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 Abstract: 

The Holy Qur’an is the Book of God Almighty، and He described it، 
Glory be to Him, with several descriptions, and He told about it 

that it is a book that needs contemplation that leads you to the 

goal of the intended verses, and you think about the verses، rather 

the wall، to come up with a conception of it. The event, rather, 

depicts it from its different angles, and that is the camera in the 

Holy Qur’an, as it paints for us a vivid scene that pulsates with 

life in which all the meanings of life are dialogues and 

embodiment of what is not in a body, a chemical substance or a 
physical space. The place is separate from the time, but the study 

of the scene is fragmented, with a metaphor here or a metaphor 

there, this kills the scene and takes it out of its beauty. 

For this reason, the choice was made to study the scene in the 

Holy Qur’an، in order to clarify the beauty of the Holy Qur’an that 

is not limited to the verbal only, but comes out in the word to 

what is embodied، reasonable and metaphysical. 

This research is based on an introduction in which I talked about 

the scene in language and terminology, then she added to talk 

about the role of some linguists in approximating the term scene. 
As for the requirements of the research, the first of them is 

devoted to the study of material examples, as the importance of 

the material aspect in nature in general is mentioned in it, and 

this is supported by texts from the Noble Qur’an. 

As for the second، it was to study the moral examples، so I talked 

about the abstract morals, which are the perceptions of the mind, 

which do not possess tangible or tangible entities, and I included 

them with some examples of what was mentioned in the Holy 

Qur’an as well. 

As for the third, it was to study the unseen examples, in which I 

dealt with talking about the unseen، which is everything that is 

absent from man, corroborating that with what was mentioned in 

the Holy Qur’an. 

Finally, I say: This is a humble work in its chapter whose goal is 

to serve the word of God Almighty. 
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 الرتكيبية يف بناء املشهد القرآين قراءة يف مقاصد الشريعةاألنساق 
 قراءة يف مقاصد االختيار

 

 3 ابسم رشيد زوبع
 4أسامة محدان عبد هللا رحيم

 
 :امللخص

وأخرب عنه أبنه كتاب حيتاج إىل تدبر يوصلك إىل  ،إن القران الكرمي كتاب هللا تعاىل وصفه سبحانه أبوصاف عدة
وهدف  ،فلكل سورة حمور تدور حوله ،وتفكر حييط ابآلايت بل السور للخروج بتصور عنه ،غاية املراد من اآلايت

وتلك هي آلة  ،وهذا حال املشهد والصورة الفنية فاهنما ال جيزائن احلدث بل يصورانه من زواايه املختلفة ،تركز عليه
تصوير يف القران الكرمي فإهنا ترسم لنا مشهداً حياً ينبض ابحلياة فيه كل معاين احلياة من حماورات وجتسيد ملا هو ال

فالكامرة القرآنية تسمو بك لتجعلك متصوراً ألشياء اليت هي خارج  ،ليس جبسد أو مادة كيميائية أو حيز فيزايئي
ببيان استعارة هنا أو جماز هناك فهذا يقتل املشهد  ،هد جمزءإطار املكان ومنفصلة عن الزمان؛ أما دراسة املش

 .وخيرجه من مجاليته
لبيان ما يف القرآن الكرمي من مجال ال يقتصر على اللفظ  ،وهلذا كان االختيار على دراسة املشهد يف القران الكرمي
 .فقط، بل خيرج ابللفظ اىل ما هو جمسد ومعقول  وغييب

مث أردفنا احلديث عن دور بعض علماء  ،واصطالحاً  ،يد حتدثنا فيه على املشهد لغةويقوم هذا البحث على مته
 .اللغة يف تقريب مصطلح املشهد

فقد أفردان األول منها لدراسة األمثلة املادية، إذ ذكران فيه أمهية اجلانب املادي يف الطبيعة  ،أما مطالب البحث
 .عموماً داعمني ذلك بنصوص من القرآن الكرمي

فكان لدراسة األمثلة املعنوية، فتحدثنا عن املعنوايت اجملردة اليت هي كوهنا مدركات ابلعقل واليت ال  ،الثاين أما
 .متتلك كياانت ملموسة أو حمسوسة وأردفناها ببعض األمثلة مما ورد يف القرآن الكرمي أيضاً 

فكان لدراسة األمثلة الغيبية، فتناولنا فيه الكالم عن الغيب والذي هو كل ما غاب عن اإلنسان  ،أما الثالث
 . معضدين ذلك مبا ورد منه يف القرآن الكرمي

وإن   ،فإن كان قاصراً فمن نفسينا والشيطان ،وأخريا نقول: هذا عمل متواضع يف اببه غايته خدمة كالم هللا تعاىل
 سبحانه. كان اتماً فبتوفيق منه
 .األنساق الرتكيبية، القران الكرمي الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 

