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f

املقدمة

      احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين، سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

بيوم  املتعلقة  باملشاهد والصور  املكية احلافلة  السور  التكوير من  أما بعد... فسورة       
القيامة، التي حتاكى الفكر العريب يف وقت نزوهلا وقد احتوت عىل عدة أساليب يف إيراد 
املعنى املروع، كام تضافرت كل املستويات اللغوية لرسم املشاهد بإيقاعات تناسب تلك 

املشاهد.
     ويف هذا البحث الصغري قسمت املباحث حسب املستويات اللغوية املعروفة: املستوى 

الصويت، واملستوى الرصيف، واملستوى الرتكيبي، واملستوى الداليل.
     وقد بينت يف كل مستوى أمهية ذلك يف رسم املعنى وتوضيحه بشكل يدل عىل اإلعجاز 
اللغوي يف هذِه السورة عىل قرصها فهي مملوءة باحلشد الفني الذي خاطب بلغاء العرب 
يف ذلك الزمان وبأساليبهم البالغية نفسها يف الكالم إال أن القرآن تفّوق عليهم يف كل 

مستويات اللغة.
     ويف اخلتام َأسأل اهلل أن يوفقني يف هذا البحث ويكرمني بنعمة اإلخالص وهيديني 

سواء السبيل.
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املبحث األول
املستوى الصوتي

     إنَّ النغامت يف القرآن لتنبعث حتى يف اللفظة املفردة يف كل آية من آياته، فتكاد تستقل 
–بجرسها ونغمها وظالهلا- بتصوير مشهد بديع األلوان.

     واألمثلة يف هذِه املشاهد كثرية، وكلها تشري إىل أن جرس املفردات القرآنية وظالل 
خياهلا يوحيان باملعنى قبل أن يوحي املدلول اللغوي به ومن ذلك قوله تعاىل: )َفاَل ُأْقِسُم 

َس ()1(. ْبِح إَِذا َتنَفَّ ْيِل إَِذا َعْسَعَس * َوالصُّ بِاخْلُنَِّس * اجْلََواِر اْلُكنَِّس * َواللَّ
     فهمس السني املكررة، وخفة وقعها يف األذن يوحيان بظالل النعومة وراحة النفس، 
ويف )عسعس( و)تنفس( جرس يوحي بداللة املعنى إذ يرسم صورة حسية إلقبال ظالم 
الليل بآفاقه املرتامية... ثم انفالت الصبح من خمبأ الليل وسجنه، وما يصحبان ذلك من 

صحوة الكون، ودبيب احلياة يف أرجائه)2(.
اخلنس،  )اقسم،  تعاىل  قوله  يف  وذلك  اآليات  هذِه  يف  السني  حرف  تكرار  كذلك       
عسعس، تنفس(، وصوت )الصاد( القريب من صوت السني يف قوله تعاىل )الصبح( 

حيث يشرتكان يف كوهنام من أصوات )الصفري(،)واهلمس(.
العام لآليات  للسياق  مناسبة  القسم  ألفاظ  أكثر  )أقسم( ألنه  الفعل  استخدم       وقد 
الالحقة وأصوات )اخلاء( يف )اخلنس(، والكاف يف )الكنس(، واحلاء يف )الصبح( والتاء 
والفاء يف تنفس نالحظ أن األصوات املهموسة تشكل هامشًا دالليًا واضحًا يعرب بدقة 
وشفافية عن الصور التي أرادت هذِه األلفاظ التي ترسمها ))فَعل االجرام التي ُذكرت 

)1(  سورة التكوير اآليات: 15- 18.
)2(   التصوير الفني يف القرآن: 529.
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كائنات ليلية وصورة الصبح الوحيدة كانت يف وقت الفجر وكل تلك الوحدات الزمنية 
حركة  من  األلفاظ  تلكم  إلينا  توحيه  بام  نتحسس  أن  ويمكن  والسكون  باهلدوء  تتسم 
نلمح فقط  أننا ال نسمع حلركتها صوتًا بل  الرغم من عظمة أجرامها إال  األجرام عىل 

تغيري مواقعها يف القبة الساموية فهي أجرام سيارة)1(((.
حلقي  رخو  صوت  وهو  )العني(  صوت  تكرر  حيث  )عسعس(  لفظة  إىل  ونعود       

جمهور، وصوت )السني( وقد سبق احلديث عنه.
اجْلََواِر  بِاخْلُنَِّس *  ُأْقِسُم  )َفاَل  تعاىل:  قوله  أكثر،  أو  الصويت: لصوتني  التكرار       ومن 
يف  متاثلت  فإهنا  املقطعي   بنائهام  يف  )الكنس(  و  )اخلنس(  كلمتي  اتفاق  فمع  اْلُكنَِّس(، 

صويت )النون والسني(وهو ما يسميه البالغيون باجلناس الناقص.
       كام أن التكرار الصويت هلذِه األصوات جمتمعة ومتفرقة تأيت عن قصدية كاملة من 
جمسدة  بعضها  مع  وتنسجم  لتنسبك  طواعية  وبكل  وتعاىل  سبحانه  احلق  وهو  املبدع 
النظم القرآين املعجز، ثم أن هذِه األصوات تأيت يف النص القرآين بام يوافق املعنى ويعرب 
عربت  الذي  املعنى  مع  منسجمة  نوع  لكل  معينة  صفات  ذات  أنواعها  فتكون  عنه، 
أو  الكالم عىل أحوال األشقياء وأنواع عذاهبم والتكبيت هبم  عنه وأبرزته، فمثاًل عند 
احلديث عن أهوال يوم القيامة نالحظ حضور األصوات الشديدة املجهورة التي تتوافق 
وهذا املعنى أما عند الكالم عىل النعيم الذي أدخره اهلل ألوليائه املؤمنني أو احلديث عن 
مواضع االعتبار فنرى جميء أصوات مهموسة متفقة مع املعنى ومعربة عنه، فعن أنامط 
التتابع  فهذا   ) ْت  ُحرِشَ اْلُوُحوُش  )َوإَِذا  تعاىل:  قوله  السورة  هذِه  يف  املعرب  التكرار  هذا 
الصويت للحاء والشني يرتك يف احلس حال تلك الوحوش وصورهتا يف يوم القيامة فهي 
يف  الشاردة  وهي  اهلول  من  تتجمع  وانزوت  فحرشت  واهلول  الرعب  هاهلا  قد  )نافرة 

)1(   السور املكية دراسة بالغية أسلوبية: 188.
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الشعاب، ونسيت خماوفها بعضها من بعض()1(.
فجرس هذين الصوتني يعرب عن حالة اهللع واخلوف التي تعيشها تلك الوحوش فتنزوي 
وتضطرب من هول املوقف والنتيجة فإن جرس األصوات يف القرآن الكريم يأيت ملبيًا 
حلاجة املعنى والسياق فإذا ما جاء املعنى رقيقًا شفافًا هادئًا جاءت أصواته حماكية له بام 
يتالئم معه وجيسده، أي ان تكرار األصوات يف القرآن الكريم هو وسيلة يتخذها السياق 

القرآين للتعبري عن معانيه واغراضه.

الفاصلة القرآنية

        تنقسم الفاصلة يف هذِه السورة عىل ثالثة أنساق كل من هذِه األنساق الثالثة تعرب 
عن املعنى الذي حيمله ذلك النسق.

