناهية.  زلّية، ال�سرمدّية، االأ هذا النوع من احلركة: الدميومة، االأ
ودالالتها جميًعا على احلقيقة فيما يّت�سل ب�سفات اهلل تبارك وتعاىل، وعلى 

املجاز مع كّل خملوق حادث.. 
من الالمتناهي: قوله تعاىل يف �سفة كلمات اهلل عز وجل: 

{ ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        
جئ  حئ       مئ} )الكهف:�09(. )نفد ال�سيء( اإذا مّت وفرغ.. )ولو جئنا 

�- ينظر: د. اأمني اأنور اخلويل و د. اأُ�سامة كامل راتب، الرتبية احلركية: �ص 32.
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مبثله مدًدا( اأي: زيادة على البحر عدًدا اأو وزًنا)�(.
ـ {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ} ) لقمان:27(. قيل: ق�سد )بالكلمات( الكالم 
تفخيًما..  اجلمع  ب�سيغة  عنها  العبارة  جازت  له..  منتهى  ال  الذي  القدمي 
و)لنفد البحر( قبل اأن ينفد ثواب من قال: »ال اإله اإال اهلل».. اإّن كلمات اهلل 
تبارك وتعاىل غري متناهية، وعْلمه حميط بكّل �سيء، فهو يعلم ما يف الوجود 
جنا�ص كّلها.. وما يف ال�سجرة من ورق وما فيها  »من مثاقيل الّذّر.. ويعلم االأ
ف فيه من �سروب الطعم واللون؛ فلو �سّمى كّل  من �سروب اخللق وما يت�سرَّ
داّبة وحدها و�سّمى اأجواءها على ما علم من قليلها وكثريها وما حتّولت عليه 
حوال وما زاد فيها يف كّل زمان، وبنّي كّل �سجرة وحدها وما تفرعت  من االأ
اإليه وقدر ما ييب�ص من ذلك يف كّل زمان، ثّم كتب البيان على كّل واحد منها، 
ما اأحاط اهلل جّل ثناوؤه به منها، ثّم كان البحر مداًدا لذلك البيان الذي بنّي 
�سياء، ميّده من بعده �سبعة اأبحر لكان البيان  اهلل تبارك وتعاىل عن تلك االأ

�سياء اأكرث)2(. عن تلك االأ
وقوله تعاىل: { ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  
پپ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ی  
24ـ25(.  )اإبراهيم:  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ} 
قيل: » امَلَثل: قول �سائر لت�سبيه �سيء ب�سيء. و)كلمة طيبة( هي قول »ال اإله اإال 
اهلل«، )ك�سجرة طّيبة( وهي النخلة؛ يريد ك�سجرة طّيبة الثمر.. هي �سجرة 
وكذلك  ال�سماء؛  يف  اأعالها  و)فرعها(  ر�ص  االأ يف  ثابت  اأ�سلها  اجلنة  يف 
الكلمة را�سخ يف قلب املوؤمن باملعرفة والت�سديق؛ فاإذا تكّلم بها  اأ�سل هذه 

ې  تعاىل:{  اهلل  قال  وجّل.  عّز  اهلل  اإىل  تنتهي  حّتى  حُتَجب  فال  عرجت 
اأُكَلها( تعطي ثمرها  ې ى ى ائ ائ ەئ}. )توؤتي 

حكام القراآن، ��/ 68.  �- ينظر: القرطبي، اجلامع الأ
2- القرطبي، امل�سدر نف�سه، ��/ 69، 77. 
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)كّل حني باإذن ربها( واحلني يف اللغة هو الوقت، وقد اختلفوا يف معناه ها 
كذلك   « القرب«)2(.  قيل:  خرة(  االآ )ويف   .. ال�سنة  »)احلني(  قيل:  هنا«)�(. 
اإىل ال�سماء ويناله بركته  كلمة االإميان ثابته يف قلب املوؤمن، وعمله ي�سعد 

وثوابه كّل وقت«)3(.
ح لنا كيفّية االحتفاظ  اإّن متابعتنا حلركة )توؤتي( تو�سّ اأن نقول:  ميكننا 
املكان  با�ستمرارّية  االحتفاظ  طريق  عن  حني(؛  )كّل  الزمان  با�ستمرارّية 

)وفرعها يف ال�سماء(؛ اأي: ميتّد دومنا حتديد )اأي: ال نهائّي(. 
فعال الناق�سة: ) اال�ستمرار، التحّول، ال�سريورة ( االأ

ا�ستمرار  اأو  احلركة  ا�ستمرار  على  تدّل  الناق�سة  فعال  االأ من  عدد 
حوال  الو�سع والهيئة.. كما اأّن منها ما يدّل على التحّول اأو ال�سريورة. واالأ
مظاهر  اأو  حركّية  ظواهر  ال�سريورة(   - التحّول   – )اال�ستمرار  الثالثة: 
اأم  ين«..  »االأ »نقلة« يف  كانت حركة  �سواًءا  التغرّي،  تدّل على  ّنها  الأ للحركة؛ 
ا« يف »الكّم«..اأم »كوًنا اأو ف�ساًدا«  ا اأو نق�سً »ا�ستحالة« يف »الكيف«.. اأم »منوًّ
فعال الناق�سة من داللتها  يف اجلوهر.. وُيذَكر اأّن بع�ص اللغوّيني جّردوا االأ

على احلدث!)4(.
وقد ي�سّح هذا على »احلدث« من حيث الداللة ال�سرفّية اأو اللغوّية. غري 
اأّن »كان« يدّل على »الكينونة«.. و»�سار« على  اأّننا يف املنظور احَلَرِكّي جند 
منها  كّل  يدّل  برح«  و»ما  انفّك«  و»ما  فتئ«  و»ما  دام«  و»ما  »ال�سريورة«، 
والدميومة داللة حركّية،  وال�سريورة  الكينونة  ولكّل من:  »الدميومة«.  على 
امل�ستمّرة،  احلركة  على  هنا  و�سنقت�سر  حدًثا..  اأي:  فعال  تعني  واحلركة 

مو�سوع البحث، من خالل بع�ص النماذج:
�- البغوي، معامل التنزيل، 32/3.

2- الثوري، تف�سريه، �/�56. 
3- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني، �/333. 

4- ينظر: اأحمد احلمالوي، �سذا العرف يف فّن ال�سرف، �ص 83. 
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: - ا�ستمرارّية ظلَّ

يف  َيِرد  ما  وغالًبا  الكرمي)�(.  القراآن  يف  مّرات  ت�سع   ) )َظلَّ الفعل:  َيِرد 
ميكن  فاعل(،  )ا�سم  ا  م�ستقًّ و�سًفا  خرُبه  ويكون  ال�سرطّية،  اجلملة  �سياق 
فما  م�سارع.  فعل  اأو  الو�سف،  بثبوتّية  الّت�سامه  م�سّبهة  �سفة  اإىل  ينقل  اأن 
ّن ا�سمّية  دة؛ وذلك الأ كان خربه و�سًفا م�ستّقا، فاإّنه ي�سّور هيئة حركّية جممَّ
الو�سف جّردته من الداللة على الزمانّية، ومن هنا كان ح�سولها مرتبًطا 
بح�سول فعل ال�سرط، فاإذا كان الفعل يف �سيغة املا�سي، كانت اال�ستمرارّية 
فعال  اأو االأ اإىل الفعل  يف املا�سي )ما�سي م�ستمّر(، وقد متتّد اال�ستمرارّية 
اال�ستمرار  حالة  اأّن  تقّدم  مّما  يّت�سح  ال�سورة..  جوانب  تكّمل  التي  التالية 

تكون �سفة حلركة جارية. 
 اال�ستمرار والدميومة :

فيها  َوَرَد  التي  يات  االآ من  احلركّي:  االّت�سال  ودميومة   » »َظلَّ حركّية 
( ميّثل ا�ستمرارّية االّت�سال احَلَركّي قوله تعاىل: { ۅ  ۅ   الفعل )َظلَّ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   
وئ  ۇئ     ۇئ } )احلجر: �4ـ�5(. اأي: ولو فتحنا على هوؤالء امل�سركني 
ت اأب�سارنا  باًبا من ال�سماء فطفقوا فيه ي�سعدون جلحدوا، ولقالوا: اإمّنا �ُسدَّ

بال�سحر فتتخايل غري ما نرى؛ بل �َسَحرنا )حممد( فال نب�سر)2(.
ت�سّور  يف  الذهن  وظيفة  دور  ياأتي  اإذ  َل،  املتاأمِّ ال�سورُة  هذه  ت�ستوقف 
املفتوح  الباب  عرب  فيه  اال�ستمرار  ومتابعة  ال�سماء؛  اإىل  العروج  توا�سل 
ر  ونذكِّ  .)» »َظلَّ الفعل  خالل  )من  الزمان  ميتّد  حيث  ا(؛  )افرتا�سً فيها 
ين هي النقلة« و»احلركة التي لها الزمان الِحٌق واحدة  باأّن »احلركة يف االأ
عرب  الزمان  وي�ستطيل  )3(؛  للحركة«  عار�ص  »الزمان  باأّن  عْلًما  ومّت�سلة«، 

لفاظ القراآن الكرمي، �ص 434.  �- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ
2- ينظر: الواحدي، الوجيز يف تف�سري كتاب اهلل العزيز، �/589، 590. 

3- ينظر: ابن ُر�ْسد، كتاب ال�سماع الطبيعي، حتقيق: جوزيف بوينج، على التوايل �ص: 30، 62، 59. 
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اأّن  غري  االمتداد..  ذلك  يت�سّور  اأن  اخليال  �ساء  ما  ال�سماء(  )باب  املكان 
ومكانه؛ وذلك حني ي�سدر  العروج  املتاأّمل يف زمان  َقْطًعا مفاجًئا يعرت�ص 
ل االنتباَه اإىل لقطة جديدة ت�سّور عيون  عن جواب ال�سرط )قالوا(، فيحوِّ

رًة كما هم يّدعون.  الكّفار ُم�َسكَّ
ويبدو لنا اأّن ا�ستمرار حركة العروج )املفرَت�ص!( لو كان واقًعا فعال لكان 
َوار وعدم و�سوح الروؤية، ومع  ا على هذا احلال من الدُّ ع الكّفار م�ستمرًّ َو�سْ

هذا فاإّن لغة امَلجاز جتعل ما ميكن اأن يكون يف حكم الكائن. 
 { پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } ـ 

)الروم:�5(. 
)فاإّنك          دائمني،  كفرهم  على  �سيبقون  اأي:  يكفرون(،  بعده  من  )لظّلوا 
ال ُت�سِمع املوتى وال ُت�سِمع ال�سمَّ الدعاء( اأي: اأّنهم يف حكم املوتى بتجّردهم 
عن اإعمال الفكر ال�سليم و�سوال اإىل احلّق واحلقيقة، ) اإذا ولوا مدبرين(، 

وعليه فهم يغادرون دومنا اكرتاث.. وما اأنت بهاد العمي عن �ساللتهم)�(.
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    } ـ   
جلعلناه  ن�ساء  )لو  63ـ65(.  )الواقعة:   { ہ  ۀ       ۀ   ڻ   
تفّكهون(  )فظلتم  اإدراكه،  قبل  متك�ّسًرا  ه�سيًما  حترثون  ما  اأي:  حطاًما( 
به        يراد  تعري�ص  وهو  عليه.  واإنفاقكم  فيه  تعبكم  على  تندمون  اأو  تعجبون 

ما اقرتفتم من املعا�سي التي اأ�سبتم بذلك من اأجلها )2(.
احلال  على  )بداللته  م�سارع  فعلها  فعلّية  جملة   ) )َظلَّ جواب  ِيِرُد  وقد 
لة من اقرتان امل�سارع  واال�ستقبال(؛ مّما يوؤّكد �سفة اال�ستمرارّية امل�ستح�سَ

 .) بالفعل )َظلَّ
يكفرون/  بعده  من  لظّلوا  يعرجون/  فيه  »فظّلوا  الثالث:  فالعبارات 

�- ينظر: ابن اجلوزي، زاد امل�سري، 308/6. 
2- الن�سفي، تف�سريه، 2�0/4.
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وىل  االأ وتقرتن  وا�ستمرارها..  احلركة  اّت�سال  ح  تو�سِّ تفّكهون«،  فظلتم 
والثالثة  بعده(..  بقرينة )من  بالزمانّية  والثانية  )فيه(..  بقرينة  باملكانّية 
ّن  خرية )الثالثة/ تفّكهون(؛ )الأ بواقع احلال. اأي: تنفتح الزمكانّية على ٍاالأ
احلرث والزرع ال بّد لكّل منهما من مكان.. وجتري حركة الفعلني بعدهما 

يف الزمان(.
ا، اأي: اأّن  ( ما�ٍص؛ ف�سيكون زمن احلركة ما�سًيا م�ستمرًّ ومبا اأّن زمن )َظلَّ
( وما بعده مرتبط  ا يف حينه. غري اأّن حدوث الفعل )َظلَّ احلدث كان م�ستمرًّ

بفعل ال�سرط قبله.
اأخرى  بنماذج  متّدنا  كذلك  )َزَوَل(  ماّدة  َزال:  وال  َزال  ما  ا�ستمرارّية 
فالفعل  اآيات.  ثماين  يف  الكرمي  القراآن  يف  وردت  حيث  امل�ستمّرة؛  للحركة 
املا�سي منها م�سبوق باحلرف »ما« )ما زالت، ما زلتم(.. وامل�سارع باحلرف 

»ال« )ال تزال، ال يزال، ال يزالون(. 
فعلّية،  يزال( جملًة  وال  زال  وقع خرُب )ما  اإذا  امل�ستمّرة  وتّت�سح احلركة 

ومنها:
ڳ}  گ  گگ  گ  ک   ک   ک   {ک    -

)البقرة: 2�7()�(. 
للم�سلمني  امل�سركني  عداوة  ال�ستحكام  بيان  يقاتلونكم(:  يزالون  )وال 
)حّتى  احلال  هذه  على  م�ستمّرون  وهم  الدين.  يف  الفتنة  على  واإ�سرارهم 

يرّدوكم عن دينكم(، كاأنه قيل: واأّنى لهم ذلك )2(.
بردِّ  القتال  حركة  قْطع  تفيد  اأي:  واالنتهاء،  الغاية  تفيد  هنا  )حّتى(  فـ 
التهّكم  من  �سرًبا  تفيد  عبارٌة  ا�ستطاعوا(  و)اإن  دينهم.  عن  امل�سلمني 

بامل�سركني!. 
ا: الرعد:�3، املائدة:�3. �- تنظر اأي�سً

2- ينظر: اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، �/2�7. 
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ثاين ع�صر- احلركة املتكّررة
نق�سد باحلركة املتكّررة: تلك احلركة التي تعيد نف�سها يف فرتات زمنّية 
احلافز  وهذا  عليها،  ر  يوؤثِّ اآخر  بحافز  منوطة  تكون  اأو  مت�ساوية،  تكون  قد 
د احلدث       جَتدُّ تعني  املتكّررة  احلركة  ا.  ً وُمغريِّ ُمغايًرا  حدًثا  يكون  ما  غالًبا 
اأو معاودته بعد انتهائه اأو انقطاعه؛ بوترية جتعل امل�سهد التايل يبداأ من حيث 
ا  عادة تتكّرر دوريًّ �سل. وعملّية القطع واالإ ابتداأ �سابقه مبا�سرة ب�سكل طبق االأ
اال�ستمرار  �سفة  امل�سهد  عموم  الذي مينح  مر  االأ بانتظام؛  يكون  ما  وغالًبا 
احَلَرِكّي على التوايل، وميّكن زمان امل�سهد من اال�ستطالة اأو االمتداد، حّتى 
ليكاد يغدو يف بع�ص احلاالت المتناهًيا. وهذا التكرار ُيجّذر امل�سهد يف خمّيلة 

املتلّقي، ويج�ّسم االنعكا�سات النف�سّية واالنفعاالت العاطفّية لديه. 
من  بالرغم  اال�ستمرارّية،  مبوجب  احلركة؛  يف  املنتَظم  الَقْطع  اإّن 

ا اأو ت�سويريًّا يف اإطار زمنّي موزون. ميكانيكّيته، يت�سّكل اإيقاًعا حرِكيًّ
املمتّد،  التكرار  هذا  مثل  عن  ة  املعربِّ العبارة  ُتْخَتَزل  الكرمي  القراآن  يف 

اأحياًنا بكلمة واحدة، هي )ُكلَّما(. 
وردت )ُكلَّما( �سبع ع�سرة مّرة يف القراآن الكرمي، و)كّل( ا�سم ال�ستغراق 
هي  عليها  الداخلة  و)ما(  م�ساًفا.  اإاّل  ي�ستعمل  وال  ر؛  املذكَّ د  املتعدِّ اأفراد 
امل�سدرّية التوقيتّية )الظرفّية(، تفيدها ال�سرطّية غري اجلازمة، واقت�سى 
حيث  من  �سرٌط  امل�سدرّية  )ما(  ّن  والأ ر�ْسًما)�(.  اأو  كتابًة  »بـما«  اّت�سالها 
خرى. وُيالَحظ اأّن  املعنى، فقد اأحتيَج اإىل جملتني اإحداهما مرتّتبة على االأ
يات- ب�سيغة املا�سي.. وعلى هذا  فعل ال�سرط واجلزاء جاءا - يف جميع االآ
فاإّن كلمة )كّل( متنح ال�سورة التي ترد فيها �سفَة العموم وال�سمول، بينما 

)ما( تربط املعنى بعالقة زمانّية. 

�- ُر�ِسمْت ) كّلما ( يف القراآن الكرمي مّت�سلة يف )�5( مو�سًعا، ومنف�سلة )كّل ما ( يف مو�سعني.
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لوحة املنافقني:

تفا�سيل  يف  ت�ستطرد  حيث  املنافقني،  اأحوال  تعر�ص  ت�سبيهّية  �سورة  يف 
الطرف الثاين من الت�سبيه، تر�سم اللوحة القلق النف�سّي الذي يعتلج دواخل 

املنافقني: {.. ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ      ڃ       ڄ   ڄ  
ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  
ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ } )البقرة:�9ـ20(. 
ي�ستوقفنا من هذه اللوحة اجلانب الذي ي�سّور احلركة اال�ستمرارّية؛ يف قوله 
اأ�ساء لهم(: »كّل«: ظرف،  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}.. فـ )كّلما  تعاىل: { 
»ما«:  وقيل:  اإ�ساءة.  زمان  كّل  اأي:  حمذوف.  والزمان  م�سدرّية،  و»ما»: 
نكرة مو�سوفة معناها الوقت، والعائد حمذوف اأي: كّل وقت اأ�ساء لهم فيه. 
ّنه قيل: ما يفعلون يف اأثناء  والعامل يف »كّلما« جوابها؛ وهو ا�ستئناف ثالث، كاأ
ر  ذلك الهول؟ اأيفعلون باأب�سارهم ما فعلوا باآذانهم اأم ال ؟. وقيل: »كّلما» نوَّ

الربق لهم مم�سًى وم�سلًكا)�(.
ُيالحظ تكرار حركة اإ�ساءة الربق، يتبعها تكرار حركة امل�سي. وهذا متثيل 
مر على املنافقني ب�سّدته على اأ�سحاب ال�سيِّب وما هم فيه من غاية  ل�سّدة االأ
التحريُّ واجلهل مبا ياأتون وما يذرون اإذا �سادفوا من الربق خفقة مع خوف 
انتهزوا تلك اخلفقة فر�سًة فَخَطوا ُخُطوات ي�سرية.  اأب�سارهم  اأن يخطف 

)واإذا اأظلم عليهم قاموا( ا�ستئناف ثالث )2(.
ويتمّثل اال�ستمرار يف م�سيهم املتقّطع على مراحل. يف هذا التقطيع احَلَرِكّي 
منه  يعاين  الذي  والقلق  املتذبِذب  النف�سّي  الو�سع  عن  دقيق  تعبرٌي  املتكّرر 
املنافقون. وهذه �سورة ت�سبيهّية من م�سهد كبري ورد التف�سيل فيه لتو�سيح 

ۇئ   وئ    وئ   ەئ   {ەئ   تعاىل:  قوله  ميّثلها  �سابقة  خمت�سرة  اإ�سارة 
�- اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، �/55.

2- البي�ساوي، تف�سريه، �/207.
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ۇئ  ۆئ } )�(. فـ)يعمهون( اأي: يف غيِّهم وكفرهم يحارون ويرتّددون. 
ويعمهون يف اللغة: يركبون رءو�َسهم متجرّبين حائدين عن الطريق)2(. وهذه 

لهّية { چ  چ  چ}.  اّللقطة حماطة بالهيمنة االإ
يف م�ساهد اجلحيم:

الكرمي)3(:  القراآن  يف  اجلحيم  م�ساهد  من  اآيات  �سّت  يف  )كّلما(  وردت 
{   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  
ليقا�سوه وينالوه)4(. يف هذه  اأي:  ڳ  ڳ  ڳڳ } )الن�ساء: 56(. 
ية من �سورة الن�ساء »م�سهد مطّول للعذاب احل�ّسّي، ومع اأّن األفاظه لي�ست  االآ
وتلك  بّدلناهم..«  ن�سجت..  »كّلما  التكرار  من  التطويل  ياأخذ  لكّنه  طويلة، 
اإحدى و�سائل التطويل يف عر�ص املناظر يف القراآن الكرمي. فلفظ »كّلما« هنا 
يدع )الت�سّور( ي�ستعر�ص امل�سهد املرّوع، ويكّرر العملّية املفزعة. وكّلما زاد 

فزًعا وارتياًعا زاد اإقباال على التكرار«)5(.
ّن حتت اجللد �سبكًة من  وهنا يراودنا ت�ساوؤل: مَل قال »اجللود« بالذات؟ الأ
ع�ساب تتح�ّس�ص اأمل العذاب. ويف »ن�سجت« مفارقة جمازّية؛ اإذ اإّن هذا  االأ
الطعام، فا�ستعارته هنا  اأو يف عملّية طهي  للثمر  ُيقال على احلقيقة  الفعل 
جتمع بني املعنيني!. اأي: كّلما و�سلت احلالة باجللود اإىل متام كمالها خالل 
اأكرث  جديدة  اأخرى  جلوًدا  بّدلناهم  كفاءتها  تفقد  وبداأت  حراق  االإ عملّية 
ية اإعجاز علمّي؛ حيث ك�سف علم  مل ونقله. ) يف االآ ح�سا�ص باالأ قدرة على االإ

مل (. ح�سا�ص باالأ الف�سلجة احلديث اأّن يف اجللد تكمن مراكز االإ
ويف قوله تعاىل: { ڳ  ڳڳ } نوع من ترا�سل احلوا�ّص بني حا�ّسة 

�- البقرة: �5. 
2- ينظر: الهائم، التبيان يف تف�سري غريب القراآن، �/59. 

عراف:38(.  �سراء:97، االأ 3- تنظر: )امللك:8، الن�ساء:56، ال�سجدة:20، احلج:22، االإ
4- الواحدي، الوجيز يف تف�سري كتاب اهلل العزيز،�/270. 

5- �سّيد قطب، م�ساهد يوم القيامة، �ص 206ـ307. 
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العذاب  ونوع  الل�سان،  اآلته  �سل-  االأ -يف  فالذوق  اللم�ص؛  وحا�ّسة  الذوق 
اأّن الن�ّص جعل  اللم�ص )بقرينة ذْكر اجللود(، غري  املذكور يرتبط بحا�ّسة 
ال�سورة عن  ليبعد  املفارقة الرتكيبّية مبادلة يف وظائف احلوا�ّص  من هذه 
املبا�َسرة، وليزيد يف تعميق مردوداتها يف خمّيلة املتلقي، وهذه ميزة ت�ساف 

�سلوب القراآيّن.  اإىل الر�سيد اجلمايّل لالأ
وقوله تعاىل عن جهّنم: { ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  
اأي: جماعة؛  اأُلقَي فيها فوج(  فـ)كّلما  )امللك: 8(.  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ } 
فيها.  وا  ُيَزجُّ اأن  بعد  عليهم  احلّجة  ليقيموا  توبيٍخ  �سوؤاَل  خزنُتها  �ساألهم 
ويتكّرر ال�سوؤال نف�سه مع كّل جماعة من الرّواد: )اأمل ياأتكم نذير( اأو ر�سول 

ينذركم)�(.
ويف قوله تعاىل: { ہ  ہ   ھ  ھھ } ا�ستعارة مكنّية؛ حيث �سّخ�ص 
واعية  اإذن  فهي  �سديًدا؛  تغ�سب غ�سًبا  اإذ جعلها  البيايّن جهّنم؛  الت�سوير 
�سراء»  »االإ �سورة  من  ية  واالآ رهيبة.  وانفعاالت  واإح�سا�ًسا  اإدراًكا  متتلك 
دوام  على  توؤّكد   )97( ڦ}  ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   {ٹ  
م�ساهد  من  ق�سري  م�سهد  من  خاطفة  لقطة  يف  ال�سديد  واحَلْرق  الت�سعري 

اجلحيم يتوّفر على دّقة ت�سويرّية.. 
وئ   وئ   ەئ   ەئ   ې  ې  ى   ى  ائائ   تعاىل: {  قوله  ويف 
ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ} 
اأبواب  اإىل  في�سلون  رفعهم  ارتفع  اإذا  النار  لهب  اإّن  قيل:  )ال�سجدة:20(. 
النار، فرييدون اخلروج، فرتّدهم الزبانية مبقامع احلديد وهى امَلقاِرع )2(.

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   } ـ 
يتني من �سورَتي  ې  ې  ې  ى  ى } )احلج: �2ـ22(.. يف االآ

�- ينظر: البغوي، معامل التنزيل، 370/4. 
2- الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، 75/3. 
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»ال�سجدة» و»احلّج» م�سهد عنيف �ساخب، حافل باحلركة املتكّررة، مطّول... 
فال يكاد ينتهي الت�سّور من تتبُّع جتّدده. فالذين كفروا يهّمون باخلروج من 
ون بعنف.. ويظّل الت�سوُّر يكّرر هذه ال�سورة  هذا »الغّم»، وهاهم اأوالء ُيَردُّ
ويبداأ  العنيف.  الرّد  ثّم  اخلروج،  حلقة  اإىل  ي�سل  حّتى  حلقاتها،  اأّول  من 
العر�ص من جديد«)�(.. فتطالعنا �سورة »مقامع احلديد«، و»امِلْقَمَعة« بالك�سر 
د  اأكَّ ومِلَ  الفيل«)2(.  راأ�ص  بها  ُي�سَرب  املقامع، كاملحجن من احلديد  واحدة 
ّن احلديد اأكرث �سالبة، وموا�سفاته  الن�صُّ على اأّنها من احلديد بالذات؟ الأ
متمّيزة، فهو مو�سل جّيد للحرارة، ودرجات ان�سهاره عالية، ومن هنا كان 
عة ال ميكن تفاديها اإاّل  تبديل اجللود كّلما ن�سجت. اإّنها �سورة ماأ�ساوّية مروِّ

باالإميان والطاعات والعمل ال�سالح يف احلياة الدنيا.
اأطول  من  هي  –رمّبا-  ت�سويرّية  لقطة  عراف«  »االأ �سورة  من  ية  االآ ويف 
الفّنّي  القالب  يف  م�سوغة  فهي  رائعة..  ملحمة  »اإّنها  القيامة  يوم  م�ساهد 

الذي يت�ساءل اأمامه ال�سعر، وجتتمع له كّل عنا�سر اجلمال«)3(.
باحلديث  وتنتهي  اجلّنة،  يف  )اآدم(  عن  باحلديث  ن�سانّية  االإ ة  ق�سّ تبداأ 
ا؛ ولكّن العودة جاءت عن طريق يوم القيامة؛ حيث يحتدم  عن اجلّنة اأي�سً
اجلدال عرب حجاب يف�سل ما بني اجلماعات املوؤمنة يف اجلنة، واجلماعات 
عراف: 44، 50(. ثّم تتواىل املالعنة بني جموع الكّفار  الكافرة يف النار )االأ
عراف: 38( وب�سكٍل م�ستمّر. كّلما دخلت  { ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ } )االأ
اأّمٌة الناَر لعنت التي قبلها ل�ساللها بها حّتى اإذا اّداركوا؛ اأي تالحقوا فيها 

جميًعا)4(.
يف  املتكّررة  احلركة  �سور  مع  مداخالت  ال�سوتّية  لل�سور  اأّن  ويالحظ 

�- �سّيد قطب، م�ساهد يوم القيامة، �ص �22. 
2- الرازي، خمتار ال�سحاح، مادة )ق م ع(، �ص �55. 

3- �سّيد قطب، امل�سدر ال�سابق، �ص 87. 
4- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني، �/�98. 
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پ   پ   {پ    ..)�( ہ}  ۀ   ۀ   ڻ   {ڻ   اجلحيم:  م�ساهد 
پ})2(.. وجهّنم ُتِدير حواًرا وجتيب: { ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
الفرار: {ڄ   ڄ   َمن يحاول  اأ�سحابها  ِمن  ی  ی  ی})3(.. وهي تدعو 
�ُص النار با�ستعارات مكنّية، متنحها  ڄ   ڄ})4(.. هذه �سور جمازّية ُت�سخِّ
ح�سا�ص واالنفعال؛ من خالل    دراك واالإ اأو�ساَف: احلياة والعقل والوعَي واالإ
ما تعك�سه اأ�سواتها الرهيبة املرعبة، ويف كلٍّ ملمٌح من مالمح ب�ساعة الُقبح.

�- املُلك:7.
2- الفرقان:�2.

3- ق:30.
4- املعارج:�7. 
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املبحث الرابع
تلّقي احلركة الت�صويرّية

رّية ثالث ع�صر: احلركة الب�صَ
اإّن ر�سد الظواهر احلركّية وتلّقي معطياتها يكون عادة بوا�سطة احلوا�ّص 
اخلم�ص..، غري اأّن كثرًيا من العلماء والباحثني يف جمال التح�ّس�ص اجلمايّل 
ة بالن�ساط املتعّلق بالذاكرة الب�سرّية والذاكرة ال�سمعّية؛  يولون عناية خا�سّ
اأي: باملرئّي وامل�سموع؛ لذا اقت�سر حمور »احلركة احل�ّسّية«  على معطيات 
ذن. وحرّي بنا اأن نتوّقف عند بع�ٍص من جمالّيات النظر وال�سمع  العني واالأ
ذن من ِنَعم اهلل تعاىل، وهما قناتان  يف القراآن الكرمي؛ من حيث اأّن العني واالأ

لالّت�سال والتوا�سل مع عنا�سر الُبنية االجتماعّية ومع البيئة واملحيط.

الناحية  هذه  من  الذات  وتثقيف  معّقدة،  م�سكلة  باجلمال  ح�سا�ص  االإ اإّن 
اأو يف حالة  النظر مثال يف غفلة  واإذا كانت حا�ّسة  ظة،  ي�ستدعي ملكة متيقِّ
كة،  املُحرِّ واحلوافز  الظروف  توّفرت  اإذا  تتيّقظ  اأن  لها  فاإّن  اآيّن؛  �سبات 
وبالتايل متكن معاودُة تثقيفها فّنيًّا وجماليًّا. واإذا ح�سل هذا فمردود ذلك 
ح�ساريًّا؛  بفكره  واالرتقاء  عموًما،  الثقايّف  ن�سان  االإ م�ستوى  على  �سينعك�ص 
فالقنوات التثقيفّية متكاملة. ومن هنا نفهم ونف�ّسر ملاذا كرثت الدعوة اإىل 

النظر والتاأّمل يف خلق اهلل تبارك وتعاىل يف القراآن الكرمي. 
املرئّي  يف  تنح�سر  ال  املو�سوعّية  القيمة  اأّن  ُيذكر  الروؤية،  جمال  ويف 
ا. فحا�ّسة النظر اأوىل احلوا�ّص اخلم�ص،  فح�سب، بل يف العني التي ترى اأي�سً
ن�سان بالعامل وباحلياة.  وىل الّت�سال االإ والعني هي اآلة الب�سر والوا�سطة االأ
يَّز ال�سوء عن الظالم،  �سياء املحيطة به، وبها مُيَ ن�سان على االأ بها يتعّرف االإ
�سود، والقريب عن البعيد، واملرتفع من املنخف�ص، واملتحّرك  بي�ص عن االأ واالأ
من ال�ساكن، وال�سريع من البطيء… اإلخ. ويذكر اأّن املتحّرك يلفت النظر 
اأكرث من ال�ساكن؛ لذا ي�ستهوينا من احلركة ما كان موّقًعا اأو متنا�سًقا. بعبارة 
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اأخرى: اإّن جمالّية احلركة تاأ�سر العني والنف�َص، اإّنها العالمة املنظورة التي 
تعك�ص قدًرا من الفكر.

 وتبدو اجلمالّية يف مظهر العني ذاته.. ويف عملّية الروؤية.. ويف املرئّيات 

ن�سان. فالَعني هي حا�ّسة النور وال�سياء، وال�سوء ينتقل  التي يتذّوق جمالها االإ
بحركة َموجّية، وللجهاز الع�سبّي قدرة على حت�ّس�ص االهتزازات. وعليه فاإّن 

الظلمة تدّل على ال�سكون واال�ستقرار، والنور يدّل على احلركة واحلياة:{ ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ} )غافر:�6()�(. 
را�سية()احلاقة:�2(  عي�سة  قال )يف  كما  الن�سب  على  فيه؛  مب�سًرا  »اأي: 

اأي: ذات ر�سًى؛ اأي: ير�سى بها«)2(. 

»جعل  وقد  م�سيًئا«)3(..  اأو  فيه..  ر  ُيب�سَ اأي:  مب�سًرا(  »)والنهار  وقيل: 
ال�سيء مبثله؛ وهو �سربان: مقابل يف  »التقابل« مقابلة  اأق�سام  بع�سهم من 
قوله  ال�سرب  هذا  ومن  اللفظ،  دون  املعنى  يف  ومقابل  املعنى،  دون  اللفظ 
ن القيا�ص  تعاىل: {  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} ؛ الأ
يقت�سي اأن يكون: والنهار لتب�سروا فيه، واإمّنا هو مراعًى من جهة املعنى ال 

من جهة اللفظ«)4(..
»اهلل الذي جعل لكم الليل لت�سكنوا فيه.. ليوؤّدي اإىل �سعف احلركات وهدوء 
عدل  ولذلك  مبالغة،  فيه  جماز  )النهار(  اإىل  ب�سار  االإ واإ�سناد  احلوا�ص.. 
�سّخ�ست  َمْكِنّية  ا�ستعارة  مب�سًرا(  . )والنهار 

اإىل احلال«)5( التعليل  به عن 
ن�سان  االإ �سعي  عن  كناية  وفيه  ب�سار.  االإ على  القدرَة  وهبته  حيث  النهار؛ 
الكائنات  كذلك  النور،  اإىل  بحاجة  احلياة  اإّن  اليومّية.  حياته  يف  ون�ساطه 

�- وانظر: يون�ص:67، النمل:86. 
2- مكي، معاين القراآن، 304/3.

3- ابن منظور، ل�سان العرب: 442/2، 65/4. 
4- الغزايل، جواهر القراآن، 46�،462/3. 

5- البي�ساوي، تف�سريه، 99/5.  
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احلّية يف مزاولتها لن�ساطها احَلَركّي يف احلياة.
رها  دلة يعتربون بها وي�ستدلون على عظمة خالقها ومقدِّ و»هذه احلجج واالأ
تداّلن  ِرّيتني  ب�سَ اآيتني  وغروبها  ال�سم�ص  كان طلوع  ها«)�(.. من هنا  وم�سريِّ
للهداية،  رمًزا  )النور(  اأ�سبح  ولقد   .)2( ووحدانّيته  تعاىل  اهلل  قدرة  على 
و»الظلمة« رمًزا لل�سالل؛ عن طريق املجاز)3(. وبذلك ي�ستحيل النور -بكّل 
ن�سان مبوا�سفاتها املاّدّية-  ما تنعك�ص بو�ساطته جمالّيات الكون والطبيعة واالإ
اإىل رموز ذوات دالالت َعَقِدّية ودالالت معنوّية. وتلتّذ العيون باجلمال الباهر، 

فقد ورد يف القراآن الكرمي عن اجلّنة: { ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
عني  االأ وتلّذ  نف�ص..  االأ ت�ستهي  ما  اجلّنة  »يف  )الزخرف:�7(.  ېې} 
التنّعم  يف  الزوائد  من  ُيَعّد  ما  تخ�سي�ص  بعد  تعميم  وذلك  مب�ساهدته؛ 

والتلذذ« )4(.

نفو�سكم  ت�ستهي  ما  لكم يف اجلّنة  اأي:  نف�ص«..  االأ »ت�ستهيه  بع�سهم  وقراأ 
الرتغيب«.. ويف  يكون  ما  »اأ�سّد  باب  وهذا من  اأعينكم،  وتلّذ  املوؤمنون  اأّيها 
اجلمــايل  للتذّوق  ا�ستعداًدا  ن�سان  االإ تركيبة  يف  اأّن  على  دليل  ية  االآ هذه 

والتلّذذ به. 
ماٍت مو�سوعّية، وهي يف املنظور القراآيّن  دراك اجلمايّل مقوِّ اإّن لعملّية االإ
ن�سان، ومن هنا كانت اللذة اجلمالّية التي  ية، مودعة يف ذات االإ كما يف االآ
ية الكرمية.. وُيذكر اأّن عن�سر  يتمّتع بها اأهل اجلّنة الذين تتحّدث عنهم االآ
النظري  منقطع  ب�سكٍل  ر  متوفِّ وهو  اجلمالّية.  املظاهر  من  َمظَهر  »التنّوع« 
يف اجلّنة؛ اإذ اإّن فيها »ما ال عنٌي راأت، وال اأذٌن �سمعت، وال خطر على قلب 

�- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 425/2. 
2- تنظر: الق�س�ص/�7ـ72.

حزاب:43.  3- تنظر: احلديد:9، االأ
4- البي�ساوي، تف�سريه،�52،�53/5. 
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ب�سر«)�(.. ويالحظ اأّن الفعل )تلتّذ( ينتمي اإىل حا�ّسة الذوق، وقد ا�سُتعِمل 
ال�سورة  تكون  وبذلك  احلوا�ّص«،  »ترا�سل  باب  من  النظر  حا�ّسة  ف  و�سْ يف 

ّنها ُتبعد اجلمال عن املبا�سرة وال�سطحّية. اأكرث تاثرًيا يف النف�ص؛ الأ
عني يف القراآن الكرمي، فيكفي اأن ن�سري اإىل اأّن اهلل تبارك  اأّما جمالّية االأ
ّنهّن  وباأ و»بالِعني«)3(  »باحُلور«)2(  اجلّنة  يف  املوؤمنني  زوجات  و�سف  وتعاىل 
�سديدة  وهي  حوراء  جمع  »احُلور:  ِعني(  و)حور  الطْرف«)4(..  »قا�سرات 
بيا�ص العني يف �ِسّدة �سوادها. والِعني: وا�سعات العيون والواحدة العيناء«)5(. 
ف الن�ساء »بالِعني«  وهذه ال�سعة يف العيون ميزة جمالّية جّذابة خاّلبة. وو�سْ
باأّنهّن »جميالت«، حيث  اأجّل من و�سفهّن  ي�سبغ عليهّن من اجلمال ما هو 
و�سف  يف  تعاىل  قال  يحاء.  االإ من  يخلو  يكاد  مبا�سر  ف  و�سْ »جميالت«  اإّن 
{جئ  حئ   مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب}  اجلّنة:  اأهل  ن�ساء 

)ال�ساّفات:48ـ49(. {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ } )الواقعة: 23-22(. 
�سالمّية  وللنظر خطورته يف اإطار العالقات االجتماعّية؛ لذا حّثت الرتبية االإ
على غ�ّص الب�سر من باب حت�سني املجتمع بالوقاية قبل العالج)6(. وبغ�ّص 
اإّنه حتجيم  ال�سلبيَّني،  للمقدار احلركّي وال�سلوكّي  الب�سر، يح�سل حتجيم 
باملقابل ف�سح  يعني  ُقْبٌح، فهذا  وال�سّر  ال�سّر؛  ّنه يحدُّ من  والأ ُمعافًى؛  ّي  حِّ �سِ
اجلمال،  �سنو  واخلري  االجتماعّية،  احلياة  يف  دوره  ليمار�ص  للخري  املجال 
واالنتفاع  اخلريات،  فعل  ملزاولة  دعوة  هي  الب�سر  غ�ّص  اإىل  فالدعوة  اإذن 

والتمّتع باجلمال. 
�-( البخاري، ال�سحيح، ��85/2 )رقم 2703(، �794/4 )رقم �450(، �794/4 )رقم4502(، 
2723/6 )رقم 7059(.. وم�سلم، �سحيحهة2�74/4 )رقم2824(، 2�75/4 )رقم2824(، 2�74/4 

)رقم2825(.. الرتمذي، ال�سنن346/5 )رقم 3�97(.. ابن حبان 9�/2 )رقم369(. 
2- الدخان:54، الطور:20، الواقعة:22.
3- غافر:�9، التوبة:�27، ال�سورى:45.