وأخرب عنه أبنه كتاب حيتاج إىل تدبر يوصلك إىل غاية  ،إن القران الكرمي كتاب هللا تعاىل وصفه سبحانه أبوصاف عدة
وهذا  ،وهدف تركز عليه ،فلكل سورة حمور تدور حوله ،وتفكر حييط ابآلايت بل السور للخروج بتصور عنه ،املراد من اآلايت

وتلك هي آلة التصوير يف القرآن الكرمي  ،حال املشهد والصورة الفنية، فإهنما ال جيزائن احلدث بل يصورانه من زواايه املختلفة
جبسد أو مادة كيميائية أو حيز فإهنا ترسم لنا مشهدًا حيًا ينبض ابحلياة، فيه كل معاين احلياة من حماورات وجتسيد ملا هو ليس 

فالكامرة القرآنية تسمو بك لتجعلك متصورًا ألشياء هي خارج إطار املكان ومنفصلة عن الزمان؛ أما دراسة املشهد  ،فيزايئي
 .ببيان استعارة هنا أو جماز هناك فهذا يقتل املشهد وخيرجه من مجاليته ،جمزء

لبيان ما يف القرآن الكرمي من مجال ال يقتصر على اللفظ فقط  ،قرآن الكرميوهلذا كان االختيار على دراسة املشهد يف ال
 .بل خيرج ابللفظ إىل ما هو جمسد ومعقول وغييب

مث أردفت احلديث عن دور بعض علماء اللغة يف  ،واصطالحاً  ،ويقوم هذا البحث على متهيد حتدثت فيه على املشهد لغة
 .تقريب مصطلح املشهد

فكان لدراسة  ،فقد أفردت األول منها لدراسة األمثلة املادية. أما الثاين ،ثالثة مباحث تبعاً ملتطلباتهوقسمت البحث إىل 
 .فكان لدراسة األمثلة الغيبية ،األمثلة املعنوية. والثالث

كان اتماً   وإن ،فإن كان قاصراً فمن نفسي والشيطان ،وأخرياً أقول: هذا عمل متواضع يف اببه غايته خدمة كالم هللا تعاىل
 .فبتوفيق منه سبحانه

 
 :املشـهد

 :لغـــة

ٌء مِّنه فُ ُروعِّهِّ َعنِّ الَّ  ٌل يَُدلُّ َعَلى ُحُضوٍر َوعِّلهٍم َوإِّعهاَلٍم، اَل خَيهرُُج َشيه َاُء َوالدَّاُل َأصه نُي َواهله ذِّي ذََكرهاَنُه. مِّنه َذلَِّك الشََّهاَدُة، الش ِّ
َهدُ جَيهَمُع  َهُد َشَهاَدًة. َوالهَمشه . يُ َقاُل َشهَِّد َيشه ، َواإلهِّعهاَلمِّ ُضورِّ، َوالهعِّلهمِّ ُُصوَل الَّيتِّ ذََكرهاَنَها مَِّن احلُه ِِّ األه شاَهَدُة:  ،(i: حَمهَضُر النَّا

ُ
وامل

َواِ ،(iiالهُمَعايَ َنُة. وَشهَِّده ُشهوداً َأي َحَضره، فَ ُهَو شاهٌد. وقَ وهم ُشُهود َأي ُحضور   َدى احله دهرَاك ِبِِّّحه  .(iii)و الهُمَشاهَدة اإلهِّ
 :اصطالحا  

 ،واملشهد املنظور ،واحلادث احملسوِ ،هو إخراج مدلول اللفظ من دائرة املعىن الذهين اجملرد إىل الصورة احملسوسة املتخيلة
 أو احلركة املتجددة.  ،مث يرتقي ابملشهد الذي يصوره فيمنحه احلياة الشاخصة ،والنموذج اإلنساين والطبيعة البشرية

وإذا الطبيعة  ،وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي ،وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد ،فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة
 .(iv)البشرية جمسمة مرئية

 
  :دور علماء اللغة يف تقريب مصطلح املشهد القرآين

وقد أشار يف  ،لقد التفت علماء البالغة واللغة القدماء إىل ظاهرة املشهد والصورة الفنية وإن مل يسموها ابصطالحنا املعاصر
(. وال شك أن vوفسرها أبهنا انعكاِ لسعة كالم العرب  ،ه ( إىل هذه الظاهرة ومساها االتساع أو التوسع180ذلك سيبويه  ت: 

تشخيص اجلمادات وإطالق عليها ما يطلق على اإلنسان العاقل ما هو إال توسع يف اللغة وخروج املشهد وما يدور بداخله من 
 .عن مقتضى الظاهر
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على لفظ خرب  ،وأشار أبو عبيدة إىل هذه الظاهرة األدبية ومساها:  جماز ما جاء من لفظ خرب احليوان واملوات
 (vii).ه مفخرة كالم العرب وأبشباهه اتسعت اللغةه ( فقد ذكر اجملاز وعد255أما اجلاحظ  ت:  (vi).اإلنسان(