        لذا نجد ارتكاز النسق األول عىل حرف التاء الساكن وهو مهموس ومع اهلمس 
شدة وانفجار فيحقق اهلمس أزيزا فيه شدة راعبة أما االنفجار فيتحقق حينام ينطبق عىل 
أربع  )التاء( يف  الفاصلة  هذِه  وترتدد  عالية،  هوائية  كمية  مع خروج  الفم  اعضاء  مجيع 
عرشة آية األوىل وهي )كورت، وانكدرت، وسريت، وعطلت، وحرشت، وسجرت، 

وُزّوجت، وسئلت، قتلت، ونرشت، وكشطت، وسعرت، وأزلفت، وأحرضت(.
)انفعلت(  )انكدرت( جاء عىل  ما عدا  ُفِعّلت  الفاصلة عىل صيغة       كام جاءت هذِه 

مضعف ثالثي مزيد وكل زيادة يف املبنى تقابلها زيادة يف املعنى.
عسعس،  الُكنس،  )اخلنس،  السني  بصوت  فيه  الفواصل  انتهت  فقد  الثاين:  النسق  أما 
النعومة  بظالل  ويوحي  األذن  يف  وقعها  وخفة  املعنى  بداللة  يوحي  فاجلرس  وتنفس. 

وراحة النفس. 

)1(   يف ظالل القرآن: 478/2.
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كوهنام  يف  يشرتكان  ألهنام  )امليم(  و  تارة  )النون(  بـ  الفاصلة  فتحدد  الثالث  النسق  أما 
صوتني أغنني)1(   .

املوازنات الصوتية

منه،  ومتنوعة  خمتلفة  أنامط  خلق  يف  وتسهم  بااليقاع  ترتبط  الصوتية  املوازنات  إن       
تتامشى واملعنى الذي تعرب عنه تلك املوازنات الصوتية، ثم إنَّ هذِه املوازنات التي تتكون 
بنائها املقطعي وبعض أصواهتا تتناسب تناسبًا يطرد  من وحدات معجمية متساوية يف 

مع اإليقاع.
     فكلام كانت هذِه املوازنات معربة عن معنى القوة والشدة يف وصف العذاب وأحوال 
إن  اما  عالية،  نغامت  ذا  شديدًا  قصريًا  رسيعًا  االيقاع  كان  القيامة  يوم  والكون  الناس 
جاءت لتعرب عن النعيم ووصف اجلنة فإن االيقاع سيكون هادئًا مسرتساًل مناسبًا هلذِه 
َجْت (،  َرْت * َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ املعاين ومن هذِه املوازنات قوله تعاىل: )َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ
إليه  السامع ويشده  انتباه  نبضه بحيث جيلب  زمنه ورسعة  اإليقاع وقرص  بقوة  فنحس 
هبذِه الدفقات املوسيقية املتتابعة، وهذا يتناسب مع موقف احلرش يوم القيامة، فاملوازنات 
الصوتية يف القرآن الكريم عمومًا جاءت لتخدم الغرض القرآين وتعرب عن غايته وقصده 
ثم أهنا خلقت إيقاعا يتالئم وذلك املعنى الذي عربت عنه من حيث طول زمنه وقرصه 
خدمة  يف  بارز  دور  هلا  فكان  بطئه،  أو  ورسعته  رخاوته  أو  وشدته  قوته،  أو  هدوئه  أو 
النسق ومعناه وتنوع إيقاعه الذي استحوذ عىل النفس وجيذهبا إليه جذبًا فهذا التفاوت 

يف مقاصد اآلية وموضوعاهتا صحبه تغري يف طبقة اإليقاع املوسيقى فيها)2(.

)1(   ينظر جرس األلفاظ وداللتها 138.
)2(  اجلرس واإليقاع يف لغة القرآن.
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النـــرب

     النرب يف اللغة: )النرب بالكالم اهلمزة، قال: وكل يشء رفع قعد نربه، والنرب مصدر نرب 
احلرف نربًا مهزه... يقال نرب الرجل نربة إذا تكلم بكلمة()1(.

      أما يف اإلصطالح فقد عرفه الدكتور إبراهيم أنيس حيث قال النرب نشاط يف مجيع 
النطق  النطق بمقطع منبور نلحظ أن مجيع أعضاء  النطق يف وقت واحد ،فعند  أعضاء 

تنشط غاية النشاط )2(.
     ومن مظاهر النرب يف هذه السورة قوله تعاىل: )َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسِئَلْت (، فيظهر دور النرب 
بوصفه فونيام معربًا يف اللغة العربية مع اهلمزة يف هاتني الكلمتني فـ )املوؤدة( مأخوذة 
الياء وشتان بني  الفعل )وأد( ولوال اهلمزة ألصبحت )واد( اساًم منقوصًا حمذوف  من 
املعنيني، فضاًل عن ذلك فإن كلمة )سئلت( مأخوذة من الفعل )سأل( املهموز الوسط، 
وفرق جد كبري بني الفعل سال غري املهموز من الفعل املهموز وهكذا نرى أمهية النرب 

الذي يأيت مع اهلمزة يف هذِه الكلامت.
ومن مظاهر النرب األخرى هي التضعيف ومد حروف املد، شاهدنا عىل هذا األخري يف 
ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي *  ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم * ِذي ُقوَّ هذِه السورة وهو قوله تعاىل: )إِنَّ
ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي * َوَما َصاِحُبُكم بَِمْجنُوٍن * َوَلَقْد َرآُه بِاأْلُُفِق امْلُبنِِي * َوَما ُهَو َعىَل اْلَغْيِب 
ْلَعامَلنَِي * ملَِن َشاء  بَِضننٍِي * َوَما ُهَو بَِقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم * َفَأْيَن َتْذَهُبوَن * إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّ

ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم * َوَما َتَشاُؤوَن إاِلَّ َأن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلنَِي (.
     أما بقية الفواصل التي ال تنتهي هبذا املقطع فنرى مواضع النرب عليها عىل املقطع الذي 

)1(  ينظر لسان العرب /مادة نرب.
)2(  ينظر األصوات اللغوية 169.
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قبل اآلخر كام يف قوله تعاىل: )كّورت( و )ُسّجرت( و )زّوجت(.
     وهو من مظاهر النرب بالتضعيف ومعلوم أن التضعيف من دالالته أنه يدل عىل شدة 
احلدث كام يف قولنا )َقطَع( )وقّطع( فقّطع تدل عىل الشدة يف التقطيع اكثر من قطع فوزن 

كل من هذِه األلفاظ سيكون:
كّورت  ُفّعلت
سّجرت ُفّعلت
زوجت  ُفّعلت

❏     ❏     ❏
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املبحث الثاني
املستوى الصريف

     املستوى الرصيف من اجلوانب املهمة يف الدراسات اللغوية واإلسلوبية ال يقل أمهية 
عن باقي مستويات اللغة وهي الصويت والرتكيبي والداليل وتكمن أمهية هذا املستوى يف 
حتديد دالالت النص ومعانيه من خالل معرفة البنية الرصفية وما حتمله من معاٍن خمتلفة 