4- ال�سافات:48.
5- الهائم، التبيان يف تف�سري غريب القراآن، �/405.

6- النور:30 ـ�3.
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واأّما جمالّية الروؤية ذاتها فتتمّثل يف جمال النور الذي هو �سبب يف الروؤية 
ة  رّية لّذة خا�سّ ويعني على التمّكن من احلركة)�(. ومل�ساهدة املرئّيات الب�سَ
يتمّتع بها املب�سرون، بخالف الذين فقدوا نعمة الب�سر، ال �سّيما يف الن�ساط 

مين من الدماغ)2(. املتعّلق بالذاكرة ال�سورّية الكائنة يف الن�سف االأ
واأّما جمالّية املرئّيات فكثرية يف القراآن الكرمي؛ ال �سّيما ما ورد منها يف 

�سياق النظر التاأّملي، وما ينجم عن تذّوق اجلمال من ترغيب بالطّيبات.
ـ {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ} )ق:6(.
ـ { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ })احلجر:�6(. 

 والنظر اإىل اجلميل يبعث يف النف�ص ال�سعادة واالنت�ساء:
ـ {ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ} )ق:7(. 
وبابه  احل�سن  البهجة:   «  .)69 )البقرة:   { يئ  ىئ    … ـ{ 
ظرف؛ فهو بهيج، وبهج به: فرح و�ُسّر وبابه طرب فهو بِهج بك�سر الهاء وبهيج 

مر من باب قطع واأبهجه اأي: �َسّره، واالبتهاج ال�سرور«)3(.. ا، وبهجه االأ اأي�سً
كانت  وملّا  �سكره)4(،  ت�ستوجب  التي  اهلل  نعم  من  نعمة  الب�سر  كان  وملّا 
عني اإحدى اأهّم و�سائل التمييز بني اخلري وال�سّر، والف�سيلة والرذيلة )5(؛  االأ
عني( مت�سي  اإّنها )اأي: االأ فقد وقع عليها جانب مهّم من امل�ساءالت)6(. بل 
�ساهًدا على اأ�سحابها يوم القيامة؛ على �سوء ا�ستعمالهم لها، وتوظيفهم لها 

يف التمّتع باملنكر)7(.

�- تنظر: احلديد:28.
2- ينظر: فرانكلني ر. روجرز، ال�سعر والر�سم: �ص 202. 

3- الرازي، خمتار ال�سحاح : �/27. 
4- تنظر: النحل:78.
5- تنظر: البلد:8ـ�0.

�سراء:36. 6- تنظر: االإ
لت:20،22. 7- تنظر: ف�سّ
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ن�سايّن وحقول العمل  وتدخل مفارقة احَل�َسن والقبيح اإىل ميادين ال�سلوك االإ
القبح«:  »جمال  م�سطلح  لدينا  ليتوّلد  ا(  اأي�سً اجلماعّي  )ورمّبا  االنفرادّي 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ    گ   ک   ک   ک   ک   {ڑ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ} )فاطر:8(. 
ر: »كمن اهتدى» ونحو هذا  ية »توقيف، وجوابه حمذوف ميكن اأن ُيقدَّ يف االآ
ية تقرير،  من التقدير، واأح�سن التقدير ما دّل اللفظ بعد عليه … ويف االآ
هل هاتني ال�سفتني .. و)على  وهي معادلة بني هذين الفريقني واللفظ عاّم الأ
نة »احُلّجة  نة( اأي: على يقني وطريق وا�سحة وعقيدة نرية بينة )�(.. والبيِّ بيِّ

والربهان«)2(.
على  تتوّفر  الب�سرّية  ح�سا�سات  االإ اأّن  تقّدم  مّما  ن�ستخل�ص  اأن  وميكن 
وفى من اجلمال؛ ال �سّيما واأّن بع�ص تعريفات اجلمال »ما ي�ستهوي  الق�سط االأ

النظر، وترتاح له العني«.
عني)3(:  �سورة دوران االأ

قلق  تنّم عن  للمنافقني  ة  َ وُمعربِّ فّنّية دقيقة  الكرمي �سورة  القراآن  ير�سم 
حداث امل�ستقبلّية.. فقد  نف�سّي، وعن رهبة املوقف، وعن ترّقٍب حِذر من االأ

نزل قوله تعاىل يف املنافقني )وقيل يف اليهود( يوم اخلندق: {ڑ   ڑک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
 .)4()19 حزاب:  )االأ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} 
اأي: )تدور اأعينهم( اأي: يف اأحداقهم. و)كالذي ُيغ�سى عليه( كنظر املغ�سّي 

�- ينظر: الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن: 253/3 و�64/4. 
2- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني، �/674.

3- يف القراآن الكرمي جتمع »َعنْي« على »اأَْعنُي« اإذا ُق�سد بها اآلة النظر.. وعلى »ُعُيون« اإذا ُق�سد بها 
الينابيع. 

ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ا:  {  اأي�سً 4- تنظر 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  } )حممد:20(.
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هة بعينه. )من املوت( اأي:  اأو م�سبَّ هني به،  اأو م�سبِّ اأو كدوران عينيه،  عليه؛ 
ِمن معاجلة �سكرات املوت.. فاإذا ذهب اخلوف وِحيَزِت الغنائُم �سلقوكم اأي: 
ة( ن�سب على احلال اأو  �سربوكم باأل�سنة ِحداد َذِرَبة يطلبون الغنيمة.. )اأ�سحَّ
الذم«)�(.. وهذا كقوله تعاىل)ومنهم من ينظر اإليك ( اأي: يدمي النظر«)2(.. 
وقيل: )تدور اأعينهم( يف اأحداقهم �سفة مل�سدر ينظرون، اأو حال من فاعله، 
اأو مل�سدر تدور، وحال من »اأعينهم« اأي: ينظرون نظًرا كائًنا كنظر املغ�سّي 

عليه.. اأو تدور اأعينهم دوراًنا كائنا كدوران عينه«)3(.

يف  املنافقني  اإىل  يجيء  الذي  للخوف  ا�ستعارّي  بت�سخي�ص  العبارة  تبداأ 
حركة مقبلة، وهذه اال�ستعارة حتّول اخلوف الذي يح�سل من القتال اأو من 
املوت يف املعركة )وهو حالة نف�سّية/ معنوّية( اإىل كيان �ساخ�ص مرئّي وذلك 
املتمّثلة  القدوم  وحركة   . احليِّ الكائن  اأو  ن�سان  االإ �سفاِت  ومْنِحه  ْن�َسَنِته  باأَ
ال�سرط  باأداة  م�ستقبل  اإىل  املا�سي  النحوّي  الزمن  حتيل  )جاء(  بالفعل 
ل، اأو ُعّلق وقوعه؛  )اإذا(. اأي: اأّن احلدث يف زمن الن�ّص مل يقع بعد، واإمّنا اأجِّ
جواب  �سيغة  من  ُيفهم  ما  وهو  القطعّي،  بل  املحتَمل؛  لي�ص  التوّقع؛  لتاأكيد 

ال�سرط )راأيَتهم …( التي اعتمدت املا�سَي؛ وكاأّن احلدث قد مّت.
املنافقني  َنَظِر  فعل  مبا�سرة  يليه  )راأيَتهم(،    اهلل  ر�سول  روؤية  وفعل 
داللّية  بروابط  ينظرون(  )راأيتهم/  الفعالن  وي�سرتك   . الر�سول  اإىل 
بانتمائهما اإىل عائلة واحدة. و)ينظرون( فعل م�سارع م�ستمّر يتّم حدوثه 
بعده:  بالفعلني  )ينظرون(  الفعل  ويرتبط  لهم.    اهلل  ر�سول  روؤية  حال 
فعال  االأ وت�سّكل  امل�ستمّر(.  )امل�سارع  النحوّي  بالزمن  )ُيغ�سى(  )تدور( 
الثالثة منظومًة حركّية تعرّب عن �سورة ماثلة يف خمّيلة القارئ اأو املتلّقي؛ اإذ 
�سل- ر�سول اهلل  اإّن عدم ت�سريح الن�ّص بفاعل )راأيَتهم( )الذي هو -يف االأ

�- البي�ساوي، تف�سريه: 368/4.
2- مكي، معاين القراآن: 296/3. 

3- اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، 96/7. 
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( يجعل كّل قارئ اأو متلقٍّ يت�سّور اخلطاب موّجًها اإليه، ويف هذه احلال 
مْيُثل م�سهد املنافقني اأمام القارئ وكاأّنه مرئّي. وكاأّن املتلّقي هو املعنّي بقوله 
ب�سفته  املتلّقي،  اأو  القارئ  ي�سارك  وبذلك  اإليك«.  ينظرون  »راأيَتهم  تعاىل: 
ال�سخ�سّية، يف اأحداث امل�سهد، ويح�ّص مب�سوؤولّية القيادة التي تتطّلب املبادرة 

الفاعلة.
اإىل  تدعو  مفارقة  ت�ستوقفنا  عني  االأ دوران  حركة  عن  احلديث  �سياق  يف 
الت�ساوؤل: كيف يتزامن نظر املنافقني اإىل الر�سول  مع دوران اأعينهم؟ اإّن 
عني جاء  النظر اإىل ر�سول اهلل   ورد على �سبيل احلقيقة، بينما دوران االأ
يف اإطار املجاز، فهو كناية عن �سّدة خوف املنافقني؛ �سواء من الر�سول  يف 
حالة انت�ساره على الكّفار، اأم من قتال عدّو اإذا اأقبل. ويف ذلك تثبيت قطعّي 
اإميانهم،  اأّن �سبب هذا اجلنب يكمن يف تزعزع  ووا�سح  جُلبنهم وخَورهم. 

وانتفاء اقتناعهم باجلهاد والت�سحية.
ويك�سف الرتكيب اللغوّي للن�ّص عن تدّرج احلالة النف�سّية يف هذا املوقف 
اإّن  املوت..  من  عليهم  الغ�سيان  عني..  االأ دوران  النظر..  املنافقني:  لهوؤالء 
عبارة )ينظرون اإليك.. تدور اأعينهم.. كالذي ُيغ�سى عليه من املوت( متّثل 
�سورة مرّكبة، تت�سافر يف ر�سمها ثالث لقطات؛ هي يف الواقع �سور جزئّية 
مرتاكبة ومتداخلة. فعبارة: )ينظرون اإليك( تقابلها عبارة: )تدور اأعينهم 
)كالذي  يقابلها:  اأعينهم(  )تدور  وعبارة:  املوت(.  من  عليه  ُيغ�سى  كالذي 
يغ�سى عليه من املوت(. هذه التقابالت وّفرت يف عموم امل�سهد طاقة حركّية 
املنافقني  تنتاب  كانت  التي  والَفَزع  اجُلنْب  حالة  عن  وُعْمق  بدّقة  معرّبة 

وحتا�سر م�ساعرهم املتمّخ�سة عن التّثّبط والنكو�ص. 
وىل حركة مقبلة  عني وردت بني حركتني نف�سّيتني: االأ اإّن حركة دوران االأ
»فاإذا جاء اخلوف«، والثانية حركة مدبرة »فاإذا ذهب اخلوف«. وُيفهم من 
عني تكّف عن الدوران بذهاب اخلوف. ولعّلنا ال نكون خمطئني  ال�سياق اأّن االأ
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اإذا عرّبنا عن هذه احلالة فقلنا: اخلوف طاقة كامنة ا�ستحالت حركة خّطّية 
عني، فجعلتها تتحّرك حركة دورانّية حول مراكزها، وبعد زوال  اأّثرت يف االأ
ن  تاأثري اخلوف ا�ستقّرت على و�سعها الطبيعّي، وُيالحظ اأّن املجاز البيايّن مكَّ
اخلوف )الذي هو مفهوم معنوّي( من التحّرك يف احلّيز املكايّن )املاّدّي(، 
بعد اأّن �سّخ�سه يف ا�ستعارة َمكنّية.. وال �ّسك اأّن ال�سورة ج�ّسدت تلك امل�ساعر 
النف�سّية واالنفعاالت الرهيبة، ب�سكل يثري ال�سخرّية من املنافقني، بو�سفها 
هذا  على  النفو�ص  ردع  اإىل  الهادف  الت�سويرّي  التعبري  اأهداف  من  هدًفا 
الت�سّرف بهذه ال�سيغة املح�سو�سة التي ميكن اأن يتابعها اخليال ويتماّلها. 
يح�ّسون  اإذ  خالفه؛  اإىل  خوفهم  ينقلب  عندما  ال�سخرّية  داللة  وتت�ساعد 
على  يقف  تعبري  وهو  ِحداد«؛  باأل�سنة  �سلقوكم  اخلوف  ذهب  »فاإذا  من  باالأ
الت�ساّد يف ال�سورة واملعنى مع »فاإذا جاء اخلوف«، اإذ يك�سف التعبريان عن 
للجمال؛  الفّنّية  العنا�سر  اأحد  والتباين  التباين)�(.  اأ�سّد  متباينتني  حالتني 

باعتبار ما ُيحِدث من املفاجاأة غري املتوّقعة لدى املتلّقي. 
من جهة اأخرى، فاإّن املقابلة بني الفعلني: »جاء« و»ذهب« ت�سّور حركتني 
حه  يو�سِّ بال�سدِّ  ال�سدِّ  واقرتان  املنافقني،  اإىل  ن�سبًة  االجّتاه  متعاك�ستني يف 
اجلمايّل..  التباين  من  وافر  ق�سط  على  ال�سورة  توّفرت  هنا  من  ويجلوه. 
ْوُف( ا�ستعارتان مكنّيتان �سّخ�ستا  ْوُف( و)َذَهَب اخْلَ ويف عبارَتي: )َجاَء اخْلَ
»اخلوف« ومنحتاه القدرة على احلركة من خالل جت�سيم جمازّي، وبذلك 
االعتبارّية.  اأو  املعنوّية  بال�سفة  يّت�سم  كان  اأن  بعد  ح�ّسّية،  اأبعاًدا  اكت�سب 
حني  ن�سانّية  االإ النف�ص  يعرتي  ح�سا�ص  االإ من  �سرب  �سل،  االأ يف  فاخلوف، 
وهذا  متناولها..  يف  يكون  اأن  على  حتر�ص  ما  فقدان  اأو  اخلطر  ت�ست�سعر 
�سلوب  لالأ اجلمايّل  الر�سيد  اإىل  ي�ساف  املجازّي  التعبري  من  ال�سرب 
القراآيّن.. ويف قوله »تدور اأعينهم« كناية متوا�سجة مع املجاز العقلي، ت�سّور 
اأعيَنهم كّلها تدور. واحلقيقة: اأّن اأحداقهم هي التي تدور يف اأعينهم؛ باإ�سناد 

�- ينظر: د. اأحمد فتحي رم�سان، الكناية يف القراآن الكرمي: �ص 2�3.
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الفعل )تدور( اإىل املكان )اأعينهم(. ولكن �سّدة الدوران و�سرعة تقّلبها خّيل 
حداق؛ ولكّنه دوران  اأّن العيون كّلها تدور، فلي�ص الدوران دوران املحاجر اأو االأ
اأعينهم  حركة  لقّوة  ت�سوير  ذلك  كّل  ويف  هداب،  واالأ اجلفون  حّتى  العيون 

الدائبة)�(..
وبني عبارَتي »تدور اأعينهم« و»الذي ُيغ�سى عليه من املوت« عالقة ت�سبيه 
اأّن  وُيالحظ  ُمر�َسل.  ت�سبيه  فهو  )الكاف(؛  الت�سبيه  اأداة  بوا�سطة  متثيلّي 
ْعُيُنُهْم(، وامل�سّبه  َلْيَك، َتُدوُر اأَ إِ ْيَتُهْم َيْنُظُروَن ا امل�سّبه جاء ب�سيغة اجلمع )َراأَ

فراد )الَِّذي ُيْغ�َسى َعَلْيِه ِمْن امْلَْوِت(..)2(.  به ب�سيغة االإ
واأحد اأوجه ال�سبه بني الطرفني: )امل�سّبه/ وامل�سّبه به( هو حْجب الروؤية. 
عني ُتعرّب عن حتّجر العقل وتوّقفه  فالتكنية عن »ذهاب العقول« بدوران االأ
عن التفكري ال�سّحّي ال�سليم؛ وذلك ب�سبب تعّطل الب�سرية عن اأداء وظيفتها. 

وتعّطُل الب�سرية ُمتاأتٍّ من انتفاء القدرة على الروؤية: { پ  ڀ   ڀ  ڀ  
عراف:�79(.  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ})3( )االأ

مة اأّن هوؤالء املنافقني هم يف حكم  وداللة عموم الت�سبيه يف ال�سور املتقدِّ
الثاين  الطرف  )ميت�ّص(  مة  املتقدِّ اأعينهم(  تدور   ( �سورة  ويف  موات.  االأ
املغزى  وهو  فيجّمدها..  منه  ّول  االأ الطرف  يف  الدوران  حركَة  الت�سبيه  من 
تكُمن  ال�سورة  هذه  جمالّية  اإن  املرّكبة.  ال�سورة  هذه  عموم  من  املق�سود 
لت اإىل غايتها ال�سكونّية عرب حركة دورانّية عنيفة.. اأي: اأّنها  يف كونها تو�سّ
اأن تقنعنا باأّن حالة القلق النف�سّي املتاأّزم يف نفو�ص املنافقني - ا�ستطاعت 

وقد ك�سفت عن �سرائرهم حرُكُة اأعينهم- انتهت بهم اإىل التّثّبط والنكو�ص 

�- ينظر: د. حممد اأبو مو�سى، من اأ�سرار التعبري القراآين: �ص 79. 
2- وكقوله تعاىل: { ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ } )البقرة:�7(. 

ية اأعاله ذات مدلول مغاير ملدلول عدم قدرة  ب�سار يف االآ اأّن عدم قدرة الكّفار على االإ 3- يالحظ 
عراف:�98(. من  �سنام على الروؤية املق�سودة يف قوله تعاىل: {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ} )االأ االأ

خرية: ترى، ينظر، يب�سر.  ية االأ جهة اأخرى يالحظ اجتماع اأفعال الروؤية الثالثة يف االآ
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حوال؛ اأي: يف املوت الذي كانوا يفّرون منه، ثّم اأ�سبحوا يفّرون اإليه  يف اأرداأ االأ
ق�سًرا وبالرغم منهم.

�سارة اإىل اأّن حركة اجلفن اأو العني غدت اأ�سبه بكناية ُيعربَّ بها  وجتدر االإ
ة. فمن جمالّيات الن�ّص القراآيّن  ر املُدَّ حداث اجلارية، اأو ِق�سَ عن �سرعة االأ
قوله  ذلك  من  الت�سبيهّية،  ال�سورة  طريق  عن  احلركة  �سرعة  عن  التعبري 

تعاىل:
ـ { ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ } )النحل:77(.

ـ { ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ } )القمر: 50(.
هو  اأو  الب�سر  كلمح  اإاّل  ال�ساعة  اأمر  )وماآ  تعاىل:  قوله  تاأويل  يف  »القول 
ّن ذلك اإمّنا هو اأن يقال له: كن فيكون«)�(. اأو »كرجع طْرف. واإمّنا  اأقرب(؛ الأ
املخاَطب؛  ل�سّك  هذا  ولي�ص  منه..  اأقلَّ  زمان  ُيعرف  ال  ّنه  الأ املثل  به  ِرب  �سُ

ولكّن املعنى: كونوا يف كونها على هذا االعتبار«)2(. {ې   ې  ې  ى      
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ} )النحل: 40(. وقوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ      
ٻ  ٻ     پ} )القمر: 50(. اأي: اإاّل رجفة واحدة قيل: هي نعت 
للمعنى دون اللفظ، جمازه: وما اأْمُرنا اإاّل مّرة واحدة: »كن فيكون«. و)كلمح 
بالب�سر( اأي: كخطف بالب�سر، قيل: اإّنه يعني »ال�ساعة« وجميع ما يريد اهلل 

تبارك وتعاىل)3(.

�- الطربي، جامع البيان عن تاأويل القراآن: �5�/�4. 
2- الن�سفي، تف�سريه، 265/2.

3- ينظر: الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن: 238/4. 
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رابع ع�صر- احلركة ال�صمعّية:
ذن للذبذبات ال�سوتّية،  احلركة ال�سمعّية هي احلركة الناجمة عن تلّقي االأ
اإذ  دبّية؛  االأ الن�سو�ص  خالل  من  ال�سّيما  داّلة؛  مبفردات  عنها  اللغة  وتعرّب 

تتجّلى يف اأُُطٍر جمالّيات البيان واملجاز.
واأّول ما يالَحظ على هذه املاّدة »�ص م ع«)�( ورودها -يف الغالب- بدالالت 
مبا�سرة ويف �سياقات تهدف اإىل اإقرار احلقيقة، وتت�سّكل يف دائرة الواقعّية. 
اأّما ما ورد منها يف اإطار املجاز فيمكن ح�سره يف �سور بيانّية قليلة ن�سبيًّا. 
ولعّل مرّد ذلك يرجع اإىل اأهّمّية هذه املاّدة وخطورة وظيفتها. ومن مظاهر 
ذان.. وال�سماع..  �سالم ما يتمّثل باأفعال: القراءة.. واالأ احلركة ال�سمعّية يف االإ

والرتتيل.

�سغاء واحد  �سغاء. واالإ ن اأُذن امل�ستمع من خالل ممار�سة االإ رِّ الرتتيل مُيَ
من و�سائل التلّقي املعريّف والفّنّي اإىل جانب املالحظة بالنظر. ويف الثقافة 
يف  الكرمي  القراآن  فتلّقي  »ال�سماع«،  على  ووا�سح  �سريح  تاأكيد  �سالمّية  االإ
�سل عن طريق ال�سماع وامل�سافهة؛ وكما جاء يف )ال�سحاح(: »امل�سافهة:  االأ

املخاطبة من فيك اإىل فيه«)2(.

وتالوة القراآن الكرمي توؤّدى ترتيال لتعميمه على امل�ستمعني)3(.. كان القراآن 
�سالم يحفظ يف ال�سدور، وكان اأحد اأ�سباب جمعه وتدوينه  الكرمي يف �سدر االإ
ا�ست�سهاُد عدد كبري من احلّفاظ يف املعارك اجلهادّية بعد انتقال ر�سول اهلل 

�- وردت ماّدة )�َسِمَع( يف القراآن الكرمي )�85 مّرة(. ما بني فعل ب�سيغه الثالث؛ وبني ا�سم، وبني 
م�ستّق. 

2- ينظر: د. غامن قّدوري احلمد، الدرا�سات ال�سوتّية عند علماء التجويد: �ص60ـ66.
3- تنظر: املّزّمل: 4، �06، التوبة: 6.
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ن�سات من اآداب �سماع القراآن الكرمي)2(. على)�(. واالإ  اإىل الرفيق االأ
وامل�سركني  الكّفار  و�سائل  اأحَد  كان  الكرمي  القراآن  �سماع  عرا�ص عن  واالإ
كانت  حيث  الدعوة؛  بداية  يف  ونف�سيًّا  اإعالميًّا    اهلل  ر�سول  حماربة  يف 
عرا�ص عن �سماع القراآن الكرمي اأو اّللغو  املحا�سرة باأن حّثوا قومهم على االإ
جّذابة  جمالّية  من  فيه  مِلا  ذان؛  االآ قبل  القلوب  اإىل  و�سوله  منع  بغية  فيه؛ 

موؤّثرة و�ساحرة.. {ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   
عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سوَل  ياأتون  امل�سركون  »كان  لت:26(  ۇ})ُف�سّ
اإذا �سّلى فيقول بع�سهم لبع�ص مبكة: ال ت�سمعوا لهذا القراآن والَغوا  و�سّلم 

فيه، فاأنزل اهلل عّز وجّل جواًبا لهم: { ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 
للذين يطيعونهم  عراف: 204(.. يقول: قالوا  )االأ ۋ ۋ ۅ} 
من اأوليائهم من امل�سركني: ال تتَّبعوا هذا القراآن واْلَهوا عنه. وقوله: )والَغوا 
وقيل:  يقروؤه«)3(.  قارئه  �سمعتم  اإذا  القول  بالباطل من  الغطوا  يقول:  فيه( 

»�سّيحوا يف زمن قراءته لعّلكم تغلبون في�سكت عن القراءة«)4(.

من  جماهًدا  �سبعون  للهجرة  ع�سرة  اثنتي  �سنة  اليمامة(  )موقعة  دة  الّرّ حروب  يف  ا�ست�سهد    -�
ُيكّلف )زيد بن  اأن  اإىل  ر�سي اهلل عنه(  الكرمي؛ مّما حدا )باأبي بكر  القراآن  َحَفَظة  ال�سحابة من 
اإحدى  ب�سفتها  عنها  اهلل  ر�سي  )حف�سة(  عند  واأودعه  الكرمي  القراآن  بجمع  عنه(  اهلل  ثابرت�سي 

. زوجات الر�سول
حكام؛  مام البخاري/ ال�سحيح، كتاب » ف�سائل القراآن » الباب الثالث والرابع. وكتاب االأ  ـ ينظر: االإ
مام اأحمد، امل�سند �/�3 )ويف طبعة �ساكر �/�85 رقم احلديث 76(.  الباب ال�سابع والثالثون.. واالإ

عراف:204. 2- تنظر: االأ
 ـ »اللغَو« يعني: ال�سجيج. وال�سجيج: يعني جمموعة الن�سازات ال�سوتّية الناجمة عن ت�سالب املوجات 
ذن، ويبعث  �سوات يف االأ التي تتداخل مع بع�سها دومنا تنا�سق اأو ان�سجام، مّما يوؤّدي اإىل تالطم االأ
ذن ويعّطل عمَلها يف  اأّنها عقيمة؛ مّما ي�سايق االأ ُتبَذل فيه الطاقة غري  على �سجر مزعج، يف وقت 

ال�سماع املُجدي.
3 ـ ينظر: جويو، م�سائل فل�سفة الفن املعا�سر: �ص 70.

الطربي، جامع البيان عن تاأويل القراآن: ��2/24. 
4- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني: �/633.
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w�سماع القراآن الكرمي ما جاء يف قوله تعاىل: { ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ} )النجم: 
�سمد   « ُيقال:  الوجه)�(.  عاب�ص  هو  ال�سامد:  �سامدون(  )واأنتم  59ـ62(. 
و�سامدون:  غّنى..  �سموًدا:  و�سمد  اللهو..  وال�سمود:  عال..  �ُسموًدا:  ي�سمد 
كان  اإذا  ب  املنت�سِ و»ال�سامد  عابثون)3(.  والهون  و�ساهون«)2(  م�ستكربون.. 
رافًعا راأ�سه نا�سًبا �سدره.. وقيل للمغني: �سامد لرفعه راأ�سه«)4(. واحلا�سل 
اأّن قوله تعاىل )واأنتم �سامدون( اأي: ترفعون روؤو�سكم بالغناء؛ لت�سغلوا النا�ص 

عن �سماع القراآن الكرمي..
فال�سمود �سورة: »�سوتّية/ �ساعدة«. من جهة اأخرى هي حركة »�ساعدة«. 
على،  عناق اإىل االأ وهي »مرّكبة«، من حيث كونها مرئّية: برفع الروؤو�ص واالأ
يات ت�ساّد يف: »ت�سحكون/  �سوات عالًيا. ويالَحظ يف االآ وم�سموعة: برفع االأ

تبكون«، وهو »طباق اإيجاب« كما ت�سطلح عليه كتب البالغة.
ا�سجدوا«.  »�سامدون/  واملرئّي« يف  »امل�سموع/  تقابل بني:  ا  اأي�سً ويالَحظ 
حيث ميّثل ال�سمود حركة �سوتّية �ساعدة -كما �سبق- وميثل ال�سجود حركة 
قدرة  دبّية  االأ ال�سورة  مينح  الت�ساّد  هذا  مثل  اأّن  ووا�سح  هابطة.  مرئّية 

حركّية داخلّية فاعلة يف جت�سيم امل�سمون ال�سَورّي. 
يات التي ذكرت ال�سمع جاءت يف معر�ص احلديث عن الكّفار؛   كثري من االآ
ال �سّيما يف �سفة اإعرا�سهم عن �سماع القراآن الكرمي. فقد نقل لنا القراآن 
الكرمي  القراآن  قرن  اأن  غرابة  فال  املو�سوع)5(.  هذا  يف  اأقوالهم  من  كثرًيا 
بني اعرتافهم )يوم احل�ساب( بتعطيلهم ل�سمعهم )يف احلياة الدنيا( وبني 

�- جماهد، تف�سريه: 634/2. 
2- ابن منظور، ل�سان العرب: 2�9/3. 

3- الواحدي، الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز: �044/2. 
4- الزخم�سري الفائق: �99/2، 200. 

5- تنظر: ف�سلت:26. 
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العادلة  احلتمّية  بالنتيجة  واإقرارهم  عقولهم،  فاعلّية  بتعطيلهم  اعرتافهم 
ل�سنيعهم هذا اأن غدوا يف اأ�سحاب ال�سعري)�(. ولذا كّنى القراآن الكرمي عن 
الذين ال ي�سمعون وال ي�ستجيبون للهداية )يف الدنيا( ب�سكونّية املوتى الذين 

َيبعثهم اهلل تعاىل يوم القيامة لينالوا عقابهم: { ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ } )النمل: 80()2(.»قال لهم اإمّنا اأنذركم بالوحي 
من اهلل ال من قبل نف�سي وال ي�سمع ال�سّم الدعاء«)3(. » اأي: اإمّنا اأنا مبلغ عن 
اهلل ما اأنذركم به من العذاب والنكال لي�ص ذلك اإاّل عّما اأوحاه اهلل اإيّل ولكن 
ال يجدي هذا عّمن اأعمى اهلل ب�سريته وختم على �سمعه وقلبه. ولهذا قال: 
)وال ي�سمع ال�سمُّ الدعاَء(«)4(. »وكانوا ميّرون على النبّي �سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم �ساخمني«)5(. » فلوال اأّنهم اأح�ّسوا يف اأعماقهم هّزًة رّوعْتهم، ما اأمروا 
مر، وما اأ�ساعوا يف قومهم بهذا التحذير الذي هو اأدّل من  اأتباعهم هذا االأ

كّل قول على عمق التاأثري«)6(. 
ْوا  َولَّ َذا  )اإِ بها:  ح  ُم�سرَّ ُمدبرة  حركة  ُتوّثقه  الكّفار  �سدود  اقرتان  اإّن 

ُمْدِبِريَن( .

نََّك ال ُت�ْسِمُع امْلَْوَتى ( اال�ستعارة الت�سريحّية  ومن جمالّيات قوله تعاىل: ) اإِ
الوعي،  لفقدهم قدرة  »املوتى«  بلفظ  »الكافرين«  لفظ  ا�ستبدال  البادية يف 
ومن هنا كانوا يف حكم املوتى. وُترَدف هذه اال�ستعارة باأخرى جماورة لها 
(، جّردهم من  مَّ تعّزز فاعلّيتها اجلمالّية، ففي قوله تعاىل: )وال ُت�سِمُع ال�سُّ

فاعلّية ال�سمع جماًزا، مع اأّنهم كانوا يف واقع احلال ي�سمعون!.

ا: تبارك: �0. �- تنظر اأي�سً
2- وتنظر: الروم: 52. 

3- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني: �/425. 
4- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: �8�/3. 

5- ال�سوكاين، فتح القدير: ��9/5.
6-�سيد قطب، الت�سوير الفني يف القراآن: �ص �2.
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اإّن و�سف اآذان الكّفار بال�سكونّية ال�سلبّية من حيث اأّنها معّطلة عن ال�سمع 
ذان. وقد  يكت�سب عمًقا وخطورة يف اآن )�(. ) ُيذكر اأّن )الَوْقر(: هو ثقٌل يف االآ

تكّرر ذكره يف اأربع اآيات يف القراآن الكرمي)2( كنايًة عن �سفة(.
اأغلبها  الكرمي)3(،  القراآن  ووردت ماّدة )�ص م م( خم�ص ع�سرة مّرة يف 
هذا  يف  وامَلجاز(  )احلقيقة/  مفارقة  تطالعنا  وهنا  الكافرين،  و�سف  يف 
�سّم يعاين من اختالل التوازن  الو�سف.. فاأّما وجه احلقيقة فيتمّثل يف اأّن االأ
اأعلم-  -واهلل  ال�سكل  بهذا  الو�سف  هذا  القراآن  ا�ستعار  وقد  اجل�سمايّن. 

ل�سببني: 
اال�ستجابة  وعدم  الكرمي  القراآن  �سماع  عن  اإعرا�سهم  يف  يتمّثل  ّول:  االأ

لهّي.  للهدي االإ

والثاين: يتمّثل يف حالتهم املتذبذبة غري امل�ستقّرة. ولهذه الظاهرة وجهان: 
حقيقّي وجمازّي. فاأّما احلقيقّي: فيبدو من خالل احلركة اجل�سدّية، ولي�ست 
هي املق�سودة من الو�سف. واأّما املجازّي: فيبدو من تذبذبهم الَعَقِدي وخواء 
فكرهم {پ  ڀ} )اإبراهيم: 43(. وهو املق�سود عادة من كّل �سياق 

يجّرد الكافرين من ال�سمع، واهلل اأعلم.
�سارة يف القراآن الكرمي اإىل  وعن عالقة ال�سمع بحفظ التوازن ُيذكر اأّن االإ
م�ساألة الربط بني َفْقد ال�سمع واختالل التوازن ُيَعّد �سْبًقا علميًّا، وهو ميّثل 

عجاز العلمّي للقراآن الكرمي.  ملمًحا من مالمح االإ
ع�ساء )الف�سلجة( ما وّثقه الطّب الريا�سّي من  لقد اأثبت علم وظائف االأ
ح�سا�ص بالتوازن وا�ستعادة  اأّن هناك مهارات حركّية تتطّلب دّقة عالية من االإ
اجل�سم ال�سريع لو�سعه االعتيادّي عندما يكون التوازن غري م�ستقّر، وتتوّقف 

عراف: �79، �95، احلج: 46.  �- تنظر: االأ
�سراء: 46، ف�سلت: 44. نعام: 25، الكهف: 57، االإ 2- االأ

لفاظ القراآن، �ص 4�4.  3- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ
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ذن. وتوجد هناك جمموعتان  هذه اال�ستجابة الع�سلّية التي حتدث يف باطن االأ
واملتعاك�سات  املت�سارع  املنعك�ص  الفعل  وهما:  اال�ستجابة،  من  اأ�سا�سّيتان 
ي�سمعون  ال  باأّنهم  الكّفار  و�سفه  على  الكرمي  القراآن  تاأكيد  اإّن  الِقواِمّية)�(. 

اإمّنا كان الق�سد منه جمازّية الو�سف، واهلل تعاىل اأعلم.
ال�سوت عن�سًرا  ي�سّكل  التي  امل�ساهد  ودعاوؤهم من  نبياء  االأ نداُء  ويعترب 
ودعاء  املقّد�ص..  بالوادي   ) )مو�سى  نداء  مثل  عنا�سرها،  من  ا  مهمًّ
ية الكرمية باأّنه كان »خفيًّا«، وهو من ال�سور  )زكرّيا ( الذي و�سفته االآ
�سل يكون ب�سوت  ال�سوتّية التي ت�سّمنت مفارقة �سّدّية؛ اإذ اإّن النداء يف االأ
ية »نداًء خفيًّا»، وعلى هذا يكون النداء قد ورد يف  عاٍل. يف حني ورد يف االآ
هذا ال�سياق مبعنى الدعاء. كذلك مناداة املالئكة له، وهو قائم ي�سّلي يف 
املحراب.. كذلك دعاء )يون�ص ( يف الظلمات يف جوف احلوت.. ودعاء 

 .)2( رُّ ه ال�سُّ )اأيوب ( اإذ َم�سَّ
ور والنقر يف الناقور من م�ساهد يوم القيامة: وميثل النفخ يف ال�سُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ   ـ { 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ } )الزمر: 68(. 

ـ{ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ   وئ  ۇئ} )املدثر: 7ـ�0(. 

ذن  ّن االنطباعات من االأ �سّم الذي يف اأذنه الداخلّية خلل ي�سقط ب�سرعة؛ الأ بكم واالأ �- اإّن ال�سخ�ص االأ
الداخلّية )واالنطباعات الب�سرّية( وامل�ستقِبل الذاتّي من الع�سالت هي التي تتحّكم يف العملّيات التي 
بالو�سع  لالحتفاظ  موِجبة  تكون  الباطنّية  ذن  االأ يف  واالنطباعات  الِقَوامي.  االتزان  على  حتافظ 
احلركات  يف  احلال  عليه  هو  )كما  الباطنّية  ذن  االأ مل�ستقِبالت  الزائدة  ثارة  واالإ للراأ�ص.  الطبيعّي 
الدورانّية ال�سريعة( ت�سّبب حاالت الغثيان والدورانز ينظر: د.جناح مهدي �سل�ص، و د. اأكرم حممد 

�سبحي حممود، التعّلم احلركي: �ص30ـ�3. 
2- تنظر: حول نداء مو�سى )النازعات:�6، والق�س�ص:30، وطه:��، النمل:8(.. حول نداء زكرّيا 
    ،83 نبياء:  )االأ اأيوب  نداء  نبياء: 87(.. حول  )االأ يون�ص  نداء  واآل عمران: 39(.. حول  2ـ3  )مرمي: 

�ص: �4(. 
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حينما  ال�سور«)2(..  يف  نفخ  اأي:  الناقور:  يف  »ونقر  القرن«)�(.  »ال�سور: 
ُيغ�سى عليهم  اإذ  النا�ص  باأهلها«)3(. وي�سعق  ر�ص  االأ ال�سور »ترجت  ينفخ يف 
وتذهب عقولهم من �سوت ي�سمعونه .. وال�سعقة: ال�سيحة«)4(. وقوله تعاىل: 
اأّنه قال -اإذ  ال�سور( روى عن ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم  )وُنِفخ يف 

�سئل عن ال�سور-: »هو قرن ينفخ فيه« )5(. 
َذا ُنِقَر يِف الناُقوِر } و{ ونقر يف الناقور } هاتان �سورتان �سوتيتان  {َفاإِ
حافل  فعل  رّد  من  عليه  يرتّتب  وما  ال�سوت  فاعلّية  متّثالن  �ساخ�ستان 

باحلركة العنيفة يوم البعث والن�سور.
ية يف معر�ص حديثهم عن التعبري عن امل�ستقبل  ويورد الدار�سون هذه االآ
بلفظ امل�سّي؛ تنبيًها على حتّقق وقوعه، واأّن ما هو �سائر للوقوع كالواقع )6(. 
يف  ينفخ  حيث  امل�سهد،  لهول  والذهول  الرعب  تتجاوز  )ال�سعق(  حالة  اإّن 
ال�سْور اإعالًنا عن قيام ال�ساعة، والنفخ يف ال�سور مظهر من مظاهر حركّية 
ال�سوت باعتباره م�سدًرا فاعال. ورّد الفعل اإمّنا هو مظهر اآخر من مظاهر 

حركّية ال�سمع يف اآٍن.
اأحد  ال�سوت  يكون  التي  الت�سبيهّية  ال�سورة  من  الكّفار  نعيق  ويعد 

عنا�سرها؛ وتعك�ص »ب�ساعة القبح » يف قوله تعاىل: { ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ} 

)البقرة:��7(.

�- ابن منظور، ل�سان العرب، 475/4. 
2- الرازي، خمتار ال�سحاح، �/�28. 

3- الزخم�سري، الفائق، 43/2. وانظر: الن�سفي، تف�سريه، 63/4.
4- ابن منظور، امل�سدر ال�سابق: �98/�0. 