 :وحتدث ابن املعتز عن هذه الظاهرة بشيء من الوضوح عند حديثه عن شعر امرئ القيس
 علـيَّ أبنـواع اهلمـوم ليبتلي         وليل كموج البحر أرخى سدوله

 (viii)وأردف أعجـازا  وانء بكلكل           فقلـت له ملـا متطـى بصلبه   
وكان ابن املعتز يريد أن يقول إن امرأ القيس قد خلع على  ،(ixكله من االستعارات؛ ألن الليل ال صلب له وال عجز   هذا

ولكن ال  ،مما ابن للسامع وكأنه مشهد فين فيه كل مسات املشهد من حوار وصورة فنية ،الليل صفات الكائن احلي فجعله مثله
 .ميكن أن نلزم ابن املعتز مبصطلحات عصران فلكل عصر لغة

ويعد أدق من وقع على معىن املشهد وما يدور  ،ه ( فقد تناول موضوع الصورة الفنية471أما عبد القاهر اجلرجاين  ت: 
َِ ُمبينًة، فيه من تشخيص وجتسيد وختييل وحماورة، إذ يقول: فإنك لرتى هبا اجلماَد حي ًا انطقاً، واألعج َم فصيحاً، واألجساَم اخلُر

مت حىت رأهتا العيون،  وإن واملعاين اخلفي َة ابديًة جلي ًة... وإن شئت أرتك املعايَن اللطيفَة اليت هي من خبااي العقل، كأهنا قد ُجس ِّ
 .(x)شئَت لطَّفتِّ األوصاف اجلسمانية حىت تعود ُروحانية ال تناهلا إال  الظنون

 :على قول لبيد ويعلق اجلرجاين
 إذ أصبَحْت بَيِد الشَّماِل زَِمامها          وغَداَة ريٍح قد َكَشْفُت وِقـرٍَّة 

وذلك أنه جعل للشمال يداً، ومعلوم أنه ليس هناك ُمشار إليه ميكن أن جُتهَرى اليد عليه، كإجراء األسد والسيف على 
الرجل يف قولك ان هبَ َرى يل أسٌد يَ زهئُِّر، وسللُت سيفاً على العدو  ال يُ َفلُّ... وليس لك شيٌء من ذلك يف بيت لبيد، بل ليس أكثر 

ن الشَّمال يف تصريف الَغداة على حكم طبيعتها، كاملدب ر املصر ِّفِّ ملا زماُمه بيده، وَمقادتُُه يف كف ه، وذلك  من أن خُتَي ل إىل نفسك أ
، وذاٌت تتحصَّل، وال سبيل لك أن تقول:   م والتقدير يف النفس، من غري أن يكون هناك شيء حُيَسُّ كلُّه ال يتعدَّى التخيُُّل والَوهه

ابليد هذا الشيء، أو َجَعل الشيَء الُفاَلينَّ يدًا كما تقول: َكىَن ابألسد عن زيد، وَعىَن به َزيداً، وجعل َكىَن ابليد عن كذا، وأراد 
قل بُه، زيداً أسداً، وإمنا غايُتك اليت ال ُمطَّلَع وراءها أن تقول: أراد أن يُثبت للشمال يف الغداة تصرُّفًا كتصرُّف اإلنسان يف الشيء ي

ُم الزمام يف استعاراته للغداة حكم اليد يف استعارهتا للشمال، إذ ليس هناك مشاٌر فاستعار هلا اليد حىت  يبال  يف حتقيق الشَبهِّ، وُحكه
ًة، كأن إليه يكون الزماُم كنايًة عنه، ولكنه وَّفَّ املبالغَة َشرهطها من الطرفني، فجعل على الغداة زماماً، ليكون أمتَّ يف إثباهتا مصرَّف

 (xi).، ليكون أبل  يف تصيريها ُمَصر ِّفةجعل للشمال يداً 
ويف ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول: إن علماءان تنبهوا إىل هذه اخلاصية األسلوبية وأحسوا بوجودها وعرفوا مفهومها دون 

وبذلك يقول األستاذ سيد قطب  رمحة هللا عليه( معتذراً عن عبد القاهر اجلرجاين ممن فهم املشهد والصورة الفنية فلم ينطق  ،لفظها
وال يصوره كامالً يف تعبريه، وليس لنا  ،إذ يقول:  هذا هو الذي وقف دونه عبد القاهر وإن كان يبدوا أنه كان حيسه يف ضمريه ،هبا

 (xii).ه ابلتعبري يف لغة عصران األخري.. يرمحه هللا(على أية حال أن نطالب
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  املطلب األول
 للمشاهد امللموسةالنسق الرتكييب 