حيددها نسق اخلطاب والقرائن الداللية األخرى.
ْت  َ َباُل ُسريِّ اجْلِ َوإَِذا  النُُّجوُم انَكَدَرْت *  َوإَِذا  َرْت *  ْمُس ُكوِّ      يف قوله تعاىل: )إَِذا الشَّ
َوإَِذا   * َرْت  ُسجِّ اْلبَِحاُر  َوإَِذا   * ْت  ُحرِشَ اْلُوُحوُش  َوإَِذا   * ُعطَِّلْت  اْلِعَشاُر  َوإَِذا   *
العنيفة  احلركة  هبذِه  األفعال  الستخدام  الكبري  التضافر  هذا  نحس  َجْت(  ُزوِّ النُُّفوُس 
واإلنكدار  واحلرش  والوضع  الرفع  هبذا  املضطرب  املنقلب  والكون  غرياملستقر  واجلو 
والتسيري... الخ، ونعلم أن االختيار لصيغ الفعل هنا جاء ملبيًا حلاجة النسق املوضوع 

لرصد أجواء السور.
سائر  أن  حني  يف  البناء  هذا  عىل  وحدها  انكدر  ورود  جواد  مصطفى  االستاذ  )ويفرس 
انكدار  بأن  فاعله-،  املجهول  –أي  باملجهول  ما يسمى  أو  )ُفعل(  األفعال وردت عىل 

النجوم ملا كان معروفًا مشهودًا صار كأنه شبه إرادي كام تقول )تدىل ثمر الشجرة()1(.
     كام أن ظاهرة االستغناء عن ذكر الفاعل، ورصف احلدث عن حمدثه ظاهرة أسلوبية 
تكثر يف مشاهد اآلخرة، حيث جييء الفعل املبني للمجهول ومن الصيغ الرصفية التي 
استخدمت بكثرة يف سور القيامة صيغة اسم املفعول )وهو الوصف الدال عىل من وقع 

)1(  الفعل زمانه وابنيته: ص103.
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عليه فعل الفاعل()1(، ومما جاء من ذلك قوله تعاىل: )َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسِئَلْت ( وصيغة اسم 
املفعول ترتبط بالزمن املايض، وان صيغة ُسئلت تدل –وإن مل يقع احلدث بعد، عىل أنه 
بالتأكيد كام يف هذِه اآلية، وصيغة )املؤودة( هنا أفادت الثبوت لذلك جيء هبا ألنه أمر 
حدث وثبت وال يتغري، فضاًل عن ذلك فإن اسم املفعول )يدل عىل الثبوت إذا ما قيس 
بالفعل، وعىل احلدوث إذا ما قيس بالصفة املشبهة()2(، وداللته عىل الثبوت واضحة يف 

هذِه اآلية ألن احلق أراد أن يرصف السامع إىل احلدث ال إىل الزمن.
ْلَعامَلنَِي * ملَِن َشاء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم * َوَما َتَشاُؤوَن إاِلَّ َأن  أما قوله تعاىل: )إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّ

َيَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلنَِي ( .
     فالقرآن الكريم قال: )ملَِن َشاء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم ( حيث مجع بني هذين الفعلني، وفعل 
املشيئة هنا متحقق بالرضورة كي تتحقق االستقامة وقد قدم سبحانه وتعاىل فعل املشيئة 
عىل فعل االستقامة وذلك ألنَّ االستقامة ال تتحقق إال بتحقق املشيئة، أما املشيئة فقد 
حتدث دون أن يصل الشخص إىل مرحلة االستقامة مرتبطة بمشيئة احلق يف قوله )َوَما 
اْلَعامَلنَِي ( وسبب مشيئتهم مرتبطة متأٍت من مشيئة احلق  َيَشاَء اهللَُّ َربُّ  إاِلَّ َأن  َتَشاُؤوَن 
سبحانه وتعاىل هلم وإرادته بأن يشاءوا وإال النتفت تلك املشيئة عنهم)3(، ثم أن القرآن 
الكريم مل يقل: ملن شاء منكم االستقامة فلم يأت باملصدر إنام جاء بالفعل املضارع مع 
اإلنسان  مناسب حلال  فيه من جتدد وحدوث  بام  هنا  الفعل  املصدرية وذلك ألن  اداته 
املتقلب غري الثابت وهذِه مرونة يقدمها الفعل فيستخدم يف هذِه األنساق وما شاهبها)4(.
وانكدرت  رت  كوِّ قوله  يف  املاضية  لألفعال  الكريم  القرآن  استخدام  أن  ومعلوم 

)1(   الرصف الوايف: ود. هادي هنر: 98.
)2(   معاين األبنية: 59.

)3(   روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين: 78/30.
)4(   ينظر سورة القيامة آية: 55.
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وسريت.... الخ يدل عىل حتمية وقوع الفعل مما يزيد من هول يوم القيامة وكأنه وقع 
فعاًل ومما يزيد من هذا اهلول يف األسلوب )أن األهداف غري مرتبة حسب املراحل فكشط 
السامء يأيت بني نرش الصحف وتسعري اجلحيم واألَسامء هنا مقدمة عىل األَفعال يف اجلمل 
مجيعها وذلك لتحرض يف الذهن )املشهد( قبل الفعل.. واملشاهد املعروضة كفيلة بإثارة 

اخلوف والتفكري مرة أخرى، قبل العصيان واجلحود!()1(.
     استنادًا إىل ما سبق فإن القرآن الكريم عندما يؤثر استخدام صيغة فذلك ألهنا األجدر 
من بني جمموعة الصيغ يف اغراض خاصة واملعاين املحددة التي يريد التعبري عنها، وكذلك 

يف تقديم الفعل عىل االسم أو بالعكس كل ذلك يدل عىل بديع صنع الباري جل شأنه.

❏     ❏     ❏

)1(   ينظر املشاهد يف القرآن الكريم دراسة حتليلية وصفية: 418.
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املبحث الثالث
املستوى الرتكييب

     الرتكيب ما هو إال إحدى وسائل انتاج الداللة فاألخرية تتولد منه، وتستمد وجودها 
وكيفيتها ومداها من ارتباطاته وعليه فإن الرتكيب متى أفقد الداللة أفقد قيمته ألنه إنام 

وضع ألجلها وصيغ لتوصيلها)1(. 
إن لكل مبدع القدرة يف إيصال أفكاره وبأشكال وطرائق متنوعة. وعىل هذا األساس 
فإن اخلاصية اللغوية يمكن أن تثري يف نفس املتلقي انفعاالت متعددة تبعًا للسياق الذي 
جاءت فيه، فضاًل عن ذلك فإن نص االنفعال يمكن أن تثريه بوسائل أسلوبية متعددة)2(، 
وكل هذا يتحدد بموجب قوانني النحو، وكام يقول اجلرجاين: )اعلم أن ليس النظم إال 
أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل عىل قوانينه وأصوله، وتعرف 
فال ختل بيشء  التي رسمت لك  الرسوم  عنها، وحتفظ  تزيغ  فال  التي هنجت،  مناهجه 
منها()3(.وإن أهم عوامل النظم يف اجلملة القرآنية: مجال األلفاظ مع املحافظة عىل املعنى 
الذي ال يقدم معنى مفيدًا  التكرير  املتجاورة واالبتعاد عن  الكلامت  وخدمته وتناسب 
يعرب عن قصد القرآن، ثم اجلامل الصويت يف الفواصل وما حيققه من داللة معنوية فضاًل 

عن الدقة يف اختيار الكلامت من حيث دالالت موادها)4(.