5- الطربي، جامع البيان عن تاأويل القراآن:24�/7. وانظر: ال�سنعاين، تف�سريه، �/��6. 
6- ينظر: �سيد قطب، الت�سوير الفني يف القراآن: �ص 26.
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ا )�(. »الكافر يقال له وال  النعيق: �سوت الراعي بغنمه، ونعق الغراب اأي�سً
ينتفع مبا يقال له«)2(. لقد تعّددت وجهات نظر املف�ّسرين يف تخريج معاين 
ية، مّما جعل قراءتها تّت�سف بالتعّددية.. وعليه فاإّن الن�ّص منفتح  هذه االآ
»الذين  ه:  امل�سبَّ ال�سورة:  يف  جند  كالتايل:  نخّرجه  اأن  ولنا  املتلّقي،  اأمام 
بائهم  ه به: »الذي ينعق«.. ووجه ال�سبه: َعَبِثّية تقليد الكّفار الآ كفروا«.. وامل�سبَّ

وعدم جدواه.. ولنا اأن نخّرج »الذي ينعق« على اأّنه )الغراب()3(..

الذي  �سوته  والنعيق:  لل�سوؤم.  رمًزا  ميّثل  العربّي  الرتاث  يف  والغراب 
ي�ستقبحه النا�ص. وقد �سّبه اهلل تعاىل الكّفار بهذا الغراب الذي ال ي�سمع اإاّل 
�سدى نعيقه، وال يجد يف فعله غري حت�سيل حا�سل.. وتتوّفر يف هذه ال�سورة 
النعيق يف ا�ستمرارّية  اأ�سداء  ال�سوتّية عنا�سر فّنّية عميقة؛ حيث تتجاوب 
متوا�سلة ينبعث ترّدُدها يف حركة مدبرة واأخرى مقبلة ب�سكل متواٍل؛ يتخافت 
ال�سوتّية،  مواج  االأ تراكب  اإىل  يوؤّدي  الذي  مر  االأ يتال�سى؛  اأن  اإىل  ا  تدريجيًّ
ورمّبا جنم عن ذلك من الرنني ما يبعث يف النْف�ص النفور واال�سمئزاز. وهو 
هدف مق�سود للتنفري من حال الكّفار الذين ال ي�ستجيبون لداعي اهلل جل 
جالله مِلا ُيحِيي يف عقولهم الوعَي، ويغر�ص يف �سدورهم االإميان بوحدانية 

اهلل جل جالله..

وجمال الُقبح يتمثل يف ال�سورة املتقّدمة؛ اإذ اإّنها توحي مبعاٍن تتقاطع مع 
معتقدات  يعتنقون  القراآيّن-  املنظور  فالكّفار -يف  واجلمال.  واخلري  احلّق 
وثان واجِلبت  �سنام واالأ باطلة، وميار�سون طقو�ًسا �سريرة يف التقّرب اإىل االأ
قبيحة،  تبدَو  اأن  اخلارجّي-  مظهرها  يف  -حّتى  تعدو  ال  وكّلها  والطاغوت، 

�- ينظر: الرازي، خمتار ال�سحاح: �ص 278. 
2- ال�سنعاين، تف�سريه: �/65. 

بغنمه.  ي�سيح  الذي  الراعي  اأّنه  على  ينعق«  »الذي  معنى  يخّرجون  املف�ّسرين  اأغلب  اأّن  يالحظ   -3
ينظر: الرازي، التف�سري الكبري: 8/5. 



154

يعبدها  اأو  اآلهة من دون اهلل جل جالله)�(،  الكّفار  يعّدها  اأن  وبطالنها يف 
يف  ال�سخرّية  تتغلغل  زلفى)2(..  جالله  جل  اهلل  اإىل  لتقّربهم  امل�سركون 
البقرة )�سورة  املتقّدمة من �سورة  ال�سورة  الت�سبيه يف  الثاين من  الطرف 
اأّننا جند يف طريقة  اإاّل دعاًء ونداًء(، يف حني  الغراب الناعق مبا ال ي�سمع 
بني  الت�سادي  وج�ّسد  �سداء،  االأ جتاوب  �سّخ�ص  الذي  الت�سويرّي  العر�ص 
ال�سياغة  هذه  مثل  اإّن  حيث  ومعرّبة؛  دقيقة  فّنّية  دبار  واالإ قبال  االإ حركَتي 
ذاكرته  بفاعلّيتها يف  املتلّقي، وحتتفظ  املعاين يف خمّيلة  تطبع  الت�سويرّية 
اإىل اآماد طويلة. وبغرز هذا االنطباع يف اأعماق العقل الباطن يوؤّدي »جماُل 
َرت  بالغّية؛ فيزيد املتلّقي معرفة باأحوال الكّفار الذين اأُطِّ الُقْبح« وظيفته االإ
خائبني..  فينكفوؤون  والتهجني،  باالحتقار  وال�سخرية..  باالزدراء  �سورُتهم 
وتبقى هذه ال�سورة ماثلة يف خمّيلة الكّفار ليحتقروا اأنف�سهم.. وتبقى هذه 
املوؤمنني ليعتربوا بها، ولي�سكروا اهلل تعاىل  اأذهان  ا ماثلة يف  اأي�سً ال�سورة 

على ما اأنعم عليهم من الهداية اإىل �سواء ال�سبيل.

التي  ال�سوتّية  ال�سور  اإحدى  اجلاهلّية  يف  العرب  �سالة  طريقة  ومتثل 
ڤ   ڤ    ٹ   {ٹ   الفّنّية:  عنا�سرها  من  واحًدا  احلركة  ت�سّكل 
على  ال�سفري  »املكاء:   .)35 نفال:  )االأ ڦڦ}  ڦ   ڤ   ڤ  
نحو )�سوت( طري اأبي�ص يقال له »املكاء« ويكون باأر�ص احلجاز. والت�سدية: 

الت�سفيق«)3(.
ُمكاًء  كانت  واإمّنا  رغبة؛  وال  رهبة  تكن  »مل  جاهلّيتهم  يف  العرب  �سالة 
وت�سدية من نوع اللعب ولكّنهم كانوا يتزّيدون فيهما وقَت النبّي �سّلى اهلل 
عليه و�سّلم لي�سغلوه هو واأّمته عن القراءة وال�سالة«)4(. اإّن حركة الكّفني عند 

�- تنظر: ال�سعراء:�7، العنكبوت:�7، الن�ساء:�5. 
2- تنظر: الزمر:3. 

3- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 307/2. 
4- الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، 2/ 97. 
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يقاعّي اإىل التعبري عن االنفعال  الت�سدية )الت�سفيق( قد تتعّدى جانبها االإ
الداخلّي، كذلك يقال عن املكاء )ال�سفري(. واإذا كانت هذه الظاهر تن�سجم 
ّنها  مع ال�سنمّية فاإّنها ال ترتقي اإىل م�ساّف احلركات العبادّية الرزينة؛ الأ

�سقاط.  �سرب من االإ

ح�سا�ص  االإ يعّمق  التقابل  وهذا  �سّدّية،  ثنائّية  ي�سّكالن  والقبح:  اجلمال 
بالرغبة يف الت�سامي نحو اجلمال، ويف التنفري من القبح. ومبا اأّن اجلمال 
�سنَو اخلري، واأّن القبح �سنَو ال�سّر؛ فاإّن حّب اجلمال يعني حّب اخلري، وحّب 
يعني  القبح  عن  عرا�ص  واالإ اجلمال  اإىل  امَليل  فاإّن  ال�سّر،  حّب  يعني  القبح 
مر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا ما دعت اإليه ال�سريعة؛  اال�ستجابة لالأ

�سالمّية اأبناءها. خالق االإ وحّلت به االأ

على  تعمل  املتناغمة  املن�سجمة  �سوات  االأ اأّن  جند  ال�سمع:  ومن جمالّيات 
من  به  تتحّلى  مبا  �سغاء،  واالإ االنتباه  وجتتذب  الب�سرّية،  ذن  االأ ا�ستقطاب 
جمالّيات ترهف الذوق ال�سليم. لقد اأجنب ال�سمع فنوًنا رفيعة مبا يتمّتع به 
و�سيلة اخلطاب  بو�سفها  �سوات؛  االأ املنبثقة عن  الِقَيم اجلمالّية  من مزايا 
خرين، ومن  والتفاهم االجتماعّي، وما يتعّلق بهما من ترجمة التعاطف مع االآ
م�ساركات وجدانّية معهم.. ومن هنا امتلك اخلطاب القراآيّن قدرة متمّيزة 

على التاأثري عرب الزمن..
ولل�سوت قدرة تعبريّية؛ اإذ تتفاوت داللة ال�سوت -ح�سب طبقاته ودرجاته- 
يعرّب  فال�سياح  املختلفة؛  واالنفعاالت  حا�سي�ص  واالأ املعاين  عن  التعبري  يف 
مل)2(  الفزع)�(واالأ عن  يعرّب  وال�سراخ  الع�سبّية..  احلاالت  وعن  الغيظ  عن 
حوال(.. وال�سوت  واله�سترييا، )ورمّبا عرّب عن الفرح املتزايد يف بع�ص االأ
حزان،  واالأ واحلّب،  التوّدد،  مثل  الرزينة  العواطف  عن  يعرّب  الواطئ 

�- تنظر: النحل:53. 
2- تنظر: فاطر:37. 
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م�ساركة  واملدود  اللني  حروف  وملنظومة  العميقة..  وامل�ساعر  واالإخال�ص، 
�سوات  حا�سي�ص، وهي ت�ساعد يف رفع االأ فاعلة يف عك�ص املعاين وت�سوير االأ
يف  ال�سوت  ل  جُتمِّ اأّنها  كما  ا،  اأي�سً وبالغناء  واال�ستغاثة،  وال�سراخ  بالنداء 
�سرط  وال�سمع  والقراءات..  التجويد  ِعلَمي  يف  ة  خا�سّ اأحكام  ولها  التالوة؛ 
.. وال�سمع كذلك من �سروط الق�ساء يف  النبّوة، فلم يبعث اهلل ر�سوال اأ�سمَّ

�سالم.. فبال�سمع يح�سل التفاهم.  االإ
جمال  فاإّن  الر�سالة،  هذه  يف  ُمّت�َسع  اجلمالّيات  يف  للتف�سيل  كان  واإذا 
هذا  عن  املقت�سبة  �سارة  باالإ �سنكتفي  لذا  حمدود؛  النقي�ص  عن  احلديث 

جث         يت       متىت   خت   حت   جت    يب   {ىب   تعاىل:  قال  اجلانب، 
مث  ىث  يث} )لقمان:�9(.

اأَمَره  وقيل:   ، املالأ عن  �سوتك  من  اخف�ص  اأي:  �سوتك(  من  و)اغ�س�ص 
)ل�سوت  اأنواعها.  اأقبح  اأي:  �سوات(:  االأ و)اأنكر  �سوته.  يف  باالقت�ساد 
وحتديد  اإقرار  الن�ّص  هذا  يف  �سهيق«)�(.  واآخره  زفري  اأّوله  قيل:  احلمري( 
يف  الرتبوّي  التهذيب  منه  الغايُة  �سياٍق  يف  ورد  وقد  �سوات،  االأ من  نكر  لالأ
اإطار العالقات االجتماعّية، ال �سّيما ما يتعّلق باآداب احلديث والتحاور مع 

خرين.. االآ
ال�سّلم ب�سبب ما يكتنفه من  اأدنى درجات  ولعّل ورود »�سوت احلمري« يف 
مِلا تثريه يف النف�ص من ا�سمئزاز يبعث على  ذن الب�سرّية  ها االأ جُّ ن�سازات مَتُ
رفع  النهي عن  يقبل  املحادثة  عند  ال�سوت«  »َغ�صِّ  على  واحلّث  ال�سخرية. 
ال�سوت اأعلى مّما يتطّلبه الظرف. ومل يذكر رفع ال�سوت يف الن�ّص واإمّنا 
�سوات« للتنفري من الهرج واملرج واخلروج على اللياقة  ا�ستعري عنه بـ»اأنكر االأ
�سوات  االأ قبح  تقابل  ال�سوت  من  الغ�ّص  يف  ال�سوت  جمالّية  اإّن  الرزينة. 

املُنَكرة. وهذا التباين املتجاور يج�ّسد قيمة كّل من النقي�سني.

�- ال�سيوطي، الدر املنثور: 524/6. 
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العالقة بني ال�سمع والب�سر:

بطن  يف  -وهو  اجلنني  يف  تتخّلق  ال�سمع  حا�ّسة  اأّن  ال�سمعّية  املّيزات  من 
يف  الب�سر  على  ال�سمع  تقدمي  من  مفهوم  وهذا  الب�سر،  حا�ّسة  قبل  اأُّمه- 
تزاول  تبقى  اأّنها  ومنها  اال�سمّية..  بال�سيغة  ذَكَرْتهما  التي  يات  االآ عموم 
فاعلّيتها بني حالَتي:  الفوارق يف درجة  ن�سان، مع  االإ نوم  وظيفتها يف حالة 
م�ستقّل  الب�سر  بينما  التفاهم،  يح�سل  بال�سمع  قلنا:  والنوم..  اليقظة 
تية من كّل االجّتاهات، يف حني اأّن  باملرئّيات.. وال�سمع ي�ستقبل املعلومات االآ
للنظر م�ساحة حمدودة؛ فال تتمكن العني –مثال- من النظر اإىل الوراء اإاّل 
ّول؛ اأي: َمن  بعد اال�ستدارة.. النطق مرتبط بال�سمع، فاإن َبُطَل الثاين َبُطَل االأ

بكم، ولي�ص النظر كذلك. مل ي�سمع ال ميتلك اأن يجيب؛، فهو مبنزلة االأ
على  اجلمالّية  ح�سا�سات  االإ الغرب  يف  �سني  املتخ�سّ بع�ص  َر  َق�سَ لقد 
تهّيئ  اأن  اأّن جميع حوا�ّسنا قادرة على  اإىل  اآخرون  والب�سر. وذهب  ال�سمع 

لنا انفعاالت جمالّية )�(.
ويذهب بع�ص الدار�سني اإىل اأّن يف القراآن الكرمي » ظاهرة تقدمي ال�سمع 
على الب�سر، اأينما وردت الكلمتان يف اآيات الكتاب املبني… دومنا تغري يف 

هذا الرتتيب ولو مّرة واحدة«)2(.
)م�ستقّلة  مفرًدا  ا�سًما  »ال�سمع«  كلمة  وردت  حيث  نظر؛  فيه  راأي  وهو 
مّرة  ع�سرة  اثنتا  بينها  من  مّرٍة)3(..  وع�سرين  اإحدى  بال�سمائر(  ومّت�سلة 
ب�سيغة  ر«/  )»َب�سَ بكلمة  ومّرة  اجلمع(،  ب�سيغة  )اأب�سار/  بكلمة  مقرونة 

�- كما يف نظرّية )جرانت اآلن( يف اجلمال، وقريب منه مذهب )َكْنْت( و)مني دوربريان( و)كوزان( 
و)جو فروا(. ينظر: جان ماري جويو، م�سائل فل�سفة الفن املعا�سر، �ص 72. 

التاأميم، ع/�6، القراآن، جريدة: �سوت  ال�سمع والب�سر يف  تاأّمالت  البياتي،  العزيز �سمني   2- عبد 
 24 ذو القعدة �420 ـ 29 �سباط 2000، كركوك. 

لفاظ القراآن الكرمي، �ص 358ـ�36.  3- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ
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من  عدًدا  اأّن  على  »يب�سرون«)2(.  بالفعل  مقرونة  وردت  كما  فراد()�(.  االإ
ال�سمع          اأفعال  على  عليها،  يّدل  ما  اأو  النظر  اأفعال  تقدمي  ت�سّمنت  يات  االآ

اأو ما يدّل عليها. 
ائ   ائ     ىى    ې   ې   ې     ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    }-
فيهما  خفي  ما  اأي:  ر�ص(  واالأ ال�سموات  )غيب   .)26 )الكهف:  ەئەئ} 
وغاب من اأحوالهما لي�ص لغريه من ذلك �سيء، ثّم زاد يف املبالغة والتاأكيد 
فجاء مبا يدّل على التعّجب من اإدراكه للمب�سرات وامل�سموعات فقال: )اأب�سر 
به واأ�سمع( فاأفاد هذا التعّجب، على اأّن �ساأنه �سبحانه يف علمه باملب�سرات 
وامل�سموعات خارج عّما عليه اإدراك املدِركني، واأّنه ي�ستوي يف علمه الغائب 
وكاأّن  والكثيف،  واللطيف  والكبري  وال�سغري  والظاهر  واخلفّي  واحلا�سر 

اأ�سله: ما اأُب�سره وما اأَ�سمعه«)3(.
-{ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} )ال�سجدة: �2(. اأي: )ناك�سو 
رنا  روؤو�سهم( اأي: »مطاأطئوها حياء من ربهم عّز وجّل؛ ويقولون: ربنا اأْب�سَ

ما كّنا به مكّذبني، و�سِمْعنا منك �سدق ما اأتت به الر�سل«)4(. 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    }-
)املائدة:�7(.   { ٿ  ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
»فعموا و�سموا فلم يعملوا مبا راأوا وال مبا �سمعوا، اأو فعموا عن الر�سد و�سّموا 

عن الوعظ .. ثّم عموا و�سّموا كثري منهم«)5(.

�سراء:36.  �- تنظر: االإ
2- تنظر: هود:20. 

3- ال�سوكاين، فتح القدير، 279/3. 
حكام  الأ اجلامع  القرطبي،  وانظر:   ..853/2 العزيز،  اهلل  كتاب  تف�سري  يف  الوجيز  الواحدي،   -4

القراآن، 95/4.
5- الن�سفي، تف�سريه، �/294. 
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- {ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  
حوال  االأ من  غرابة  فيه  ما  على  اإال  يطلق  ال  »املثل  )هود:24(.  ڳڳ} 
فيكون  هوؤالء  كحال  اأى  وال�سميع؛  والب�سري  �سّم  واالأ عمى  كاالأ وال�سفات 
ول  االأ الفريق  ت�سبيه  على  يحمل  اأن  اأمكن  واإن  والكالم  كذواتهم،  ذواتهم 
دخل  االأ لكن  وبال�سميع،  بالب�سري  الثاين  الفريق  وت�سبيه  �سم  وباالأ عمى  باالأ
قرب اإىل ما ي�سري اإليه لفظ املثل.. واإمّنا مل يراَع هذا الرتتيب  يف املبالغة واالأ
ا�ستعمال  �سم ومن  االأ �سوء احلال من  واأ�سهر يف  اأظهر  عمى  االأ لكون  ههنا 
ر به فيما مّر فال  الفريق الثاين لكل من اأب�سارهم واأ�سماعهم.. ح�سبما ُف�سِّ
الب�سر  م�سعري  فقد  مّمن  منتزعة  بهيئة  فت�سبه   .. متثيليًّا  الت�سبيه  يكون 

وال�سمع فتخبط يف م�سلكه فوقع يف مهاوي الردى«)�(.
ال�سمع على  تعليل تقدمي  واملفّكرون يف  والدار�سون  املف�ّسرون  لقد اختلف 
الب�سر )يف �سياقات ورودهما ا�سمني(، وُقّدمْت اآراء كثرية يف هذا ال�سدد.. 
ما  يف  يكمن  موا�سعها  يف  الب�سر  على  ال�سمع  تقدمي  �سبب  اأّن  نرى  ونحن 
ذن الو�سطى  ن�سان، حيث ثبت اأّن يف االأ لل�سمع من اآثار يف التوازن احَلَرِكي لالإ

ن�سان. مراكَز ع�سبّية تعمل على حفظ توازن االإ
احلركّية  املردودات  اإّن  القول:  نوجز  اأن  ميكن  تقّدم؛  ما  كّل  على  وبناء 
ن�سان،  بالن�سبة لالإ للب�سر  املردودات احلركّية  واأخطر من  اأهّم  لل�سمع هي 

كما فهمنا من الن�سو�ص القراآنّية الكرمية، واهلل تعاىل اأعلم.

�- اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، �98/4. 
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متهيد:

نتناول يف الف�سل الثاين مو�سوعات احلركة الت�سويرّية يف ثالثة مباحث: 
ال�سم�ص  وحركة  ال�سماء،  وب�سمنه  الكون  يف  احلركة  يتناول  ّول  االأ املبحث 
يف  احلركة  يتناول  الثاين  واملبحث  جرام..  واالأ الكواكب  حلركة  منوذًجا 
الطبيعة يف عّدة حماور؛ ب�سمنها حركة النبات واحليوان. واملبحث الثالث 
�سراء واملعراج  لة بحركة االإ ر�ص؛ متمثِّ يتناول حركة التوا�سل بني ال�سماء واالأ

واحلركة التعّبدية امل�ستملة على ال�سالة واحلّج . 
عن  باحلديث  الكون  عن  احلديَث  –عادًة-  يربط  الكرمي  القراآن  اإّن 
ّن  ر�سّية«؛ الأ الطبيعة، اأو ما ميكن ت�سميته بـ »الطبيعة ال�سماوّية«  و»الطبيعة االأ
خر وينتظم معه يف منظومة الوجود. ومع ذلك ُيالَحظ  كال منهما يتّمم االآ
ال�سماوّية  الطبيعة  مفاهيم  بني  واخل�سو�سّية  التمايز  من  �سيًئا  هناك  اأن 
والطبيعة  الكون  من:  كّل  عنا�سر  ا�ستي�ساح  وبغية  ر�سّية.  االأ والطبيعة 
ووظيفتيهما ارتاأينا درا�سة كّل منهما يف مبحث على انفراد؛ ت�سهيال ملتابعة 

الدرا�سة. 
اإاّل وهو  اإىل املجّرة  الذّرة  الكون من  اأّنه ما من ج�سم يف  ا  لقد ثبت علميًّ
�سياء  ا علينا اأن ننظر اإىل االأ يف حركة دائمة ب�سرعات خمتلفة.. و�سار حقًّ
و�سرعتها،  وحركتها  وزمانها  مكانها  بني  بها  منزج  ن�سبّية؛  نظرة  املُدَركة 

وهذا هو معنى »الن�سبّية«)�(. 

ة االإميان، �ص 358.  �- ندمي اجل�سر، ق�سّ
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ّول املبحث الأ
املجال العلوّي )ال�صماوّي(

)احلركة الكونّية(

الكون .. ال�سماء .. ال�سم�س
مدخل:

اإّن ما يقارب �سبعمائة اآية ت�سّور الكون وال�سماء والكواكب وتتحّدث عنها)�(، 
وا�ستيعابه  جزئّياته  ا�ستق�ساء  كهذا  مبحث  �سيق  الكبري  العدد  هذا  مثُل 
مر الذي و�سعنا اأمام حتمّية االختيار. ومع هذا وذاك فقد حاولت  جميًعا؛ االأ
الدرا�سة؛ من خالل النماذج املختارة؛ اأن ُتربز الظواهر احلركّية واملظاهر 
الكونّية يف  اجلمالّية يف الكون املنظور يف هذا املبحث الذي تناول احلركة 
املجال العلوّي/ ال�سماوّي. وُيذَكر اأنّنا نق�سد باملجال ما هو مرادف مقارب 
رّية )م�سار ال�سم�ص والكواكب  للحّيز بداللتيه: االمتدادّية )الكون(، واحل�سْ

»وكلٌّ يف َفَلٍك ي�ْسَبحون«(.
احلركة الكونّية/ الكون، ال�سماء :

هناك فرق بني احلركة بو�سفها ظاهرة، وبني وعي احلركة بو�سفه فكرة 
ّنها متتّد اإىل كاّفة  اأو مقولة.. فاأّما كون احلركة الكونّية ظاهرة وجودّية فالأ
اأجزاء الوجود، وهي من الدّقة ما ال ُيعَقل اأن تكون ع�سوائّية عابثة. وهنا ياأْتي 
دور وعي احلركة، وهو وعٌي فطريٌّ ال ي�ستلزم ثاقَب فْكر، وال ثقافة متبّحرة. 
نظمة التي ت�سري وفقها عنا�سر الكون والوجود ال ّبد من قدرة  اإّن القوانني واالأ
)والفطرّي(  العقلّي  اال�ستدالل  خالل  ومن  وت�سرّيها.  فيها  تتحّكم  قادرة 
الوجود.  الكون وهذا  ميانّية بخالق هذا  االإ اإىل االقتناعات  ن�سان  االإ ل  يتو�سّ
ة �سّيدنا )اإبراهيم ( وطريقة  وقد �سرب لنا القراآن الكرمي مثال يف ق�سّ

�- د. كا�سد الزيدي، الطبيعة يف القراآن الكرمي: �ص 46. 
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له اإىل االإميان احلّق، كما �سنعر�ص لها. تو�سّ
فالكون  احلقائق،  من  جمموعة  ُقبالة  ي�سعنا  الكون  اآيات  يف  التدّبر  اإّن 
لهّية.  االإ العناية  على  دليل  ونظامه  جالله،  جل  اهلل  لقدرة  عيايّن  مظهر 
القاطعة على وجود اهلل جل جالله،  َخْلِقه واحد من الرباهني  بداع يف  فاالإ
ولهذا حّث القراآن الكرمي على التفكري والنظر يف ملكوت الكون والتاأّمل يف 

جمال الوجود ال �سيَّما ما انبثق منه عن حركة عنا�سره.
العلميَّة  احلقائق  ن�سبة  بني  الفرن�سي  العامل  بوكاي(  )موري�ص  قارن  لقد 
امل�ساحة  طبيعة  ر�سدت  درا�سة  يف  والقراآن،  واالإجنيل  التوراة  من  كلٍّ  يف 
من  كّل  يف  ت�سقط  ع�سرة  من  ت�سعة  اأّن  فوجد  الثالثة،  الكتب  يف  املعرفيَّة 
اأنَّ  وجد  حني  يف  احلديث.  للعلم  مطابًقا   �0/� ويبقى  واالإجنيل،  التوراة 
ا  بن�سبة »�0/ �0« ممَّ كان  العلميَّة  الكرمي من احلقائق  القراآن  َوَرَد يف  ما 
طابقته نتائج العلوم احلديثة. اإّن يف ما يناهز الت�سعمائة اآية من اآِي القراآن 
الكرمي معايَن حاّثًة على العلم والتوّجه نحو طرائق التلّقي املعريّف.. ثّم »اإّن 
لنا  يف�ّسر  كبريين،  مفتاحني  اأحد  َلُهَو  والكون  ن�سان  االإ بني  احلركّي  الوفاق 
لكي  الدين  هذا  جاء  التي  البعيدة  فاق  االآ اإىل  ن�سان  االإ �سعود  يتحّقق  كيف 

ن�سان اإليها«)�(. يقود االإ
ويتمحور احلديُث عن الكون يف القراآن الكرمي حول التاأكيد على وحدانّية 
اهلل جل جالله خالق هذا الكون العظيم؛ نا�سًخا بذلك كلَّ ما تخّيلته املثيولوجيا 
القدمية والفل�سفات الو�سعّية ال�سالفة. اإّن القراآن الكرمي »يعر�ص الكون وهو 
يبني العقيدة، ويعر�ص الكون وهو يرّبي اخُلُلق، وميزج بني اجلميع بطريقة 
مده�سة. فالنظر يف الكون والواقع والتاريخ يقود اإىل االإميان، وُيو�سل اإىل 

التوحيد، ويبني اخُلُلق«)2(.
�سرائيلّيات( يف حماولٍة  اإذا كان علماوؤنا القدامى قد ا�ستدعوا حّتى )االإ

�- د. عماد الدين خليل: حول اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم، �ص �5. 
2- ال�سيخ حممد الغزايل: كيف نتعامل مع القراآن، �ص 44 ـ 45. 
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نحن        ن�ستدعَي  اأن  بنا  فحرّي  الغام�سة  التاريخّية  الق�سايا  بع�ص  لتو�سيح 
خذ  االأ مع  الكرمي،  القراآن  تف�سري  يف  منه  فادة  لالإ الِعلم  اإليه  ل  تو�سّ ما 
باالعتبار اأّن النظرّيات العلمّية تخ�سع للن�سبّي واملتغريِّ بينما القراآن الكرمي 
اإّن التف�سري العلمّي احلديث للقراآن الكرمي ي�ستدعي اخلربات  ثابت وعاّم. 
القراآيّن؛  الن�ّص  م  ِلَتَفهُّ والريا�سّية(  والكيميائّية..  )الفيزيائّية..  العلمّية 
�سالم مل يكن ليدعَو اإىل جعل العلم حكًرا على نخبة من النا�ص اأو  ذلك اأّن االإ
ّلَه الِعلم، فاإّن  ة. واإذا كان بع�ص التّيارات يف الغرب قد اأ فئة معّينة من اخلا�سّ
�سالم جعل من العلم �سبيال القتناعات الهدِي االإميايّن باهلل جل جالله.  االإ
واإذا كان الِعلم يف الغرب قد قطع �سوًطا وا�سًعا، وما يزال، فاإّن ذلك يوؤّكد 

چ           ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   {ڦ   تعاىل:  قوله  م�سداقّية 
�سراء: 20(. چ  چ  چ} )االإ

ـ {وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ} 
رادة ال تخت�ّص بقرن دون قرن، بل اإن من ف�سل اهلل  )ف�سلت: 53(. »هذه االإ
يات ما ُيبنّي لهم اأّنه  ن�سانية اأن ُيِرَي اهلُل �سبحانه اأهل كل قرن من االآ على االإ
ر�ص اأعظم مّما َذَكر  اهلل الذي ال اإله اإاّل هو، واأّن ر�ُسَله �سادقون، واآيات االأ

اأكرث، فنّبه بالي�سري منها على الكثري«)�(.
عطاء  له  الكرمي  القراآن  »اأّن  الثابتة  القراآنّية  احلقائق  فمن  هذا،  ومع 
اأفرغ  ولو  القراآن.  اإعجاز  ا�ستمرار ملعنى  د هو  املتجدِّ العطاء  ٌد؛ وهذا  متجدِّ
القراآن عطاءه ُكلَّه اأو اإعجازه ُكّله يف عدد من ال�سنوات اأو يف قرن من الزمان 
جمد،  قد  يكون  وبذلك  عطاء،  اأو  اإعجاز  دون  خرى  االأ القرون  ال�ستقبل 
اأبًدا، واإمّنا يعطي لكّل جيل بقدر طاقته، ولكّل فرد بقدر  والقراآن ال يجمد 

فهمه، ويعطي للجيل القادم �سيًئا مل يعطه للجيل الذي �سبقه.. وهكذا«)2(.
وىل -ال�سّيما علماء الفيزياء  لقد اعرتف بع�ٌص من رعيل الثورة العلمّية االأُ

�- الزرعي، التبيان يف اأق�سام القراآن، �/�89 ، �90.
2- حممد متويل ال�سعراوي، معجزة القراآن: �ص84. 



167

كّل  لنا  يبنّي  اأن  مبقدوره  لي�ص  العلم  اأّن  و)�سوبنجر(-  )اأن�ستاين(  الكونّية 
الظواهر مبا فيها الكونّيات، بينما هناك علماء اآخرون اعرتفوا باأّن العلوم 
�سئلة، واأقروا باأْن ال بّد  الطبيعّية ال ميكنها اأن تقّدم اإجابات نهائّية عن كّل االأ

جابة على امل�سائل واملع�سالت الكربى)�(. من االلتجاء اإىل الدين يف االإ
وعن اال�ستدالل اال�ستقرائّي يف عامَل الكونّيات ميكن اخت�سار القول فيه 
اأن  العقل  باإمكان  فاإّن  واحل�ّص،  للم�ساهدة  يخ�سع  الكون  اأّن  مبا  يلي:  مبا 
بحا�ّسة  »�سواء«  احل�ّسّية  وللتجربة  للمالحظة  اإخ�ساعه  خالل  من  يعاجله 
ل القراآن الكرمي  اأم بالب�سرية )احل�ّص والعقل( التي يعوِّ الب�سر )العني(، 
عن  الك�سف  يف  اإليها  يركن  التي  العلمّية  احلقائق  اإىل  و�سوال  عليها؛  عادًة 

معارف جديدة.
من  كثري  بها  ميّر  التي  املرحلّية  طوار  لالأ متابعات  الكرمي  القراآن  ويف 
الظواهر الكونّية، ف�سال عن منظومة العالقات بينها وبني جممل الظواهر 
خرى؛ )وانتهاًء بتوثيق اال�ستدالل على حقيقة البعث والن�سور يوم  الدنيوّية االأ
القيامة(؛ ال �سّيما يف البحث يف اجلانب الكيفّي اخلا�ّص بالهيئة على م�ستوى 
الكون عموًما)2(. وال بّد لال�ستقراء من مرحلة تالية تتمّثل بالقيا�ص الذي هو 

-كما يقول )ابن ر�سد(- » ا�ستنباط املجهول من املعلوم« )3(.
ر: مرحلة  ة خلق الكون يف اآيات ثالث ُت�سوِّ لقد اخت�سر القراآن الكرمي ق�سّ
االنفجار الكويّن.. ومرحلة البناء الكويّن.. ومرحلة التناهي الكويّن.. فعن 

گ  گ    گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ    } تعاىل:  يقول  وىل  االأ املرحلة 
َرْتًقا  كانت  ال�سموات  »اإّن  اأي   .)30 نبياء:  )االأ ڱ}  ڱ   ڱ  
ر�ص  واالأ باملطر،  ال�سماء  ففتق  تنبت،  ال  رتًقا  كانت  ر�ص  واالأ متطر،  ال 

بالنبات«)4(.
�- ينظر: د. حممد عبد اللطيف: الفل�سفة والفيزياء: 2/ 9.

2- تنظر: فاطمة اإ�سماعيل حممد اإ�سماعيل: القراآن والنظر العقلي، �ص �24ـ��3. 
3- ابن ر�سد: ف�سل املقال فيما بني احلكمة وال�سريعة من االّت�سال، �ص �0.

حكام القراآن، ��/284.  4- القرطبي، اجلامع الأ
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ًد حقيقة »اجَلْعل« املائّي اأ�سا�ص احلياة، يقول جل  ويف املرحلة الثانية يوؤكِّ
نبياء: 30(..  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ } )االأ وعال: { 
ويقول �سبحانه: { ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ } )الذاريات: 47(. اأي 
�سيء حي من  كل  ر�ص  االأ والنابع من  ال�سماء  النازل من  املاء  »وجعلنا من 
نبات وغريه؛ اأي فاملاء �سبب حلياته اأفال يوؤمنون بتوحيدي«)�(. وقوله تعاىل: 
)وال�سماء بنيناها باأيٍد(؛ اأي بقّوة. واإّنا ملو�سعون: لقادرون؛ من الِو�ْسع مبعنى 
اأو ما بينها وبني  اأو ملو�سعون ال�سماَء  نفاق.  الطاقة. واملو�ِسع: القادر على االإ

ر�ص«)2(. االأ
ڤ   ڤ           ڤ   ٹ   {ٹ   تعاىل:  يقول  الثالثة  املرحلة  وعن 
فقوله   .)�04 نبياء:  )االأ ڄ}  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤڦ  
قراءة  ويدّل عليه  فيه،  الكتابة  جل  الأ للكتب(: طيًّا..  ال�سجل  تعاىل: )كطيِّ 
فيه«،  املكتوبة  الكثرية  للمعاين  »اأي  اجلمع  على  وحف�ص  والك�سائي  حمزة 

فراد )للكتاب()3(. وُقرئ باالإ
واإيقاظ  العقل  لتب�سري  منوذج  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  �سّيدنا  ة  ق�سّ ويف 
ا�ستح�سال  اإىل  و�سوال  حركته؛  ونظام  الكون  يف  والتاأّمل  للنظر  الفكر 

مرتبة اليقني يف �سّلم االإميان باهلل تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڦڄ  
ک       ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  
نعام: 75 ـ 78(. »وهذا ا�ستدالل على  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ} )االأ

�- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني، �/423. 
ي  �سارة اإىل ما �ُسمِّ 2- اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، �42/8. وجتدر االإ

حدب«. يف الع�سر احلديث بـ»الكون االأ
3- البي�ساوي، تف�سريه: ��0/4. 
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اأّن كّل حمَدٍث ممكن فهو حمتاج اإىل �سانع.. فوجب اأن يكون املراد من اإراءة 
امللكوت تعريف كيفّية داللتها بح�سب تغرّيها واإمكانها وحدوثها على وجود 

له العامِل القادر احلكيم«)�(. االإ
ورود  فاإّن  الظاهر،  بالب�سر  اأم  الباطنة  بالب�سرية  الروؤية  اأكانت  و�سواء 
بالرغم  املا�سي،  ب�سيغة  ولي�ص  امل�ستمّر،  امل�سارع  ب�سيغة  »ُنِري«  الفعل 
العربة من هذا  تعميم  اأعلم-  املراُد منه -واهلل  اإمّنا  انق�ساء احلدث،  من 
اال�ستدالل. يوّثق هذا الراأي قوله تعاىل: { وئ   وئ  ۇئ  ۇئ} 
دّلة  باالأ اال�ستدالل  يف  الكرمي  القراآن  طرائق  اإحدى  وهذه   .)53 )ف�سلت: 

ثبات العقيدة ال�سليمة. الكونّية الإ
رة اإىل ما ي�ساء اهلل: {ڻ   فال�سنن الكونّية قوانني تّت�سف بالثبوتّية املقدَّ
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ} )اإبراهيم: 48(. 
الكون، وقامت جميع خملوقات اهلل تبارك  القوانني جرى نظام  وعلى تلك 

وتعاىل.
ر�ص  االأ تبديل  يف  واْخُتِلف  �سكل.  اإىل  �سكل  من  »نقلُتها  ر�ص  االأ ل  وتَبدُّ
ل  ر�ص واإمّنا ُتغريَّ وُتبدَّ ل اأو�سافها.. وقيل: هي تلك االأ وال�سموات، فقيل: ُتَبدَّ
ال�سماء بانتثار كواكبها وك�سوف �سم�سها وخ�سوف قمرها وان�سقاقها وكونها 

اأبواًبا. وقيل: ُتخَلق بدَلها اأر�ص و�سموات اأخر«)2(.
هناك مبدءان مهّمان ي�ستوقفان الباحث يف جمال الكونّيات والطبيعّيات 
الكوِن  ِقَوى  ت�سخرِي  فمبداأ  اال�ستخالف«؛  و«مبداأ  الت�سخري«..  »مبداأ  وهما: 
ن�سان  ة االإ ن�سان كان قد و�سعه اهلل تعاىل لت�سهيل َمَهمَّ والطبيعِة ل�سالح االإ
بغية  وا�ستثمارها؛  ر�ص  االأ اإعمار  اإىل  الهادف  اال�ستخالف  مبداأ  يف حتقيق 
ن�سان يف اإطار حركة ح�سارّية موؤمنة �ساملة  اأداء الفرو�ص التي اأنيطْت باالإ

�- الرازّي، التف�سري الكبري، �3/ 44. 
2- الن�سفي، تف�سريه: 235/2. 
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ف�ساد يف  االإ اإىل  املوؤّدية  ن�سطة  باالأ وتنّدد  وتعاىل.  �سبحانه  بالوالء هلل  تدين 
ا اأم  ا اأم روحيًّا، فكريًّ ف�ساد ماّديًّ ر�ص، وتت�سّدى لها، �سواء اأكان ذلك االإ االأ

اأخالقيًّا)�(.
الكون املتحّرك: 

َلُهَو  ن�سان والكون  يقول د. عماد الدين خليل: »اإّن الوفاق احلركّي بني االإ
فاق  االآ اإىل  ن�سان  االإ �سعود  يتحّقق  كيف  لنا  يف�ّسر  كبريين،  مفتاحني  اأحد 
ن�سان اإليها«. وي�سيف يف منا�سبة  البعيدة التي جاء هذا الدين لكي يقود االإ
ال�سكون هو  اأو  التوازن احلركّي الذي يرف�ص االنحراف  »اإّن منطق  اأخرى: 
بو�سوح من خالل عدد كبري من  الكرمي  القراآن  نتلّم�سها يف  التي  القاعدة 

اآياته البّينات«)2(.
�سا�سّية،  االأ الفيزياء  نظرّيات  من  الكال�سيكّية  )نيوتن(  ميكانيكّية  اإّن 
تفا�سلّية  معادالت  بوا�سطة  احلركة  معاجلة  يف  الريا�سّية  ُطُرقه  �سّيما  ال 
جرام  االأ جممل  على  ي�ستمل-  -فيما  نظرّيته  مو�سوع  وي�ستمل  وتكاملّية. 
الذاتّي«.  اأو«الق�سور  »اال�ستمرارّية«  بفكرة  �سابقيِه  على  وميتاز  الفلكّية، 
وىل«  االأ »الدفعَة  ال�سماوّية  جرام  االأ اأعطى  قد  اهلل  اأّن  )نيوتن(  ت�سّور  لقد 
�سالح االختالل الذي يح�سل يف حركة  فّحّركها، ثّم مل يتدّخل بعد ذلك اإاّل الإ
اء تاأثري بع�سها على بع�ص)3(. غري اأّن الظاهر من  الكواكب حول ال�سم�ص جرَّ
هذه املقولة اأّنها تتغافل عن اأّن النظام الذي جتري فيه حركة الكون يوؤّكد: 

{   ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    
ں  ڻ} )فاطر: �4(. وقوله تعاىل: )اأْن تزول( معنى الزوال هنا: التنقل 
من مكانها، وال�سقوط من علّوها. وعن )ابن م�سعود(: اأّن ال�سماء ال تدور، 

�- ينظر: د.عماد الدين خليل: مدخل اإىل موقف القراآن الكرمي من العلم. �ص�4ـ�5 و�ص 27ـ33.
2- د. عماد الدين خليل: حول اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم، �ص �5، �ص �06.