فضاًل عن كون الطبيعة  ،يعد اجلانب املادي من الطبيعة عموماً من أبرز مظاهرها احملسوسة اليت تشكل حيزاً وجودايً ملموساً 
ومبا أن الصورة الفنية واملشهد وما يدور فيهما من ختييل وجتسيد يقوم  ،املادية أكثر التصاقاً حبياة اإلنسان وغريه من الكائنات احلية

 .( xiii)على التسامي ابألشياء إىل مرتبة اإلنسان ابستعارة صفاته ومشاعره
 :املثال األول

ُودِّي ِّ َوقِّيَل بُ عهداً لِّلهقَ }َوقِّيَل اي أَرهُض  تَ َوته َعَلى اجله ُر َواسه َمه َي األه  وهمِّ الظَّالِّمِّنَي {اب هَلعِّي ماَءكِّ َواي مَساُء أَقهلِّعِّي َوغِّيَض الهماُء َوُقضِّ
 [44آية  :]سورة هود

ووجه  ،اىل ابخلطابفقد خصهما هللا تع ،منح املشهد القرآين مبا فيه من تشخيص وجتسيد األرض والسماء بعدًا إنسانياً 
مث أمرمها مبا يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله اب هَلعِّي ماَءكِّ وأَقهلِّعِّي من الداللة على  ،إليهما النداء من بني سائر املخلوقات

ء مميزون قد االقتدار العظيم، وأن السموات واألرض وهذه األجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غري ممتنعة عليه، كأهنا عقال
عرفوا عظمته وجاللته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور، وتبينوا حتتم طاعته عليهم وانقيادهم له، وهم يهابونه ويفزعون من 

(، فكان اخلطاب إىل األرض وإىل السماء بصيغة العاقل، فتستجيب كلتامها لألمر xivالتوقف دون االمتثال له والنزول على مشيئته 
وجميء الفعل بصيغة الفعل املبين للمجهول يوحي بسرعة األمر وإن املوقف ال حيتمل  ،(xvلع األرض، وتكف السماء الفاصل فتب

وانظر إىل مجالية املشهد يف قوله تعاىل: }وقيل اي أرض ابلعي{ أي انشقي استعري له من ازدراد احليوان ما أيكله،  ،تريث وإمهال
 التدرجيي  للداللة على أن ذلك ليس كالنشف املعت

 .( xvi)ادِّ
 :املثال الثاين

نهها َومحََ  َن مِّ َفقه لهَنها َوَأشه َ أَنه حَيهمِّ َرهضِّ َواجلهِّبالِّ فَأَبَ نيه َمانََة َعَلى السَّماواتِّ َواأله َنا األه نهساُن إِّنَُّه كاَن ظَُلوماً }إِّانَّ َعَرضه َلَها اإلهِّ
 [72َجُهواًل{]سورة األحزاب: آية 

العرض يوحي بتجسيم األمانة محاًل ثقياًل وعبئًا كبريًا يرزح حتت وطأته من يكلف حبمله ما  إن بداية اآلية أو مشهد
استدعى بروز صفات إنسانية معنوية شعورية يف هذه اجلمادات اليت انربت تدفع عن نفسها هذا احلمل الثقيل...؛ أما يف قوله 

نهساُن { فهو املشهد املقابل وهو  فبساطة الرتكيب قد ترتجم السهولة والتوافق يف  ،مغاير متامًا للمشهد األولتعاىل:} َومَحََلَها اإلهِّ
 .(xvii)تقبل األمر دون تفكري يف العواقب }إِّنَُّه كاَن ظَُلوماً َجُهواًل{

فيه إيقاع يكشف عن جسامة العبء امللقى على عاتق البشرية، وعلى عاتق اجلماعة املسلمة بصفة خاصة  ،إن هذا املشهد
والدعوة والصرب على تكاليفها، والشريعة  وهي اليت تنهض وحدها بعبء هذه األمانة الكربى. أمانة العقيدة واالستقامة عليها

وإن هذا املشهد يصور لنا أن الكون كله أشفق على نفسه من  ،(xviiiوالقيام على تنفيذها يف أنفسهم ويف األرض من حوهلم 
حتمل األمانة، وهذا يعين أن األمانة سوف تكون عرضة للتصرف واالختيار، وال كائن يف الكون قد ضمن لنفسه القدرة على 

 الوفاء وقت األداء. 
ا نريد أن نكون مسخرين مقهورين ال اختيار لنا؛ لقد أعلنت الكائنات قوهلا فأبني حتمُّل األمانة وكأهنا قالت: إان  اي ربن

ولذلك جند الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها هللا تعاىل، ما عدا اإلنسان، أي أنه الذي قبل مبا له من عقل وتفكري أن يتحمل 
 .( xix)ر بني البدائلأمانة االختيار، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال: إنين قادر على حتمل األمانة؛ ألين أستطيع االختيا
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 :املثال الثالث