أقسام الجملة في سورة التكوير

)1(   ينظر أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث، توفيق الزيدي: 73.
)2(   ينظر البالغة واألسلوبية: 107.

)3(   ينظر دالئل األعجاز: 38.
)4(   ينظر النظم القرآين يف كتاب الزخمرشي للدكتور درويش اجلندي: 29- 32.
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أقسامها من حيث طول اجلملة وقَصرها

     اجلملة: هي مظهر الكالم، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي؛ إذ حييل هبا اإلنسان 
هذِه املادة املخلوقة يف الطبيعة، إىل معاٍن تصورها يف نفسه أو تصفها، ترى النفس يف هذِه 
املادة املصورة وحتسها، عىل حني قد ال يراها املتكلم الذي أهدفها لكالمه غرضًا ولكنه 

بالكالم كأنه يراها)1(.
الوحدات  لعدد من  فإن ذلك خيضع  بالقرص  أو  بالطول  ما       ولكي حيكم عىل مجلة 
الرتكيبية التي تتكون منها تلك اجلملة، والوحدة الرتكيبية )هي كل قطعة تقوم بوظيفة 

أولية أو غري أولية()2(.
ٍة  ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم * ِذي ُقوَّ      ومن اجلمل الطويلة يف هذِه السورة قوله تعاىل: ) إِنَّ
اآليات  هذِه  يف  املتباينة  االتساعات  فهذِه   ) َأِمنٍي  َثمَّ  ُمَطاٍع   * َمِكنٍي  اْلَعْرِش  ِذي  ِعنَد 
تشكل ملمحًا أسلوبيًا بارزًا، وقد متثلت باملضاف إليه والصفات  كام نالحظ يف النسق، 
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم ( يمكن أن تنتهي عند هذا احلد، إال أن احلق  واجلملة األسمية ) إِنَّ
سبحانه وتعاىل عندما أراد إبراز صفات صاحب الوحي جربيل عليه السالم جاء هبذِه 
االتساعات التي أدت إىل طول اجلملة فأفادت وصف صاحب الوحي ولكي ال يرتك 
سبحانه وتعاىل أدنى شك بأن هذا القرآن إنام نزل به الروح األمني عىل قلب حممد  ملسو هيلع هللا ىلص، 
فالوحي كريم، ذو قوة عند ذي العرش، مكني، مطاع، أمني، كل هذِه الصفات أفادت 
هذا الغرض، وعليه فإن أسلوب اجلمل يف القرآن الكريم يعني الطريقة التي ترصف هبا 

)1(   تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي: 236/2.
)2(   دليل الدراسات اإلسلوبية: 41.
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الكلامت تبعًا للمعاين التي يراد التعبري عنها وتوخي الدقة من خالل ترتيب الكالم ترتيبًا 
معينًا ال يعرب عنه ترتيب آخر)1(.

     وقبل ذلك يف وصف الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص نجد يطول وصف الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ونفي أنه جمنون 
أو ساحر كي يثبت يف هناية اجلملة أن القرآن هو ذكر للعاملني.

     ومثل ذلك بداية السورة فقد بدأت اجلمل يف اثنتي عرشة آية بكلمة )إذا( وإن إطالة 
ْت(. ا َأْحرَضَ ذكر تلك اجلمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله )عِلَمْت َنْفٌس مَّ

     ومن هذا نستنتج أن عوامل اإلتساع يف اجلملة القرآنية إنام تكون لفائدة يطلبها املعنى 
ويأيت بعضها اآلخر قصرية عندما مل تكن هناك حاجة لالتساع.

أقسام اجلملة من حيث أنساقها

     يمكن تقسيم اجلملة يف هذِه السورة إىل عدة أنساق فكل نسق من هذِه األنساق يؤدي 
املعنى  عن  ليعرب  اللغوي  البناء  يتكامل  األنساق  هذِه  تضافر  خالل  ومن  معينة  وظيفة 
الذي يراد إيصاله، فال يمكن أن يؤدي نسق من هذِه األنساق وظيفته يف إيصال املعنى 

بصورة كاملة دون اآلخر وهذِه األنساق هي:
الرشط.. 1
االستفهام.. 2
القسم.. 3
النفي.. 4

)1(   ينظر نظام اجلملة العربية 28.
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نسق  الشرط

     الرْشط يف اللغة العربية أسلوب خمصوص ينبغي أن يدرس عن غريه، وهو يتكون 
حدوث  يف  إحدامها رشطًا  وتكون  وثيقًا  ارتباطًا  باألخرى  منهام  كل  ترتبط  مجلتني  من 

األخرى أو سببًا فيه)1(.
     واجلملة الرشطية ختتلف يف نظامها عن اجلملة باملفهوم الذي نعرفه، فهي حتتوي عىل 
مجلتني ال تستقل إحدامها عن األخرى معنى أو تركيبًا، وإن اشتملت كل منهام عىل طريف 

اإلسناد، فاجلملة الرشطية تعتمد يف وجودها عىل مجلتي الرشط واجلواب مجيعًا)2(.
ويرى عبد القاهر اجلرجاين أن اجلملة املعطوفة عىل مجلة الرشط يف نحو قوله تعاىل: )َوَمن 
بِينًا ()3(، داخلة يف الرشط،  َتانًا َوإِْثاًم مُّ َيْكِسْب َخطِيَئًة َأْو إِْثاًم ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريئًا َفَقِد اْحَتَمَل هُبْ
والرشط فيهام معا ال يف واحدة دون األخرى، يقول عبد القاهر تعقيبًا عىل اجلملة القرآنية 
السابقة: )الرشط كام ال خيفى –يف جمموع اجلملتني ال يف كل واحدة منهام عىل انفراد()4(.

     وأول ما نلحظه يف ميل القرآن الكريم الستخدام أداة الرشط )إذا( وهي من أدوات 
الرشط األصلية، ووردت يف نحو تسع وعرشين مجلة من اجلمل الرشطية وهي نسبة ال 

تدانيها فيها أية أداة من األدوات التي استخدمت يف جزء عّم)5(.

)1(   ينظر يف النحو العريب نقد وتوجيه: 284.
)2(   املصدر نفسه.

)3(   سورة النساء آية: 112.
)4(   ينظر دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين: 173.

)5(   لغة القرآن الكريم يف جزء عّم: 494.
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اجلملة الشرطية يف سورة التكوير

تتكون اجلملة الرشطية يف سورة التكوير من :
إذا + االسم املرفوع + )فعل أو انفعل(.

     يدل هذا الرتكيب عىل الزمن املستقبل، وإن وقع االسم املرفوع من اذا، وصيغة املبني 
للمجهول أو املطاوعة، وقد ورد يف اثني عرش موضعًا يف سورة التكوير.