3- ينظر: د. حممد عبد اللطيف: الفل�سفة والفيزياء، 2/ 9.
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التي  ال�سماء  »َفَلك  يقال  الَفَلك:  معنى  واأّما  الكواكب)�(.  فيها  جترى  واإمّنا 
تدور عليه النجوم«)2(...

)البقرة: 255(  ی}  ی    ىئ   تعاىل: {ېئ     ېئ     ىئىئ    وقوله 
االعوجاج،  وهو  ود  االأ من  »ماأخوذ  حفظهما«)3(.  عليه  ي�سّق  وال  يثقله  »ال 
امل�سدر  واأ�ساف  الفاعل  ر�ص، فحذف  واالأ ال�سموات  اأي حفظه  وحْفظهما: 
ية  االآ وهذه  العظيم..  �سباه  واالأ نداد  االأ عن  املتعايل  العلي  وهو  املفعول  اإىل 
لهية؛ فاإّنها داّلة على اأّنه تعاىل موجود، واحد  م�ستملة على اأّمهات امل�سائل االإ
ُموِجد لغريه«)4(. ومن  لوهّية، مّت�سف باحلياة، واجب الوجود لذاته،  االأ يف 

نعه: { ىب  يب  جت     حت   هنا يفهم معنى اتقان اهلل تبارك وتعاىل يف �سُ
خت          مت } )النمل: 88(. 

مئ   حئ   {جئ   دائرّية:  حركة  الكون  يف  والكواكب  جرام  االأ وحركة 
الوجود  حركة  جزيئّيات  من  جزئّية  وهي   .)5()40 )ي�ص:  ىئ} 
الكربى. ومبداأ ت�سخري ما يف الكون يعني اأّن كّل عنا�سره تخ�سع مل�سيئة اهلل 
لهّية، واأّنه  تعاىل وهيمنته؛ اأي اإّن نظام حركة الكون دائًما خا�سع للم�سيئة االإ
الذي يح�سل يف حركة  باإ�سالح االختالل  يتعّلق  ما  اأّما  بعيًدا عنها..  لي�ص 
ال�سموات  عن  اأقّره  قد  القراآن  كان  ما  يوؤّكد  فهو  ال�سم�ص،  حول  الكواكب 

ر�ص:  واالأ
ـ {   ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   
لهّية  ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ } )فاطر: �4(. وا�ستمرار الهيمنة االإ
مفهوم من قوله تعاىل: {ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ} )الذاريات: 47(. 

�- ينظر: الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، 260/3. 
حكام القراآن: �94/2.  2- القرطبي، اجلامع الأ

3- الن�سفي، تف�سريه: �/�24. 
4- البي�ساوي، تف�سريه: �/ 555. 

نبياء: 33.  5- وانظر:االأ
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وخلق  خلقها  على  لقادرون  ملو�سعون:  واإنا  وقدرة.  بقوة  اأي  ْيٍد(:  )ِباأَ ومعنى 
غريها ال ي�سيق علينا �سيء نريده«)�(.

ثابًتا،  لي�ص  فالكون  وثابتة..  حمكمة  و�سوابط  قوانني  وفق  ذلك  وكّل 
الكونّية  واإّن احلركات  واإمّنا هو وجود حركّي زاخر، وجود حركّي جتّددّي، 
وال�سالت  الدقيق  التوازن  من  اأ�سا�ص  على  ومتجاوبة..  ومتناغمة  متفاعلة 
فّعالة  حركة  وهي  الوجود..  حركة  من  جزء  الكونّية  فاحلركة  املتبادلة)2(. 
املرئّي  الكون  حركة  اإّن  وغائّية)3(.  �سببّية  ومتكاملة،  مرتابطة  ومتفاعلة، 
ن�سان املتاأّمل وهو يقّلب  ت�ستقطب عنا�سُرها ده�سَة الذائقة اجلمالّية لدى االإ
التي  ال�سوداء  اخللفّية  بقتامة  �سواًء  الف�سيح،  الكون  هذا  اأعماق  يف  نظَره 
دة والنجوم البعيدة، وهو يكت�سف  باألوانها املتعدِّ لئة  حتت�سن الكواكب املتالأ
اأّما جمال  ليال،  الكون  اأعماق  الغائرة يف  النجيمات  ع�سرات  كّل حلظة  يف 
القمر فيكفي اأن يكون �سمري ال�سعر وال�سعراء.. اأم بو�ساءة اخللفّية الزرقاء 
التي تخفي تلك الكواكب والنجوم نهاًرا لتتفّرد ال�سم�ص ب�سيائها الذي ميالأ 
الكون، وبدْفئها الذي يبعث احلركة واحلياة يف كّل الكائنات. اأّما امل�ساحات 
اللونّية يف ال�سماء �ساعة املغيب، وال �سّيما اإذا كانت ملّبدة بالغمام والغيوم، 
لوان  فاإنَّ اأجمل ما فيها يتمّثل باحلركة؛ حركة تداخل امل�ساحات ومتازج االأ
اأمام  مبهوًرا  ن�سان  االإ يقف  اللحظات  هذه  مثل  يف  جنباتها..  يف  القزحّية 
روعة هذا اجلمال، يقف خا�سًعا لي�ستو�سح موقعه من هذا الكون الف�سيح، 
نظامه  باإيقاعات  الوجود  هذا  اأبدعت  التي  القدرة  َعَظَمة  اإزاء  ويت�ساءل 

الدقيق ومو�سيقاه التي ت�ستحوذ على كّل احلوا�ّص.
{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ} 

حكام القراآن: 52/�7.  �- القرطبي، اجلامع الأ
2- د.غالب ح�سن ال�سابندر، الوجود يف القراآن الكرمي: �ص 45، 46.

ـ�4،  التوايل: �ص 39ـ46، 40  ال�سفحات على  ال�سابق،  املرجع  ال�سابندر،  ينظر: د.غالب ح�سن   -3
�4ـ42، 43، 44، 45.
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اأفلم ينظروا:  )ق: 6ـ�0(. »فروج: �سقوق وفتوق و�سدوع«)�(. وقوله تعاىل: 
كيف  عادة.  االإ على  قادر  اإيجادها  على  القادر  واأّن  وتفّكر،  اعتبار  »نظر 
بنيناها فرفعناها بال عمد، وزيناها بالنجوم، وما لها من فروج.. لي�ص فيها 

تفاوت وال اختالف وال فتوق«)2(.
ال�سم�س:

مّرة يف  ذكرها )33(  ورد  ال�سم�ص:  الكويّن  احلركّي  املجال  عنا�سر  من 
القراآن الكرمي. وال�سم�ص اآية من اآيات اهلل جل جالله.. {ۇ  ۇ     ۆ  
ۉ           ۉ        ۅ   ۅ      ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   
 .)37 )ف�سلت:   { ائ  ى        ى     ې       ې   ې   ې  
َهَها  لَّ اأ فقد  ولِعَظِمها  اإبداعه)3(.  جليل  من  ّنها  الأ بها؛  تعاىل  اهلل  اأق�سم  وقد 
كّلكام�ص«، ويف  »ملحمة  كالبابلّيني، كما جاء يف  القدمية  قوام  االأ بع�ٌص من 
الغابرة  مم  االأُ الكرمي عن بع�ص  القراآن  لنا  القدمية)4(. ونقل  املثيولوجيات 
ة  ق�سّ ويف  �سباأ«)5(.  »قوم  مثل  اهلل،  دون  من  لل�سم�ص  ي�سجدون  كانوا  اأّنهم 

َفَلْت)6(.. اإبراهيم  اأّنه رف�ص األوهّيتها بعد اأن اأَ
ولهذا اأّكد القراآن الكرمي على النهي عن اعتقاد األوهّيتها اأو ال�سجود لها. 
اإحدى خملوقات اهلل جل جالله اجلدير بال�سجود له وحده، واجلدير  اإّنها 
لوهّية والوحدانّية)7(.. كما اأّكد القراآن الكرمي على اأّن ال�سم�ص، بدورها،  باالأ
ر�ص)8(..  ت�سجد هلل جل جالله؛ ت�سجد مع القمر ومع كّل َمن يف ال�سموات واالأ

�- البغوي، معامل التنزيل: 22�/4. 
حكام القراآن: 6/�7. 2- القرطبي، اجلامع الأ

3- تنظر: ال�سم�ص: � ، 2، التكوير: �، القيامة: 9. 
4- ملحمة جلجام�ص والطوفان، ب 9، ترجمة: طه باقر وب�سري فرن�سي�ص، جمّلة »�سومر«، م6، ج2، 

�ص�46.
5- تنظر: النمل: 24. 

نعام: 78.  6- تنظر: االأ
7- تنظر: ف�سلت: 37. 

8- تنظر: احلج: �8.
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ولكّل طريقُته يف ال�سجود هلل جل جالله. ثّم اإّن ال�سم�ص م�سّخرة باأمر اهلل 
ن�سان)2(.  جل جالله )�( لالإ

اأّن ال�سم�ص هي م�سدر ال�سياء، الذي ينعك�ص  وُيفَهم من القراآن الكرمي 
على �سطح القمر في�سّميه القراآُن نوًرا)3(.. وي�سّمى ال�سَم�ص �سراًجا)4(. ُويفَهم 
ا، ولهذا  ن�سان اأي�سً من القراآن الكرمي اأّن ال�سم�ص م�سدُر ال�سياء بالن�سبة لالإ
�سّماها �سراًجا -كما مّر اآنًفا- ي�سدر عنها ال�سياء الذي ينعك�ص على القمر 
فيغدو نوًرا، كما جعل ال�سم�ص دليال على الظّل الذي هو ظاهرة متو�ّسطة بني 

ال�سوء والظلمة. 
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ    ٹ      ٹ            ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   اأَ  }
 .)45 )الفرقان:  ڃ}  ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ  
ر�ص حول نف�سها،  ر على حركة دوران االأ ا فاإّن امتداد الظّل موؤ�سِّ بالعك�ص اأي�سً
هناك  »اأّن  الظّل  مدِّ  من  ويفهم  التقوميّي..  الزمان  ي�سّجل  ر�ص  االأ ودوران 
حركة كونّية عري�سة، ي�ساحبها جتّدد ال يفرت وتغرّي ال يهداأ.. والقراآن الكرمي 
ا متوالًيا، ينب�ص بالتجّدد  ا م�ستمرًّ يعر�ص لنا حركة الكون وهي متار�ص تغرّيً
والروحّي  العقلّي  االّت�سال  اإىل  ن�سان  االإ يدعو  رائع  ُمعِجز  باأُ�سلوب  امل�ستمّر 
واملاّدّي بهذا اجلريان ال�سّيال متدّبًرا منفعال م�ستثمًرا، متطلًِّعا اإىل ما وراء 
املنهج  وا�سعة، وهذا جانب مهّم وعظيم يف  ذلك من قدرة عظيمة ورحمة 

القراآيّن يف الرتبية« )5(.
حركة ال�سم�س:

فاإّن  وعليه  الكون،  مركَز  ر�َص  االأ َتعترِب  القدمية  ن�سانّية  االإ املعرفة  كانت 
ر�ص الثابتة، وهذا ما قد يبدو للعيان الفطرّي..  ال�سم�ص هي التي تدور حول االأ

عراف: 54، الرعد: 2، لقمان: 29، فاطر: �3، العنكبوت: �6، الزمر: 5(. �- تنظر: )االأ
2- تنظر: اإبراهيم: 33، النحل: �2. 

3- تنظر: يون�ص:5.
4- تنظر: نوح: �6. 

5- غالب ح�سن ال�سابندر، الوجود يف القراآن الكرمي، �ص40. 
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ح ذلك، وليوؤّكد اأّن ال�سم�ص مركٌز تتحّلق من  وقد جاء العلم احلديث لي�سحِّ
ر�سّية، غري اأّن هذه املجموعة  جرام، ب�سمنها كرُتنا االأ حولها جمموعة من االأ
ال�سم�سّية مبكّوناتها تتحّرك يف اإطار جمّرتها، واأّن املجّرة برّمتها تتحّرك يف 
اأطِلق عليه  الذي  الكون  تتحّرك يف جمال  ُدم  ال�سُّ ال�سدمي، وجمموعة  اإطار 
جرام ال�سماوّية حركة ن�سبّية، وال�سم�ص جتري  حدب«، وعليه فحركة االأ »االأ

جٍل م�سّمى بتقدير من اهلل العزيز العليم: دائبًة مل�ستقّر لها، والأ
ـ { ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ } )ي�ص: 38(. 

جئ}  ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ    {ېئ   ـ 
)اإبراهيم: 33(. 

ـ { ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ } )الرعد: 2(.
ٹ       {ٹ   »ُح�ْسَباًنا»:  الكرمي  القراآن  اأ�سماه  خا�ّص  كويّن  نظام  اإّنه 
 { ڄ  ڄ   ڦ      ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
دائبة  حركة  يف  فيه؛  ي�سبح  الذي  فَلُكه  �سماوّي  جرم  ولكّل  )الرحمن:5(. 
بروج  للكواكب  »وقيل  واحد(:  )ببعد  بخّط  ولي�ص  )بعدين(،  ومب�ستوى 
لظهورها من برج يربج اإذا ظهر وارتفع.. خلقها اهلل تعاىل منازل لل�سم�ص، 
دائبة  حركة  يف  وكالهما  عليها«)�(.  زمنة  االأ ورّتب  فيها،  وقّدره  والقمر 

م�ستمّرة: {ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  
حئ  مئ  ىئ } )ي�ص: 39ـ40(. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ    } وتعاىل:  تبارك  اهلل  اأق�سم  قد 
پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ } ) ال�سم�ص: �ـ4(.

ّول  االأ الن�سف  يف  وذلك  »تبعها؛  اإذا  تالها(:  اإذا  )والقمر  تعاىل:  قوله 
النور..  �ساءة وخلفها يف  االإ القمر يف  ال�سم�ص تالها  اإذا غربت  ال�سهر  من 
نارة وذلك  وذلك حني ا�ستدار؛ يعني كمل �سووؤه ف�سار تابًعا لل�سم�ص يف االإ

حكام القراآن، 284/5.  �- القرطبي، اجلامع الأ
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يف الليايل البي�ص. )والنهار اإذا جاّلها(: يعني اإذا جّلى الظلمة؛ كنايًة عن 
غري مذكور لكونه معروًفا. )والليل اإذا يغ�ساها(: يعني يغ�سى ال�سم�ص حني 

فاق«)�(. تغيب فتظلم االآ
 تعاقب الليل و النهار:

ر�ص حول حمورها اأمام ال�سم�ص ت�سّبب تعاقب النور والظلمة  اإّن دوران االأ
على اأق�سام �سطحها. » فاحلركة �سّببت الزمن.. والزمن ناجت عن احلركة.. 
ّننا نتحّرك  فالزمن اإذن حركة.. اأو احلركة زمن. واملكان ن�سبّي يف الكون؛ الأ
ر�سّية وهي تدور حول نف�سها… كّل مكان يف الكون هو يف  مع �سطح الكرة االأ

حالة حركة بالن�سبة للكون ككّل«)2(.
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ    } تعاىل:  قوله  ويف 
والنهار  الليل  تعاقب  اأّن  جند  عراف:54(.  )االأ ڱ}  ڱ   ڱ  

ن�سان ت�ستوجب ال�سكر: {ڻ   ۀ                  على َمّر الزمان هو من ِنَعم اهلل على االإ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے} )الفرقان: 62(. 

-فيما  ميّكننا  وال�سياء  ال�سياء..  بنعمة  ميّتع-  -فيما  ميّتعنا  فالنهار 
ي�سّهل- االجتماَع، ويف  ي�سّهل -فيما  ب�سار  واالإ ب�سار..  االإ نعمة  ميّكن- من 
عمال واملعامالت. ومثل هذه الظواهر  ظّل االجتماع ُتنَجز -فيما ُتنَجز- االأ

واملظاهر ت�ستوجب اخللود اإىل الراحة ليال بعد اإجهاد النهار.
مئىئ   حئ     جئ   ی   ی    یی   ىئ     ىئ     ىئ   ېئ   ېئ    } تعاىل:  قوله  ويف 
التالية  الثالثة  يات  االآ ويف   .)70 )الق�س�ص:  خب}  حب   جب    يئ  
تف�سيُل بع�ِص ما يوجب احلمد هلل جل جالله مّما يّت�سل باجلانب الكوينِّ 

ته:  وحركيَّ
ـ { ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

�- البغوي، معامل التنزيل: 49�/4. 
2- ينظر: د. عبد العليم عبد الرحمن خ�سر، ك�سف علمّي جديد واإعجاز قراآيّن دائم، جمّلة الفي�سل، 

ول �408هـ ـ ت�سرين الثاين �987م، �ص 29، الريا�ص. ع/�29، �ص/��، ربيع االأ
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ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  

من  اإذن  بّد  ال  �7ـ73(.  )الق�س�ص:   { ڈ  ڈ    ڎ    ڎ     ڌ  

ر�ص، ومنها  ن�سان على �سطح االأ نظام دقيق يوّفر الظروف املنا�سبة حلياة االإ
تعاقب الليل والنهار؛ اإذ تكون حالُة ا�ستمرارّيِة النهار اأو الليل �سبًبا النتفاء 
�سرمدّية  على  املرتّتبة  اجلزئّيات  ا�ستيعاب  عن  ليعجز  اخليال  اإّن  احلياة. 
وبذلك  املوت؛  تعني  الظلمة  ودوام  الليل  ف�سرمدّية  والنهار..  الليل  من  كّل 
ت�ستحيل احلركة –بتجّمدها- �سكوًنا. و�سرمدّية النهار ودوام اأ�سعة ال�سم�ص 
اأم بالكائنات  ن�سان  امل�سرقة تعني املوت كذلك، �سواء يف ذلك ما يتعّلق باالإ
املتقّدم  القراآيّن  الن�ّص  ويف  كاّفة.  وظواهرها  احلياة  مبظاهر  اأم  احلّية 
متناظرين هما  ن�سقني  من  والثانية  وىل  االأ يتان  االآ تت�سكّل  ْيُتْم..}  َراأَ اأَ ُقْل  }
متني مفرَت�سَتني، كّل منهما قائمة على ا�ستفهام اإنكارّي، يهدف  مبثابة مقدَّ
على  قائم  باأ�سلوب  بوحدانّيته  قرار  واالإ جالله  جل  هلل  لوهّية  االأُ اإثبات  اإىل 
يف  النتيجَة  الثالثُة  يُة  االآ متثل  فيما  املنطقّية..  واملحاججة  العقلّي  النظر 
بدّية  اإطارها املْقِنع. فبما اأّنه لي�ص هنالك بني خملوقات اهلل َمن يّت�سف باالأ
اأو  لوهّية  باالأ بجدير  لي�ص  فجميعها  اإذن  املطلقة،  الدميومة  اأو  الالمتناهية 
لوهّية  باالأ د اهلل جل جالله  بتفرُّ فيه  لل�سّك  اإقرار ال جمال  وهذا  الربوبّية، 

املْطَلقة والربوبّية ال�سمديَّة..
ّن ال�سمع يدرك ما ال يدركه  قيل: »واإمّنا قرن بال�سياء »اأفال ت�سمعون«؛ الأ
ّن  »اأفال تب�سرون« الأ بالليل  َدْرك منافعه وو�سف فوائده. وقرن  الب�سر من 
غريك يدرك من منفعة الظالم ما تب�سره اأنت من ال�سكون ونحوه«)�(. ونحن 
ّن النهار يتطّلب حركة للمعاي�سة،  نرى اقرتان ذكر ال�سمع ب�سياء النهار؛ الأ
للتوازن احلركّي، ولهذا  ذن مراكز ع�سبّية  واحلركة تتطّلب توازًنا، ويف االأ

�- الرازي، التف�سري الكبري: 25/ �2. 
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اقرتن ذكر النهار بال�سمع.. بينما يف اخللود اإىل ال�سكينة ليال اأو اأثناء النوم 
اإليها  تفتقر  التي  الع�سبّية  املراكز  تلك  مثل  اإىل  احلاجة  تقّل-  -اأو  تنتفي 

العني، لذا جاء هذا التنا�سق يف القرائن.
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   {چ   تعاىل:  قوله  ويف 
ي�ستوقفنا  �7ـ73(.  )الق�س�ص:  ڈ}  ڈ    ڎ    ڎ     ڌ  

وبني  والنهار«،  »الليل/  بني:  التوايل  على  الرتابُط  الن�ّص:  جمالّيات  من 
م�ستلزمات كلٍّ بالرتتيب ذاته: »لت�سكنوا فيه/ ولتبتغوا من ف�سله«. فلو قلنا: 
ِلِه( لف�سلنا  َهاَر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َف�سْ )َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَت�ْسُكُنوا ِفيِه َوالنَّ
يف  احلال  عليه  هو  ما  اللفظّي  الرتكيِب  �سورُة  وخلالفت  والنهار  الليل  بني 
الليل والنهار متوا�سلني يف احلقيقة  ملّا كان  اأي  الكويّن؛  اأو  الواقع الطبيعّي 
ومن  الكالم..  ترتيب  يف  ا�سماهما  يتوا�سل  اأن  كذلك  اقت�سى  فقد  والواقع 
خالل ما تقّدم ن�ستو�سح اأّن يف االإميان انفتاًحا على الزمان )الليل/ النهار(، 
وعلى املكان )لت�سكنوا فيه/ ولتبتغوا من ف�سله(. هكذا يوّجه القراآن الكرمي 
ن�سان نحو غايته، ويحّرك العقل ملبا�سرة وظيفته، فيقّدم الوجود وم�سائله  االإ
قناع واالطمئنان اإىل االإميان  ومع�سالته الكربى للبحث والتاأّمل و�سوال اإىل االإ

باهلل تبارك وتعاىل بوا�سطة دليل العناية.
امل�سارق واملغارب:

ذكر  كما  وامل�سارق)3(.  وامل�سرَقني)2(،  امل�سرق)�(،  الكرمي  القراآن  ذكر 
راء يف تف�سري امل�سرَقني  املغرب)4(، واملغرَبني)5(، واملغارب)6(. وقد تعّددت االآ

�- تنظر: البقرة: �42، �77، 258، ال�سعراء: 28، املزمل: 9. 
2- تنظر: الزخرف: 38، الرحمن:�7. 

عراف:�37، ال�سافات:5، املعارج:40.. وتنظر: )اأ�سرقت( الزمر:69، )�سرقيًّا( مرمي:  3- تنظر: االأ
�سراق( �ص: �8. )مطلع ال�سم�ص( الكهف:90.  �6، )�سرقّية( النور:35، )االإ

4- تنظر: الكهف:86، املزمل:9، البقرة: ��5 ،�42 ،�77. 
5- تنظر: الرحمن:�7. 

عراف:�37.  6- تنظر: املعارج: 40، االأ
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واملغرَبني، وامل�سارق واملغارب. واإمّنا ُذِكر امَل�سرق واملغرب ومل ُيذَكر ال�سمال 
ر�ص تدور من املغرب اإىل امَل�سرق.  ّن االأ واجلنوب )باال�سطالح اجلغرايّف(؛ الأ
ومّما قيل حول امل�سرقني: »اإّن اأهل النجوم يقولون: احلركة التي تكون من 
عظم. واحلركة التي من املغرب اإىل  امَل�سرق اإىل املغرب هي حركة الَفَلك االأ
لل�سّيارات  التي  املمّثلة  فالك  االأ وحركة  الثابتة  الكواكب  حركة  هي  امَل�سرق 
�سوى القمر. واإذا كان كذلك فامَل�سرق واملغرب كّل واحد منها َم�سرق بالن�سبة 
اإىل �سيء اآخر، فثبت اأّن اإطالَق كّل واحد من اجلهتني حقيقٌة.. قالوا: ُحِمل 
ذلك على َم�سرق ال�سيف َوَم�سرق ال�ستاء وبينهما ُبعد عظيم.. )وقالوا(: اإّن 
احل�ّص يدّل على اأّن احلركة اليومّية اإمّنا حت�سل بطلوع ال�سم�ص من امَل�سرق 
ثّم ال  املغرب،  ال�سهر يف جانب  اأّول  فاإّنه يظهر يف  القمر  واأّما  املغرب.  اإىل 
يزال يتقّدم اإىل جانب امَل�سرق، وذلك يدّل على اأّن َم�سرق حركة القمر هو 
املغرب. واإذا ثبت هذا فاجلانب امل�سّمى بامَل�سرق هو َم�سرق ال�سم�ص، ولكّنه 
مغرب القمر. واأّما اجلانب امل�سّمى باملغرب فاإّنه َم�سرق القمر، ولكّنه مغرب 

ال�سم�ص، وبهذا ي�سّح ت�سمية امل�سرق واملغرب بامل�سرقني«)�(..
مب»اأي  ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  نب  تعاىل:  وقوله 
واملغارب لل�سم�ص. ولها كّل يوم م�سرق ومغرب«)2(.. وقيل: »يعني َم�سرق كّل 

يوم من ال�سنة ومغربه، اأو َم�سرق كّل كوكب ومغربه«)3(.
لهّي،  االإ بداع  االإ اإىل  ومرجعّيتها  الكونّية  ال�سنن  ويف معر�ص احلديث عن 
ُدنا اإبراهيم عليه ال�سالم مّتخًذا منها حّجة مفِحمة يف  فقد ا�ستدّل بها �سيِّ
تفنيد املزاعم القائلة مبرجعّيتها اإىل غري اهلل تعاىل وذلك يف مناظرته مع 

)النمرود(: { ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .63/�5 والقرطبّي:   ،50�  /� والطربي  منه.   99/29 ا:  اأي�سً وانظر  الكبري2�3/27،  التف�سري   -�
وانظر: حممد متويل ال�سعراوي، معجزة القراآن الكرمي؛ �ص 23 ـ 25.

2- ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني: �/587.
3- التف�سري الكبري: 30/ �32. 
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ڎ      ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  
يف  املف�ّسرون  قال  وقد   .)258 )البقرة:  ڳ}  ڳ   ڳ   ڳ   گ  
حياء -من  يتني ما قالوا، غري اأّن الذي يلفت نظرنا هو اقرتان االإ هاتني االآ
ماتة  حيث التدّرج- ب�سروق ال�سم�ص من امَل�سرق، كما هو املاألوف، واقرتان االإ
ة  تيان بها من املغرب، وهو اأمر تعجيزّي غري ماألوف. اإّننا جند يف اآيات ِعدَّ باالإ
تقدمي »املوت« على »احلياة«)�(. اأّما تقدمي »احلياة« على »املوت« يف حماورة 
ية املتقّدمة من �سورة البقرة ـ فتناظًرا مع  )اإبراهيم( مع )النمرود( يف االآ
ية نف�سها.. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى  تقدمي ال�سروق على الغروب يف االآ
فاإّن من املالَحظ اأّن ِذكَر �سروق ال�سم�ص يرتبط بذكر احلياة واحلركة… 

بينما ذكر الغروب يرتبط بذكر املوت وال�سكون)2(.
ن�سانّية: ال�سروق والغروب/ وامل�ساعر االإ

فق ال�سرقّي هي حركة �ساعدة، كذلك  اإّن حركة �سروق ال�سم�ص من خلف االأ
ء الهمم  حركة احلياة من خالل الو�ساءة املتزايدة مع ال�سباح الباكر، وتهيُّ
بداع؛ مّما يبعث يف النف�ص التفاوؤل والن�ساط  للعمل واالإجناز.. لالبتكار واالإ

احلركّي ملواكبة م�سرية احلياة اليومّية.
مر  فق الغربّي؛ االأ اأّما حالة ال�سم�ص يف الغروب فحركتها هابطة باجّتاه االأ
الذي يهّيء الو�سَع النف�سّي ليف�سَح املجال لتثاقل الهمم املتَعبة ُبغيَة اخللود 
وقد  االإجناز..  اأو  نتاج  االإ من  نهار  بعد جهد  وال�سكينة  والراحة  َعة  الدَّ اإىل 
ر باملوت والفناء.. وقد يبعث يف النف�ص  ُي�سِعر الغروُب بالغياب والزوال اأو يذكِّ

اإح�سا�ًسا باال�ستيحا�ص والكاآبة اأو �سعوًرا باالغرتاب واال�ستالب.
�سيل وحمرة الغ�سق( يف تركيبة الو�سع النف�سّي  ويتدّخل اّللون )حمرة االأ
 ،)24 )اجلاثية:  )املوؤمنون:37(،  )النحل:�2(،  )الفرقان:3(،  وتنظر:  )املُلك:2(،  تنظر:   -�

على: �3(. )البقرة: 28(، )ال�سعراء:�8(، )النجم: 44(، )طه: 74(، )االأ
2- تنظر: يون�ص: 67، غافر: �6، النمل: 86.
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لدى بع�ص النا�ص؛ ال �سّيما َمن يغلب عليه النزوع نحو الت�ساوؤم يف نظرته اإىل 
احلياة؛ وما يتمّخ�ص عن ذلك من م�ساعر قامتة.. ويف كّلتا حالَتِي: ال�سروق 
من  الطبيعة(  ويف  الكويّن  االمتداد  )يف  ال�سم�ص  َم�ساهد  متتلك  والغروب 
اجلمالّيات ما ا�ستوقف املبدعني من �سعراء ور�ّسامني ُيفَتَتنون وُي�سَحرون يف 
ن�سانّية.. احلياة واملوت..  ا�ستلهام دالالٍت فكرّية ومعاٍن عميقة يف النف�ص االإ

يف الوجود والفناء.
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املبحث الثاين
ر�صّي( املجال ال�صفلّي )الأ

)احلركة يف الطبيعة(
اجلمالّية  بااللتفاتات  حافل  الطبيعة  جماالت  يف  احلركة  عن  احلديث 
التي ت�ستوقفنا حيثما م�سينا يف رحابها وحتاورنا مع عنا�سرها ومكّوناتها: 
واحليوان.  والنبات..  والبحر..  واجلبال..  والريح..  واملاء..  ر�ص..  االأ
ال�سياقات  خالل  ومن  بالدرا�سة،  العنا�سر  هذه  �سنتناول  املبحث  هذا  ويف 
والظواهر،                املظاهر  بقّية  اإىل  �سن�سري  وهناك  هنا  باإطاللة  لنا  ت�سمح  التي 
ال�سّيما واأّن يف �سور القراآن الكرمي مداخالت بني عنا�سر الطبيعة لي�ص من 
–مثال-  م�ساهدها  من  م�سهد  يف  ر�ص  االأ �سورة  فُمكّونات  فرزها،  الي�سري 
ف�سنحاول  ذلك  والنبات… ومع  واملاء  والرياح  ال�سحاب  ذكر  يت�سّمن  قد 
�سوء  على  اجلمالّية  ومعطياتها  احلركة  ا�ستي�ساح مالمح  مكان-  االإ -قدر 

التق�سيمات املو�سوعّية التي �سندر�سها يف هذا املبحث.
ر�س(: )1( جمال حركة )االأ

ر�ص يف القراآن الكرمي )�46 مّرة(، وهو رقم يدّل على اأهّمّية  ُذكرْت االأ
ر�ص باحلّق  ن�سان. فقد خلق اهلل جل جالله ال�سموات واالأ ر�ص بالن�سبة لالإ االأ
ن�سان،  لالإ ا  وم�ستَقرًّ مهًدا  لتكون  ومّدها  ر�ص  االأ ب�سط  ثّم  اأّيام،  �سّتة  يف 
َمهّمة  به  اأِنيَطْت  قد  اإّنه  اإذ  فيها؛  ن�ساطه  يزاول  لكي  له  وذّللها  و�سّخرها 
ن�سان  فاالإ فيها؛  بال�سعي  مكّلف  فهو  وعليه  خرياتها.  وا�ستثمار  اإعمارها 
بدّي يف  االأ د م�ستقبله  الدنيا يحدِّ ر�ص، وعمله يف احلياة  االأ هو اخلليفة يف 

خرة. االآ
ـ {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ} )احلديد: 4(..» يف �سّتة اأّيام من اأّيام الدنيا، 
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ّنه مل يكن َثّم �سم�ص، ولو �ساء خلقهّن يف ملحة، ثّم ا�ستوى  اأي: يف قدرها؛ الأ
على العر�ص، وهو يف اللغة �سرير املُْلك ا�ستواء يليق به«)�(.

وقوله تعاىل: { گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
نبياء: 40(..  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ} )االأ
وهو  مرتوقتني  كانتا  ر�ص  واالأ ال�سموات  اأّن  يعلموا  مل  اأَو  تف�سريها:  يف  قيل 
بالتنويع  ففتقناهما  مّتحدة؛  وحقيقة  واحًدا؛  كانتا  اأي:  وااللتحام،  ال�سّم 
والتمييز، اأو كانت ال�سموات واحدة ففتقت بالتحريكات املختلفة حّتى �سارت 
بالتحريك، فيكون  بينهما  بينهما ففرج  اأفالًكا. وقيل كانتا بحيث ال فرجة 
فاق اأو ال�سموات باأ�سرها..  املراد بال�سموات �سماء الدنيا، وجَمَعها باعتبار االآ
وخلقنا من املاء كّل ما يّت�سم باحلياة؛ كقوله تعاىل اهلل {خلق كّل داّبة من 
ال�سموات  اأّن  تعاىل  �سموات} ذكر  �سبَع  تعاىل: {ف�سّواهّن  وقوله  ماء})2(. 
قوله  اإاّل  التاأويل  يحتمل  ال  �سريح  عدد  التنزيل  يف  ر�ص  لالأ ياأِت  ومل  �سبع، 

ر�ص مثلهّن }، وقد اختلف يف تاأويله)3(. تعاىل { ومن االأ
ڱ   ڱ   ڱ    } ر�ص:  االأ كروّية  اإىل  اإ�سارات  الكرمي  القراآن  ويف   -

ں} )النازعات:30(.
ر�ص الدورانّية حول نف�سها: - وفيه اإ�سارات اإىل حركة االأ

ـ { ۉ   ې        ې  ې     ې  ى     ى  ائائ } )الزمر: 5(. 
ڻ   ڻ      ں   ں       ڱ    ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    } ـ 

ڻ } )احلج: �6(. 
عراف: 54(.  ـ { گ  گ   گ     ڳ  ڳ } )االأ

لقطاع  امل�ستمّر  الولوج  مع  التكوير  يف  الدائمة  )احلركّية(  العملّية  »هذه 
�- ال�سيوطي واملحلي، تف�سري اجلاللني: �/ �20.

2- ينظر: البي�ساوي، تف�سريه: 4 /�9.
حكام القراآن: �/258.  3- ينظر: القرطبي، اجلامع الأ
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ر�ص قد  يف قطاع اآخر يعرّب عنها القراآن الكرمي، وكان اكت�ساف ا�ستدارة االأ
مّت يف ع�سر تنزيل القراآن رغم اأّن اكت�ساف العلم لذلك مل ياأِت اإاّل موؤّخًرا.. 
وهكذا انتهى العلم التجريبّي اإىل احلقيقة التي اأقّرها القراآن الكرمي. و�سبب 
اأّن الذي قال ذلك  عدم ت�سادم حقائق الكون العلمّية مع القراآن يكمن يف 
القراآن هو الذي خلق ذلك الكون.. ولو كان اخلالق واحًدا والقائل غريه لكان 

من املمكن اأن يت�ساربا«)�(.
ر�ص الدائرّية حول ال�سم�ص: - ويف القراآن الكرمي اإ�سارات اإىل حركة االأ

ائ   ائ     ى           ى    ې   ېې    ې        ۉ   {ۉ   ـ 
ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  
ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ} )ي�ص:38ـ40(. 
ّنها على �سلة وثيقة وعالقة متينة بكّل األوان  »احلركة الكونّية حركة فاعلة؛ الأ
ن�سان  خرى؛ فهي لي�ست منف�سلة عن حركة احلياة اأو حركة االإ احلركات االأُ

اأو حركة التاريخ اأو حركة املجتمع«)2(. 
جرام  ر�ص جتري مع االأ ويف �سورة الرعد: { ڄ          ڄ ڃ ڃ}، فاالأ
م�سافات  يف  ال�سريع  ال�سري  واجلري:  م�سّمى،  اأجل  اإىل  ُمذِهلة(  )ب�سرعة 
�سا�سعة، فهو اأ�سرع التنّقالت يف بابها؛ وذلك �سريها يف مداراتها)3(. لقد خلق 
ن�سان، و�سّخرها له ومل�ساحله،  ُمكّيفة ملعي�سة االإ ر�ص  اهلل تبارك وتعاىل االأ
لَيعمرها ويقوم مَبهّمة اخلالفة فيها. فاهلل �سبحانه وتعاىل هو »الذي جعل 
ر�ص مهًدا.. اأي: مو�سع قرار، وجعل فيها �سبال اأي: طُرًقا؛ لكي يهتدي يف  االأ
الرزق  ح�سيلتها  له  املذّلل  ر�ص  االأ يف  ن�سان  االإ �سعي  حركّية  اإّن  اأ�سفاره)4(. 

ن�سان هلل جل جالله: {ٿ  ٿ   ْنُعم هلل، ويرتّتب عليه �سكُر االإ الذي هو من اأَ

الفي�سل:  جمّلة  دائم،  قراآين  واإعجاز  جديد  علمي  ك�سف  خ�سر،  الرحمن  عبد  العليم  عبد  د.   -�
ع/�29، �ص/��، ت�سرين الثاين �987م، �ص 30، الريا�ص.

2- غالب ح�سن ال�سابندر، الوجود يف القراآن الكرمي، �ص 40. 
3- ينظر: ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير،78/�3 و80. 

4- ينظر: الن�سفي، تف�سريه، �09/4.
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ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ} )امللك: 
ر�ص يف تذليل االنتفاع بها مع �سالبة خلقتها ت�سبيًها  �5(. اأ�سُتعري الذلول لالأ
واملناكب:  حة.  املُ�سرَّ ال�سعوبة على طريقة  بعد  املرتا�سة  امل�سو�سة  بالّداّبة 
ر�ص للنا�ص، فاإّن املنكب هو ملتقى  تخييل لال�ستعارة لزيادة بيان ت�سخري االأ
ع  ر�ص اأو ل�سعتها. وُفرِّ طراف االأ الكتف مع الع�سد. جعل املناكب ا�ستعارة الأ
مر م�ستعَملة  مر يف »فام�سوا يف مناكبها«، ف�سيغة االأ على هذه اال�ستعارة االأ

دامة احلركّية تذكرًيا مبا �سّخر اهلل لهم)�(. يف معنى االإ
ن�سان  ر�ص التي تبدو لالإ بات؛ فاالأ �سباب بامل�سبِّ لقد ربط اهلل جل جالله االأ
فيها احلياة من  وُتبَعث  وُتنبت،  وتربو،  تهتّز،  عليها  املاء  نزول  �ساكنة عند 
وحركة  احلجم  يف  الزيادة  وحركة  االهتزازّية  احلركة  احلركة؛  خالل 

نبات: االإ
ـ {ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  } )احلج: 5(.
ـ {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ} )ف�سلت: 39(. ومن 
فا�ستعري  التذّلل،  واخل�سوع:  مغرّبة.  ياب�سة  خا�سعة  ر�ص  االأ ترى  اأّنك  اآياته 
اأي:  املاء:  عليها  اأنزلنا  فاإذا  فيها.  نبات  ال  قحطة  كانت  اإذا  ر�ص  االأ حلال 
ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر}  نَّ إِ املطر. اهتّزت: حتّركت بالنبات. وربت: انتفخت. {ا

فيكون قادًرا على البعث �سرورة)2(.. فاملاء هو اأ�سل كّل حياة: {ں   ں  
نبياء: 30(. ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ}  )االأ

ر�ص قد  ويف قوله تعاىل: { چ  چ   چ } )القمر:�2(. اأفاد اأّن االأ
كانت عيوًنا كّلها، واأّن املاء قد كان يفور من كّل مكان فيها.. اإّن اجلمال هو 

�- ينظر: ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، 32/29. 
2- ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، 243/5. والن�سفي، تف�سريه،9�/4.
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يف ذلك الذي قاله من ناحية النظم، ويف �سيء اآخر وراءه، هو هذه احلركة 
التخّيلّية ال�سريعة التي ي�سّورها التعبري)�(..