{]سورة فصلت: آية  تَ زَّته َورََبته َها الهماَء اهه َعًة فَإِّذا أَن هزَلهنا َعَلي ه َرهَض خاشِّ  [39}َومِّنه آايتِّهِّ أَنََّك تَ َرى األه

حركة شكر وصالة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت، وكأمنا هي .فخشوع األرض هنا هو سكوهنا قبل نزول املاء عليها
على أسباب احلياة. ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه اآلية سياق خشوع وعبادة وتسبيح، فجيء ابألرض يف هذا املشهد، 

وحيتوي النص على مشهدين أو صورتني: صورة  ،(xxشخصاً من شخوص املشهد، تشارك فيه ابلشعور املناسب وابحلركة املناسبة 
ترسم حلظة مجود وسكون خارجي أخفت داخلها انفعااًل نفسيًا أو حركة متأججة ساخنة داخلياً ما تلبث أن تكشف القناع عن 

مث  ،النص منتهاها واملشهد الثاين ينقل صورة حركية ديناميكية تنمو منوًا تدرجيياً؛ لتبل  حركة ،تنتظم فيما بعد ،حركة قوية مباغتة
وإروائه هلا بشكل دوري متكرر تؤكده الصي  الفعلية  ،يستقر املشهد عند تلك احلركة الناجتة عن مالمسة املاء لألرض املتعطشة

 .( xxi)املستخدمة يف السياق الدالة على احلدوث والتكرار
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 املطلب الثاين
 النسق الرتكييب للمشاهد العقلية

 ،لكنها تعد الوجه اآلخر للوجود ،اليت ال متلك كيااًن ماداًي ملموسًا أو حمسوساً  ،املدركات ابلعقلاملعنوايت اجملردة هي 
فهي  ،إال أهنا متتلك حضورًا واسعًا يف الفكر والتصور ،وعلى الرغم من أهنا تفتقر لوجود فيزايئي ،ومكمالت للمادية احلسية

 .(xxii)أمام حواسناوغائب  ،حاضر يف أذهاننا وتفكريان ،احلاضر الغائب
 :املثال األول

راُكُم الهيَ وهَم َجنَّا اهنِِّّمه ُبشه ميه َ أَيهدِّيهِّمه َوأبِّ نِّنَي َوالهُمؤهمِّناتِّ َيسهعى نُوُرُهمه بَ نيه اُر خالِّدِّيَن فِّيها }يَ وهَم تَ َرى الهُمؤهمِّ َهنه ٌت جَتهرِّي مِّنه حَتهتَِّها األه
 [12آية ذلَِّك ُهَو الهَفوهُز الهَعظِّيُم{]سورة احلديد: 

وهو من املشاهد اليت حيييها احلوار بعد أن ترسم صورهتا  -بني املشاهد القرآنية -واملشهد هنا ِبمجاله وتفصيله جديد
املتحركة رمسًا قوايً. فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهدًا عجيباً. هؤالء هم املؤمنون واملؤمنات نراهم. ولكننا نرى بني 

إشعاعاً لطيفًا هادائً. ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بني أيديهم. فهذه الشخوص اإلنسانية قد أشرقت وأضاءت أيديهم وأبمياهنم 
 .وأشعت نوراً ميتد منها فريى أمامها ويرى عن ميينها

 .(xxiii)إنه النور الذي أخرجها هللا تعاىل إليه وبه من الظلمات. والذي أشرق يف أرواحها فغلب على طينتها
 :الثايناملثال 

َلُخ مِّنهُه النَّهاَر فَإِّذا ُهمه ُمظهلُِّموَن{]سورة يس: آية   [37}َوآيٌَة هَلُُم اللَّيهُل َنسه
وأشار أبو  ،(xxivسلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله...فاستعري إلزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله 

وهو أن الليل والنهار ليسا على احلقيقة شيئني يسلخ أحدمها من اآلخر، إال أهنما  ،هالل العسكري إىل معىن السلخ يف هذه اآلية
يف رأى العني كأهنما ذلك، والسلخ يكون يف الشيء امللتحم بعضه ببعض، فلما كانت هوادي الصبح عند طلوعه كامللتحمة 

ل على االلتحام املتوه م فيهما من أبعجاز الليل أجرى عليها اسم السلخ؛ فكان أفصح من قوله: خيرج؛ ألن السلخ أد
 -ويعرب االستاذ سيد قطب  رمحة هللا عليه( عن هذا املعىن أبمجل تعبري إذ يقول: والتعبري القرآين عن هذه الظاهرة ،(xxvاإلخراج 

مون. ولعلنا ندرك شيئاً تعبري فريد. فهو يصور النهار متلبساً ابلليل مث ينزع هللا تعاىل النهار من الليل فإذا هم مظل -يف هذا املوضع
 .من سر هذا التعبري الفريد حني نتصور األمر على حقيقته