ْت * َوإَِذا  َ َباُل ُسريِّ َرْت * َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرْت * َوإَِذا اجْلِ ْمُس ُكوِّ      قال تعاىل: )إَِذا الشَّ
َجْت  َرْت * َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ ْت * َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت * َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحرِشَ
اَمء ُكِشَطْت  ْت * َوإَِذا السَّ ُحُف ُنرِشَ * َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسِئَلْت * بَِأيِّ َذنٍب ُقتَِلْت * َوإَِذا الصُّ

َرْت * َوإَِذا اجْلَنَُّة ُأْزلَِفْت ()1(. * َوإَِذا اجْلَِحيُم ُسعِّ
     وهذه اجلمل وردت متعاطفة يف سورة واحدة، وكررت إذا يف كل منهام، ومل يأت هلا 

ْت(. ا َأْحرَضَ مجيعًا إال جواب واحد هو قوله عز وجل: )َعِلَمْت َنْفٌس مَّ
     االفتتاح بـ )إذا( افتتاح مشوق ألن إذا ظرف يبتدئ متعلقًا، وألنه أيضًا رشط يؤذن 
بذكر جواب بعده، فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأيت بعده فعندما يستمعه يتمكن من 
بعد واو  )إذا(  فإعادة كلمة  )إذا(  بتكرير كلمة  باإلطناب  التمكن، وخاصة  نفسه كامل 

العطف يف هذِه اجلمل املتعاطفة إطناب، وهذا االطناب أقتضاه قصد التهويل.
     ويف إعادة )إذا( أيضًا إشارة إىل أن مضمون كل مجلة من هذِه اجلمل مستقل بحصول 
مضمون مجلة اجلواب عند حصوله بقطع النظر عن النفوس بام أحرضت أقرب من زمان 
التكوير وما عطف عليه مما حيصل قبل البعث وقد ذكر يف هذِه اآليات اثني عرش حدثًا 

)1(   سورة التكوير اآليات: 1- 13.
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فستة منها حتصل يف آخر احلياة الدنيوية، وستة منها حتصل يف اآلخرة.
     وكانت اجلمل التي جعلت رشوطًا لـ)إذا( يف هذِه اآلية مفتتحة باملسند إليه املخرب عنه 
بمسند فعيل دون كوهنا مجلة فعلية ودون تقدير أفعال حمذوفة تفرسها األفعال املذكورة 
وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجواز وقوع رشط )إذا( مجلة غري فعلية ألن )إذا( عندهم 
غري عريقة يف الرشط فاالسم مرفوع عىل االبتداء عندهم... أما البرصيون فقد ذهبوا إىل 
أن االسم مرفوع عىل الفاعلية لفعل مضمر يفرسه الفعل الواقع بعد االسم املرفوع)1(، 
املتقدم، ولو  املرفوع  بإعراب االسم  الرتكيب  أنفسهم عن داللة  النحاة  ما شغل  وهذا 
نظرنا إىل داللة الرتكيب ملا احتاج نحاة البرصة إىل كل هذِه التقديرات املتكلفة فالقصد 
رشطًا  تكون  أن  يغلب  التي  األفعال  إليه  أسندت  ما  بذكر  االهتامم  هو  األسلوب  هبذا 
املسند  عىل  التقديم  ذلك  وليفيد  والتشويق  التهويل  يف  أدخل  هبا  االبتداء  ألن  لـ)إذا( 

الفعيل َتَقوي احلكم وتأكيده يف مجيع تلك اجلمل.
     وكام ذكرنا سابقًا أن صيغة الفعل املايض يف هذِه اجلمل تفيد معنى االستقبال كوهنا 
رشوطًا لـ)إذا( وأنام استعملت هبذِه الصيغة إلرادة التنبيه عىل حتقق وقوع الرشط وهو 
)َأنَّ  اإليضاح:  أن ذكر اخلطيب يف  العكس من  الكريم عىل  القرآن  ُأسلوب  الغالب يف 
األصل يف )إن( أال يكون الرشط فيها مقطوعًا بوقوعه، كام تقول لصاحبك، إن تكرمني 
أكرمك، وأنت ال تقطع بأنه يكرمك()2(، ويرى أهل املعاين أن إذا تستعمل مع املتوقع 
وقوعه، فاألصل يف )إذا( أن يكون الرشط مقطوعًا بوقوعه، كام نقول: إذا زالت الشمس 
أتيتك()3(. وهذا ما يشري إىل وظيفة )إذا( يف هذِه السور فإذا تعد نقطة ارتكاز فحينام نلغي 

)1(   ذكر أبو حيان أن إعراب االسم املرفوع بعد إذا ليس جممعًا عليه النحاة كام ذكر الزخمرشي ينظر البحر: 
.405/8

)2(   اإليضاح: ص67، وينظر النحو العريب نقد وتوجيه: ص291.
)3(   املصدر نفسه.
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)إذا( تصبح اجلملة ال قيمة هلا ألهنا سوف تكون جمرد إخبار عن يشء قد مىض ومن ثمة 
سوف خيتل املعنى ومن وظائفها املعنوية أيضًا )الوظيفة االحتجاجية( التي تنقل السامع 
يألفه من حمسوسات ومشاهد يومية متجلية إىل مشاهد غيبية وذلك  من االحتجاج بام 

بالربهنة واإلقناع مع استيفاء األحداث فضاًل عن كوهنا تفيد املباغتة.

نسق  اإلستفهام

ففي توجيه السؤال إىل املوؤدة )بأي ذنب قتلت( يف ذلك احلرش إدخال الروع عىل من 
وأدها، وجعل سؤاهلا عن تعيني ذنب أوجب قتلها للتعريض والتوبيخ والتخطئة للذي 

وأدها وليكون جواهبا شهادة عىل من وأدها فيكون استحقاقه العقاب أشد وأظهر.
فيفيد االستفهام هنا:

التهديد والوعيد من خالل توجيه السؤال يف ذلك املوقف والتعريض بالقاتل.
االحتجاج وذلك عند سؤال املوؤدة عن تعيني الذنب وجواهبا شهادة عىل وأدها.

هتويل املوقف عند السؤال عنها يف ذلك املوقف املرعب ألن هذا السؤال يف الوقت الذي 
تعلم عنده كل نفس ما أحرضت فهو من أول ما يعلم به حني اجلزاء.

أما االستفهام الثاين يف هذِه اآلية ففي قوله تعاىل: )َفَأْيَن َتْذَهُبوَن ( فـ)أين(، هي الكناية 
عن املكان، وتستعمل يف العربية استعاملني)1(.
أحدمها: يف االستفهام نحو: أين تسكن اآلن؟
وثانيهام: يف الرشط، نحو: أين جتلس أجلس.

وسد  الرسول  وصفات  الوحي  صفات  هلم  ذكر  بعدما   ) َتْذَهُبوَن  )َفَأْيَن  تعاىل:  فقوله 

)1(   يف النحو العريب نقد وتوجيه: 293.



31مجلة كلية اإلمام األعظم

عليهم طرق هبتاهنم إذ اتضح باحلجة الدامغة بطالن ادعائهم أن القرآن كالم جمنون أو 
كالم كاهن وغري ذلك، فكام نقول لتارك اجلادة اعتسافًا أين تذهب؟، وقد بينت اآلية 
ْلَعامَلنَِي (، أي تذكرة وعظة هلم بعدما طرأ عىل  فيها بعد يف قوله تعاىل: )إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّ

طباعهم من ملكات السوء التي حتدثها أمراض االجتامع.