باملاء  ر�ص  االأ اإحياء  مل�ساألة  تو�سيح  »احلّج«  �سورة  من  املتقّدمة  ية  االآ ويف 
واإنباتها الزرَع والثمار؛ مّما يف�سي اإىل التمّتع بجمالّيات احلياة يف الطبيعة 

بعنا�سرها ومبظاهرها.
ية املتقدمة من �سورة »ف�سّلت« تو�سيح مل�ساألة كيف اأّن ظاهرة خ�سوع  ويف االآ
يتدّبرها  اأن  ن�سان  االإ اآيات اهلل، وعلى  اآية من  باملاء هي  ر�ص واهتزازها  االأ

ل، لي�سل اإىل اقتناع يوّثق اإميانه بالبعث يوم القيامة. بالنظر املتاأمِّ
احلركة  هذه  عليها.  املاء  نزول  اإثر  ر�ص  االأ باهتزاز  اإذن  احلركة  تتجّلى 
بعث  اأي:  الفعل،  اإىل  القّوة  من  اخلروج  مظاهر  من  مظهر  االهتزازّية 
لة من و�سفها  امل�ستح�سَ بال�سكونّية  اأن كانت مّت�سمة  بعد  ر�ص  االأ احلياة يف 
يتني باأّن:  بـ)خا�سعة( و)هامدة(. وعليه جُتَمل مظاهر احلياة الواردة يف االآ
ْنَبَتْت.. فاالهتزاز هو املرحلة  اأَ نبات/  ْت.. النماء/ َرَبْت.. االإ احلركة/ اْهَتزَّ
وىل؛ ويعني حتّرك ذّرات الرتبة حركة مو�سعّية ينجم عنها تخلخل الرتبة  االأ
الرتبة  انتفاخ  مرحلة  هي  الثانية  واملرحلة  نبات..  لالإ �ساحلة  بيئة  لتكون 

نبات. )َرَبْت( بعد تغلغل املاء بني ذّراتها.. ويف املرحلة الثالثة يكون االإ
نبات،  ر�ص قبل نزول املاء، وقبل االإ وهكذا جند اأّن القراآن قد عرّب عن االأ
بحالة  يوحيان  والتعبريان  )َخا�ِسَعة(،  باأّنها  ومرة  )َهاِمَدة(،  باأّنها  مّرة 
يف  املاء  يتغلغل  حني  حركّية  حالة  اإىل  ت�ستحيل  اأن  تلبث  ما  التي  ال�سكون 
اإدراكنا  ما خفي عن  لنا  ويبدو  ال�سورة،  معامَل  لنا  ترت�سم  وبذلك  تربتها. 
ر�ص، فنعلم اأّن كّل املراعي الزاهرة الوادعة  للحركة الدائبة حتت �سطح االأ
ا مبا متّد من جذور يف  يف مظهرها اإمّنا هي ُتخفي حتتها حياة وحركة ومنوًّ

ر�ص، ومبا َينبت فوقها من نبات)2(. باطن االأ

�- ينظر: �سّيد قطب، الت�سوير الفّنّي يف القراآن، �ص 28 ، 29. 
2- ينظر: د. حامد �سادق قنيبي، امَل�ساهد يف القراآن الكرمي، �ص �20. 
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اإّن عبارة »ِمْن ُكلِّ َزْوٍج« ت�سري اإىل التكاثر الذي هو ثمرة التالقح اجلن�سّي 
نثوّي. والتكاثر مظهر من  )اأو اّلالجن�سّي( بني النبات ب�سنفيه: الذَكرّي واالأ
يف  )احلركة  �سروب  من  �سرب  هو  الفل�سفّي  املنظور  ويف  احلياة،  مظاهر 

.) الَكمِّ
البهجة  فاإّن  َبِهيٍج«،  َزْوٍج  ُكلِّ  »ِمْن  عبارة  اإليها  ت�سري  التي  اجلمالّية  اأّما 
ال�سيء ونظارته، »والبهيج« مبعنى »املُْبِهج«. وعليه فاإّن  �ص عن ُح�ْسن  تتمخَّ
ويالَحظ  به.  ومتّتعه  باجلمال  الناظر  ن�سان  االإ اإح�سا�ص  نتيجة  هي  البهجة 
ن�سان طرًبا و�سروًرا  نبات، واهتزاز االإ ر�ص لالإ التوافق احلركّي بني اهتزاز االأ

زاًنا.. اإيقاًعا وَمْو�َسَقًة.  حاَل متّتعه باجلمال: وحدًة وتنوًُّعا.. تنا�سًقا واتِّ
ْن�ِسُنها  وُياأَ ر�ص  االأ ي�سّخ�ص  البيايّن-  -باال�سطالح  الكرمي  والقراآن 
تهتّز  فكاأّنها  احلياة،  فيها  تتجّلى  �سورة  يف  لنا  ويقّدمها  مكنّية،  با�ستعارة 
ن�سان �سروًرا بروؤيته. وعلى هذا فقد قامت  طرًبا جلمال النبات كما يهتّز االإ
ه به(، فُحِذف  ن�سان )امل�سبَّ ه( واالإ ر�ص )امل�سبَّ عالقٌة ت�سبيهّية بني كّل من االأ
ّول، بقرينة اأّن االهتزاز )مبعنى الطرب وال�سرور( من  الثاين واأُبقَي على االأ
التف�سري ي�سيف قيمًة جمالّية  ن�سان وم�ستلزماته احلياتّية. وهذا  االإ �سمات 
ر�ص بت�سخي�سها حت�ّص وت�سعر..  اإىل جمالّيات ال�سورة الفّنّية؛ حيث غدت االأ
ن�سان!. »واالهتزاز: احلركة على �سرور، فال يكاد يقال:  تفرح وُت�سعد كما االإ
فقوله:  واملنافع.  املحا�سن  من  مرين  الأ كان  اإذا  اإاّل  وَكْيَت  ِلَكْيَت  فالن  اهتّز 
ْت وَرَبْت«؛ اأي: حتّركْت بالنبات وانتفخت«)�(. وُيعترَب الت�سخي�َص نوًعا  »اْهَتزَّ
ا بلم�سة واحدة، يف  ر�ص اجلامدة كائًنا حيًّ من التخييل، »وهكذا ت�ستحيل االأ
لقطة واحدة«)2(. وُيذَكر اأّن »الت�سخي�ص« �سرب من اال�ستعارة، واال�ستعارة 

�سرب من املجاز..
قيل عن قوله تعاىل: { ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ } )احلج: 5( »هو 

�- الرازي، التف�سري الكبري، 23/ 9. 
2- �سيد قطب، الت�سوير الفني يف القراآن، �ص 62. 
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ي�ساف  لكّنه  لذلك،  املُنِبُت  هو  تعاىل  واهلل  منها،  ُينَبت  ر�ص  االأ ّن  الأ جماز؛ 
اإليها تو�ّسًعا«)�(.

ويف قوله تعاىل: {ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ  
»املراد   .)4 )الرعد:  ۆ}  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ  
ر�ص قطًعا وجّنات؛ اأي:  قطع متجاورات وغري متجاورات.. اأي: وجعل يف االأ
ب�ساتني كثرية من اأعناب اأي: من اأ�سجار الكرم، وزرع من كّل نوع من اأنواع 
عناب  االأ �سنعة  يف  اإّن  م�سدًرا..  كان  حيث  اأ�سله  ملراعاة  واأفراده  احلبوب 
يف  متجّمدة  مياه  اأّنها  اإاّل  فيها  يكن  مل  ولو  يخفى،  ال  ما  العقول  يبهر  مّما 
ظروف رقيقة حّتى اإّن منها �سّفاًفا ال يحجب الب�سر عن اإدراك ما يف جوفه 
لكفى. وتاأخري قوله تعاىل )ونخيل( لئاّل يقع بينها وبني �سفتها، وهي قوله 
املتعاطفني.  الف�سل بني  اأو يطول  تعاىل: {�سنوان وغري �سنوان} فا�سلة، 
و�سنوان: جمع �سنو وهو: الفرع الذي يجمعه واآخر اأ�سل واحد«)2(. ويالحظ 
اأ�سّد داللة على  لوان واملنابت مع التجاور  »اأّن اختالف االأ يف �سفة التجاور 

القدرة العظيمة«)3(..
وهذا كقوله تعاىل: { ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   
ڭ} )فاطر: 27(.. »قوله تعاىل )اأمل تَر(: املق�سود روؤية القلب والعلم؛ 
اأي: اأمل ينتِه علمك اأو راأيت بقلبك اأّن اهلل اأنزل…. )فاأخرجنا به ثمرات(: 
هو من باب تلوين اخلطاب )خمتلًفا األواُنها(«)4(.. »ويبقى اللون؛ هذا التنّوع 
بداعّي منظور يف �ساحة الكون وال�سماء والعامل واحلياة، هذا التغرّي الذي  االإ

�- الرازّي، التف�سري الكبري، 23/ 9.
لو�سي، روح املعاين، �02/�3.  2- االآ

3- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، 86/�3. 
حكام القراآن، 34�/�4.  4- القرطبي، اجلامع الأ
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ينطبع على احل�ّص الب�سري باألف حال وحال، يبقى هذا كلُّه واحًدا من عطاء 
اهلل الذي ما له من نفاد«)�(.
)2( جمال حركة )املاء(:

اأغلب ال�سياقات التي ورد فيها ذْكر املاء يف القراآن الكرمي -ُذِكر املاء يف 
القراآن الكرمي )63( مّرة)2(- تدّل على: اخَلْلق واحلياة واحلركة، وال�سّيما 
وعن  والنماء..  واخل�سب  النبات  وعن  ر�ص،  االأ عن:  احلديث  مداخلة  يف 
ال�سحاب،  عن  باحلديث  بدًءا  وذلك  لوان)3(؛  واالأ الطعوم  خمتلفة  الثمار 
اأن العيون  نهار)4(، كما  وانتهاًء باحلديث عن العيون والينابيع وال�سيول واالأ
ا  خرة.. على اأّن املاء ُيذكر اأي�سً ة يف االآ نهار هي من عنا�سر م�ساهد اجلنَّ واالأ
يف �سياقات مغايرة مثل: »طوفان نوح« ومثل »�سيل الَعِرم«)5( الذي اجتاح اأر�ص 
ف ماء اجلّنة بـ»الزجنبيل« املتدّفق  »�سباأ« بعد انهيار »�سّد ماأرب«.. وكما ُو�سِ
بكونه  واجلحيم  النار  ماء  ف  ُو�سِ كذلك  الرائق،  »ال�سل�سبيل«)6(  عني  من 
الُع�ساة  وتهديد  الكّفار)7(.  اأمعاء  يقّطع  وغ�ّساًقا«،  و«حميًما  »�سديًدا«،  ماًء 
بن�سوب املاء يرد يف اأكرث من اآية)8(؛ تاأكيًدا على قيمة املاء واأهّمّيته بالن�سبة 
احلياة؛  اإحدى مظاهر  واإّن احلركة هي  احلياة،  اأ�سا�ص  املاء  اإّن  ن�سان.  لالإ

ح العالقة بني املاء واحلركة.. مر الذي يو�سّ االأ

اأيلول، �997م،  ّمة، ع/4، �ص/�،  االأُ كتاب اهلل، جمّلة  اللون يف  الدين خليل، رحلة مع  د. عماد   -�
�ص46 و 65، عّمان. 

لفاظ القراآن الكرمي، �ص 684.  2- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ
3- تنظرعلى التوايل: )النازعات، �3، امللك، 30، الكهف، �4(، )احلج:63، ق: 9(، )فاطر: 27(. 

عراف:57، الرعد:�2، النور:40، 43، النمل:88،  4- تنظرعلى التوايل: )الروم:48، البقرة:�64، االأ
فاطر:9، غافر:�7، الطور:44، القمر:48(، )الغا�سية: 5 ، �2، الكهف: 86(، )الزمر: �2(، )البقرة: 

74 ، 266، اآل عمران:�5، اإبراهيم: 32، حممد: �5(.
5- تنظر: )هود:42،43(، )�سباأ: �6(.

ن�سان: �7، �8(.  6- تنظر: )االإ
7- تنظرعلى التوايل: )اإبراهيم: �6، �7(، )النباأ: 24 ، 25، �ص: 57(، )حممد: �5(.

8- تنظر: امللك: 30، الكهف: �4.
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وعن عالقة احلياة باملاء يقول تعاىل: { ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  
نبياء: 40(. قيل: »كانت ال�سموات رتًقا ال متطر، ومثلها  ۀ  ہ} )االأ
ر�ص بالنبات... وبه يقع االعتبار  ر�ص ال تنبت، ففتق ال�سماء باملطر واالأ االأ
م�ساهدًة ومعاينة؛ ليّدل على كمال قدرته وعلى البعث واجلزاء. اأي: اأّنه خلق 
ُيذَكر  قد  )الكّل(  وقيل:  باملاء..  �سيء  كّل  حياة  وحفظ  املاء،  من  �سيء  كّل 

مبعنى )البع�ص( كقوله )واأوتيت من كّل �سيء(«)�(.
وميّدنا القراآن الكرمي مبزيد من النماذج الت�سويرّية يف لوحات الطبيعة 

والكون، من ذلك: 

ـ{ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہ   ہ  
ۅ}  ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     
ر�ص/ وال�سماء« وبني »الفرا�ص/  )البقرة: �2ـ  22(. فالتقابل حا�سل بني »االأ
ثنائّيتان متداخلتان، وتداخُلهما مظهر من مظاهر احلبكة  والبناء«؛ وهما 
ر�ص الفرا�ص«  اللغوّية التي تعني على تركيب اللوحة من �سورتني: �سورة »االأ

و�سورة »ال�سماء البناء«.
منح  مّما  الت�سطيح؛  عن  واأبعده  الّفّنّي،  اجلانب  عّمق  الت�سابك  هذا  اإّن 
اللوحة اأبعاًدا جمالّية اإ�سافّية. وال بّد اأن تنعك�ص عنا�سر ال�سكل على املعطى 

ية الكرمية. امل�سمويّن لالآ
ومن �سور املاء ما جاء يف القراآن الكرمي حول عدم جدوى دعاَء امل�سركني 

�سنام:  لالأ

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ        ـ{ 
.)�4 )الرعد:  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٍڤ} 

حكام القراآن، ��/284.  �- القرطبي، اجلامع الأ
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من  اأي:  امل�سدر؛  من  »ا�ستثناء  فاه(  ليبلغ  املاء  اإىل  كفيه  كبا�سط  )اإاّل 
على  يدّل  بحروفه  الفعل  ّن  الأ ي�ستجيبون(؛  )ال  عليها  دّل  التي  اال�ستجابة 
فجاز  واحلال.  املكان  على  وبال�سرورة  الزمان،  على  وب�سيغته  امل�سدر، 
ا�ستثناء كّل منها من الفعل… اأي: كا�ستجابة املاء ملن ب�سط كّفيه اإليه يطلب 
منه اأن يبلغ فاه املاء؛ جماد ال ي�سعر بب�سط كّفيه وال بعط�سه وحاجته اإليه،     
�سنام( جماد  وال يقدر اأن يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه )من االأ
اإجابتهم وال يقدر على نفعهم«)�(. »والت�سبيه  اليح�ّص بدعائهم وال ي�ستطيع 
�سل اأبرز يف معر�ص التهّكم.. وقد يراد  على هذا من املركب التمثيلّي يف االأ
ل�سربه..  ومّدها  اأ�سابعهما  ن�سر  اأي:  ب�سطهما؛  املاء  اإىل  الكّفني  ب�سط  من 
وعليه فوجه ال�سبه يتمّثل يف عدم اجلدوى.. والت�سبيه على هذا من املفرد 
وبني  ه(،  املُ�َسبَّ )الطرف  الكّفار  بني  متثيلّية  ت�سبيهّية/  فالعالقة  املقيد)2(. 
ه به(. اإّن ال�سورة يف الطرف الثاين  البا�سط كّفيه اإىل املاء )الطرف املُ�سبَّ
لكّنه  املاء  منه  ا  جدًّ القريب  للعط�سان  الع�سيبة  النف�سّية  احلالة  جت�ّسد 
وظيفتها. هذه  اأداء  تق�سر احلركة عن  فمه حيث  اإىل  اإي�ساله  ي�ستطيع  ال 
حت اللوحة  احلالة اأ�سقطها الن�ّص على الو�سع الفكرّي للكافرين. بذلك و�سّ

حالة التمّزق التي يعاين منها الكّفار. 
تاأّزم فكرّي  اأعمال الكّفار وما ينجم عنها من  حت  ومن ال�سور التي و�سّ

ونف�سّي: { ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ} 
)النور: 39(. حيث �سّبه اأعمال الكّفار ب�سورة ال�سراب على �سبيل التمثيل، 
وقد امتّدت �سورة ال�سراب اإىل ت�سخي�ص الو�سع النف�سّي الذي يعتلج الظماآن 
يف ال�سحراء، والذي ي�سعى جاهًدا لبلوغ غايته من املاء ولكن دومنا جدوى. 
وُي�ستخَل�ُص من الطرف الثاين من الت�سبيه اأّنه ي�سدق على اأعمال الكّفار يف 

ّول.  الطرف االأ

�- الن�سفي، تف�سريه: 2�3/2. 
لو�سي، روح املعاين، �24/�3ـ�25. 2- ينظر: االآ
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يجازّية: النقلة االإ
اأنواع احلركة كما هو معلوم، ونق�سد بالنقلة يف هذا  النقلة هي نوع من 
التكثيف  ويعنينا هنا جانَبي  اآخر.  اإىل  بامَل�ساهد من حدث  التحّول  ال�سياق 

حداث.  والت�سريع بتعاقب امل�ساهد واالأ
يجازّية.. قوله تعاىل: {ٺ  ٺ   و�سنقف مع حادثة الطوفان منوذًجا للنقلة االإ
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ } )احلاقة:��(. املق�سود: حملنا اآباءكم يف �سفينة 

نوح عليه ال�سالم لنجعل جناة املوؤمنني واإغراق الكافرين لكم عظة)�(.
القراآن  يف  يجاز  االإ ملو�سوع  القدمية  العربّية  البالغة  كتب  عر�ست  لقد 
عليه  اال�سطالح  ميكن  مّما  العديد  مناذجه  يف  نالحظ  اأن  ميكن  الكرمي. 
حداث اجلزئّية لتكثيف حادثة كبرية، من  »بالنقلة«؛ اأي: االنتقال ال�سريع باالأ

خالل التعبري عن معاٍن كثرية باألفاظ قليلة. 
ما  وبو�سوح  ب�سرعة  الرتاجع  اأثر  فيها  يربز  التي  القراآنّية  امَل�ساهد  من 

{ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ   تعاىل:  قوله  يف  ورد 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ} )هود: 44(. 
وتخت�سر  املتعاقبة،  فعال  االأ من  �سل�سلة  ت�سّوره  حداث  االأ يف  التوايل  هذا 
حادثة الطوفان العظيمة على عهد نبّي اهلل نوح  يف �سّت ُجَمل )اأو اأربع 
بعًدا«(.  و»وقيل  مر«،  االأ »وق�سي  اال�ستنتاجّي:  التقرير  ا�ستثنينا جملَتي  اإذا 
واأبقى،  واأهلك،  و�سّمى،  ونعت،  وناَدى،  واأخرب،  ونهى،  فيها،  »اأمَر  ية  االآ يف 
نباء ما لو �سرح ما اندرج يف هذه اجلملة من  واأ�سعد، واأ�سقى، وق�ّص من االأ
بالغة  اأفردت  وقد  قالم.  االأ والبيان جلفت  يجاز  واالإ والبالغة  اللفظ  بديع 
ية بالتاأليف. )وقيل(: اأجمع املعاندون على اأّن طوق الب�سر قا�سر عن  هذه االآ
ية بعد اأن فّت�سوا جميع كالم العرب والعجم فلم يجدوا  تيان مبثل هذه االآ االإ
مثلها يف فخامة األفاظها وح�سن نظمها وجودة معانيها يف ت�سوير احلال مع 

�- ينظر: الن�سفي، امل�سدر ال�سابق، 274/4. 
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يجاز من غري اإخالل«)�(. االإ
اجلارية  حداث  االأ زمن  باختزال  اأّوال  تتمثل  امل�سهد  هذا  جمالّيات  اإّن 
حداث،  باالأ املخّلة  غري  النقالت  بني  الت�سافر  يف  تتمّثل  وثانًيا  املكان.  يف 
باأعيانها:  املحّددة  ماكن  االأ وبني  ت�سارعه،  خالل  من  امللحوظ  الزمن  وبني 

ر�ص.. ال�سماء.. اجلبل(:  )االأ
ر�ص للماء = حركة عائدة/ هابطة. )�( فابتالع االأ

ٌف عن احلركة. )2( واإقالع ال�سماء )انحبا�ص املطر( = توقُّ
ر�ص = حركة عائدة/ هابطة.  )3( َغْي�ص املاء يف االأ

عن  )بالتوقف  حركتها  انقطاع   = اجلبل  على  الُفْلك  ا�ستواء   )4(
اجلريان(.

امل�سهد  عموم  يف  اأوجد  التوايل  على  وال�سكون  احلركة  بني  التعاقب  اإّن 
هذا  وعن   .)2( لها  ال�سكون  مبجاورة  احلركة  تكرار  قيمة  اأبرزت  جدلّية 
التنا�سق متّخ�ست قيم جمالّية »�ساقت كثرًيا من اأهل البالغة اإىل ال�سجود 

هلل تبارك وتعاىل لروعة بالغتها«)3(.
ر: )م�سهد هالك قوم عاد( ْر�سَ )3( جمال حركة الريح ال�سَّ

اإّن كّلمة »رياح« -ب�سيغة اجلمع- ترد غالًبا يف القراآن الكرمي يف �سياقات 
التب�سري باخلري، على العك�ص من كلمة »ريح« -ب�سيغة املفرد- التي ترد فيه 

تقان: �48/2.  �- ال�سيوطي، االإ
براز درجة دكنة ال�سواد،  بي�ص؛ الإ �سود واالأ اّللونني االأ اأ�سبه بتجاور  2- جماورة احلركة لل�سكون هي 

�سياء«.  ودرجة ن�ساعة البيا�ص »وباأ�سدادها تعرف االأ
ال�ساحلي،  اإح�سان قا�سم  ال�سيطان وحزبه، ترجمة  الكرمي على  القراآن  النُّْوْر�ِسي/ حجة  �سعيد   -3

�ص �8. 
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َعْلَها  غالًبا بداللة تدمريّية)�(. وقد جاء يف املاأثور: »اللَُّهمَّ اْجَعْلَها ِرَياًحا َوال جَتْ
وُي�سّرفها ح�سب  رحمته)3(،  يدي  بني  ب�سرى  اهلل  ير�سلها  الرياح  ِريًحا«)2(. 
ك�سًفا)4(     ويجعله  ال�سماء  فيب�سطه اهلل يف  �سحاًبا  فتثري  نوامي�ص من�سبطة، 
فتحِييه  املّيت،  البلد  اإىل  دْفع  بحركة  ال�سحاَب  الرياُح  فت�سوق  ركاًما)5(.  اأو 
ن�سان يف كّل زماّن ومكان..  بحركة ا�ستحالة. وهذه ظاهرة طبيعّية ياألفها االإ
وبرهاًنا  و�سيلة  منها  مّتخًذا  املرئّية،  احلقيقة  بهذه  الكرمي  القراآن  ي�ستدّل 
قناع النا�ص بجانب مهّم من جوانب عامل الغيب املتمّثل يف حقيقة البعث  الإ
والن�سور يوم القيامة)6(. وحتقيق هذا الهدف االإميايّن هو اإجناز له اأهّمّيته 
مب�ساءالت  االإميان  من  يّتخذ  امل�سِلم  اإّن  اإذ  �سالمّي؛  االإ الفكر  يف  البالغة 
اأو عقاب مقيا�ًسا يزن به  احل�ساب يوم القيامة وما يرتّتب عليها من ثواب 
اليومّية،  احلياة  يف  �سلوَكه  �سوئه-  -على  ويحّدد  الدنيا،  احلياة  يف  عمَله 
ويبني عليه جممل اأخالقه يف عالقته مع نف�سه اأّوال ومع اهلل جل جالله يف 
معهم  التعاي�ص  يف  جمتمعه  اأفراد  ومع  ثانًيا..  وامره  الأ واال�ستجابة  طاعته 
اإّن لفظة )ت�سريف( الرياح حتمل من  يف ظالل التعاطف والرتاحم ثالًثا. 
الدالالت ما ي�سيق ال�سرد عن ا�ستدراجه، فهي تعني القوانني املعّقدة التي 
كانت  ولذلك  ر�سّية،  االأ الكرة  �سطح  الرياح وحتّركاتها على  بتوزيع  تتحّكم 

فيها: {ڄ   التاأّمل  على  العقالء  وحّث  وتعاىل،  تبارك  اهلل  اآيات  من 

�- يف تف�سري قوله تعاىل: {پ  پ  ڀ  ڀ})ال�سورى: 32ـ33( » قال )ابن عا�سور(: » قراأ )نافع( 
»الرياح« بلفظ اجلمع، وقراأه الباقون »الريح« بلفظ املفرد. ويف قراءة اجلمهور ما يدّل على اأّن الريح 
القراآن هو  للعذاب يف  والريح  الرياح للخري  اإّن  فراد على ريح اخلري، وما قيل:  االإ ُتطَلق ب�سيغة  قد 
تف�سري  العذاب«،  دون  �سياق اخلري  و»الريح« يف  »الرياح«  اأخرى  اآيات  ُقرئ يف  وقد  ُمّطَرد.  ال  غالب 

التحرير والتنوير، �06/25. 
كتب  يف  وال  ال�سحاح  كتب  يف  عليه  اأعرث  ومل  حديًثا  ه  اعترَبَ �9(؛   /3( العرو�ص  تاج  الزبيدي،   -2

ال�سنن.
عراف: 57. 3- تنظر: االأ

4- تنظر: الروم: 48. 
5- تنظر: النور: 43. 

عراف: 57.  6- تنظر: فاطر: 9، وانظر: االأ
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 { چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
)البقرة: �64(.

اأّما الريح التي ترد يف القراآن الكرمي عادة يف معر�ص الغ�سب والعذاب 
فهي على اأنواع ولها اأو�سافها. قيل يف قوله تعاىل: »)جاءتها ريح عا�سف( 
ال�سمري يف جاءتها لل�سفينة وقيل للريح الطّيبة. و»العا�سف«: ال�سديدة، يقال: 
ّن لفظ الريح مذّكر، وهي: »القا�سف«  ع�سفت الريح، و»عا�سف« بالتذكري الأ
ا. و»الطّيبة«: غري عا�سف وال بطيئة«.. وقيل: » اإّن »القا�سف«: املُْهِلَكة يف  اأي�سً
الرّب، و»العا�سف»: املُغِرقة يف البحر«.. وقيل: » )اأو ير�سل عليكم حا�سًبا(: 
ال�سماء  يعني حجارة من  التي ترمي باحل�سباء؛  ريًحا �سديدة، وهي  يعني 
حت�سبهم كما فعل بقوم )لوط(، ويقال للريح التي حتمل الرتاب واحل�سباء. 
َف ال�سيء يق�سفه:  و»القا�سف«: الريح ال�سديدة التي تك�ّسر ب�سّدة من َق�سَ
ال�سفينة«)�(.  الريح  ق�سفت  يقال:  الَك�ْسر،  و»الق�سف«:  ب�سّدة«.  ك�ّسره  اأي: 
بغري  عليهم  َعَتْت  الهبوب،  �سديدة  وعاتية:  باردة.  �سر�سر:  »بريح  وقيل: 

رحمة«)2(.
هود  نبّيهم  وِذْكر  مّرة،  ع�سرين  الكرمي  القراآن  يف  عاد«  »قوم  ِذْكر  وورد 
القراآن  �سوى  عاد«  »قوَم  املقّد�سة  الكتُب  تذكر  »ومل  مّرات)3(.  �سبع   
الربع  )بني  العربّية  اجلزيرة  يف  عاد  قوم  منطقة  حقاف«  »االأ الكرمي«)4(.. 
اخلايل �سماال وح�سرموت جنوًبا(، وهم الذين اأر�سل اهلل جل جالله اإليهم 
هوًدا  ليبّلغهم ر�سالته، فع�سوه، فا�ستحّقوا الدمار ال�سامل. وقيل:» كانوا 

حكام القراآن، 325/8، 293/�0، 292/�0.  �- القرطبي، اجلامع الأ
2- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 4�3/4. 

عراف: 65، هود: 50، 53، 58، 60، 89، ال�سعراء: �24. ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم  3- االأ
لفاظ القراآن الكرمي )»عاد« �ص 493، »هود« �ص 739( املفهر�ص الأ

نبياء، �ص 49. 4- عبد الوّهاب النّجار: ق�س�ص االأ
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ي�سكنون باليمن بني عمان وح�سرموت«)�(. وقيل: »بني ُعمان ومهرة«)2(.
حقاف«: { ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   يف �سورة »االأ
حقاف: 24(. ت�سّور  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ} )االأ
ية بفعل  ية حركة الريح املقبلة باجّتاه م�سارب قوم عاد، حيث تبداأ االآ هذه االآ
الديار.  تدرك  اأن  الريح  تلبث  وما  القادمة)3(..  للريح  القوم  روؤية  الروؤية؛ 
يات  االآ يف  عر�سها  ال�سورة  بداأت  التي  ة)4(  الق�سّ لتفريع  »فلّما«  يف  فالفاء 

الثالث ال�سابقة )�2ـ23(.
عنًفا  ت�سّور  باألفاظ  حقاف«  »االأ �سورة  يف  عاد  قوم  هالك  م�سهد  ويبداأ 
حركيًّا جماوًزا للحّد، حيث الريح العاتية تواجه القوم الذين يعجزون عن 
عا�سري التدمريّية املتوالية على مدى اأ�سبوع. احلّد من �سّدتها ومن عنف االأ

وجتّمل  ال�سدر،  ب�سعة  وحتّلى  اخُلُلق،  بدماثة  امتاز  قد    هود  كان 
اإىل  الدعوة  يف  اأ�سلوبه  مّيزت  الرزانة  وتلك  الوقار  هذا  الطبع.  بوداعة 
ر. وبقدر ما كانت  وتنكُّ اهلل جل جالله، ومع هذا فقد قوبل بحركة �سدود 
احلركّي  الفعل  رّد  كان  رقيقًة  احل�سنة  واملوعظة  َنًة  ليِّ احلكيمة  الدعوة 
الكّفار..  العقاب متوافًقا يف عنف حركته مع موقف  ا، فكان  �سديًدا متمّردًّ
ال  مفارقة  عن  تك�سف  التي  الثنائّيات  من  منظومة  بني  تقابال  يعني  وهذا 
ا�ستيعاب جانب من  تعني على  فيها من دالالت  والتاأّمل  اإليها  االنتباه  يخلو 
ه للحدث، وما  القراآيّن وتذّوقه، من حيث عر�سُ جوانب جمالّيات اخلطاب 
يت�سّبب الت�ساّد من انعكا�سات تتجّلى يف حركّية ال�سراع الذي مينح احلدث 
قدرة على �سّد املتلّقي وت�سويقه ملتابعته؛ وذلك بت�سوير مقّدمٍة مل�سهٍد مرئّي: 
ا }، حيث تتج�ّسد يف هذا امل�سهد حركٌة مقبلة، فيخال  َعاِر�سً ْوُه  َراأَ ا  َفَلمَّ  }

�- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم،226/2. 
2- الزخم�سري، الك�ّساف، 306/4. 

ا«. ينظر:  3- ال�سمري فى » راأوه« راجع اإىل »ما تعدنا«، اأو اأن يكون مبهًما قد و�سح اأمره بقوله »عار�سً
الزخم�سري، الك�ساف: 307/4. 

4- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، 50/26.
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يدّل  مّما  ِطُرَنا }؛  مُمْ َعاِر�ٌص  َهَذا  عميم: {قاُلوا:  بخري  تب�ّسر  اأّنها  القوم 
على �سّدة حاجة القوم اإىل املطر. وما يلبث امل�سهد اأن ينك�سف عن حقيقة 
ع�سار التدمريّي املقبل الذي  احلدث { بْل ُهَو َما ا�ْسَتْعًجْلُتْم ِبِه }. حيث االإ
ُر ُكلَّ �َسْيٍء }.  ِلْيٌم ُتَدمِّ يّت�سم بال�سرعة واحلركة العنيفة {ِرْيٌح ِفْيَها َعَذاٌب اأَ
عرا�ص »قوم عاد« عن االإميان  وهذا الفعل التدمريّي اإمّنا هو عقاب عادل الإ
باهلل، وال�سّد عن الهدى الذي دعاهم اإليه نبّيهم هود، فكان اأن �سّخر 
مبالغة  الريح  العذاب مظروًفا يف  وجْعل  ال�سديدة«.  الريح  تلك  عليهم  اهلل 
ّن الظرفّية اأ�سّد مالب�سة بني الظرف واملظروف من مالب�سة  يف الت�سّبب؛ الأ

ب«)�(. ال�سبب وامل�سبِّ
وقوله تعاىل: {ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ           
حقاف:25(. فعل الروؤية يف قوله: ) فاأ�سبحوا ال  ہ   ہ  ھ} )االأ
حالة  ال�ستح�سار  اإمتام  حينئذ  الروؤية  منه  تتاأّتى  »ملن  م�ساكنهم(  اإاّل  ترى 
احلادثة«)2(.  هذه  حدوث  وقت  يف  نزلت  ية  االآ كاأّن  حّتى  العجيبة  دمارهم 

وقيل: )ال َتَرى( »اخلطاب للرائي كائًنا َمن كان«)3(.
ې  ې  ې   {ې    »احلاقة«:  �سورة  خالل  من  حداث  االأ ونتابع 
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى  
ی}  ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ        ۈئ    ۈئ   ۆئ  
بلقطة  حقاف«  »االأ �سورة  يف  عاد  قوم  هالك  م�سهد  يبداأ  6ـ8(.  )احلاّقة: 
ت�سّور عنًفا حركيًّا جماوًزا للحّد. )عاتية( تواجه القوم الذين يعجزون عن 
املتوالية  التدمريّية  عا�سري  االأ اأو احلّد من �سّدتها ومن عنف  الريح  ت�سكني 
فعلها  فاإّن  التدمري،  لفعل  الفاعلة  الريح هي  كانت  واإذا  اأ�سبوع.  مدى  على 

�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، 50/26.
ا للمفعول؛ وبرفع »م�ساكُنهم« على  2- ابن عا�سور، املرجع ال�سابق، 5�/26. »ُيَرى« بياء حتتّية مبنيًّ
الفاعلّية؛ قراأه )عا�سم( و)حمزة( و)خلف(.. وقراأ اجلمهور»َتَرى« باملثّناة الفوقّية املفتوحة مبنيًّا 

للفاعل وبن�سب »م�ساكَنهم« على املفعولّية.. وانظر: الزخم�سري، الك�ّساف، 307/4.
3- الزخم�سري، امل�سدر ال�سابق، 307/4. 
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لهّية )�سّخرها(، اأي: �سّلطها، وذلك بتهيئة  هذا اإمّنا هو ا�ستجابة للم�سيئة االإ
ر(  ْر�سَ )�سَ بـ  الريح  و�سف  اإّن  الكافر..  لالنتقام من هذا اجلمع  �سباب  االأ
ع حلركة الريح،  ي�ستوقفنا باإيقاعه الداليّل؛ الذي يعيننا على ا�ستي�ساٍح متوقَّ
فت الريح  وقد ورد هذا الو�سف للريح ثالث مّرات)�( يف القراآن، بينما ُو�سِ
ر( تتكّون من مقطعني اأو  ْر�سَ ّر( مّرة واحدة)2(. اإّن لفظة )�سَ باأّن )فيها �سِ
حرى من مقطع واحد مكّرر. ومعناها املعجمّي: »باردة. وقيل: حُمِرقة،  باالأ

وقيل: ُم�سّوتة. 

التماثل احلا�سل  الفراهيدّي( عن  اأحمد  بن  يف معر�ص حديث )اخلليل 
لفاظ واملعاين على اأ�سا�ص »امل�ساهاة« بني اأجرا�ص احلروف واأ�سوات  بني االأ
َر  ْر�سَ رَّ اجلندب �سريًرا، و�سَ جرا�ص عنها، يقول: »�سَ فعال التي تعرّب تلك االأ االأ
ا، وتوّهموا  َرًة، كاأّنهم توّهموا يف �سوت اجلندب ا�ستطالة ومدًّ ْر�سَ خطب �سَ االأ
خطب ترجيًعا«. وينطلق )اخلليل( من فكرة »امل�ساهاة« اإىل ما  يف �سوت االأ
�سْمت  على  احلروف  »�َسوق  اأو  املعاين«،  اأ�سباه  لفاظ  االأ بـ»اإم�سا�ص  ي�سّمى 
مبداأ  اإىل  بذلك  لي�سل  للمعاين«.  ال�سيغ  »م�ساوقة  اأي:  املق�سود«.  املعنى 

»التعديل واالحتذاء«)3(.
ّقدروا  كاأّنهم  َرة،  ْر�سَ �سَ خطب  االأ َر  ْر�سَ و�سَ ِريًرا،  �سَ رَّ اجلندب  »�سَ يقال 
خطب الرتجيَع؛ فحكوه على ذلك«)4(..  ، ويف �سوت االأ يف �سوت اجلندب املدَّ
وهذا تخريج �سوتّي لطيف فيه اْلِتفاتة ذكّية تعيننا على تخريج معنى »ريح 
ر« اأي: متدافعة اأو متقّطعة. هذا التدافع هو مظهر من مظاهر القدرة  ْر�سَ �سَ
ر«  ْر�سَ »ال�سَ تخريج  ولعّل  التدمريّي.  فعله  حيث  من  ع�سار؛  لالإ احلركّية 
الدفع. ومن  اأقوى من  اأو )الطْرق(  القرع  اإّن  اإذ  دّقة؛  اأكرث  »القرع«  مبعنى 

�- تنظر: ف�سلت:6، القمر: �9، احلاقة: 6.
2- تنظر: اآل عمران: ��7.

3- ينظر: ابن جني، اخل�سائ�ص، على التوايل: �/ 65، �52، �62، �55، �57.
4- الرازّي، خمتار ال�سحاح، �ص �36.
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ا عن املعنى الو�سفّي الدقيق املنا�سب  ً ر« معربِّ ْر�سَ اإيقاع لفظة »�سَ هنا جاء 
لت�سوير فعل القرع التدمريّي..

تعاىل عن قوم عاد: {ىئ  ی  ی  ی  ی} )احلاقة: 8(.  قوله  ويف 
»ترى«   الفعل   )7 )احلاّقة:  ۈئ}  ۈئ   ۆئ   {ۆئ   تعاىل:  قوله  ويف 
هو  الفعل  وزمن  )املتلّقي(،  املخاَطب  اأمام  ا  مرئيًّ م�سهًدا  احلدث  يحيل 
احلا�سر امل�ستمّر، اأي اأّن امل�سهد منفِتح للعر�ص، واملتلّقي م�ستمّر يف متابعة 
م�ساهدته )حال التلّقي ال حال وقوع احلدث حقيقة(. وتتغاير الداللة بني: 
زمن احلدث اأو زمن الق�ّص )املا�سي البعيد(، وبني زمن التلّقي )احلا�سر 
امل�ستمّر(. وبذلك يكت�سب الن�ّص وما يحمل من ق�ّص اأو يعربِّ عنه من اأحداث 
�سفة الدميومة الفاعلّية. ويف هذا داللة على اإ�سقاط املا�سي على احلا�سر، 
والتوجيه  والِعربة  الِعَظة  املتمّثل يف  القراآيّن هدَفه  للخطاب  يتحّقق  وبذلك 
در�ًسا  ليكون  الغابرة،  مم  االأ تاريخ  التاريَخ؛  ُي�ستثَمر  ا  اأي�سً وبذلك  ال�سليم. 