فاألرض الكروية يف دورهتا حول نفسها يف مواجهة الشمس متر كل نقطة منها ابلشمس فإذا هذه النقطة هنار حىت إذا     
هكذا تتواىل هذه الظاهرة على كل نقطة و  -دارت األرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس، انسلخ منها النهار ولفها الظالم

 .(xxvi)ابنتظام وكأمنا نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل حمله الظالم. فهو تعبري مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير
 :املثال الثالث

ُنَّسِّ   خله ُم ابِّ َوارِّ الهُكنَّسِّ  15}َفال أُقهسِّ َعَس  16( اجله ({ ]سورة التكوير: 18إِّذا تَ نَ فََّس  ( َوالصُّبهحِّ 17( َواللَّيهلِّ إِّذا َعسه
 [18اىل  15اآلايت 

ُم ابخلنس أي الكواكبِّ الرواجع مِّنه َخَنَس إذا أتخر، وهي ماعدا النرييَن مَن الدَّرارِّي اخلمسةِّ وهَي هبراُم وُزَحلُ   َفاَل أُقهسِّ
ََوارِّ الهُكنَّسِّ  شرَتى ُوصفته بقولِّه تعاىل: اجله

ُ
رَُة وامل اجلوار الكنس ألهنا جَتهري مع الشمسِّ والقمرِّ وترجُع حىت ختفي حتَت  ،وُعطَارُِّد والزُّهه

ضوءِّ الشمسِّ فخُنوسها رجوُعها وكنوُسها اختفاُؤها حتَت ضوئها من كنس الوحشى إذا دخَل ُكناَسُه وهو البيُت الذي يتخذُه من 
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وتكنُس ابلليل أي تطلُع يف أماكنِّها كالوحشِّ يف   أغصانِّ الشجرِّ وقيل هي مجيُع الكواكبِّ ختنُِّس ابلنهار فتغيُب عنِّ الُعيونِّ 
ها َعَس أي أدبَر ظالُمه ،ُكُنسِّ والصبح إَِّذا تَ نَ فََّس ألنَّه أوُل النهارِّ وقيل إدابرُه أقرُب من تنفسِّ الصبحِّ ومعناُه أنَّ  ،والليل إَِّذا َعسه

وانظر إىل فتح هللا سبحانه وتعاىل  ،(xxviiازاً فقيَل تنفََّس الصبُح الصبَح إَذا أقبَل يقبُل ِبقبالِّه َروٌح ونسيٌم فجعَل ذلَك نفسًا َلُه جم
يف هذه اآلايت إذ يقول: واخلنس اجلوار الكنس.. هي الكواكب اليت ختنس أي ترجع يف دورهتا الفلكية وجتري وختتفي. والتعبري 

أخرى. فهناك حياة تنبض من خالل التعبري خيلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء. وهي جتري وختتبئ يف كناسها وترجع من انحية 
الرشيق األنيق عن هذه الكواكب، وهناك إحياء شعوري ابجلمال يف حركتها، يف اختفائها ويف ظهورها، يف تواريها ويف سفورها، يف 

 .جريها ويف عودهتا، يقابله إحياء ابجلمال يف شكل اللفظ وجرسه
َعسَ » ولكن اللفظ فيه تلك اإلحياءات كذلك. فلفظ عسعس مؤلف من مقطعني: عس. أي إذا أظلم.  «َواللَّيهلِّ إِّذا َعسه

 ،عس. وهو يوحي جبرسه حبياة يف هذا الليل، وهو يعس يف الظالم بيده أو برجله ال يرى! وهو إحياء عجيب واختيار للتعبري رائع
حي يتنفس. أنفاسه النور واحلياة واحلركة اليت تدب يف  بل هو أظهر حيوية، وأشد إحياء. والصبح« .. َوالصُّبهحِّ إِّذا تَ نَ فَّسَ »ومثله: 

كل حي. وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراهتا التعبريية ال حتتوي نظريا هلذا التعبري عن الصبح. ورؤية الفجر تكاد تشعر 
 .لقلب املتفتحالقلب املتفتح أنه ابلفعل يتنفس! مث جييء هذا التعبري فيصور هذه احلقيقة اليت يشعر هبا ا

َعَس، َوالصُّبهحِّ »وكل متذوق جلمال التعبري والتصوير يدرك أن قوله تعاىل:  ، َواللَّيهلِّ إِّذا َعسه َوارِّ الهُكنَّسِّ ُنَّسِّ اجله خله ُم ابِّ َفال أُقهسِّ
ف إىل رصيد البشرية من ثروة شعورية وتعبريية. فوق ما يشري إليه من حقائق كونية. ثروة مجيلة بديعة رشيقة تضا« .. إِّذا تَ نَ فَّسَ 

 .املشاعر، وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية ابحلس الشاعر
يلوح هبذه املشاهد الكونية اليت خيلع عليها احلياة ويصل روح اإلنسان أبرواحها من خالل التعبري احلي اجلميل عنها 