نسق  القسم

     الحظت بنت الشاطئ أن القرآن الكريم ال يستعمل القسم مسندًا إىل اهلل إال من )ال( 
النافية باستقراء كل آيات القسم يف القرآن الكريم فكان يل من هذا االستقراء ما يؤذن 

بأنه سبحانه ليس به حاجة إىل القسم)1(.
للفعل  السابقة  الكريم )ال(  القرآن  بالقسم يف  املهتمني  أو       وفرسها بعض املفرسين 

)أقسم( بمعنى أقسم)2(.
لعظمتها وهي من  بالنجوم  تعاىل  اهلل  أقسم   ) بِاخْلُنَِّس  ُأْقِسُم  )َفاَل  تعاىل:  قوله  ففي       
املدركات احلسية متثل نظام الكون ومداراته املنظمة من غري أن تتصادم فيام بينها وهذا 
من احتجاج اخلالق عىل البرش يف بديع صنعه وقدرته لكي ينقل املخاطب بعد ذلك إىل 

الغيبات التي ال تدرك باحلس، واالستدراج باخلصم أي االعرتاف بام جييء.
القسم جمردًا وإنام  َس ( مل يكن  َتنَفَّ إَِذا  ْبِح  َوالصُّ َعْسَعَس *  إَِذا  ْيِل  )َواللَّ ويف قوله تعاىل: 
يأخذ وظيفة الرشط كله فضاًل عن وظائفه اخلاصة به، ففي هذا وما أشبهه قسم ووصف 
به ليكون االستدالل أعظم يف النفس، ثم إن من مزايا القسم أنه يسهل اجلمع بني عدة 

)1(   التفسري البياين، بنت الشاطئ: 25/1.
)2(  ينظر السور املكية دراسة بالغية اسلوبية 318.



مجلة كلية اإلمام األعظم 32

مشاهد يف مجلة واحدة أو يف مجل متالحقة.
)ويف القسم تقديم لتوثيق الصدق قبل ذكر الدعوى، ألنه يقرع أذين املخاطب، فيصغي 

ويرتقب ما بعده ثم جييء بالدعوى فيسهل قياده هلا()1(.
التشخيص  فعل  هبا  تعني  حركة  ينتج  والرشط  القسم  بني  األسلويب  واالئتالف       
ومثله  عجيب  إحياء  وهو  يرى  ال  برجله  أو  بيده  الظالم  يف  يعس  فالليل  االستشاري 
)والصبح إذا تنفس( فالصبح ليس يتنفس، أنفاسه النور واحلياة واحلركة التي تدب يف 
كل حي ثم جييء هذا التعبري فيصور هذِه احلقيقة ثم يذكر بعد ذلك احلقيقة التي يريد 
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم (،  إيصاهلا يف أنسب احلاالت لذكرها واستقباهلا وهو قوله تعاىل: )إِنَّ

فهو جواب القسم والرشط ويتجه اخلطاب إىل وصف الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص.

نسق  النفي

     جاء يف سورة التكوير هذا النسق يف حال النفي املؤكد وقد قيدت النفي املؤكد، ألن 
نفي اجلملة األسمية مل يأت إال مؤكدًا وقد كثر يف القرآن الكريم استعامل أداة النفي ما.

أما يف هذِه السورة فيمكن تقسيم اجلملة املنفية إىل قسمني:
األول: نفي مؤكد بحرف جر زائد –كام يسميه النحويون- وذلك يف قوله تعاىل: )َوَما 

َصاِحُبُكم بَِمْجنُوٍن (.
)أداة النفي + اسم + حرف جر زائد+ خرب(.
وقوله تعاىل: )  َوَما ُهَو َعىَل اْلَغْيِب بَِضننٍِي (.

)أداة النفي + اسم + جرف جر زائد + خرب(.

)1(   املشاهد يف القرآن الكريم دراسة حتليلية وصفية: 451.
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الثاين: نفي مؤكد بحرف وتقديم الظرف عىل اخلرب كام يف قوله تعاىل: )َوَما ُهَو َعىَل اْلَغْيِب 
بَِضننٍِي (.

)أداة نفي + اسم + الظرف + حرف جر زائد + اخلرب(.
وقد ُقدم الظرف يف هذِه اآلية لالهتامم باملتقدم وهو هنا الغيب الهتامم املخاطب بالغيب 
وشكه فيه فيؤكد اهلل تعاىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمني عىل الغيب الذي حيدثكم فيه ولظنهم أن 
لكل شاعر شيطانًا يأتيه بالقول الفريد وأن لكل كاهن شيطانًا يأتيه بالغيب البعيد، لذا 
له عليه بصيغة النفي اإلنكاري املؤكد  جاء هذا املقطع من هذِه السورة لينفي كل ما َتَقوَّ
املعروف عندهم فام  وبحجج دامغة وهو قوله تعاىل: )َصاِحُبُكم (، ألن الصاحب هو 

عرفوا عنه إال الصدق واليقني.

إستعمال أداة النفي  مع إّل

ْلَعامَلنَِي (.      قال تعاىل: )إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّ
ما  ( وهذا  )إالَّ االستثناء  أداة  مع  )إن(  هنا  النفي وهي  أداة  الكريم  القرآن  استعمل      
يسمى أسلوب القرص، ذلك أن القرص املستفاد من النفي واالستثناء يفيد قرص القرآن 
عىل صيغة الذكر، ويقصد به إبطال أن يكون قول شاعر أو كاهن، أو قول جمنون وكذلك 
ينفي كونه )قول شيطان رجيم وختصيص القرآن عىل الذكر دون غري ذلك من األقاويل 

التي تقولوها عىل القرآن.
ِذْكٌر  إاِلَّ  ُهَو  )إِْن  تعاىل:  قوله  بني  املعنى  اختالف  املعنى من  ذلك       ويمكن مالحظة 
ْلَعامَلنَِي( وقولنا )هو ذكر للعاملني( املعنيان يدالن عىل أنه ذكر للعاملني ولكن معنى اآلية  لِّ
يفيد قرص القرآن عىل الذكر دون الصفات األخرى وقولنا )هو ذكر للعاملني( ليس فيه 
قرص فيحتمل أن يكون مع كونه ذكرًا صفات أخرى غري الذكر، لذلك أكد القرآن الكريم 
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هبذا األسلوب عىل أن القرآن هو ذكٌر للعاملني وليس ما تصفونه من الصفات األخرى 
التي ذكرها القرآن ونفاها عنه.

      ومنه أيضًا قوله تعاىل: )َوَما َتَشاُؤوَن إاِلَّ َأن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلنَِي ( فقد استعمل القرآن 
( إذ قرص املشيئة عىل احلق سبحانه وتعاىل، وإن استقامتهم ال تتحقق  أداة )ما( مع )إالَّ
إال بإرادته هو، فاحلق سبحانه وتعاىل يشاء الفعل ثم يشاء العبد، ألن املفعول به للفعل 
اهلل  يشاء  أي  العبد،  فعل  مشيئة  تقديره  وليس  )مشيئتكم(  تقديره  حمذوف،  )تشاؤون( 
مشيئتكم املطلقة بغض النظر عن نوعها، ثم هبا تشاؤن ما ختتارونه من األفعال، ونسق 
اآلية يدلل عىل أن مشيئة العبد املطلقة ال حتصل إلنسان إال بعد أن يشاءها احلق سبحانه 

وتعاىل، ومن ثم يشاء هبا أي فعل خيتاره)1(.