للحا�سر/ الاّلحق؛ كي يتجاوز مزالق املا�سي/ ال�سابق. 
اأر�ص عاد  مِلَا على  وتتجّلى حركة انت�سارّية عنيفة من خالل بعرثة الريح 
مر!.  َي االأ ومِلَا يف ديارهم من َب�َسٍر وَمَتاٍع، وهم ي�سطرخون فيها، اإىل اأن ُق�سِ
�سالء مبعرثة تتقاذفها الريح العاتية!.. وهنا ترد  وتبقى اجلثث �سرعى واالأ
البا�سقة  النخيل  اأ�سجار  حيث  العربّية،  البيئة  من  منتَزعة  ت�سبيهّية  �سورة 
يبَق  مل  بعيدة.  حقب  منذ  العربّية  اجلزيرة  اإن�سان  اأِلَفها  التي  الواحات  يف 
ل طَرًفا ثانًيا  اإاّل اأعجازه اخلاوية؛ لتت�سكَّ من مثل ذاك النخيل يف ديار عاد 
ح م�سرَي الكفر  من الت�سبيه )م�سّبًها به( يف لوحة اخلراب والدمار! ولتو�سّ

. ونهاية كلِّ جْمٍع كافر ال �سّيما لعرب اجلزيرة على عهد ر�سول اهلل
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)4( جمال حركة ) اجلبال(:

اأحد  وهي  وقدرته..  جالله  جل  اهلل  َعَظَمة  مظاهر  من  مظهر  اجلبال 
مّرة(،   39( الكرمي  القراآن  يف  ِذْكُرها  ورد  ال�سامتة،  الطبيعة  عنا�سر 
فت  فراد »جبل«، و)33( ب�سيغة اجلمع »جبال«. وُو�سِ )6( منها ب�سيغة االإ

بـ»الروا�سي« يف )9 اآيات( )�(. 
اللفظّية  العالقة  ولهذه  ر�ص)2(،  االأ وقبل  ال�سماء  بعد  اجلبال  ُذكرْت  وقد 
تتحّكم  التي  بالقوانني  يتعّلق  �سّيما فيما  الفلكّي؛ ال  النظام  داللة عميقة يف 
ر�سّية. ونحن نتلقى حقيقة اجلبال من القراآن، و»ندرك  يف توازن الكرة االأ
ّنها تعادل بني التقّل�سات  ر�ص وحتفظ توازنها.. قد يكون الأ منه اأّنها تثّبت االأ
ر�ص يف نقط  ّنها تثقل االأ ر�ص والتقّل�سات ال�سطحّية، وقد يكون الأ اجلوفّية لالأ
معّينة فال متيد بفعل الزالزل والرباكني واالهتزازات اجلوفّية.. وقد يكون 
اإليها  اأ�سار  جمهولة  وحقائق  قوانني  من  وكم  بعد..  ُيك�َسف  مل  اآخر  ل�سبب 

القراآن الكرمي، ثّم عرف الب�سر طرًفا منها بعد مئات ال�سنني«)3(. 
)ارتفاع/  توافقّية  عالقة  ال�سماء  مع  اجلبال  تقيم  اأخرى،  جهة  من 
انب�ساط(،  )ارتفاع/  تقابلّية  املنب�سطة عالقة  ر�ص  االأ مع  وتقيم  ارتفاع(.. 

كما اأّن اجلبال ت�سّكل مع الوديان عالقة �سّدّية )ارتفاع/ انخفا�ص(. 
املاء  معها  ذكر  اإاّل  اجلبال  القراآن  ذكر  قّلما  »اأّنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
الثابتات  اأّن اجلبال  قلناه من  ملا  اإ�سارة  اإاّل  ولي�ص ذلك  والنبات،  نهار  االأ اأو 
املاء  م�ساقط  عنها  وتنحدر  ال�سحب،  ِقممها  على  تتجّمع  ال�ساخمات 

العذب«)4(.

 ..�64  ، �ص�63  الكرمي،  القراآن  لفاظ  الأ املفهر�ص  املعجم  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  ينظر:   -�
و�ص:320.

2- تنظر: الغا�سية: �7ـ20. 
3- �سّيد قطب، يف ظالل القراآن: 429/8.

4- د. حامد �سادق قنيبي، امل�ساهد يف القراآن الكرمي، �ص 79. 



201

»اإّن هذه امل�ساهد لتوحي اإىل القلب اأ�سياَء مبجّرد النظر والتاأّمل الواعي 
هذا  ويف  املب�سوطة،  ر�ص  واالأ املرفوعة  ال�سماء  ي�سّم  الذي  الكّلّي  للم�سهد 
املدى املتطاول تربز اجلبال )من�سوبة( ال�سنان ال را�سية وال ُمْلقاة.. خّطان 
اأُفقّيان وخّطان راأ�سّيان يف امل�سهد الهائل يف امل�ساحة ال�سا�سعة ولكّنها لوحة 
بعاد واالجّتاهات على طريقة القراآن الكرمي يف عر�ص امل�ساهد  متنا�سقة االأ

جمال«)�(. ويف التعبري بالت�سوير على وجه االإ
ڭ  ڭ  ۓ        ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   } ـ 
ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ       ڭ  ڭ 

ۉ} )الغا�سية: �8ـ�2(. 
وف�سال عّما يف م�ساهد اجلبال من جمالّيات يف لوحات ملّونة خاّلبة، فاإّنها 
بت�ساغره  ن�سان  االإ اإح�سا�ص  ومع  للجالل)2(.  نف�سه متّثل منوذًجا  الوقت  يف 
حتملها)5(،  اأْن  اجلبال  اأبت  التي  مانة)4(  االأ م�سوؤلّية  َل  مَّ حَتَ فاإّنه  اإزاءها)3(، 
واإ�سفاقها  واإباوؤها  ال�سموات  على  وعر�سها  الطاعة،  عن  جماز  مانة  و»االأ
ن�سان، ففيها  لالإ �سّخر اجلبال  فاإّن اهلل جل جالله قد  جماز«)6(. ومع هذا 

له متاع)7(.
للتاأّمل  مدعاة  هي  اجلبال  يف  تبدو  التي  واجلمال  اجلالل  مظاهر  اإّن 
والتفكري والتدّبر، وحافز لتن�سيط مكامن اخل�سوع والت�سّرع هلل جل جالله، 
لهّية)8(  خرى للَعَظَمة االإ ال �سّيما واأّن »اجلبال« ت�سجد مع عنا�سر الطبيعة االأ

�- �سيد قطب، الت�سوير الفّنّي يف القراآن، �ص�03. 
2- تنظر: الغا�سية: �9.

�سراء: 37.  3- تنظر: االإ
مانة وَعْر�سها. ينظر الرازي، التف�سري الكبري: 234/25، 235. راء يف وجوه االأ 4- تعّددت االآ

حزاب: 72. 5- تنظر:االأ
6- الزخم�سري، الك�ّساف: 277/3.

7- تنظر: النازعات: 32ـ33. 
8- تنظر: احلج: �8. 
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وتخ�سع  القدير)�(،  اهلل  با�سم  ت�سّبح  كذلك  وهي  بها.  ة  اخلا�سّ وبطريقتها 
مانة)3(.  االأ حمل  عن  عجزها  عن  اعتذارها  وكان  �سلطانه)2(،  جلالل 
مظاهرها  على  ي�سفي  مكنّية  ا�ستعارة  يف  للجبال  البيايّن  فالت�سخي�ص 
واخلا�سعة  املتعّبدة هلل جل جالله،  الواعية  املدِركة  احلياة  �سفَة  اجلامدة 
العالقة  اإقامة  يف  �سالمّية  االإ الروؤية  انطلقت  هنا  ومن  وم�سيئته.  رادته  الإ
الطبيعة، فقد  بو�سفه مظهًرا من مظاهر  ن�سان واجلبل  االإ وّدي بني  ب�سكّل 

اأِثرعن ر�سول اهلل : »اأَُحٌد جبٌل يحّبنا ونحّبه«)4(.
املظهر احلركّي للجبال:

ثالثة:        اأنواع  على  وجدناها  اجلبال،  م�سهد  يف  احلركة  ر�سدنا  ما  واإذا 
رادة  ر�ص )كامل�سامري( واّتزانها، وما يتعّلق بخ�سوعها لالإ ما يتعّلق بتثبيت االأ
يوم  احلا�سلة  الكونّية  بالتغرّيات  يّت�سل  وما  العبادّية،  واملظاهر  لهّية  االإ

القيامة.

م�سهد ت�ستح�سره املخيلة فيْمُثل لها حا�سًرا مرئيًّا: {جئ  حئ  مئ  
مث   جث   يت   متىت   خت  حت   جت      يب   ىب   خبمب    حب     جب      يئ   ىئ    

ىث} )النمل: 88(. 
مل  اإذا  مكانه  يف  جمد  من  اجلامدة:  قيل:  اجلبال  ت�سيري  م�سهد  عن 
جرام العظام املتكاثرة العدد اإذا حتّركت ال تكاد تتبنّي  يربحها.. »وهكذا االأ
حركتها«)5(؛ »يعني اأّنه جمود جمازّي، كرث ا�ستعمال هذا املجاز حّتى �ساوى 

نبياء: 79. �- تنظر: �سباأ: ��، االأ
2- تنظر: احل�سر: �2. 

حزاب: 72.  3- تنظر: االأ
             �222/3 اأنبياء  رقم���4،   539/2 زكاة   ،2722 رقم   �058/3 جهاد  البخاري:ال�سحيح،   -4

رقم 3856.
5- الزخم�سري، الك�ّساف: 387/2.
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ج�سام الكبار  ّن االأ اأّنها جامدة، فالأ احلقيقة«)�(. وقيل: »الوجه يف ح�سابها 
الناظر  ْمت والكيفّية ظّن  ال�سَّ اإذا حتّركت حركة �سريعة على نهج واحد يف 
ا حثيًثا«)2(. ون�سبّية احلركة هذه اأّكدها رّواد  اإليها اأّنها واقفة، مع اأّنها متّر َمرًّ
الف�ساء الذين �ساهدوا عياًنا وعن كثب حركة اجلبال وهي تدور مع دوران 

ر�سّية. الكرة االأ
قوله: )وترى اجلبال( املقت�سي اأّن الرائي يراها يف هيئة ال�ساكنة، وقوله: 
ينا�سب حالة  الذي  هو  التاأويل مبعنى اجلامدة  اإذ هذا  )حت�سبها جامدة( 
يرى.  من  كلُّ  لَيعلم  ُمعنيَّ  لغري  »ترى«  قوله  يف  اخلطاب  وجعلوا  اجلبال.. 
ُ اجِلبال()3(.. وردت  ية يف معنى قوله تعاىل ) َوَيْوَم ُن�َسريِّ وجعلوا معنى هذه االآ
فيه  ُينفخ  الذي  اليوم  تذكر  التي  ية  االآ بعد  النمل  �سورة  من  ال�سابقة  ية  االآ
كرب(، وهو العالمة الثابته ليوم القيامة  ال�سور. )يوم القيامة/ يوم الفزع االأ

ر�ص التي تكّلم النا�ص(. لة يف خروج داّبة االأ وىل املتمثِّ )بعد العالمة االأ
وكما اأّن هناك ما ُيعَرف بـ«َوْهم احلركة«، فهناك -يف املقابل- ما ُيعرف 
نّية  االآ اّللقطات  لها من  اأعداًدا ال ح�سر  تلتقط  العني  اإّن  ال�سكون«.  بـ»َوْهم 
الكامريا  عد�سة  به  تقوم  مِبا  �سبيه  بدور  تقوم  وهي  املتعاقبة..  ال�ساكنة 
ال�سينمائية التي َتنتِظم يف �سْلك ال�سريورة جمموعًة من ال�سور الفوتوغرافّية 
و�ساع ال�ساكنة تتج�ّسد احلركة يف  )الواقعّية( املتعاقبة، ومن خالل تعاقب االأ
امل�سهد. كذلك عني الرائي التي تر�سد امل�سهد املرئّي يف مقطع متحّرك، ومن 
خالل املقطع تنتمي الّلقطُة اإىل الزمان بعد اأن كانت منتمية اإىل املكان. اإّن 
املنظور داخل الزمان يعربِّ عن الزمن نف�سه، وللزمن قدرة على االنكما�ص، 
ن�سبّيِة  م�ساألَة  االعتبار  يف  ن�سع  وحني  بطاء.  االإ على  قدرة  للحركة  اأّن  كما 
ا بالن�سبة للحّيز  احلجم اإىل املكان/امل�سافة، فاإّن حركة اجل�سم الكبري جدًّ

�- ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 50/20.
2- الرازّي، التف�سري الكبري: 24/ 220.

3- ينظر: ابن عا�سور، املرجع ال�سابق، 47/20، 50. 
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ا ي�سعب ر�سده، فيخّيل اإىل ال�سغري  الذي يتحّول فيه اجل�سم ال�سغري جدًّ
د حركته. وهذا ما يحدث فعال يف مراقبتنا للجبال التي  �سكون الكبري وجتمُّ
دين.. واكت�ساف  نراها فنح�سبها جامدة وهي تتحّرك يف م�سار واجّتاه حمدَّ
حركة اجلبال اأو ت�سّورها هو واحد من جمالّيات الطبيعة اجلليلة واخلالبة 
لة على الرائي من  ال�ساحرة. اإّن ما تغدقه املُ�ساهدة املبا�سرة الواعية املتاأمِّ
ُمَتع اللّذة احل�ّسّية، وما يفي�ص على مواجده من �سعادة معنوّية و�سرور وجدايّن 

لهّي. بداع االإ د روعة هذه اجلمالّية الرائعة التي تدّل على عَظمة االإ يوؤكِّ
هيئة اجلبال يوم القيامة:

ر�ص وال�سموات.. والتغرّي واحد من مظاهر احلركة،  يوم القيامة تتغرّي االأ
ويف مرحلة من مراحل التغرّي تكون اجلبال على الهيئة التي �سورها القراآن 

تية: يات االآ الكرمي يف االآ
ـ {ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے} )املزمل: �4(. 

�سّبه   .)5 )القارعة:  ڦ}  ڦ   ڤ   {ڤ   ـ 
ّن اجلبال األوان بي�ص وحمر  اجلبال بالِعْهن، وهو ال�سوف امل�سبوغ األوانا؛ الأ
حال  وت�سبيه  اأجزائه)�(.  ق  لَتَفرُّ باملنفو�ص  الِعْهن  ف  وو�سَ األوانها،  خمتلف 
فيكون  وانتفا�سها،  جزاء  االأ تخلخل  يف  ال�سحاب  بحال  ُت�َسريَّ  حني  اجلبال 
ية يف معنى قوله  من معنى قوله: )كالعهن املنفو�ص(.. وجعلوا معنى هذه االآ

ُ اجِلبال()2(. تعاىل: ) َوَيْوَم ُن�َسريِّ
ـ {ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ} )الواقعة: 5 ـ 6(.

ويف قوله تعاىل: {ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ} )احلاقة: �4(. 
ثّم  املنفو�ص،  كالعهن  �سريورتها  ثّم  ارجتاُجها،  ال�سفات  اأّول  اإّن  وقيل: 
كالهباء باأن تتقطع بعد اأن كانت كالعهن، ثّم ن�ْسفها باإر�سال الرياح عليها، 

�- ينظر: الن�سفي، تف�سريه: 354/4. 
2- ينظر: ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 47/20. 
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ثّم تطيريها بالريح يف اجلّو كاأّنها غبار، ثّم كونها �سراًبا)�(.
العنف احلركّي.  القيامة، فيها ما فيها من  �سورة من �سَور م�ساهد يوم 
مبنّي  ما�ٍص  »ُحِمَلْت«:  فالفعل:  والعنف.  ّدة  ال�سِّ يف  غايًة  هنا  احلركة 
تاأكيًدا  املا�سي  ب�سيغة  ورد  )�ساعدة(،  م�ستقبلّية  حركة  ي�سّور  للمجهول، 
حلتمّية وقوع احلركة. )والفاعل احلقيقّي هو اهلل جل جالله/ مفهوم من 
«: ما�سي مبنّي للمجهول ي�سّور حركة م�ستقبلّية  ال�سياق(. كذلك الفعل: »ُدكَّ
د  ا. وقد اأكِّ )هابطة(، ورد ب�سيغة املا�سي تاأكيًدا حلتمّية وقوع احلركة اأي�سً
ّك«: ي�سّور حركة مو�سعّية.. واقعّية.. مرّكبة/  الفعل بامل�سدر تاأكيًدا فـ »الدَّ
الّلفظ ملعناه. فتكرار  تقابلّية )�ساعدة/ هابطة(. وُتالَحظ حماكاة جر�ص 

َته وانفجاَره. ّك ويحاكي �ِسدَّ �سوت الكاف وت�سديده يرتجم �سوَت عملّية الدَّ
)5( جمال حركة )البحر(:

البحر: معروف، و�سّمي بذلك الّت�ساعه)2(.. ومن ذلك قول ر�سول اهلل �سّلى 
ْن َوَجْدَناُه َلَبْحًرا«)3(. بي طلحة(: »واإِ اهلل عليه و�سّلم يف فَر�ص )الأ

مل يكن البحر غريًبا عن العرب يف جزيرتهم، فت�سمية »قري�ص« لها �سلة 
بالبحر)4(. ون�سري هنا اإىل ما جاء يف قول )�سعد بن معاذ / اأو ابن ُعبادة( 
بدر«:                 »معركة  ُقبيل  العقبة«  »بيعة  يف  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  لر�سول 
خل�سناه  فخ�سته  البحر  هذا  بنا  ا�ستعر�ست  لو  باحلّق  بعثك  فوالذي   ...«

معك«)5(؛ وهو ما يدّل على اأّن ركوب البحر مل يكن ي�سرًيا.
فراد )33 مّرة(، وب�سيغة  وقد ورد ِذْكر البحر يف القراآن الكرمي ب�سيغة االإ

لو�سي، روح املعاين: 35/20.  �- ينظر: االآ
حكام القراآن: �/388.  2- القرطبي، اجلامع الأ

3- البخاري، ال�سحيح، 2294/5 رقم 5858.. وم�سلم، ال�سحيح، �802/4 رقم 2307. 
4- » قري�ص«: ولد الن�سر بن كنانة، �سموه بت�سغري الِقر�ص وهو �سمكة عظيمة يف البحر تعبث بال�سفن 
وال تطلق اإاّل بالنار، والت�سغري للتعظيم، ف�سموه بذلك ل�سّدتهم ومَنَعتهم ت�سبيها بها. ينظر: الن�سفي، 

تف�سريه،358/4.
5- القرطبي، امل�سدر ال�سابق: 374/7.
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مّرة  ْبُحر«  اأَ و)»  مّرتني(   2 )البحار  اجلمع:  وب�سيغة  مّرات(،   5( التثنية 
واحدة(، فيكون املجموع )�4 ّمرة( )�(.

وَم�ساهد البحر يف القراآن الكرمي تعّج باحلركة العنيفة ال�ساخبة حيًنا. 
و�سور             باحلياة..  تفي�ص  هي  احلالتني  كّلتا  ويف  اأُخرى،  الرزينة  والهادئة 
�سياقات  يف  وترد  الواقعّية،  َمة  ال�سِّ عليها  تغلب  عديدة  بالبحر  يرتبط  ما 
بِنَعِمه  اأو  اإبداعه،  وَعَظَمة  جالله  جل  اهلل  بقدرة  ر  ُتذكِّ ما  غالًبا  متنّوعة، 

واأف�ساله، وكّلها اآيات)2(.
فمن َم�ساهد البحر ال�ساخب:

ـ {ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے   ے   ۓ} )النور: 40(.
نعام: 63( اأي:  وقوله تعاىل: {ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک} )االأ
�سدائدهما. والعرب تقول: يوم مظلم اإذا كان �سديًدا. َوَجَمع الظلمات على 
اأّنه يعني ظلمة الرّب.. وظلمة البحر.. وظلمة الليل.. وظلمة الغيم. اأي: »اإذا 
اأخطاأمت الطريق وخفتم الهالك دعومتوه. لئن اأجنيتنا من هذه: اأي من هذه 
ال�سدائد لنكونّن من ال�ساكرين. فوّبخهم اهلل يف دعائهم اإياه عند ال�سدائد 

وهم يدعون معه يف حالة الرخاء غريه«)3(. 
ومن م�ساهد البحر الهادئ:

ـ {ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ} )الروم: 46(.

لفاظ القراآن الكرمي، �ص ��4.  �- ينظر: حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ
2- تنظر: لقمان:�3،ال�سورى:33. 

حكام القراآن: 7/ 8.  3- القرطبي، اجلامع الأ
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ف عامَل البحار لهدف حتذيرّي؛ كّل لوحة  وت�ستوقفنا لوحات قراآنّية توظِّ
ة مَكثَّفة، وحتكي اأحداًثا �سخمة لتجربة تعي�سها مناذج ب�سرّية،  ر ق�سّ ت�سوِّ
التي  اإىل اخلامتة  ثمَّ  الذروة،  اإىل  لت�سل  رائع،  فّنّي  ب�سكل  الزمن  وتختزل 
تعربِّ عن مغزًى؛ هو الهدف التوجيهّي املق�سود من ر�سم جانب من اأخالقّية 
خ  تر�سِّ ودعائم  مرتكزات  خالل  من  والر�ساد  الُهدى  اإىل  للو�سول  ال�سري 
وىل:  ميانّية. اأّما احلركة يف هذه الّلوحات فتبداأ مع اللَّقطة االأ االقتناعات االإ
هادئة.. رزينة.. واآمنة.. مطمئّنة. ما تلبث اأن ت�ستّد حّتى تبلغ ذروة �سامقة 

من ال�سخب والعنف؛ م�سايرة بذلك تطّور احلدث.
ـ {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ڻ   ںں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ     

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ        ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ے  ے  ۓ          ۓ} )يون�ص:   22ـ23()�(. وُيالَحظ اأَنَّ كلَّ لوحة من 

بنقالت  املُكّثفة،  حداث  االأ ال�ستعرا�ص  د  متهِّ مة  مبقدَّ تبداأُ  املعنّية  الّلوحات 
ر  وُيَحذِّ هادفة..  توجيهّية  اأو  حتذيرّية  بنهاية  لوحة  كلُّ  تنتهي  ثّم  اإيجازّية، 

القراآن الكرمي املارقني واملرتّدين بعد اأن اأجناهم اهلل تعاىل من الغرق:
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ـ{ 
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڑ}  ژ    ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ّنه ي�سري بعد  ر�ص، و�سّماه جانًبا الأ �سراء: 69(. »جانب الرّب«: ناحية االأ )االإ
كانوا  اإّنهم  وقيل:  جانب.  والرّب  جانب  البحر  فاإّن  ا  واأي�سً جانًبا،  اخل�سف 
على �ساحل البحر، و�ساحله جانب الرّب، وكانوا فيه اآمنني من اأهوال البحر، 

�سراء: 66ـ69، ولقمان:�3ـ32. ا: االإ �- تنظر اأي�سً
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وهذه  البحر«)�(.  من  خافوه  ما  حّذرهم  كما  الرّب،  من  اأمنوه  ما  فحّذرهم 
�سورة مرعبة ترتعد منها الفرائ�ص، فخ�سف جانب الرّب يعني زلزاال مدّمًرا 
حمور  يف  الزلزالّية  احلركة  عند  وقفنا  وقد  والعمران،  النا�ص  على  ياأتي 

احلركة االهتزازّية..
البحر، فري�سل  اإىل  يعيدكم  »فيعني:  فيه(  يعيدكم  )اأن  تعاىل:  قوله  اأّما 
ب�سّدة..  ر  تك�سِّ التي  ال�سديدة  الريح  والقا�سف:  الريح،  من  قا�سًفا  عليكم 
البحر«. وقوله  املُغِرقة يف  الرّب، و)العا�سف(  املُهِلكة يف  وقيل )القا�سف(: 
احلّجة  اإقامة  باب  من  وذلك  كفركم؛  ب�سبب  اأي:  كفرمت(:  )مبا  تعاىل: 
بات؛ ذلك اأّن النتائج التي ينتهي اإليها النا�ص اإمّنا هي  �سباب بامل�سبِّ بربط االأ
مرهونة باملقّدمات التي ميار�سونها ويّتخذون من خاللها مواقفهم الَعَقدّية 

و�سلوكهم احلياتّي.
واإذا كانت احلركة يف حالة عنفها التدمريّي مظهًرا للعقاب؛ فاإّن ال�سكون 
البحر  اآلّية احلركة يف  اأنَّ  بالعقاب!. ذلك  ا قد يعربِّ عن تهديد  اأي�سً بدوره 
كة  ة املُحرِّ ليَّ تتمّثل يف الريح وت�سريف اهلل جل جالله لها. وعليه، فاإّن هذه االآ
على ثالثة اأنواع: �/ريح طّيبة، 2/ ريح عا�سف اأو قا�سف، 3/ ريح راكدة.. 
�سرعة وت�سيري ال�سفن.. اأّما الريح العا�سف  فالريح الطيبة مطلوبة لدفع االأ
لي�ست  اإذن  فهي  ويلتهمها،  بال�سفينة  يحيط  الذي  العاتي  املوج  فت�ستثري 
الهبوب  عن  اإقالعها  ب�سبب  لها  فاعلّية  فال  الراكدة  الريح  واأّما  مطلوبة.. 
ا لي�ست مطلوبة.. وهذه  اأي�سً اإم�ساكها عن الدفع والتحريك؛ وهي  وبالتايل 

خرية وردت يف قوله تعاىل: االأ
ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ       ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    } ـ 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ} )ال�سورى: 32ـ33(. 

ن�سان وق�ساء م�ساحلة وحوائجه،  ر اهلل البحر مبا فيه ملنفعة االإ لقد �َسخَّ
�- القرطبي، امل�سدر ال�سابق، 292/�0.
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اهلل  ا�ستخلفه  التي  لر�سالته  وحتقيًقا  واال�ستثمار،  االإعمار  يف  لدوره  تعزيًزا 
ر�ص من اأجلها.. وقد يرد ذكر البحر -كما مّر اآنًفا- يف  �سبحانه وتعاىل يف االأ
نذار والتحذير، اأو الغ�سب والعذاب، اأو االنتقام من الكّفار والطغاة. معر�ص االإ
املارق-  �سّيما  -وال  ن�سان  االإ يوؤوب  ال�ساخب  البحر  َم�ساهد  خالل  ومن 
اأن ال يرى  ن�سان  اإاّل اإىل اهلل جل جالله)�(. فطبيعة االإ اإىل التوبة، وال يلجاأ 
ملجاأ اإاّل اإليه �سبحانه يف �ساعة الع�سرة عندما ت�سيق عليه ف�سحة املكان مبا 
مة )من يون�ص  يات املتقدِّ رحبت، وعندما ت�سيق عليه نف�سه. وهذا ما حكته االآ
�سراء ولقمان(. غري اأنَّ اهلل اأعلم بال�سرائر، ومن هنا كان للتوبة اأُ�سول  واالإ
واعتبارات)2(. وللبحر م�ساهد تزخر باجلالل والرهبة، وباجلمال والوداعة 
ة َم�ساهد ال�سفن التي يزجي اهلل جل جالله اأ�سرعَتها امللّونة  يف اآن، وبخا�سّ

بالريُح الطّيب)3(. 
زمانّية حركة ال�سفن: 

»الُفلك  يف  ويوؤنث.  ويذكر  واحد  بلفظ  وجمعه  واإفراده  ال�سفن  »الُفْلك«: 
واحًدا  ويحتمل  موؤّنًثا،  جاء  جتري«  التي  »والُفلك  مذّكًرا،  جاء  امل�سحون« 
ية يف الفلك ت�سخري اهلل اإّياها حّتى جتري على وجه املاء  وجمًعا... ووجه االآ
ووقوفها فوقه مع ثقلها. )يقال( اأّول من عملها )نوح( عليه ال�سالم)4(. وميكن 
ففعل جريان  بها،  اقرتنت  التي  فعال  االأ ال�سفن من خالل  نرقب حركة  اأن 
الُفْلك ُذكر يف القراآن الكرمي )6( مّرات ب�سيغة امل�سارع )جتري()5(؛ وهو 

�سراء:67. نعام: 63، االإ �- ينظر: االأ
2- ينظر: الن�ساء:�7ـ�8.

عراف: 64، هود: 37 ، 38،اإبراهيم: 32، النحل: �4،  ا: البقرة: �64،االأ اأي�سً 3- حول الُفْلك تنظر 
املوؤمنون:27، 28، ال�سعراء: ��9، العنكبوت: 65، الروم: 46، فاطر: �2، ي�ص:�4، ال�سافات: �40، 

غافر:80، الزخرف: �2. 
حكام القراآن: �94/2.  4- ينظر: القرطبي، اجلامع الأ

5- البقرة: �64، اإبراهيم: 32، احلج: 65، الروم: 46، لقمان: �3، اجلاثية: �2. 
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ما ي�سّور ا�ستمرارّية احلركة. وقد ُذِكر مّرة ب�سيغة املا�سي )َجَرْيَن()�(.
ويف قوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ} )البقرة: �64( )2(.

زمن  اإطالق  الو�سف  اكت�سب  حيث  للُفلك..  و�سًفا  )جتري(  الفعل  وَرد   
اجلريان بالرغم من اأّن الفعل م�سارع يدّل على احلال واال�ستقبال.

ويف قوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ     گ} )يون�ص: 22(. زمن هذه احلركة ال يخلو من 

التعقيد؛ اإذ ورد يف �سياق قد تبدو مفرداته متقاطعة؛ فـ»حّتى« تفيد الغاية، 
و»اإذا« ظرف مِلا ي�سَتقَبل من الزمان، و»َجَرْيَن« فعل يف �سيغة املا�سي.. فكاأّن 
احلدث يجري -اإذا �سّح التعبري- يف )ما�سي امل�ستقبل(. فاملا�سي للداللة 
على حتمّية الوقوع، والظرف اإ�سارة اإىل وقوع احلدث يف امل�ستقبل.. اأي اأّن 
�ست�سري، وهذه حكاية عن  اأّنها  بّد  التي ال  ال�سفينة  اإىل  انتهيتم  اإذا  املعنى: 
الو�سع النف�سّي ملثل هذه النماذج الب�سرّية التي تلتجئ اإىل اهلل جل جالله 
يف �ساعة الع�سرة، وتتخّلى عن التزاماتها �ساعة الرخاء!. ويكاد يكون امل�سهد 
�سا�سّية، ال �سّيما بعقدتها  ة كاملة لكّنها مكبو�سة بعنا�سرها االأ ية ق�سّ يف االآ
وما فيها من انفعاالت نف�سّية وعواطف ب�سرّية. ويبداأ امل�سهد بتقرير القدرة 

ُكْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر}. ُ املهيمنة على احلركة وال�سكون: {ُهَو الَِّذي ُي�َسريِّ
ويف قوله تعاىل: { چ  چ          ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎڈ  } )لقمان: �3(. الفعل )جتري( م�سارع يدّل على احلال واال�ستقبال، 
ّن  مَلْ َتَر( ال�سابق عليه يحيله -من جهة- اإىل املا�سي؛ الأ واقرتانه بالفعل )اأَ

�- تنظر: يون�ص: 22. 
2- تنظر: احلج: 65. 
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َيُكْم(  »مل« حرف قلب يحيل زمن امل�سارع اإىل املا�سي.. واقرتانه بالفعل )ِلرُيِ
اّلالحق يحيله اإىل امل�ستقبل.. وهنا يكمن تعقيد زمن احلركة ما بني املا�سي 
وامل�ستقبل مع اإبقاء الفعل )جتري( -الواقع بني الفعلني- يف زمن احلا�سر.

جالله)�(،  جل  اهلل  بت�سخري  مرهوًنا  اجلريان  فعل  يرد  اآخر  �سياق  ويف 
{ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ   رات:  املب�سِّ الرياح  باإر�ساله 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ} )الروم: 46(. 
يدفع  اأي:  )ُيْزِجي(  الفعل  ال�سفني  �سري  حركة  �ص  ت�سخِّ التي  فعال  االأ ومن 
ويحّرك، ويف اإيقاع هذا الفعل جمالّية �سوتّية حيث يتدّفق النغم من �سوت 
�سّيما  ال  وانفتاح،  رخاوة  مع  بال�سفري  جتهُر  وهي  ال�ساكنة؛  �سلّية  االأ الزاء 

واأّنها تلتقي ب�سوت اجليم ال�سجرّي املجهور مع ال�سّدة والقلقلة:
ـ { وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ    

�سراء: 66(. ىئ         ی  ی} )االإ
ر معناه؛ اإذ اإّن امتداد ال�سفري بال�سوت يحاكي حركة  اإّن اإيقاع الفعل ُي�سوِّ
ال�سفن  بذكر  تقرتن  التي  فعال  االأ اأمام. وهناك جمموعة من  اإىل  االندفاع 
تعني على ت�سّور جانب من جوانب حركتها: »ِا�سنع الُفلك، وي�سنع الُفلك«.. 
ِبَق اإىل الُفلك«.. »ركبوا، تركبون«.. »حتملون/ َحَمْلَنا«.. »اأجنينا«. ويت�سافر  »اأَ
فعال عدد من امل�ستّقات الداّلة على اأو�ساف حركة  مع هذه املنظومة من االأ
يات  ال�سفن: »مواخر«.. »امل�سحون«، »اجلارية، واجلواري«. وُي�سَبق بع�ص االآ
على  والثاين  احلال،  على  يدّل  ّول  فاالأ تَر«)2(..  و»اأمل  »وترى«  الروؤية:  بفعل 
اأمام  ا  مرئيًّ الُفلك  م�سهَد  الفعُل  هذا  ي�ستح�سر  احلالتني  كال  ويف  امل�سّي. 

�- تنظر: النحل: �4، اإبراهيم: 32.
 ،65 )العنكبوت:   ،)�40 �39ـ  27(،)ال�سافات:  املوؤمنون:   ،38  ،37 )هود:  التوايل:  تنظرعلى   -2
الزخرف: �2(، )يون�ص: 22(، )ي�ص:�4، غافر:80(، )املوؤمنون: 28(، )يون�ص: 73، ال�سعراء: ��9(، 
)النحل: �4، فاطر: �2(، )ي�ص:�4، ال�سافات:�40(، )احلاقة: ��، ال�سورى: 32، الرحمن:24(، 

)احلاقة: ��، ال�سورى: 32، الرحمن: 24(، )لقمان: �3(، )احلج: 65(.
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العني التي تر�سد حركة ال�سفن..
�سارة اإىل الفعل »جَرْيَن« يف قوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   وجتدر االإ
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} )يون�ص: 22(. الذي 

يخرب عن» الُفلك«؛ حيث اأ�سِند الفعَل اإىل نون الن�سوة، كما يف )يْظَلْلن( يف 
)ال�سورى:  ٺٺ}  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   {پ   تعاىل:  قوله 
احلياَة  الن�صُّ  يهبها  )حيث  ْن�َسَنَتها  واأَ الُفلك  ت�سخي�َص  يعني  وهذا   .)33
دراك( من خالل ا�ستعارة  ومينحها احلركَة، ف�سال عن َو�ْسِمها بالوعي واالإ
»االلتفات« احلا�سل  ومن خالل  البالغة..  كتب  بع�ص  وقف عندها  مكنّية، 
الِغيبة يف »بهم«(؛ ويف هذا من  اإىل  يف ال�سمائر )من اخلطاب يف »كنتم« 
ل وي�سّره؛ وذلك بانزياح لغوّي يفاجئ املتلّقي.  جمال التعبري ما يده�ص املتاأمِّ
ثّم اإّن �سمري اخلطاب يف »كنتم» يدّل على قرب، بينما �سمري الغيبة »بهم« 
ابتعاد  عملّية  ي�سّور  ما  وهو  بالبعد؛  يوحي  اأنف�َسهم(  املخاطبني  )ويق�سد 
الُفْلك بالذين كان اخلطاب موّجًها اإليهم قبل ثالث مفردات: )يِف اْلُفْلِك، 
َوَجَرْيَن(.. ويف هذا القْطع التوليفّي بني لقطتني متعاقبتني اختزال كبري لزمن 
ا يف احلّيز من »القريب« اإىل »البعيد«. ة واأحداثها، ونقلة �سريعة جدًّ الق�سّ

ن�سان، لي�ستفيد من منافعه وليتمّتع  لقد �سّخر اهلل �سبحانه وتعاىل البحر لالإ
بجمالّياته. فمن املنافع: ركوب البحر للتنقل وال�سفر، ومنها ما ُي�ستخَرج منه 
�سماك.. اأّما جمالّيات البحر فمنها  من املوارد الغذائّية املتمّثلة يف حلوم االأ

م�ساهد ال�سفن واحِللية امل�ستخرجة من اأعماقه. 
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ـ { 
ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې  

ەئ  وئ  وئ} )النحل: �4(.
ـ {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
املنافع:  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ} )فاطر: �2(. فمن 
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ما جاء يف قوله تعاىل )وهو الذي �سّخر البحر(.. ت�سخري البحر: هو متكني 
الب�سر من الت�سّرف فيه وتذليله بالركوب وغريه. وهذه نعمة من نعم اهلل 

علينا، فلو �ساء �سّلطه علينا واأغرقنا.
النعمة  وتعاىل  تبارك  بنّي  ية،  االآ اآدم(  بني  تعاىل )ولقد كّرمنا  ويف قوله 
نفي  كرم  هو  وهذا  وف�سال،  �سرًفا  اأي:  بالت�سعيف  فكّرمنا  اآدم،  بني  على 
هم به من املطاعم وامل�سارب  النق�سان. وحملهم يف الرب والبحر ومبا خ�سّ
اأبي  ال�سنة حديث  ومن  مطلًقا)�(،  البحر  ركوب  على  تدل  ية  واالآ واملالب�ص. 
املاء« احلديث)2(.  القليل من  معنا  ونحمل  البحر  نركب  »اإّنا  وفيه:  هريرة، 

ة )اأم حرام( يدّل على جواز ركوبه يف الغزو)3(. وحديث )اأن�ص( يف ق�سّ
عباب  املاخرة  ال�سفن  مراأى  فمنها  البحر؛  من  اجلمالّية  اجلوانب  اأّما 
البحر.. ومنها م�سهدان ملّونان مل ي�سّرح اخلطاب القراآيّن باألوانهما، واإمّنا 
عربَّ عن الّلون من خالل �سورة ت�سبيهّية رائعة للتدليل على بع�ٍص من اآيات 

اهلل جل جالله والتذكري ِبِنَعِمه:
ـ {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ} )ال�سورى: 32ـ33(. 

ـ {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ} )الرحمن: 24(. 
وتّت�سف  خمتلفة،  األوان  ذات  تكون  وعادة  الرايات)4(،  هي  عالم  فاالأ

حكام القراآن 85/�0، 293.  �- القرطبي، اجلامع الأ
2- مالك، املوّطاأ: �/22 رقم �40. اأبو داود، ال�سنن �/�2 رقم 83. الن�سائي، ال�سنن: �/50 رقم 59. 