 .(xxviii)لتسكب يف روح اإلنسان أسرارها، وتشي هلا ابلقدرة اليت وراءها
 :الرابعاملثال 

َطرِّيرًا{]سورة اإلنسان االية:  [10}إِّانَّ ََناُف مِّنه َرب ِّنا يَ وهماً َعُبوساً َقمه
طَرِّيراً{ وصف اليوم بصفة أهله من األشقياء حنو هنارك صائم والقمطرير الشديد العبوِ الذي جيمع ما  }يَ وهماً َعُبوسًا{ }َقمه

وجند كلمة العبوِ قد استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إىل ذلك اليوم، فإهنم جيدونه عابسا  ،(xxixبني عينيه 
َطرِّيراً بثقل طائها مشعرة بثقل هذا اليوم  .(xxx)مكفهر ا، وما أشد اسوداد اليوم، يفقد فيه املرء األمل والرجاء، وكلمة َقمه

واإلحساِ الداخلي خبطورة املوقف يف الزمن القادم جعل  ،اليوم إن اخلوف الشديد الذي يعتمل القلوب من هول ذلك
اإلحساِ ابلزمن وحتديدًا  اليوم( اجملهول كمًا وكيفًا يتبدل ويتحول من ظاهرة مدركة عقليًا وشعوراًي إىل شيء مرئي متجسم 

جود وحييط ابألحداث وعداداً فارغاً فغدا للزمن كينونة أخرى حني جترد من زمنيته وخرج عن كونه جمرد وعاء حيتوي الو  ،ومتشخص
 .( xxxi)حيسب األعمار، عمر األرض واإلنسان ليصبح فاعالً لألحداث
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 املطلب الثالث
 النسق الرتكييب ملشاهد املآالت الغيبية

َا غاَب  ُنوَن مبِّ ؛ َأي يُ ؤهمِّ لهَغيهبِّ لِّهِّ تَ َعاىَل: يُ ؤهمُِّنوَن ابِّ ُهمه، ممَِّّا َأخربهم بِّهِّ النيبُّ الَغيهُب: كلُّ َما َغاَب َعنهَك. ففِّي قَ وه مِّنه أَمرِّ  َعن ه
ُهمه ممَِّّا أَنبَأهم بِّهِّ، فَ ُهَو َغيهٌب... والَغيهُب أَيضًا َما غاَب َعنِّ ال ، وإِّن َكاَن حُمَصَّاًل يفِّ البَ عهثِّ واجلنةِّ َوالنَّارِّ. وكلُّ َما غاَب َعن ه ُعيونِّ

. ويُقال: مسِّعهُت َصوهاًت مِّنه وَ  ٍع اَل أَراهالهُقُلوبِّ  .(xxxii)رَاءِّ الَغيهب َأي مِّنه َموهضِّ
 :املثال األول

( َتَكاُد مَتَي َُّز مَِّن الهَغيهظِّ ُكلََّما أُلهقَِّي فِّيَها فَ وهٌج َسَأهَلُمه َخَزنَ تُ َها أملَه أَيهتُِّكمه 7}إَِّذا أُلهُقوا فِّيَها مسُِّعوا هَلَا َشهِّيًقا َوهَِّي تَ ُفوُر  
 [8-7االاياتن:نَذِّيٌر{]سورة امللك 

املنكر الفظيع ابلشهيق َوهَِّي تَ ُفوُر تغلى هبم غليان املرجل مبا فيه. وجعلت كاملغتاظة عليهم لشدة غلياهنا هبم، ويقولون: 
قَاَل  ،(xxxiiiفالن يتميز غيظًا ويتقصف غضباً، وغضب فطارت منه شقة يف األرض وشقة يف السماء: إذا وصفوه ابإلفراط فيه 

 ٍِ َقَة الهبَ غهَلةِّ لِّلشَّعِّريِّ، مُثَّ تَ زهفِّ  :( ابهُن َعبَّا َهُق إِّلَيههِّمه َشهه ََهنََّم عِّنهَد إِّلهَقاءِّ الهُكفَّارِّ فِّيَها، َتشه يُق جلِّ َقى َأَحٌد إِّالَّ الشَّهِّ ُر َزف هرًَة اَل يَ ب ه
 عندما تزفر ال يبقى يوحي ابلتجسيد والتشخيص جلهنم من خالل تشبييه إايها ابلبغلة اليت كالم ابن عباِ  ،(xxxivَخاَف 

وميكن أن نقول: إن جهنم غدت وحشًا كاسرًا هائجًا يرتقب اللحظة اليت خيلو فيها إىل من يلقون إليه فينتقم  ،أحد إال وخافها
 .(xxxv)منهم انتقام من طال انتظاره؛ ليأخذ بثأر قدمي كي يشفي غليله