❏    ❏    ❏

)1(   ينظر أفعال العباد بني اجلرب واالختيار، د.عبد امللك السعدي: 43.
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املبحث الرابع
املستوى الدللي

الدللة الصوتية

القرآن الكريم اختيار ألفاظ معينة ذات جرس       إن من أسباب االختيار الصويت يف 
عىل  يساعد  بام  أو  العامة  داللته  مع  يتالئم  وبام  النسق  يف  واحد  جرس  إلشاعة  خاص 
أنه  املعنوية، وقد ذهب جوزيف رشيم إىل  املرسومة وحيقق ظالهلا  تثبيت أطر الصورة 
ال يتم تذوق اهلندسة اإليقاعية احلقة إال إذا حصلنا عىل تالؤم بني املكونات الثالثة التي 

تشكل الرؤوس الثالثة للمثلث اآليت:

معان
أصوات                            مشاعر

     واعتامدًا عىل هذِه الرتسيمة )املقفلة إىل حد ما( يمكن القول إن االصوات يف نظام 
بينام هي تثري بعض مشاعر املستمع يف كالم حمدد  اللغة الفونولوجي ال قيمة رمزية هلا 

باالتفاق مع املعنى)1(.
إَِذا  ْبِح  َوالصُّ َعْسَعَس *  إَِذا  ْيِل  َواللَّ اْلُكنَِّس *  اجْلََواِر  بِاخْلُنَِّس *  ُأْقِسُم  )َفاَل  تعاىل:  قال 

)1(   ينظر: دليل الدراسات األسلوبية: 110.
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اللذين يشكالن  املعنى والصوت  بداللة  اآلية مشرتكة  مفردات  اختريت  ( وقد  َس  َتنَفَّ
الغاية  وهو  واحد  اجتاه  يف  املستمع  أو  القارئ  وذهن  مشاعر  رصف  يف  واحدًا  عنرصًا 
اآلية  ملفردات  املعجمية  الداللة  فمدار  العامة  البنية  أو  النسق  حيتاجها  التي  التعبريية 
تدور حول اخلفاء واملخافتة فاخلنس يف أغلب معانيها تدل عىل الرس واالختفاء واحلبس 
الظباء  تكنس  كام  تسرت  التي  والكنس  الكواكب  هذِه  اختفاء  بمعنى  هنا  وهي  والتأخر 
وأدبر وذلك يف  أقبل  أي  اعتكرت ظلامؤه وهو من االضداد  الليل  املغار وعسعس  يف 
مبدئه وُمنتهاه فالعسعسة رقة الظالم وذلك يف طريف الليل وهو اخلفيف من كل يشء وقد 
التكرر املقصود  بنائها عىل  املفردات املختارة هلذا هندسة صوتية قائمة يف  شكلت هذِه 
هبذِه  شكلته  التي  وإحيائها  األلفاظ   صور  بحرسه  ناغم  الذي  السني  لصوت  واملنتظم 

الصورة)1(.

دللة التنكري

ْت ( فقوله )نفس( نكرة يف نسق الرشط ُمراد هبا  ا َأْحرَضَ      قال تعاىل: )َعِلَمْت َنْفٌس مَّ
العموم، أي علمت كل نفس ما أحرضت واستفادة العموم من النكرة يف سياق االثبات 
حتصل من القرينة الدالة عىل عدم القصد إىل واحد من اجلنس، والقرينة هنا وقوع لفظ 
واحد،  لشخص  رشوطًا  تكون  أن  بالبال  خيطر  ال  التي  الرشوط  هذِه  جواب  يف  نفس 
رَْضًا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء ()2(،  ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمُّ وقد قال تعاىل: )َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ
ْت ( حصول اليقني بام  ا َأْحرَضَ واإلحضار: جعل اليشء حارضًا، ومعنى )َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

)1(  ينظر يف ظالل القرآن 384/6 وينظر التحرير والتنوير30 /136-135.
)2(  سورة آل عمران آية: 30.
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مل يكن هلا به علم من حقائق األعامل التي كان علمها هبا أشتاتًا فأثبت العلم هلم يف ذلك 
اليوم عن أعامهلم من خري أو رش فيعلم ما مل يكن له به علم مما حيقره من أعامله ويتذكر ما 

كان قد علمه من قبل، وتذكر املنيس واملغفول عنه نوع من العلم.

الدللة البالغية

أسند  فقد  استعارة  )أحرضت(  فعل   ) ْت  َأْحرَضَ ا  مَّ َنْفٌس  )َعِلَمْت  تعاىل:  قوله  يف       
اإلحضار إىل النفوس ألهنا الفاعلة لألعامل التي يظهر جزاؤها فهذا اإلسناد من إسناد 
فعل اليشء إىل سبب فعله فحصل هنا جمازان جماز لغوي، وجماز عقيل، وحقيقتهام يف قوله 
رَْضًا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء ()1(، وجعلت  ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمُّ تعاىل: )َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ

معرفة النفوس جلزاء أعامهلا عند حصول جمموع الرشوط التي ذكرت.
َس ( أي انشقاق ضوئه فتنفس الصبح من مظاهر  ْبِح إَِذا َتنَفَّ      ويف قوله تعاىل: )َوالصُّ
التنفس خروج النفس من احليوان،  بديع النظام الذي جعله اهلل يف هذا العامل، فحقيقة 
عىل  النفس  بخروج  الضياء  خروج  تشبيه  عىل  الظالم  بقايا  مع  الضياء  لظهور  استعري 
طريقة االستعارة املرصحة، أو ألنه إذا بدا الصباح أقبل معه النسيم فُجعل ذلك كالتنفس 

له عىل طريقة املكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم باألنفاس)2(.
     ومنه أيضًا قوله تعاىل: )ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي ( فقد عدل عن اسم اجلاللة إىل )ذي 
العرش( بالنسبة إىل جربيل لتمثيل حال جربيل ومكانته عند اهلل بحالة األمري املايض يف 

تنفيذ أمر امللك وهو بمحمل الكرامة لديه.

)1(   سورة آل عمران آية: 30.
)2(  ينظر التحرير والتنوير 137-136.
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بَِمْجنُوٍن ( فالصاحب حقيقة: ذو الصحبة،       ومنه أيضًا قوله تعاىل: )َوَما َصاِحُبُكم 
وهي املالزمة من أحوال النجم واإلنفراد للمؤانسة واملوافقة، ومنه قيل للزوج: صاحبة، 

وللمسافر مع غريه صاحُب، قال امروء القيس:

رب دونه)1( بكى صاحبي مّلا رأى الدَّ

النبي العلم إىل )صاحبكم( ملا يؤذن به )صاحبكم(       فال خيفى أن العدول عن اسم 
من كوهنم عىل علم بأحواله فهذِه صفة الرسول الذي محل القول وأداه، فالرسول الذي 
محل إليكم هو )صاحبكم( عرفتموه حق املعرفة عمرًا طوياًل فام لكم حني جاءكم باحلق 
الذي ال جتهلون،  املذاهب وهو )صاحبكم(  أمره  وتذهبون يف  تقولون  ما  فيه  تقولون 

وهو األمني عىل الغيب الذي حيدثكم عنه عن يقني.