الرتمذي، ال�سنن: �/�00 رقم 69. 
3- مالك، املوّطاأ: 464/2 رقم 99940. البخاري، ال�سحيح: �027/3 رقم 2636. م�سلم، ال�سحيح، 

�5�8/3 رقم �9�2. الرتمذي، ال�سنن: �78/4 رقم �645. الن�سائي، ال�سنن: 40/6 رقم �3�7.
عالم جمع  عالم على اجلبال ولي�ص على معنى الرايات. اإذ يقول: » فاالأ 4- يرّجح ) الرازي( داللة االأ
الَعَلم الذي هو اجلبل. واأّما ال�سراع املرفوع كالَعَلم الذي هو معروف فال عجب فيه، ولي�ص العجب فيه 
كالعجب يف جري اجلبال يف املاء… اإذ ال�سفن كاجلبال، واجلبال ال جتري اإاّل بقدرة اهلل تعاىل«. 
نرّجح  ونحن   .32 ال�سورى:  ية  الآ تف�سريه   �74  /27 وانظر   .�04  ،�03  /29 الكبري:  التف�سري  ينظر 
ّن اجلبال »حت�سبها �ساكنة، وهذا احل�سبان ال يتوافق مع معنى ال�سفن اجلواري؛  الداللة على الراية الأ

اأي التي حركتها تكون ب�سكل منظور اأو ملحوظ. 
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باحلركة اخلفاقة يف مهّب الريح. وكذلك اأ�سرعة ال�سفن املواخر يف البحر.. 
لباب وي�سحر  االأ الروعة ما يخلب  اأر�سّية زرقاء من  امللّون على  امل�سهد  ويف 

العيون، ال �سّيما واأّن ال�سفن متحّركة، وحركتها مرّكبة:
فقّية تتمّثل يف �سري ال�سفينة على �سطح املاء باجّتاه معنّي،  - فاحلركة االأ
�سفة  اأم  كان  ا�سًما  اجلاريات؛  ال�سفن  اأي:  »اجلواري«  من  مفهوم  )وهذا 
اأقيمت مقام املو�سوف(، وهذه ال�سفة م�ستّقة من »اجلري« الذي يت�سّمن 

معنى احلركة ال�سريعة.
- احلركة العمودّية مفهومة من و�سف ال�سفن بـ»املن�ساآت«؛ اأي: املرفوعات، 
واحلركة  اأ�سرعة..  من  بها  يرتبط  اأو  يتعلَّق  وما  ال�سارية  ب�سموخ  وتتمّثل 
وكاأّنها  املوج  عباب  عرب  اأ�سرعتها  مع  ال�سفينة  برتّنح  تتمّثل  االهتزازّية 
اإن�سانة/ جارية من جواري الق�سور ت�سري وتتبخرت متمايلة يف م�سيتها. وعلى 
ج معناها اأّوال  هذا ميكن اأن جند يف لفظة »اجلواري« تورية بالغّية، فقد يخرَّ
على اأّنها و�سٌف )من اجلرِي(. وثانًيا على اأّنها ا�ستعارة قائمة على عالقة 

ت�سبيهّية )بني ال�سفن/ والن�ساء احِل�سان(.
خفق  )وباملثل  �سرعة  االأ خفقان  يف  ا  اأي�سً االهتزازّية  احلركة  وتتمّثل 
عالم وهي ترفرف اأو  الرايات( عرب مهّب الرياح. وكم هو الفرق بني جمال االأ
الرايات وهي تخفق عرب مهّب الرياح، وبني انح�سار معامل ذاك اجلمال حني 

عالم خلف اأعمدتها اأو تلتّف تلك الرايات حول �سواريها!. تنكم�ص تلك االأ
ب�سيغة  والبحر  اجلمع،  ب�سيغة  »اجلواري«  َذكرتا  يتني  االآ اأّن  ويالحظ 
مر الذي يوحي -من جهة- بتزاحم ال�سفن اأو انت�سارها يف مكان  املفرد؛ االأ
ما بعينه؛ وهو ما ي�سفي على امل�سهد روعة جمالّية �ساحرة، كما يوحي -من 
جهة اأخرى- ب�سعة البحر وامتداده. ولو قال: »يف البحار« لُرمّبا ُفِهم منه اأّن 

لكّل بحر �سفينًة مثال، وبذلك تنتفي جمالّية املرئّي وروعة املنظور.
وقوله تعاىل: {پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ} )ال�سورى: 33(. 
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وجزاوؤه  ال�سرط  فعل  فيه  �َسرطّي،  ل�سياق  تابع  م�سارع  »يظَلْلَن«  الفعل 
اإطار  يف  واال�ستقبال  احلال  على  تدّل  الثالثة  فعال  فاالأ ا،  اأي�سً م�سارعان 
هة منقولة عن ا�سم  ة )�سفة م�سبَّ اال�ستمرار، غري اأنَّ ل�سيغة »رواكد« امل�ستقَّ
فاعل( داللًة معجمّية ت�سّور �سكونّية ال�سفن، املو�سوفة باحلركة )اجلواري/ 
»اجلواري«  وىل  فاالأ �سّدّية؛  داللة  و»رواكد«  »اجلواري«  وبني  من اجلري(.. 
بـ  ال�سفن  و�سْف  بينما  والعنف،  القّوة  من  تخلو  ال  �سريعة  حركة  ومتّثل 
»الرواكد« يجّمد حركَتها، ويف هذا من التقابل والت�ساّد ما يحاكي اجَلماَل 
ونفَيه. والفعل »يظَلْلَن« مينح الهيئة الراكدة امتداًدا زمانيًّا، وهذا االمتداد 
م�سّبهة(  )�سفة  اإىل  فاعل(  )ا�سم  من   ) )امل�ستقَّ الو�سف  نقل  الزمايّن 
املّت�سلة  الن�سوة  نون  اأّن  اإىل  التنويه  �سبق  وقد  بالثبوتّية..  الو�سف  الّت�سام 
ن�سانّية  �ص »ال�سفن اجلواري« ومتنحها �سفة احلياة االإ بالفعل »يظَلْلَن« ت�سخِّ

على �سبيل اال�ستعارة واملجاز؛ )فهي مثل نون )َجَرْيَن( ال�سابق ذكرها(. 
اأّن  عرابّي من  االأ ابن  ال�سفن مقولة  باأو�ساف  يّت�سل  الذي  الطريف  ومن 

»ال�سفينة طائر مقلوب واملاء يف اأ�سفلها نظري الهواء يف اأعالها«!)�(. 
ومل يقت�سر جمال البحر على ظاهره، ففي اأعماقه ما هو اأجمل واأغرب! 
اللوؤلوؤ  منهما  )يخرج  تعاىل:  لقوله  واملرجان،  اللوؤلوؤ  مناجم  باطنه  يف 

{ٿ    تعاىل:  لقوله  ا  اأي�سً واملرجان  اللوؤلوؤ  غري  ورمّبا  واملرجان(، 
ٿ  ٿٿ} )فاطر: �2()2(. واحِلْلية ما ُيَتَحّلى اأو ُيَحّلى به من اأدوات 
اجلمال  عنا�سر  من  باملزيد  ن�سان  االإ ترفد  البحر  اأعماق  اأّن  اأي:  الزينة. 

وُمعطيات اجلمالّية.

حكام القراآن: �94/2.  �- ينظر: القرطبي، اجلامع الأ
2- ينظر: القرطبي، امل�سدر نف�سه: 86/�0. وانظر: النحل: �4.
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املبحث الثالث
احلركة التعّبدية وجمالّيتها

1- جمالّية احلركة التعّبدّية :

تعاىل  يعبد اهلل  امل�سلم  ن�سان  االإ اأّن   ، باخت�سار   ، يعني  )التعبُّد(  مفهوم 
داء الفّنّي، وكّلما ازدادت اإحدى  يف �سّتى )فّعالّياته احلياتّية(، وب�سمنها االأ
فاعلّياته عمقًا وكثافة وتركيزًا من ناحية؛ و�سمواًل لطاقاته ومكّوناته النف�سّية 
اأخرى..  وحوا�ّص من جهة  وج�سد..  واأع�ساب..  وقلب..وروح..  من: عقل.. 
يف  العبادة  اإنَّ  ال�سامل..  ب�سكله  التعّبد  هذا  حتقيق  على  قدرة  اأكرث  كانت 
خذ  االأ بني  عجيب  فذٍّ  توازٍن  على  القائمة  الكربى  التجربة  هي  �سالم  االإ
ق  ة اإن�سانّيته عندما ي�سل  تلك النقطة التي يحقِّ ن�ساُن يبلغ ِقمَّ والعطاء.. واالإ
د  والتوحُّ االن�سجام..  درجات  اأق�سى  يبلغ  جنده  حيث  التوازن؛  ذلك  فيها 
العقلّي..  والتفتُّح  الروحّي..  والن�ساط  يَّة..  احل�سِّ واحليوّية  الباطنّي.. 
هي  اإمّنا  �سالم  االإ يف  العبادة  اأّن  يظهر  وهكذا   .)�( اجل�سدّية  واحلركات 
�سالم بجمالّيات متمّيزة،  حركات تعبريّية عن التاأّمل..و تتجّلى العبادة يف االإ
ميانّية.. العبادة حركات  ي الرتبية احلركّية؛ بالتوازي مع الرتبية االإ فهي تنمِّ
واملحتوى  بالفعل،  يتج�ّسد  فال�سكّل  مب�سامينها.  ومفعمة  مبحتواها  مكتنزة 
امل�سمون،  من  الروحّية  �سماِت  )ال�سكّل(  احلركة/  تكَت�ِسب  وبذلك  بالنّية، 
ال�سكّل..  من/  احلركّية  ال�سمات  )امل�سمون(  االإميان/  يكت�سب  وبالعك�ص 
الزمايّن.  املدى  اأو  املكايّن  احلّيز  بحدود  �سالم  االإ يف  العبادة  تنح�سر  وال 
ْكر والت�سبيح  فكّل مكان طاهر م�سجد.. وكّل اآناء الليل والنهار متَّ�َسعاٌت للذِّ
والعبادة. بل اإّن العبادة لتغلغل يف كّل مف�سل من مفا�سل احلياة اليومّية التي 
كرب(.. فرقابة اهلل �سبحانه وتعاىل ال حتجبها ظلمة  اأو  تتمّثل يف )اجلهاد االأ
ُي�ْسَدل دوَنها �ستار. والرقابة على الذات كما هي يف امل�سجد واجلامع هي يف 

�سالمّي، �ص �7ـ72.  �-  د. عماد الدين خليل، الطبيعة يف الفّن الغربّي واالإ
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ال�سوق والبيت.. يف ال�سارع واملدر�سة.. يف الثكنة وميادين املواجهة احلربّية.. 
يف املزارع وامل�سانع.. يف اخللوة والزحام.. ويف كّل هذا ال يغيب عن ذهن 
ن يف اأ�سابرَي للِحْفظ، ثّم ُتفَتح يوم امل�ساءلة العظمى  فعال ُتدوَّ امل�سلم اأّن االأ
�سالم؛ اإْن على �سعيد املعامالت  يوم القيامة.. وهذا هو ع�سب العبادة يف االإ
َيْعلم امل�سلُم يف كلِّ  اأم على �سعيد الفرو�ص والواجبات.. ففي باب املراقبة 
حركاته و�سكناته باأنَّ هناك رقابة رّبانّية عليه؛ بل وحّتى يف النّية والق�سد 
يات يف الباب كثرية معلومة.. يف احلياة الدنيا  و ما تو�سو�ص به النْف�ص، واالآ

عمال: ن النّيات واالأ ُتدوَّ
ـ{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ        ٹ    ٿ  ٿ  ٿ          ٿ   ٺ  ٺ 

ڦ ڦ} )ق/�8-�6(. 

ث به قلَبه، فال يخفى  معنى )ونعلم ما تو�سو�ص به نف�سه( نعلم ما » ُيحدِّ
الوريد(  اأعلم به، )من حبل  اإليه(  اأقرب  علينا �سرائره و�سمائره، )ونحن 
ّن اأبعا�سه واأجزاءه يحجب بع�سها بع�سًا وال يحجب علم اهلل �سيء. و)حبل  الأ
الوريد( ِعْرق الُعُنق.. يتفرق يف �سائر البدن«)�(. وقيل: )الو�سو�سة( » ال�سوت 
اخلفّي ومنه و�سوا�ص احللّي.. )ونحن اأقرب اإليه من حبل الوريد(.. عرب عن 
ّنه موجب له، و)حبل الوريد( َمَثٌل يف َفْرط  قرب الِعلم بقرب الذات جتّوزًا؛ الأ
اهلل  اأّن  ذلك  ترده«)2(.  الروح  ّن  الأ وريدًا  و�سّمي  بيانّية..  واإ�سافته  القرب.. 

تبارك وتعاىل » علمه بال�سرائر والعالنية واحد فقال عّز وجّل {ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ})غافر/�9( «)3(. عن )اأبي هريرة( ر�سي اهلل 

عنه قال: قال ر�سول اهلل : »اإّن اهلل ال ينظر اإىل اأج�سامكم وال اإىل �سَوِركم 
اإىل  تعني  واأعمالكم  قلوبكم  فاإىل   .)4(  » واأعمالكم  قلوبكم  اإىل  ينظر  ولكن 

�-  البغوي، معامل التنزيل، 222/4. 
2-  اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، �28/8. 

3-  ال�سافعي، اأحكام القراآن، �/300. 
4-  ينظر: النووي، ريا�ص ال�ساحلني، باب املراقبة، �/30. 
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بني  الفروق  اأهّم  اأحد  وهذا  ف.  وت�سرُّ وما ي�سدر عنها من حتّرك  اتكم  نيَّ
الرقابة الدينّية والرقابة الدنيوّية.. بني حما�سبة ال�سمري املوؤمن وم�ساءلة 
اإّن  جرام من اخلارج.  القانون.. بني �سلطة الوعي من الداخل ومكافحة االإ
ال�سروع،  قبل  لتخطيط  يخ�سع  اأن  فيه  �ص  ُيفرَتَ االإجناز  �سبيل  يف  ك  التحرُّ
واملبادرة الفعلّية ت�سدر عن ق�سد �سمن �سوابط ووْفق تخطيط . ومن هنا 
يجابّية يف  االإ العبادة تتمّخ�ص املواقف  ل عليها. ففي  املعوَّ النوايا هي  كانت 

حالة ال�سراع بني املت�ساّدات: »اخلري/ وال�سّر«:
ـ{ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ })ال�سم�ص/ 7 -�0(.
ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک  ـ{ 

ک گ گ})الزلزلة/8-7(.
ية اإّنها » اأخوف اآية يف القراآن« )�(. وُيذَكر اأّن اإعادة قوله  قيل عن هذه االآ
ّول مّت�سل بقوله »خريًا  ّن االأ تعاىل: »فمن يعمل مثقال ذّرة«  لي�ص بتكرار؛ الأ
من  املُختار  يف  حا�سل  فالعمل   .)2( يره«  »�سّرًا  بقوله  مّت�سل  والثاين  يره«؛ 
ال�سياق م�سوؤول، و�سادر عن وعي هادف.. ويف  العملني، فالتحّرك يف هذا 
�سياء وكثريها.. واأو�سح  ية ح�ّص على ال�سدقة بكّل ما اأمكن من قليل االأ االآ
الدالئل على ذلك ما ُيروى عن ر�سول اهلل : »اّتقوا النار ولو ب�ِسّق مترة«)3(. 
هذه  بيها«)4(.  فرُيْ بيمينه  ال�سدقة  وياأخذ  ال�سدقات  ُيْربي  وجّل  عّز  فاهلل 

جر وتناميها ُتَف�ّسر على اأّنها حركة يف الَكّم. الزيادة يف االأ
   والعبادة ـ من جهة اأخرى ـ تنظيم املوازنة بني املتقابالت املتوافقة: 

�-  ال�سيوطي، الدّر املنثور، 7/2. 
2-  الكرماين، اأ�سرار التكرار يف القراآن،�/223. 

3-  البخاري، ال�سحيح، 5�4/2 رقم احلديث ��35. 
4-  ينظر: الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، 267/4. 
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ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  ەئوئ  ەئ     ائ  ائ  ى     ى   }-
ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ 

جب })الق�س�ص/ 77(.

والتوازن واالّتزان من عنا�سر اجلمال و�سماته. يف قوله تعاىل: )وال تن�َص 
خرتك«..وقيل »العمل  ن�سيبك من الدنيا( اأقوال؛ منها: قيل: »اأْن تعمل فيها الآ
خرة«.. وقيل: »اأن تاأخذ  بطاعة اهلل ن�سيبه من الدنيا؛ الذي يثاب عليه يف االآ
ــك فــيــه غــنــًى وكــفــايــة« )�(. وقيل:                         فــــاإّن ل ــك  اأحــــّل اهلل ل الــدنــيــا مــا  مــن 

»ال تن�َص العمل فيها بطاعتي« )2(.
�سالم حركة وحياة.. فال َرْهبانّية متثاِقلة.. وال ك�ساًل �سكونّيًا.  العبادة يف االإ
دة وغري  �سالم ـ �سخ�سّية متما�سكة متوحِّ ال�سخ�سّية امل�سلمة ـ كما اأراد لها االإ
مزدَوجة؛ فال انف�ساَم بني العبادة واحلياة، وال ان�سطاَر بني الذات واملو�سوع. 
هذا التوازن واالن�سجام يف ال�سخ�سّية الَعَقِديَّة بني: » الداخل/ واخلارج«.. 
�سرار  بني »الباطن/ والظاهر«.. اأو » امَلْخِفّي/ واملُعَلن« ـ هو واحد من اأهّم االأ
التي  الع�سبّية  ل اجلملَة  ُي�سكِّ اإذ  �سالم،  االإ العبادة يف  الكامنة يف جمالّيات 
تنقل كلَّ اأحا�سي�ص ال�سرور وجميع م�ساعر البهجة من القلب اإىل العقل، ومن 

رد.  العقل اإىل اجل�سم، ومن الُقدرة اإىل الفعل ب�سكّل اإيجابيٍّ ُمطَّ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ـ{ 
ہ})اآل  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں 
وقاعدين  قائمني  كّلها:  احلاالت  على  دائمًا  يذكرونه  اأي:  عمران/��9(. 
طاقتهم  ح�سب  الثالث  الهيئات  على  ي�سّلون  معناه  وقيل   ... وم�سطجعني 
اأف�سل  وهو  واعتبارًا  ا�ستدالاًل  ر�ص(  واالأ ال�سموات  خلق  يف  و)يتفكرون   ..
العبادات.. واملعنى: خلقَته حِلَكم عظيمة من جملتها اأن يكون مبداأ لوجود 
ن�سان و�سببًا ملعا�سه ودلياًل يدّله على معرفتك؛ ويحثه على طاعتك .. وهو  االإ

�-  ينظر: ال�سيوطي، امل�سدر ال�سابق، 439/6. 
2-  جماهد، تف�سريه، 490/2. 
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خوفهم  �سّدة  على  تنبيهًا  منه  امل�ستعاذ  تهويل  اأخزيته(  )فقد  اعرتا�ص.. 
وطلبهم )�(..وقيل: )قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم( ذكر تعاىل ثالث هيئات ال 
يخلو ابن اآدم منها يف غالب اأمره فكاأّنها حت�سر زمانه« )2(. و)قيامًا وقعودًا( 
ب على احلال. )وعلى جنوبهم( يف مو�سع احلال اأي: وم�سطجعني )3(. ُن�سِ

تلك هي احلركات التعبريّية: ) قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ( .. وذلك هو 
رون (. ورْبُط تلك بهذا )احلركة بالتاأّمل( يوؤّدي اإىل  ل العقلّي: ) يتفكَّ التاأمُّ
الغاية من اخَلْلق )ما خلقَت هذا باطاًل(.. و»الباطل «: هو »الُقْبح «، ويقابله 
بالتنزيه  جدر  االأ هو  وجل  عز  اهلل  فاإّن  ولذا  »اجلمال«..  هو  الذي  »احلّق«: 
غنّية  هي  وكم  !؛  باجلمال  مفعمة  احلقائق  هذه  فكم  والت�سبيح.  والعبادة 

باجلالل !.

: العبادة �سلوك جمايّل خريرِّ

مبا اأنَّ »اخلري« مفهوم ن�سبيٌّ يخ�سع ملقايي�ص عرفّية متباينة يف املجتمعات 
يحّدد  الكرمي  القراآن  فاإّن  وزمانّيا،  مكانّيًا  ُبَناها  اختالف  على  ن�سانّية  االإ
�سا�ص  ّول واالأ �سالمّي، ومقيا�ُسه االأ القيمة اجلمالّية ملفهوم »اخلري« باملنظور االإ

هو تقوى اهلل تعاىل :
ڇ    ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ـ{ڄ 
تعاىل  قوله  })احلجرات/�3(.  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
اأّن َمَناط التفا�سل  )واهلل اأعلم باإميانكم( جملة معرت�سة جئ بها.. لبيان 
ر  املوؤ�سِّ ويتجّلى  ن�ساب)4(.  واالأ ح�ساب  االأ دون  االإميان  هو  التفاخر  وَمدار 

ن املوؤمن الِقَوى بتعظيمه ل�سعائر اهلل . ال�سلوكيِّ على حَت�سُّ

�-  البي�ساوي، تف�سريه ،�30،�3�/2. 
حكام القراآن، 3�0/4.  2-  القرطبي، اجلامع الأ

3-  البي�ساوي، امل�سدر ال�سابق، 3��/4. 
4-  اأبو ال�سعود، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، 2/ �67.
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})احلج/32(.  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ـ{ 
»ال�سعائر جمع �سعرية، وهي كّل �سيء هلل تعاىل فيه اأمر اأ�سعر به واأعلم؛ ومنه 
�سعار القوم يف احلرب اأي: عالمتهم التي يتعارفون بها.. ف�سعائر اهلل اأعالم 

دينه ال�سّيما ما يتعّلق باملنا�سك «)�(.
ال�سلوكّية  املظاهر  اأّول  اإّن  التقوى«)2(.  ّنها مراكز  الأ القلوب  ُذكرْت  »واإمّنا 
»التي  ال�سالة..ال�سوم..احلّج..الزكاة  العبادات:  يف  تتج�ّسد  ة  اخلريِّ
باإطار  اخلري  قيمة  يحّقق  الذي  يجابّي  االإ االإميان  يتحّقق  تطبيقها  مبوجب 

جمايلٍّ خاّلق؛ يهدف اإىل �سنع اإن�سان جمايلٍّ جديد« )3(. 
2- جمالّيات  الُو�سوء : 

�سالم بالطهارة)4(. والطهارة مظهر جمايّل،  تبداأ مظاهر اجلمالّية يف االإ
منها احل�ّسّية ومنها املعنوّية:

)وثياَبَك  تعاىل  قوله  ۆ})املدثر/5-4(.  ۆ     ۇ   ۇ     ڭ  ـ{ 
عن  بالثياب  َي  فُكنِّ ر؛  فطهِّ وقلَبَك  فاأ�سلح..  وعملك  اأقوال..  فيه  ر(  فطهِّ
و�سمها  الراء  بك�سر  جز  الرُِّ فاهُجْر(  )والّرْجَز  تعاىل  وقوله  القلب… 
ّنها �سبب الرجز  وثان رجزًا الأ َيت االأ وثان؛ و�ُسمِّ ومعناهما واحد؛ وتف�سريه االأ
:)قم  ملحمد  قيل  ما  اأّول  كان   « اأّنه  رواية  ويف   .)5( العذاب  هو  الذي 

ر،والّرجَز فاهُجْر( واهلل اأعلم)6(. ،وثياَبك فطهِّ ْ فاأنذر،وربَّك فكربِّ
الطهارة  من  ْجز  الرِّ وهجران  احل�ّسّية..  الطهارة  من  املْلب�ص  فنظافة   

حكام القراآن، 56/�2.  �-  القرطبي، اجلامع الأ
2-  الن�سفي، تف�سريه ،�04/3. 

يَّة، �ص ��9. 3-  ورقاء يحيى قا�سم املعا�سيدي، القيم اجلمالّية يف ال�سَور املكِّ
�سفهاين،  ع�ساء؛ وامَلْلَب�ص؛ واملكان؛ من �سرائط ال�سالة.. ينظر: اأبو �سجاع االأ 4-  طهارة اجل�سد واالأ

منت الغاية والتقريب، �ص 8.
5-  الهائم،التبيان يف تف�سري غريب القراآن،�/434. 

وم�سلم،ال�سحيح�/298رقم  رقم2455.  و6290/6  رقم5897.  ال�سحيح2307/5  البخاري،    -6
 .397
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ر القلب والعقل من ُخْبث االنحراف العقائدّي وقذارته؛  نّها ُتطهِّ املعنوّية؛ الأ
ر عن عذاب اهلل تعاىل وغ�سبه.   ن�ص واجلّن، وُتْبعد املتطهِّ ومن نزغ �سياطني االإ

ه اإىل ال�سالة: اإّن الو�سوء هو بّوابة التوجُّ
پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ـ{ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }… 
ْژ}  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  {ڍ 

)املائدة/6(.
 .)�( الو�سوء«  فاأ�سبغ  ال�سالة  اإىل  قمت  »اإذا    النبّي  و�سايا  ومن 
وهي  وحكمّية  احلقيقّية.  النجا�سة  اإزالة  وهي  حقيقّية  نوعان:  »والطهارة 
�سالم على الطهارة ـ والنظافة ب�سمنها)3( ـ   الو�سوء والغ�سل«)2(.. لقد اأّكد االإ
�سالم نظيف والنظافة من االإميان..ولها مردود جمايّل يبدو من خالل  فاالإ
»تبلغ    اهلل  ر�سول  وعن  و»احُل�ْسن«.  »الزينة«  مفهوم  يف  ويدخل  املظهر؛ 
احِلْلَيُة ِمن املوؤمن حيُث يبلغ الو�سوُء«)4(.. وللطهارة مردود �سّحّي يبدو من 
خالل اجلوهر؛ ويدخل يف مفهوم »احليوّية« و»الن�ساط«.. ولكّل من النظافة 
ملزاولة  اإ�سافّية  بطاقاٍت  امل�سلَم  تن�سيطّية متّد  انعكا�سات حركّية  والطهارة 
اإىل  واأحّب  خري  القوّي  »فاملوؤمن  بعاّمة،  واحلياتّية  ة  بخا�سّ العبادّية  اأفعاله 
يجابّية يف العالقات  اهلل من املوؤمن ال�سعيف«)5(. كما اأّن لهما مردوداتهما االإ

العاّمة ويف اإطار الُبنية االجتماعّية. 

�-  البخاري، ال�سحيح 2307/5 رقم5897. و 6290/6 رقم 2455. وم�سلم، ال�سحيح �/298 رقم 
حكام القراآن، �/��70،�7. 397. وانظر: القرطبي، اجلامع الأ

2-  القونوي؛ قا�سم بن عبد اهلل ، اأني�ص الفقهاء، �ص 47. 
3-  النظافة: نقاء منظور، والطهارة: نقاء منظور وغري منظور. اأي اأّن كّل طاهر نظيف، ولي�ص   

     كّل نظيف طاهر.
مام م�سلم، ال�سحيح، كتاب الطهارة، �/ 2�9، رقم احلديث: 250.  4-  االإ

5-  م�سلم، امل�سدر ال�سابق، 2052/4 رقم 2664. 
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3 - جمالية احلركة يف ال�سالة :

من جماليات ال�سالة اأخذ امل�سّلني زينَتهم عند كّل م�سجد:  
عراف/�3(. »)الزينة(:  -{ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ })االأ
» كان  �سجود«)�(.  كّل مو�سع  اأي:عند  كّل م�سجد(  ال�ساترة. و)عند  الثياب 
ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم يلب�ص يف العيدين برَدي حربة«)2(. والزينة 
املعنوّي  اجلمال  هي  وثانيًا:  الظاهر.  ال�سكلّي  اأو  احل�ّسّي  اجلمال  هي  اأّواًل: 
وال�سلوك،  التفكري  الباطن؛ ويتجّلى فيما ينعك�ص من �سالمة االعتقاد على 
هي  التي  بالنظافة  الزينة  ُتقرَتن  اأن  من  بّد  وال  وامل�ساعر.  اخللجات  وعلى 
من �سرائط ال�سالة فيما يتعّلق باجل�سد وامَلْلب�ص واملكان العتبارات �سحّية 

ونف�سّية واجتماعّية.
�سغر.  واالأ  )3( كرب  االأ احلدَثني:  باإزالة  يبداأ  اجل�سد،  بنظافة  يتعّلق  ما   -
وللتيّمم   ،)4( �سّحته  اأو  الطاهر  املاء  فْقد  حالة  يف  بالتيّمم  ُيزال  وكالهما 
د وجوب الطهارة لل�سالة..وما يتعلَّق بنظافة امَلْلب�ص  اعتبارات معنوّية اأي�سًا توؤكِّ
} ..   واأّما  ۇ فلها �سْبٌق يقرتن مع بدء الدعوة مبخاطبة ر�سوله :{ڭ 
ر�ص م�سجدًا)5(.  ما يتعّلق بنظافة املكان، فقد اعترب كّل مكاٍن طهوٍر من االأ
جر مِلَا  غري اأّن ارتياد امل�ساجد واجلوامع وبيوت اهلل لها اأف�سلّية ومزيد من االأ

وا�سر)6( . ل�سالة اجلماعة من توثيق االأ

�- الثعالبي، اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، �3/2 
2- ال�سيوطي، الدر املنثور،442/3. 

كرب:)اجلنابة( يزول باالغت�سال اأواال�ستحمام مع النّية. تنظر املائدة/6، الن�ساء/ 43  3- احلدث االأ
�سغر: يزول بالو�سوء. تنظر املائدة/ 6، الن�ساء/ 43. 4- احلدث االأ

5- ينظر: البخاري، ال�سحيح، �/�28، حديث رقم 327. ورقم 328.
6- روي اأّن �سالة اجلماعة تف�سل ال�سالة على انفراد ب�سبع وع�سرين درجة، وروي بخم�ص 

وع�سرين.
ينظر: مالك، املوّطاأ،�/�29، حديث رقم 288. ورقم 289.. البخاري/ ال�سحيح، �/237 حديث 

رقم 6�9.. م�سلم، ال�سحيح، �/449 حديث رقم 649. 
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ودوائر  حافات  تت�سّكل  نداءاتها  وت�سادي  املاآذن  جتاوب  من  انطالقًا 
ك  حترُّ ير�سمها  الب�سيطة،  �سطح  على  وجامع  م�سجد  كّل  حول  �سعاعّية 
ال�سلوات  اأوقات  من  وقت  كّل  يف  يومّيًا؛  ال�سماء  لنداء  ا�ستجابًة  امل�سّلني؛ 
قبال  اخلم�ص.. اإّنها حركة هادفة وواعية، تتجّلى يف التوّجه اإىل امل�ساجد واالإ
دوائر  تتج�ّسد اجلمالّية يف  اجُلمعة؛ حيث  ال�سّيما يف �سالة  ال�سالة،  على 
�سعاعّية تلتّم وتتجّمع بتقاطر امل�سّلني اإقبااًل على املركز الذي ميّثله امل�سجد. 
بحركة  وتتباعد  تتفّرق  اأن  ـ  ال�سالة  انق�ساء  بعد  ـ  الدوائر  هذه  تلبث  وما 

انت�سارّية/ مدبرة. 
اإىل ذكر اهلل جل جالله يف  الكرمي حركة �سعي امل�سّلني  القراآن  وي�سّور 
حركة مقبلة؛ ا�ستجابة لنداء املوؤّذن يوم اجلمعة. ثّم حركة انت�سارهم املُْدبرة 

بعد انق�ساء ال�سالة )�(.
التوّجه نحو القبلة يف ال�سالة : اإّن اأنواع ال�سلوات )2( ال ت�سّح اأ�ساًل اإاّل 
بقعة  اأي:  ويف  امل�سّلي،  كان  اأينما  ال�سريفة،  »الكعبة«  نحو  امل�سّلي  بتوّجه 
ه  ر�ص، وهذا اأمر �سرعّي قطعّي)3(. واملحاريب يف امل�ساجد توجِّ من بقاع االأ

هّلة فوق املنائر.  امل�سّلي باجّتاه القبلة، وكذلك االأ
ه امل�سّلني يف العامَل كاّفة نحو »الكعبة« ال�سريفة دالالت؛ منها تاأكيد  لَتوجُّ
ر�ص ومغاربها؛ ال�سّيما  وحدة الهدف ووحدة جماعة امل�سلمني يف م�سارق االأ

يف اجلانب الفكري والعقائدّي متمثِّاًل يف توحيدهم هلل عز وجل.    
ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   }-

�- تنظر: اجلمعة/9،�0.
اجلمعة..وال�سنن)الرواتب(..والعيدين.. و�سالة  )الفرائ�ص(..  املكتوبة  اخلم�ص  ال�سلوات   -2
واجلنازة.. وال�سكر..واخلوف..واال�ست�سقاء..واخل�سوف..والك�سوف..واال�ستخارة.. و�سالة ال�سحى..

وحتّية امل�سجد. 
3- ) اإاّل يف حاالت ا�ستثنائّية ذكرتها كتب احلديث والفقه، كحالة امل�سافر الراكب، واملري�ص املُْقَعد(.     

ـ ينظر: ابن حبان، ال�سحيح، كتاب ال�سالة، 26�/6 وما بعدها. 
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ڭ}  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ 
)البقرة/ �44(. 

»معنى )تقّلب وجهك( حتّول وجهك اإىل ال�سماء..وخ�ّص ال�سماء اإذ هي 
اإليها ويعود منها«)�(. وا�ستقبال القبلة )حركة  اأ�سيف  خمت�سة بتعظيم ما 

مّتجهة(، وهو »واحد من �سرائط ال�سالة «)2(. 
فة مركزًا مِلَا ال ُيح�سى من الدوائر املحيطّية التي تّتحد  ُتَعدُّ » الكعبة« امل�سرَّ
لها �سفوف امل�سّلني يف العامل؛ يف كّل حلظة على �سطح الكرة  مبركزها ُت�سكِّ

ر�سّية. االأ
ت�سيق هذه الدوائر )كما هو عليه احلال داخل » احلرم املّكّي« وما حوله(، 
ُكلَّه. و�سواًء �سّلى امل�سلمون جماعات اأم فرادى فاإّنهم  وتّت�سع لت�سمل العامل 
ي�سّكلون دوائر حميطّية؛ هي اأ�سبه )بهاالت االإميان والذكر والت�سبيح( التي 

تطّوق »الكعبة« ال�سريفة.      
ر�ص دوائر حميطّية كبرية تت�ساغر  ل ماليني امل�سلمني يف اأقا�سي االأ وي�سكِّ
تلك  اأقطار  اأن�ساف  فاإّن  وعليه  الكعبة«..   « نحو  اقرتبنا  كّلما  حلقاتها  يف 
الدوائر الكبرية تّتجه نحو املركز )الكعبة(.. اأّما حميطاتها املتحلِّقة داخل 
ل بهيئٍة؛ ميكن اأن ن�سّبهها باملوجات الدائرّية املتولِّدة على �سطح  بع�ص؛ فتت�سكَّ
املاء نتيجة �سقوط قطرات من املاء فيه لكّنها باجّتاه معاك�ص )من املحيط 
ر�ص حول حمورها يتعاقب الليل والنهار على  نحو املركز(.. بحركة دوران االأ
ر�ص ُتعَرف بـ » احلركة  ر�سّية.. وحركة االأ خطوط الطول فوق �سطح الكرة االأ
ر�ص يدور معها؛ اإّن يف كّل حلظة هناك على �سطح  الدورانّية »، وما على االأ
عليها..  ال�سم�ص  اأ�سّعة  تتعامد  واأخرى  �سروق..  عندها  يكون  بقعة  ر�ص  االأ
ر�ص من الغرب اإىل  واأخرى يكون عندها غروب.. ومع احلركة الدورانّية لالأ

حكام القراآن، �58/2. �- القرطبي، اجلامع الأ
�سفهايّن، منت الغاية والتقريب، �ص 7ـ8.  2- ينظر: اأبو �سجاع االأ
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عليها  تتعامد  التي  وكذلك  �سروق..  فيها  يكون  التي  البقاع  تتعاقب  ال�سرق 
اأ�سعة ال�سم�ص.. وكذلك التي يكون فيها غروب:

-{  ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ پ پ } )املعارج/ 40(. و) رّب امل�سارق 
الختالف  جمع  واإمّنا  ومغاربها،  وال�ستاء  ال�سيف  م�سارق  يعني  واملغارب( 
م�سرق كّلّ يوم ومغربه )�(. » ُجِمعت امل�سارق يف القراآن كاملغارب؛ اإذ كثريًا 
ما يرتكب اأمر لنكتة يف مقام وال يرتكب لها يف مقام اآخر واآخر اأي�سًا؛ وهو 
اأّنه ملّا كان اليمني عبارة عن جهة امل�سرق وهو مبداأ الظّل وحد«)2(. ففي كّل 
وهذا  ر�ص.  االأ �سطح  ما من  بقعة  ال�سلوات اخلم�ص يف  اإحدى  تقام  حلظة 
اأخرى  معّينة.. ويف  بقعة  الفجر يف  وقت ل�سالة  كّل حلظة هناك  اأّن  يعني 
املغرب..  ل�سالة  اأخرى  ويف  الع�سر..  ل�سالة  اأخرى  ويف  الظهر..  ل�سالة 
ويف اأخرى ل�سالة الع�ساء.. وهكذا تتزامن ال�سلوات اخلم�ص ب�سكّل م�ستمّر؛ 
ماكن التي تقام فيها كّل �سالة منها ب�سكل دورّي متناوب.. وعلى  وتتواىل االأ
ر�ص حول نف�سها..  ذلك ترتاكب منظومة الدوائر حول »الكعبة« مع دوران االأ
لة لتداخل هاتني احلركتني )الدائرّية والدورانّية( ب�سكّل  اإّن ال�سورة املتخيَّ
منتظم هي غاية يف التنا�سق، بل هي مظهر من مظاهر جمالّية ال�سالة التي 
ن«/ )الزمان(   تّت�سم باجلالل، ال�سّيما اإذا ُنِظر اإليها من حيث عالقتها بـ»االآ
ز«/ )املكان( والتبادل احلا�سل يف وظائفهما،حيث ي�ستحيل الزمان  وبـ»احليِّ
لدوران         بالن�سبة  مّطرد  ب�سكّل  املتعاقبة  والتحّوالت  زمانًا،  واملكان  مكانًا؛ 

كّل منهما.
اجلانب املنظور من ال�سالة:

فاأ�سبغ  ال�سالة  اإىل  قمَت  اإذا   ( و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  حديث   
القراآن،  من  معك  ر  تي�سَّ ما  اقراأ  ثّم   ، ْ كربِّ ثّم  الِقبلة،  ا�ستقبل  ثّم  الو�سوء، 
حّتى  ا�سجد  ثّم  قائمًا،  تعتدل  حّتى  ارفع،  ثّم  راكعًا،  تطمئّن  حّتى  اركع  ثّم 

�- الهائم، التبيان يف تف�سري غريب القراآن، �/426. 
لو�سي، روح املعاين، �56/�4.  2- االآ
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�سالتك  يف  ذلك  افعل  ثّم  جال�سًا،  تطمئّن  حّتى  ارفع  ثّم  �ساجدًا،  تطمئّن 
حُتَكم  وهيئاُتها  زمايّن،  منظوٌر  اخلارجّي  مظهرها  يف  وال�سالة  كلِّها()�(. 
بتغيرٍي متعاِقب على التدريج؛ ما بني القيام.. والركوع.. وال�سجود.. واجللو�ص 
كّل حركة  املوّقعة؛ ويف داللة  اّتزان حركاتها  وتكمن جمالّيُتها يف  د..  للت�سهُّ
وبني  واجللو�ص؛  القيام  بني  احلركّي  التقابل  يف  املتمثلة  املفارقة  مع  منها. 
الركوع وال�سجود.. ويبدو ذلك جلّيًا ال�سّيما يف �سالة اجلماعة.. احلركة يف 
ال�سالة حركة »مو�سعّية« و»و�سعّية« يف الوقت نف�سه. فاأّما كوُنها »مو�سعّية«: 
كونها  واأّما  عنه..  اجل�سم  يحيد  ال  حمّدد  مكان  يف  جتري  اأّنها  حيث  فمن 
ع�ساء  االأ بتحّرك  التدريج  على  و�ساع  االأ بتغيري  ت�سمح  ّنها  فالأ »و�سعّية«: 
عندما ي�ستقّر اجل�سم بثبات يف احلّيز.. وااللتفاُت يف ال�سالة منهيٌّ عنه.. 
ّنها  ينّية )االنتقالّية( ـ اإاّل يف حدود امل�سموح به ـ الأ وتبطل ال�سالة باحلركة االأ
ه، واحلركة اخلارجة عّما  َلٌة بني العبد وربِّ حُتول دون اخل�سوع. اإَن ال�سالة �سِ

تتطّلبه ال�سالة تقطع ذلك التوا�سل !.
جمالّية ال�سفوف املر�سو�سة : 

من جمالّيات ح�سور امل�ساجد و�سالة اجلماعة ر�ّص ال�سفوف يف �سالة 
اجلماعة؛ كّل �سّف على ا�ستقامة واحدة؛ هو من متام ال�سالة)2(. وبالرغم 
فاإّن   ، واخل�سوع  ال�سكينة  حيث  ال�سّف؛  على  البادي  ال�سكويّن  املظهر  من 
لل�سالة  وباأّن  االجتماعّية؛  بامل�ساواة  ال�سفِّ  خالل  من  ي�سعرون   امل�سلِّني 
املعامالت  يف  اخُلُلِقّية  اال�ستقامة  يف  تتمّثل  امل�سجد؛  خارج  امتداداٍت 
من  وهي  الكّلمة؛  وتوحيد  االجتماعّي  والتكافل  العدالة..  ويف  وال�سلوك.. 
واملنكر  الرذيلة )الفح�ساء  تنهى عن  ال�سالة  فاإّن  الف�سيلة..وباملقابل  قيم 
وتعلُِّق  له من معاين احلر�ص  مِلا  واأف�سلّيٌة  ّول ميزة  االأ ولل�سفِّ  والبغِي()3(. 