عدوله عن الدللة اللغوية

بني )الصبح،  القرآين  التفريق  ذلك  فمن  ألسباب  اللغوية  الداللة  عن             العدول 
قصد  عن  خيرج  ال  واشتقاقاهتا  الصبح  ملفردة  استخدام  كل  أن  ُيالحظ  والفجر( حيث 

ْسَتِقرٌّ ()2( . العذاب واإلهالك، قال تعاىل: )َوَلَقْد َصبََّحُهم ُبْكَرًة َعَذاٌب مُّ
ْبُح َأَلْيَس  يِم ()3(، و )إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ ِ قال تعاىل: ) ... َوُهْم َناِئُموَن * َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

)1( ينظر التحرير والتنوير 138.
)2( سورة القمر آية: 38.

)3( سورة القلم آية: 19- 20.
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خاٍل  نسق  يف  إال  استعملت  ما  لفظة )الفجر( التي  من  العكس  عىل  ْبُح بَِقِريٍب ()1(  الصُّ
ْفِع  َوالشَّ  * َعرْشٍ  َوَلَياٍل   * )َواْلَفْجِر  تعاىل:  قال  الرقة  إىل  أقرب  يكن  مل  إن  العذاب  من 
َواْلَوْتِر ()2(، وقال تعاىل: )َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر ()3(، أو يف أنساق تتعلق باألحكام 
يستثنى من هذا قوله تعاىل: )َفالُِق اإِلْصَباِح ()4(، وإنام جيء به للحاجة إىل مجع وال مجع 
للفجر ملناسبة )اإلصباح لإلنفالق( من حيث اجلرس غري أن التعبري القرآين خالق هذا 
استخدام  عن  املوضع  هذا  يف  فعدل   ) َس  َتنَفَّ إَِذا  ْبِح  )َوالصُّ تعاىل:  قوله  يف  االستخدام 
)الفجر( لتحقيق التناسق الصويت يف نظم النسق الذي جاءت فيه هذِه اآلية )فال أقسم 
كلها  املختارة  تنفس( فاأللفاظ  إذا  والصبح  عسعس  إذا  والليل  الكنس  اجلوار  باخلنس 
حتتوي عىل صوت )السني( الصفريي فجيء بالصاد الصفريي ليناسب التكرار فلو كان 
)اجليم(  صوت  يوجدها  نبوة  فيه  متعثرًا  اجلرس  ألصبح  )الفجر(  عىل  واقعًا  االختيار 
اختيار  يف  سببا  كان  الصويت  فالتناسق  لذا  النسق  هذا  مثل  ثقياًل جدًا يف  سيكون  الذي 

املفردة مما حيققه االختيار الدقيق للمفردة دون اإلخالل بالقيمة الداللية)5(.

الدللة النفسية

     ال يمكن حرص الدالالت النفسية املوجودة يف هذِه السورة فهي فقط من بدايتها إىل 
وتروع  الساكن  يشء، وهتيج  كل  يشء، وتنثر  كل  فتغلب  وتشده  السامع  تشغل  هنايتها 

)1( سورة هود آية: 81.
)2(   سورة الفجر آية: 1- 3.

)3(   سورة القدر آية: 5.
)4(   سورة األنعام آية: 96.

)5(   ينظر الداللة اإلحيائية لطائفة من ألفاظ الزمان يف القرآن الكريم 23.
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اآلمن، وتذهب بكل مألوف، وتبدل كل معهود، وهتز النفس البرشية هزًا عنيفًا طوياًل،  
بخلعها بكل ما اعتادت عليه أن تسكن إليه، وتتشبث به، فإذا هي عاصفة اهلول املدمر 
ال قرار وال مالذ إال يف محى الواحد القهار، الذي له وحده البقاء والدوام، وعنده وحده 

القرار واالطمئنان.
     ويف السورة –مع هذا- ثروة ضخمة من املشاهد الرائعة، سواء يف هذا الكون الرائع 
الذي نراه أو يف ذلك اليوم اآلخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع، 
قوة  يف  إليه  وتنقض  احلس  عىل  فتضغط  الضيق،  السورة  حيز  يف  وتلك  هذِه  فتلتقي 

وإيامء)1(.

❏    ❏    ❏

)1(  يف ظالل القرآن3842/6
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اخلامتة 

     وبعد هذِه الرجعة الرسيعة يمكن أن نلخص أهم ما توصلنا إليه ونجمله باآليت:
ومنها  املعنى  إيراد  املعروفة يف  األساليب  فريد خيتلف عن  أسلوب  القرآين  للتعبري       
الة يف إيضاح املعنى من خالل جرس احلروف  املستوى الصويت فقد ساهم مسامهة فعَّ

والفاصلة القرآنية، واملوازنات الصوتية.
البنية  معرفة  خالل  من  القرآين  النص  دالالت  حتديد  يف  الصويت  املستوى  ساهم       
الرصفية وما حتمله من معاٍن خمتلفة حيددها أسلوب اخلطاب والقرائن الداللية األخرى 

كام وجدنا ذلك يف صيغة اسم املفعول يف قوله: )َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسِئَلْت (.
      أدت كل مجلة من مجل السورة وظيفة معينة حسب أنساقها املتضافرة يف هذِه السورة 
وهبذِه األنساق تكامل البناء اللغوي وعرب عن املعنى اللغوي بشكل يدل عىل عظمة هذا 

البناء.
     للدالالت اللغوية يف سورة التكوير الدور الواضح يف توصيل املعنى كام نجد ذلك 
َس ( فاهلندسة الصوتية قائمة يف بنائها  ْبِح إَِذا َتنَفَّ يف الداللة الصوتية يف قوله تعاىل: )َوالصُّ

عىل صوت السني الذي حاكى جرسه صور اخلفاء املتمثلة يف هذا املقطع.
      كام نجد للداللة البالغية والنفسية األثر الواضح يف إيراد املعنى الذي هز النفوس 

قبل العقول. 
وهذِه أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث املتواضع.

واحلمد هلل رب العاملني.
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للنرش - 18 اجلامعية  )املؤسسة  رشم،  ميشال  جوزيف  األسلوبية،  الدراسات  دليل 
والتوزيع، ط1، 1404هـ/1984، بريوت- لبنان(.

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، للعالمة الشيخ حممود اآللويس - 19
البغدادي )ت 1270هـ( )دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع(.

سور القيامة دراسة ُأسلوبية رسالة ماجستري قدمتها مواهب عباس رافع الدليمي - 20
جامعة األنبار،كلية الرتبية .

السور املكية، دراسة بالغية أسلوبية اطروحة دكتوراة قدمتها عروبة خليل إبراهيم - 21
الدباغ، كلية الرتبية/ابن الرشد.

الرصف الوايف، الدكتور هادي هنر، مطابع التعليم العايل، املوصل 1985.- 22
بغداد، - 23 العاين،  )مكتبة  السامرائي،  إبراهيم  دكتور  وصفاته،  َأبنيته  الفعل 

1386هـ/1966م(.
يف ظالل القرآن/ سيد قطب، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان(.- 24
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صادر للطباعة والنرش.
العربية- - 27 النهضة  دار  تأليف: حممود أمحد نحلة،  الكريم يف جزء عم،  القرآن  لغة 
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ط1، - 28 املنار،  مكتبة  قنيبجي،  حامد  صادق  الدكتور  الكريم،  القرآن  يف  املشاهد 
األردن- الزرقاء، 1984م.

معاين األبنية يف العربية، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط1، 1401هـ/1981م.- 29
كلية - 30 بغداد  ماجستري،جامعة  البيايت،رسالة  محيد  ،سناء  العربية  اجلملة  نظام 
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❏    ❏    ❏
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