�- البخاري، ال�سحيح 2307/5 رقم5897. و 6290/6 رقم 2455. وم�سلم، ال�سحيح �/298 رقم 
حكام القراآن، �/��70،�7.  397. وانظر: القرطبي، اجلامع الأ

2-  يف وجوب ت�سوية ال�سفوف ينظر: اأبو داود، ال�سنن، كتاب ال�سالة، �/�78، رقم  662. 
3- تنظر: العنكبوت/45. 
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ًة؛ فقال: اإّن اهلل  م ِرقَّ القلِب بامل�ساجد: ) راأى ر�سول اهلل  يف ال�سف املُقدَّ
َول. فازدحم النا�ص()�(.  ومالئكته ي�سلُّون على ال�سفوف االأ

ة جمالّيًة لها خ�سو�سّيتها يف جمالّيات  اإّن مل�سهد �سفوف امل�سّلني املرتا�سّ
�سالم. هذه اجلمالّية ال تقت�سر على الو�سع ال�سكويّن يف هيئات  العبادة يف االإ
ال�سالة فح�سب.. بل تبدو جمالّيته اأي�سًا، وب�سكل مبا�سر، يف التنا�سق احلركّي 
ع اإىل اآَخر؛ ومن هيئة اإىل اأخرى؛ اأي: من قيام اإىل ركوع..  اجلماعّي من و�سْ
ومن ركوع اإىل اعتدال.. ومن اعتدال اإىل �سجود.. ومن �سجود اإىل جلو�ص.. 
اإيقاعاٍت من�سجمًة ومتنا�سقة؛ ُيالِحظ  اإنَّ ملجموع هذه احلركات اجلماعّية 
؛ حيث  يِّ جماَلها املُ�ساِهُد عن كثب.. واأبدعها منظرًا ال�سالة يف احلرم املكِّ
فة، مّما يبعث يف النف�ص  ت�ستدير مئات ال�سفوف املتتالية حول »الكعبة« امل�سرَّ
واجلالل..  اجلمال  قيم  من  ني  املوؤمتِّ حركات  تعك�ص  مِلا  واالن�سراح  ال�سرور 

ف�ساًل عّما يبعثه امل�سهُد يف القلب من رهبة وجالل!.
حرام :  تكبرية االإ

حْذَو  برفعهما  اليدان  بها  تنه�ص  �ساعدة  حركة  حرام  االإ تكبرية  ت�سّكل 
العلّي  جالله  جل  اهلل  ب�سمّو  اعرتافّية  اإ�سارًة  ذلك  يف  ولعّل   ،)2( املنكبني 
كّل  امل�سّلي  تت�ساغر يف خمّيلة  اأكرب(  التكبرية )اهلل  لفظ  ومع  على)3(.  االأ
الكائنات؛ وهو ب�سمنها، فاهلل جل جالله  الكبري املتعايل والعظيم �ساحب 
د بها )4(.. بدخول امل�سّلي اإىل ال�سالة؛ ي�سعر بانقطاعه عن  العَظمة املتفرِّ
. ومع هبوط اليدين بحركة نازلة ي�سعر امل�سّلي بخ�سوعه هلل   العامَل اخلارجيِّ
حرام( تفي�ص باحليوّية والطماأنينة..  جل جالله.. اإّن حركة البدء )تكبرية االإ

�- ال�سيوطي، اأ�سباب ورود احلديث، باب ال�سالة ، �/�08.
التكبرية  يف  اليدين  رفع  باب  ال�سالة،  �سفة  كتاب:  ال�سحيح،  ينظر:البخاري،اجلامع   -2

ُوىل،�/257.  االأ
على/�،الليل/20، لقمان/30،البقرة/255،احلج/62،)�سباأ/23،الرعد/9.  3- تنظر: االأ

�سراء/43، وانظر:(طه/��4، النمل/63. االإ
4- تنظر: احلديد/3، البقرة/255. 
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وباجلالل واجلمال؛ وبذلك ت�سفي على عموم هيئة ال�سالة جمالّية حركّية 
يادي مّرة واحدة  ة يف �سالة اجلماعة(، حيث ترتفع كّل االأ ونف�سّية )وبخا�سّ
القيادّي  املظهر  على  يوؤّكد  مّما  مام؛  االإ بعد  املر�سو�سة  ال�سفوف  بن�سق 
وتتواىل  وراءه.  املوؤمّتني  ال�ستجابة  املنتظم  وال�سبط  مام؛  االأ يف  مام  لالإ
منها:  عديدة؛  قيمًا  احلركة  جمالّياُت  تعك�ص  وهنا  اجلماعّية..  احلركات 
باأخرى  االن�سجام والتوّحد والقّوة، ويف ذلك مالمح من اجلمال مت�سافرة 
من اجلالل ت�ساُفَر ال�سداة مع اللَّحمة يف ن�سيج هيئات ال�سالة وحركاتها؛ 
دة ومب�ساعفة  ومن هنا كان التاأكيد على �سالة اجلماعة ب�سفتها �سّنة موؤكَّ
وانتقال   ..)�( وع�سرين(  رواية: خم�سة  وع�سرين �سعفًا )ويف  �سبعًة  اأجرها 
هابطة   بحركة  ال�سجود  حالة  اإىل  الركوع  من  االعتدال  حالة  من  امل�سّلي 
متتاز بالت�سارع؛ ويف ذلك داللة متمّيزة على ا�ستجابة امل�سلِّي يف خ�سوعه 

هلل جل جالله )2(. 
حرام والت�سليم يتواىل القيام والركوع وال�سجود واجللو�ص  وما بني تكبرية االإ

للت�سهد. 
حرام مع االطمئنان؛ فاإّنها تنتهي بالت�سليم  وكما اأّن ال�سالة تبداأ بتكبرية االإ
حرام( وما اإليه  مع ال�سكينة )3(. وميتّد اخل�سوع بني ما منه البدء )تكبرية االإ
املنتهى )الت�سليم()4(.. ي�سكّل الت�سليم حركة و�سعّية على اال�ستدارة اجلانبّية 
متمثلة بالتفاتة الراأ�ص اإىل اليمني على �سبيل التدريج، تعقبها ثانية مثلها اإىل 
ال�سمال، وهما ثّرتان باجلمال واجلالل يف اآٍن.. اإّن الت�سليم اجلماعّي بَلْفت 
الوجوه اإىل اليمني فال�سمال عند ختام ال�سالة واخلروج منها ملمح جمايّل 
يقاعّي وان�سجامه احلركّي، حيث ت�ستدير كّل الروؤو�ص بِرّقة  رائع بتزامنه االإ

د ُي�سِعر اجلماعة بوحدتها وتاآلفها.  ورفق يف ن�َسٍق اإيقاعّي متوحِّ

�- ينظر: مالك بن اأن�ص، املوّطاأ، كتاب �سالة اجلماعة، �/ �29، رقم احلديث: 288 و 289. 
�سراء/�07، مرمي/ 58. 2- تنظر: االإ

3- تنظر: الن�ساء/ �03.    
4- تنظر: املوؤمنون/�ـ2.
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حركة ال�سجود لّلجل جالله : 

الفعل  »�َسَجد« مبعنى خ�سع، ومنه �سجود ال�سالة، وهو و�سع اجلبهة على 
ر�ص. واال�سم منه: ال�ّسجدة.. و�سورة » ال�سجدة » بفتح ال�سني امل�سّددة..  االأ
وامل�سجد وال�سّجادة معروفان )�(..وقد وردت ماّدة »�ص ج د« يف القراآن الكرمي 

)94( مّرة)2(. 
وتتجّلى حركة ال�سجود يف حالَتي: الفعل »�َسَجَد«/ والو�سف امل�ستّق »�ساجد«، 
ّن الفعل يدّل على حدث  غرَي اأّنها يف الفعل اأقوى واأو�سح منها يف امل�ستّقات، الأ
ا�سم )اأي: �سورة( مّت�سف باحلدث..  امل�ستّق هو  الو�سف  بينما  )حركة(، 
وجند احلديث عن ال�سجود يف املجموعة الفعلّية: �سجود املخلوقات للخالق 
دم )4(.. �سجود الب�سر لل�سم�ص والقمر)5(..  جل جالله )3(.. �سجود املالئكة الآ
�سلوب  واملالَحظ على اآيات ال�سجود اأّنها حتمل خطابًا مبا�سرًا يغلب عليه االأ
العبد  خ�سوع  على  د  توؤكِّ هياأة  ال�سالة  يف  وال�سجود  مر..  االأ ثّم  اخلربّي.. 
ر�ص،  االأ اإىل  القيام واالعتدال  باأن يهوي امل�سّلي من و�سع  هلل جل جالله؛ 
لهّية،  بحركة هابطة ترتجم معاين الت�ساوؤل الب�سرّي يف ح�سرة العَظمة االإ
وهو اإقرار بالت�ساغر املقرتن بلفظ التكبري)اهلل اأكرب(.. وو�سع ال�سجود مع 
التكبري ي�سّكل ت�ساّدًا ي�سي بالبون ال�سا�سع بني الربوبّية والعبودّية بالرغم من 

التقارب ال�سديد بني العبد ورّبه يف هذه احلالة.

�- ينظر: الرازي، خمتار ال�سحاح، ماّدة )�ص ج د( �ص 286.   
2- منها )35( مّرة ب�سيغة فعلّية. والبقّية وردت: ا�سَم مكان.. وم�سدرًا.. وا�سَم فاعل.
لفاظ القراآن الكرمي، 344،345.      ـ ينظر حممد فوؤاد عبد الباقي، املعجم املفهر�ص الأ

ل  اآ ،25 لنمل/ ا ،6 �8،77،الرحمن/ 49،احلج/ لنحل/ ا ،�5 60،الرعد/ لفرقان/ ا 3-تنظر:
عمران/�3،43، 

ن�سان/26،العلق/�9، ف�سلت/37،النجم/62. عراف/206، االن�سقاق/�2،االإ      االأ
�سراء/�6،  االإ عراف/�2،��،  االأ  ،�02 احلجر/30،33،�ص/73،البقرة/34،الن�ساء/  تنظر:   -4

الكهف/50، طه/��6، �ص/75.
5- تنظر: النمل/24،ف�سلت/37.
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لوحة �سجود الظالل:

من م�ساهد القراآن الكرمي التي جتمع بني احلركة واجلمال قوله تعاىل:
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   }-
ں ڻ ڻ ڻ } )النحل/48(. » وهو ت�سبيح داللة ال ت�سبيح عبادة، 
بالغدو  تعاىل  هلل  �ساجدة  اخللق  ظالل  اأي:  �سال(  واالآ بالغدّو  )وظاللهم 
ّنها تبنّي يف هذين الوقتني، ومتيل من ناحية وذلك ت�سريف اهلل  �سال؛ الأ واالآ
الل واأْن�َسَنتها ، اإذ  جعل لها  اإّياها على ما ي�ساء.. ويف ال�سورة ت�سخي�ٌص للظِّ
عقواًل ت�سجد بها وتخ�سع بها.. مع اأّن الظالل اآثار واأعرا�ص وال ُيت�سّور تقدير 

احلياة لها. و�سجود الظالل ميلها من جانب اإىل جانب«)�(.
تقّلب الر�سول  يف ال�ساجدين :

التقّلب مظهر اآخر من املظاهر التي توحي باحلركة اجلانبّية. ون�سري هنا 
اإىل تقّلب ر�سول اهلل  يف ال�ساجدين:

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  گ  گ     گ  {گ  ـ   
العبادة  اإتقان  اإىل  راجع  وذلك  2�7ـ2�9(.  )ال�سعراء/  ں}  ڱ 
وا�ستح�سار عَظمة اهلل وجالله حالَة ال�سروع وحالَة اال�ستمرار، وهو املراد 
بقوله )اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإّنه يراك( )2(..ولعل النبي 

 اأ�سار اإىل هذه احلالة بقوله  )وجعلت ُقّرة عيني يف ال�سالة()3(.
)وتقلبك يف ال�ساجدين( »قال: قيامه وركوعه و�سجوده وجلو�سه«)4(. اأي: 
اأّن اهلل تعاىل يراك حني تقوم بني امل�سّلني يف حالة الوقوف كما يراك يف 

حكام القراآن، 302/9. �- القرطبي، اجلامع الأ
    .8 احلديث  رقم   ،36/� ال�سحيح،   ، وم�سلم   ..50 احلديث  رقم   ،27/� ال�سحيح  البخاري،   -2

وانظر: القرطبي، امل�سدر ال�سابق، �67/�0. 
حكام القراآن، �67/�0. 3- الن�سائي، ال�سنن 6�/7، رقم 3939 و3940..  والقرطبي، اجلامع الأ

4- ال�سيوطي، الدر املنثور، 330/6.
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يجاز  االإ باب  من  وهذا  اجللو�ص.  حالة  عن  ف�ساًل  وال�سجود  الركوع  حالتي 
و�ساع  البالغّي؛ حيث عرّب بـ »التقّلب« عن عدد من احلركات والهيئات واالأ

�سالم. احلركّية التي تقت�سيها ال�سالة يف االإ
فة املقرِتنة بت�سبيح اهلل تعاىل يف  اإّن �سفة العلّو ب�سيغة » اأفعل/ اأعلى « املَُعرَّ
على« بتزامنها مع هياأة �سجود امل�سّلي ت�سكّل ثنائّية  ال�سجود »�سبحان رّبي االأ
)العايل/ الداين(.. و�سفة » العلّو « بالن�سبة هلّل تبارك وتعاىل يجب اأن تفهم 
�سالمي ال�سليم. ولقد ترجمت البالغة القراآنّية هذا التقارب  وفق الت�سور االإ
ن�سان(، بني )املتعايل/ واملتداين( بالتعبري املوجز واملبا�سر  بني: )اهلل/ واالإ
من خالل فعل ال�سجود دومنا ت�سوير جمازّي اأو زخرفة تاأطريّية. ويف هذا 
يجاز يتجّلى جانب من جوانب جمالّيات الن�ّص القراآيّن.. وعليه.. فحينما  االإ

يدرك ال�ساجُد �ساآلة حجَمه؛ يدرك عَظَمة اخلالق جل جالله. 
وهكذا تتمّخ�ص حركة هبوط امل�سّلي املنتهية بو�سع ال�سجود يف ال�سالة 
جل  هلل  ن�سان  االإ عبودّية  لتاأكيد  ممار�سة  وهو  خلالقها،  الذات  خ�سوع  عن 
على  العبَد   ُيحفز  مّما  ورّبه،  العبد  بني  امل�سافة  عملّيًا… اختزال  جالله 
ال�سجود  اأ�سباب اال�ستحابة… مفهوم امل�سافة يف  مزيد من الدعاء لتهيئة 
فبقَدر  ـ  املكانّية  املاّدّية/  للمقايي�ص  يخ�سع  ال  عقائدي«  »معنوّي/  مفهوم 
كرث علّوًا من جميِع  على/ االأ بعلّو قْدر اهلل جل جالله )االأ العبد  ما يعرتف 

املخلوقات(؛ تتقارب امل�سافة املعنوّية بينهما:
ـ{ ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ } 

)البقرة/ �86(.
ح�سا�ص ال�سجودّي يف ال�سالة اإىل �سلوٍك خارَجها؛  ال بّد اأن ينعك�ص هذا االإ
يف دائرة احلياة اليومّية، وعنه تنبثق اأخالقّية امل�سلم يف تعامله: مع النف�ص 
خرين يف العالقات واملعامالت.. ومع اهلل  يف امل�ساءالت واملحا�سبات.. ومع االآ

جل جالله يف الطاعات والعبادات. 
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يف ال�سالة نكتب ا�سم الل باأج�سامنا:  
الركعة يف ال�سالة من مقاطع حركّية جزئّية يف منظومة؛ ميكن  تت�سّكل 
لفظ  بر�سم  يوحي  جتريدّي  ت�سكيٌل  جُمملها  يف  اأّنها  على  نخّرجها  اأن 

اجلاللة»اهلل«.
اّلالمني..  �سكل  تر�سم  الركوع  وحالة  لف..  االأ �سكل  تر�سم  القيام  فحالة 
امتلك  اإن  اأو  التخريج؛  هذا  �سّح  فاإن  الهاء..  �سكل  تر�سم  ال�سجود  وحالة 
قناع ما تطمئّن له املخّيلة )مع مراعاة التجريد( ـ فاإّن هذا الت�سّور  من االإ
وجمالّياتها  ال�سالة  تعبريّية  اإىل  تف�سريًا جديدًا  ي�سيف  ال�سالة  حلركات 

ذهان. رمّبا كان غائبًا عن االأ
4 -  جمالية احلركة يف  احلّج 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ       ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   }-
ڻ ڻ ۀ   ۀہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ 

ڭ ڭ ڭڭ} )اآل عمران/ 96 - 97(.
داء  الأ »مّكة«  امل�سلم  يق�سد  اأن  وهو  �سالم اخلم�سة،  االإ اأركان  اأحد  احلّج  
ومن  مر�ساته)2(.  وابتغاء  تعاىل  اهلل  مر  الأ ا�ستجابة  وال�سعائر)�(  املنا�سك 
�سّحة  اال�ستطاعة  من  ويفهم  واال�ستطاعة،  البلوغ  احلّج  وجوب  �سروط 
يف  �سواًء  والراحلة؛  الزاد  ر  وتوفُّ ال�سفر،  م�ساّق  حتّمل  على  والقدرة  البدن 
ّن احلّج عبادة تتطّلب ال�سفر ال�ساّق وقطع  الرّب اأم البحر اأم اجلّو. وذلك الأ
على  اأّكدنا  واإمّنا  ک گ     گ گ } )احلج/27(.   } الطويلة:  امل�سافات 
اأداء منا�سك احلّج يتطّلبهما.  ّن اجلانب احلركّي يف  اال�ستطاعة والقدرة الأ
ومبا اأّن للحّج مو�سمًا معروفًا )املواقيت الزمانّية()3(، ومكانًا مق�سودًا )مّكة 

�- ينظر: البي�ساوي، تف�سريه ،290/2 . 
2- ينظر: ال�سّيد �سابق، فقه ال�سّنة، �/625. 

3- اأ�سهر احلّج : �سّوال، ذوالقعدة، ذواحلجة ) اأوُع�ْسٌر منه(.  تنظر: البقرة/�89،�97. 
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املكّرمة( التي ُيحرُم احلجيج اإليها من )املواقيت املكانّية( )�(، فاإّن املنظومة 
فعال احلّج واأداء منا�سكه متلك من املقّومات الق�سدّية.. ذة الأ احلركّية املنفِّ

والزمكانّية ما يهبها �سفة التكامل الفّعال يف تر�سيخ االقتناع باالنتماء اإىل 
العقيدة ال�سمحاء؛ التي ي�سّكل احلّج اأحد اأركانها.

قبال احلجيج  اأ�سفنا هذه القيم االعتبارّية اإىل الت�سكيل احلركّي الإ فاإذا 
هائلة  كتلة  ل  ت�سكِّ ة  ب�سريَّ لوحة  اأمام  �سنقف  فاإّننا  عميق(..  فّج  كّل  )من 

املنا�سك، حيث { پ ڀ   اأخالقّيات  توؤّكده  فيها من جمالّيات احلركة ما 
عناء  من  يخّفف  مّما  )البقرة/�97(،  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ} 

الزحمة؛ وينّظم حتّركات الكثافة الب�سرّية الهائلة..
.القدوم:

{ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک   ک گ            
گ گ  } )احلج/27(.

اأطراف املعمورة م�سارات  املكّرمة من كّل  اإىل مّكة  توّجه احلجيج  ي�سّكل 
�سعاعّية مّتجهة نحو مّكة، وهي بذلك تتحّلق يف دوائر ت�ستوعب حميط الكرة 
ر�سّية، وتت�ساغر حلقاتها لتتمركز حول الكعبة امل�سّرفة حميطة بها. وهذا  االأ
منتظم  ب�سكٍل  �سنة  كّل  يتكّرر  ر�سّية  االأ الكرة  �سطح  على  ال�سخم  التحّرك 

زمان!.     �سالم بجمالّية حركّية ال نظري لها، وعلى مدى االأ في�ِسم االإ
الرجال  راجل..وقّدم  جمع  ويف  راجل،  جمع  رجااًل(  )ياأتوك  تعاىل  قوله 
على الركبان يف الذكر لزيادة تعبهم يف امل�سي. وقوله تعاىل )وعلى كل �سامر 
ياأتني( ال�سامر البعري املهزول الذي اأتعبه ال�سفر، فو�سفها اهلل تعاىل باملاآل 
الذي انتهت عليه اإىل مّكة، وذكر �سبب ال�سمور، اأي: اأّثر فيها طول ال�سفر. 

بل )ياأتنَي( تكرمة لها لق�سدها احلّج مع اأربابها )2(. ورّد ال�سمري اإىل االإ

حدهما اأن يتجاوزهما دومنا اإحرام. ماكن التي ُيحرم منها احلجيج واملُعتمرون، وال يجوز الأ �- االأ
حكام القراآن، 39/�2.  2- ينظر: القرطبي، اجلامع الأ
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الطواف: 

فا�سة.. وطواف  الطواف حول الكعبة اأنواع : طواف القدوم.. وطواف االإ
الوداع.. وطواف التطّوع . وللطواف ت�سكيله احلركّي الدورايّن، وله جمالّيته 
فاأّما  روع..  االأ وهي  الروحّية  جمالّيته  وله  بالذات،  منها  واملرئّية  احل�ّسّية؛ 
ُم�سريًا  اأو  ُم�ستلمًا  �سود  االأ احلجر  حُماذيًا  الطائف  فيبداأ  الطواف  كيفّية 
اأمكنه  اإن  ُمْرماًل  ال�ساعة  عقرب  بعك�ص  ويدور  ي�ساره،  على  البيت  جاعاًل 
الرَمل، وُيِتّم يف طوافه �سبعة اأ�سواط. ثّم ي�سّلي ركعتني عند املقام)�(.  اإذا 
فاإّن  احلجيج..  م�سارات  من  وىل  االأ احللقة  ي�سكّل  القدوم(  )طواف  كان 
اأركان  من  ركن  )وهو  النحر  يوم  الزيارة  طواف  اأي:  فا�سة(  االإ )طواف 
وىل بالثالثة. ونق�سد  احلّج( ي�سّكل احللقة الو�سطّية التي تربط احللقتني االأ
اجلوانب  واأّما   . احلّج  واجبات  من  وهو  الوداع(  )طواف  الثالثة  باحللقة 
اجلمالّية يف الطواف؛ فتبدو يف م�سهد اجلموع الوفرية من احلجيج رجااًل 
حرام البي�ساء، والن�ساء يطفن معهم من حول الكعبة.  وهم يرتدون ثياب االإ
والعاكفني  للطائفني  امل�سجد  تُطهري  يف  احلركّي  بالت�سكيل  اجلمال  ويلتقي 
يات التي فيه لت�سّكل  ع ال�سجود ، وينبثق جمال امل�سجد احلرام من االآ والركَّ

جمالّية روحّية متّيزة، حيث اخل�سوع والتقّرب اإىل اهلل تبارك وتعاىل.
ويف الوقت الذي تاأخذ احلركة يف الطواف �سكاًل دائرّيًا؛ فاإّن حركة ال�سعَي 
بني ال�سفا واملروة �سبعة اأ�سواط اأي�سًا تاأخذ �سكاًل م�ستقيمًا ذهابًا واإيابًا، مع 

ت�سارع حينًا وتباطوؤ حينًا اآخر.  
الوقوف بَعَرفة: 

ذلك  ومع  احلركّي.  املظهر  مقابل  يف  بعرفة  الوقوف  ُيحت�َسب  اأن  ميكن 
فاإّن جتمهر احلجيج فوق »جبل الرحمة« ومن حوله يف االمتدادات الوا�سعة 
حرام ي�سّكل م�سهدًا رائعًا يف تقومي جمالّية املرئّيات  مّت�سحة ببيا�ص ثياب االإ

�- ينظر: ال�سيد �سابق، فقه ال�سّنة، �/693ـ696. 
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فا�سة )�( برفق و�سكينة مع التلبية والتهليل والتكبري  املكانّية الوا�سعة..اإّن االإ
من »عرفة« بعد غروب ال�سم�ص اإىل »املزدلفة«)2( للمبيت فيها ت�سّكل حتّركًا 

لكتل ب�سرّية غاية يف اجلالل واجلمال: 
فا�سة: االإ

ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  ـ{ 
ڌڌ  ڎ ڎ     ڈ } )البقرة/ �98(.  

بالبيت  الطواف  ثّم  التق�سري،  اأو  واحَلْلق  الذبح  ثّم  الرمي،  ويتواىل 
فالتحّلل..واملبيت مبنّى.

وقوله تعاىل:
ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  -{ھ 

ڭ } )احلج/ 29(.
ال�سحايا  نحر  بعد  ليق�سوا  ثّم  اأي:  تفثهم(  ليق�سوا  )ثم  تعاىل  قوله   «
�سعث  واإزالة  اجلمار  ورمي  كاحللق  احلج  اأمر  من  عليهم  بقي  ما  والهدايا 
ونحوه.. وقيل  التفث منا�سك احلّج كّلها)3(. وقيل: » التفث: نتف ال�سعر وق�ص 
اإىل  حرام  االإ من  اخلروج  وكاأّنه  املحرم  على  يحرم  ما  كّل  وتنّكب  ظفار  االأ
يف  املذكور  الطواف  العتيق(  بالبيت  )وليّطّوفوا  تعاىل  وقوله   .)4( االإحالل« 

فا�سة الذي هو من واجبات احلّج )5(. ية هو طواف االإ هذه االآ

�- اأف�ستم: دفعتم بكرثة اأو نفرمت »ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، 4�5/4. 
م�ساعر،                      وجمعه  متعبداته  من  املتعّبد  امَلْعَلم  هو:مزدلفة..وامل�سعر:  احلرام«  »امل�سعر   -2

 ينظر: الهائم،التبيان يف تف�سري غريب القراآن،�/�24.  
حكام القراآن، 49/�2.  3- القرطبي، اجلامع الأ

4- ابن منظور، ل�سان العرب 2/ �20. 
5- القرطبي، امل�سدر ال�سابق، 50/�2.
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اإىل  مغادرين  موّدعني  ِوجه  كّل  اإىل  ينطلق احلجيج  الوداع،  وبعد طواف 
ديارهم، لرت�سم لوحة الوداع. فاالن�سراف يتّم يف كّل وجه على هيئة خطوط 

�سعاعّية اإىل اأنحاء املعمورة بّرًا وبحرًا وجّوًا.
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اخلامتة
وتوفيقه،  تعاىل  اهلل  بحمد  الر�سالة  هذه  مطاف  خامتة  ندرك  ونحن 

ل اإليها البحث، واأهّمها: ن�ستطيع ا�ستعرا�ص النتائج التي تو�سّ
كما  علمّية معجزة.  اإ�سارات  فيه  لكّن  كتاب علم حم�ص؛  لي�ص  القراآن   -
اأّن القراآن لي�ص كتاب اأدب حم�ص، ومع هذا كان اأ�سلوبه املعجز �سبًبا لوجود 
هداية  كتاب  هو  الكرمي  فالقراآن  هذا  ومع  والبالغة،  كالنحو  كثرية،  علوم 

ودعوة اإىل االإميان احلّق.
- ت�سخي�ص العديد من الظواهر واملظاهر الطبيعّية من خالل اال�ستعارة 
ة..  البيانّية ومنحها �سمة احلياة لتدّب فيها احلركة، والتعدّية منها بخا�سّ
فالنجم وال�سجر ي�سجدان هلل تبارك وتعاىل، واإن كّل �سيء من خملوقات اهلل 
دراك  ي�سّبح بحمد اهلل تعاىل. اإّن منح العنا�سر غري احلية �سفة احلياة واالإ

ن�سان لُيح�سن التعامل والتعاطف معها. واحلركة يجعلها قريبة من االإ
- قد تكون احلركة م�سرًحا بها ب�سكل مبا�سر، وقد يعرب عنها ب�سكل غري 
مبا�سر َكَمدِّ الظّل املُعربِّ عن حركة ال�سم�ص وتعاقب حلظات الزمان. وتظهر 
املجاز؛            اأو  التعري�ص  اأو  البيانّية  الكناية  خالل  من  الظاهرة  هذه  مالمح 

يجاز.  ال �سّيما يف ال�سياقات التي تتطّلب االإ
اأنواع احلركة وجماالتها يف اخلطاب  العديد من  الدرا�سة على  وقفت   -
املقبلة  واحلركة  الهابطة،  واحلركة  ال�ساعدة  احلركة  منها:  القراآين، 
واحلركة املدبرة، واحلركة اجلانبية واحلركة االنت�سارية  واحلركة املوجية، 
واحلركة  ال�سمعية  واحلركة  االن�سيابية،  واحلركة  املتكررة   واحلركة 

الب�سرية، وغريها...
فعال اللغوّية ب�سورة  - تتج�ّسد احلركة باأنواعها واجّتاهاتها من خالل االأ
مبا�سرة. يف حني ير�سم اال�سم �سورة لكائن اأو ملعنى، فاإذا اقرتن هذا بذاك 
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ت�سّكلت لدينا �سور توحي باحلركة.
تعني  يعني احلياة، واحلياة  اإّن اجلمال  اإىل مقولة:  اأن نطمئّن  - ميكننا 
احلركة، وبالتايل ي�سّح اأن ن�ستنتج اأّن اجلمال كامٌن يف احلركة؛ اإن مل نقل 

اإّن اجلمال هو احلركة ذاتها. 
ية التي ت�سّور اأفعال النا�ص اأّن الرزق، واإن كان حمتوًما،  - ُي�ستدّل من االآ
ر�ص للح�سول  فاإّن اهلل تعاىل قد َوَكَل ابَن اآدم اإىل ال�سعي وامل�سي يف مناكب االأ

�سالم دين حركة وعمل. على الرزق، وهذا يعني اأّن االإ
يقاع ال�سريع، ب�سكل اأو�سح يف ال�سور  - تالحظ احلركة، ال �سّيما ذات االإ
وقع  ذات  بفوا�سل  منتهية  ق�سرية  بعبارات  تتمّيز  الغالب  يف  ّنها  الأ املّكّية؛ 

ورنني.
الروحّي،  العامل  اآفاق  اإىل  املاّدّي  العامَل احل�ّسّي/  - تتعدى �سَوُر احلركة 
وتتجاوز عامَل ال�سهادة اإىل عامل الغيب. وكما اأّن للحركة اأوجهها اجلمالّية يف 

م�ساهد اجلّنة، فاإّن لها اأوجًها ت�سّور قبح العذاب يف م�ساهد اجلحيم.
- اإن احلركة يف القراآن الكرمي اأكدت على اقرتان االإميان بالعمل ال�سالح؛ 

فهي اأخالقية هادفة، ملتزمة وم�سوؤولة.
ركان اخلم�سة: يف  �سالم اأبعاد حركّية بادية من خالل االأ - للعبادة يف االإ

ال�سالة ويف احلّج ب�سكل مبا�سر. 
للزمان  يح�سب  واقعيًّا،  يكون  اأن  اإىل  ن�سان  االإ توجه  احلركة  درا�سة   -

ن�سان.  عمال حُت�سى على االإ ّن العمر مكتوب، واالأ ح�ساباته؛ الأ
التي  اأوقاتها  فلل�سالة  امل�سلم،  حلياة  تنظيم  واحلركة:  الزمان  ففي   -
م اليوم.. ولل�سعائر موا�سمها ومواقيتها الدورّية كاحلّج وال�سيام؛ وهو  تنظِّ

ما يوجب على امل�سلم اأن يعَي غاية وجوده.
ر�سده  يف  فقط  لي�ص  �سمولّية،  روؤية  امل�سلم  منحت  الكونّية  احلركة   -
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للظواهر الكونّية، واإمّنا يف كل �سلوكه جتاه البيئة واملجتمع.
�سالم كان يعي�ص حياة رتيبة متكّررة يخّيم عليها  ن�سان العربّي قبل االإ - االإ
ِظلُّ ال�سكون، وتفّجرت حركّيته مع انبعاث الر�سالة املحّمدّية؛ حيث تو�ّسعت 
غاية  للحياة  فاأ�سبحت  والوجود،  الكون  واملوت، يف  تفكريه يف احلياة  اآفاق 
�سالمّية اإاّل مظهر  مهّمة و�سامية، تتمحور حول عقيدة التوحيد. وما الفتوح االإ
والقبح، وغر�ص  والباطل  ال�سر  العربّي الجتثاث  ن�سان  االإ عملّي على حتّرك 

قيم االإميان والف�سيلة خارج اجلزيرة.
التوحيد  ظّل  يف  املجتمعات  د  توحُّ جند  �سالمّية  االإ اجلمالّية  اإطار  يف   -
د اهلل تبارك وتعاىل، وتتوّجه يف  لهّي، فقد غدا امل�سلمون اأُّمة واحدة توحِّ االإ

ال�سالة اإىل قبلة واحدة اأينما كانوا وحيثما اأقاموا.
اأّن  البحث  وقد بني  املجّرة.  دائبة يف  الذّرة كما هي  دائبة يف  - احلركة 
احلركة، عموًما، هادفة ال مكان لل�سدفة يف هذا التنظيم احلركّي الدقيق 

لهّية والتقدير الرّبايّن اأّوال واآخًرا. الذي يخ�سع للم�سيئة االإ
طريق  فهي  دائمة؛  لغاية  حمّددة  و�سيلة  ن�سايّن  االإ املنظور  يف  احلياة   -
ن�سان امل�سلم اأن يعتني بهذا الطريق لي�سل  خرة، ومن هنا وجب على االإ لالآ

اإىل غايته ب�سالمة واأمان. 
ن النظام الكوين لو كان �ساكًنا ملا وجدت  - احلركة نعمة من نعم اهلل؛ الأ
ر�ص، ولو كان هذا النظام خمتال، ولو باأقلِّ القليل، لتغرّيت  احلياة على االأ

ر�ص. طبيعة احلياة على �سطح االأ
ن�سان  - اأظهر البحث م�ساألة القوامة، فال اإفراط وال تفريط يف عالقة االإ
نا�سبها  وال  اآلهة،  منها  امل�سلم  يجعل  فلم  حوله.  من  وبالطبيعة  ن�سان،  باالإ

العداء.. فاجلميع ي�سّبح با�سم اهلل تعاىل ويدين بالوالء هلل تبارك وتعاىل.
- اأ�سار البحث اإىل اأّن قيام ال�ساعة لي�ص لغاية انتقامّية، واإمّنا للحّد من 
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ا،  اأبديًّ لي�ص  حتّركه  ّن  الأ تعاىل؛  اهلل  قّدر  ما  ح�سب  والوجود،  الكون  حركّية 
احل�ساب  اإجراء  جل  الأ م�سّمى،  اأجال  الكون  هذا  يف  للحياة  فاإّن  وكذلك 
واجلزاء. فالقيامة لي�ست انتقاًما من الكائنات، وال عقاًبا للب�سر؛ واإمّنا هي 

ا�ستجابة مل�سيئة غائّية وق�سدّية عادلة.
تكون  ال  وعنا�سره  اأجزائه  حركة  فاإّن  كّلّية،  حركة  الوجود  يف  اأّن  مبا   -
خر؛  مبعزل عن عموم حركة الكون، وعن حركة بع�سها بالن�سبة للبع�ص االآ

يف منظومة متكاملٍة.
القراآن  اأثبته  مّما  كثرًيا  اكت�سف  قد  احلديث  العلم  اأّن  البحث  وجد   -
الكرمي.. وكان للقراآن ق�سب ال�سبق يف االإعالن عن تلك احلقائق العلمّية.. 
جيال ال�سابقة مل تقف على ما قد اأ�سار اإليه القراآن الكرمي يف تلك  غري اأّن االأ
املتعاقبة على  جيال  لالأ القراآن  ا�ستمرار عطاء  على  يدّل  ما  وهو  املجاالت؛ 

مدى الزمان، كّل جيل ح�سب قدراته اال�ستيعابّية، فهو دائًما يقّدم اجلديد.
�سيء  فكّل  لهّي،  االإ العدل  تعك�ص  القراآيّن  املنظور  يف  التوازن  ظاهرة   -
هو  الذي  امليزان  امليزان؛  وو�سع  ال�سماء  �سبحانه  اهلل  رفع  اأن  منذ  موزون 
ماد احلركّية املنتظمة واملتنا�سقة يف احلياة.. واهلل قد خلق كّل �سيء  رمز لالآ

بقدر، و�سّن لكّل �سيء طريقته الوظيفّية يف الوجود واحلياة.
اأّن  احلركّية  والرتبية  الريا�سّي  والطّب  والف�سلجة  الت�سريح  علوم  تقرُّ   -
�سّم اأقّل  ن�سان، فاالأ ذن الداخلّية حتتوي على مراكز التوازن احلركّي لالإ االأ
عمى اأقّل قدرة على االحتفاظ  عمى، واالأ قدرة يف ال�سيطرة على توازنه من االأ

ر لنا م�ساألتني: بتوازنه مّمن يتمّتع بنعمَتي ال�سمع والب�سر، وهذا يف�سِّ
احَلَركيِّ  التوازن  الكرمي نقل مفهوم  القراآن  اأّن  وىل: مفادها  االأ -امل�ساألة 
من حقل الداللة اجل�سدّية )الف�سلجّية( اإىل حقل الداللة الفكرّية )العقدّية( 
عن طريق املجاز اللغوّي )البالغّي(، وبذلك جّرد الكّفار وامل�سركني من اآلّية 
مِّ وبالُعْمي؛ فهم ال ميتلكون القدرة على جماوزة  التوازن حينما و�سفهم بال�سُّ
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املهابط اأو جتنُّب ال�سقوط.
لنا  ح  تو�سّ اآنًفا  املذكورة  العلمّية  احلقيقة  اأّن  مفادها  الثانية:  -وامل�ساألة 
القراآن الكرمي..  الب�سر حيثما اقرتن فعالهما يف  ال�سمع على  دم  تقُّ �سبب 

واهلل تعاىل اأعلم.
- القاعدة الفيزيائّية تقرُّ باأنَّ اجل�سم يوؤول اإىل ال�سقوط اإذا خرج مركز 
ن�سان يف  االإ ثقل  مركز  اأّن  على  د  توؤكِّ احلركّية  والرتبية  قاعدته..  ثقله عن 
الكّفار  حالة  ي�سف  يات  االآ من  عدد  يف  الكرمي  والقراآن  قدميه..  اأخم�ص 
اأّن  اأي:  عقاب.  االأ على  االنقالب  اأو  واالرتداد  بالنكو�ص  ين  املرتدِّ وهيئة 
اإليها-  �سارة  االإ ال�سبق يف  العلمّية -وله  الكرمي يحيل هذه احلقيقة  القراآن 
)فكرّي/  حقل  اإىل  اجل�سمايّن(  )املاّدّي/  حقلها  من  الداللة  ينقل  مبجاز 
(. وبذلك يقيم احلّجة، مبنطق علمّي دقيق واإطار جمايّل بليغ، على  َعَقِديٍّ
واالنقالب  التوازن  بفقد  )املعنوّي(  ال�سقوط  اإىل  يوؤوالن  واملرتّد  الكافر  اأّن 

عقاب. على االأ
هذا ما ي�ّسر اهلل لنا اأن نورده يف هذه اخلال�سة، وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل، 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني.







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      