 :املثال الثاين
لهَعَذابِّ  ُلوَنَك ابِّ تَ عهجِّ ُعُروَن{]سورة العنكبوت: اآلية:}َوَيسه  [53َوَلوهاَل َأَجٌل ُمَسمًّى جَلَاَءُهُم الهَعَذاُب َولََيأهتِّيَ ن َُّهمه بَ غهَتًة َوُهمه اَل َيشه

غييب مشخص جمسد وكأنه وحش أييت  ،وهو معنوي يف األصل ،فالعذاب هو العقوبة واجلزاء السيء الذي يالقيه أهل النار
 .اهد العذاب اليت حيلها هللا تعاىل يف أهل العتو والكفرفجأة يف مشهد رهيب من مش

 :املثال الثالث

ُبون{]سورة يس: َا َكانُوا َيكهسِّ َهُد أَرهُجُلُهمه مبِّ  [65اآلية  }الهيَ وهَم ََنهتُِّم َعَلى أَف هَواهِّهِّمه َوُتَكل ُِّمَنا أَيهدِّيهِّمه َوَتشه

وتتفكك شخصيتهم مزقًا وآحادًا يكذب بعضها بعضاً. وتعود كل وهكذا خيذل بعضهم بعضاً، وتشهد عليهم جوارحهم، 
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب! كذلك انتهى .جارحة إىل رهبا مفردة، ويثوب كل عضو إىل ابرئه مستسلماً 

ما كانوا ينتظرون. ولو املشهد وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم، وأرجلهم تشهد، على غري ما كانوا يعهدون من أمرهم وعلى غري 
 .(xxxvi)شاء هللا لفعل هبم غري ذلك، وألجرى عليهم من البالء ما يريد
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 :اخلامتة
 :من خالل ما تقدم نستخلص اآليت

 .جيب أن يدِر القرآن دراسة حمورية شاملة ال متجزئة كل آية على حدة .1
ساعده وخيوض غماره بعد أن فتح له اجملال األستاذ إن موضوع املشهد القرآين اليزال يف أول طريقه وحيتاج من يشمر عن  .2

 .سيد قطب  رمحه هللا تعاىل( ومهد له الطريق
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 املصادر واملراجع

قرأه وعلق عليه: ،ه ( 471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الدار  ت:  ،أسرار البالغة
 .د. ط، د. ت ،مطبعة املدين ابلقاهرة، دار املدين جبدة ،حممود حممد شاكر

، 1ط ،دار اجليل ،ه (296أبو العباِ، عبد هللا بن حممد املعتز ابهلل بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد العباسي  ت:  ،البديع
 .م1990 -ه 1410
 .د. ت ،17دار الشروق، ط ،ه (1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  ت:  ،التصوير الفين يف القرآن

أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى  ت:  ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي
 .د. ت ،د. ط ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ،ه (982

 -املطبوع - ليس على الكتاب األصل ،خبار اليوممطابع أ ،ه (1418حممد متويل الشعراوي  ت:  ،اخلواطر –تفسري الشعراوي
 .م( 1997أي بياانت عن رقم الطبعة أو غريه، غري أن رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام 

 ،ه (710أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي  ت:  ،تفسري النسفي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل(
 .م1998 -ه  1419، 1يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط حققه وخرج أحاديثه:

أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب
 -ه  1384، 2ط ،ةالقاهر  –حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  ،ه (671 ت: 
 .م 1964

 .م2011، 1ط ،عامل الكتب احلديث ،كزنك صاحل رشيد  ،مجاليات التشخيص يف التعبري القرآين
 –دار الكتب العلمية ،ه (255عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري ابجلاحظ  ت:  ،احليوان

 .ه  1424، 2ط ،بريوت
 .م2004 -ه 1425، 2ط ،بريوت –دار املعرفة ،اعتىن به: عبد الرمحن املصطاوي ،امرِّئ القيسديوان 

احملقق: علي حممد  ،ه (395أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري  ت: حنو  ،الصناعتني
 .ه 1419 ،بريوت –املكتبة العصرية ،البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم

 .م1992، 3ط ،املركز الثقايف العريب ،د. جابر عصفور ،الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي
 .م1988بغداد،  ،وزارة التعليم العايل ،مجال حسني اآللوسي ،علم النفس العام
 .ه  1412، 17ط ،القاهرة -دار الشروق، بريوت ،ه (1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  ت:  ،يف ظالل القرآن

 ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،ه (180عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه  ت:  ،الكتاب
 .م1988 -ه 1408، 3ط ،مكتبة اخلاجني، القاهرة
دار الكتاب  ،ه (538أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا  ت:  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 .ه  1407 - 3ط ،بريوت –العريب
دار  ،ه (711حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  ت:  ،لسان العرب

 .ه  1414، 3ط ،صادر، بريوت
طبعة  ،القاهرة –حتقيق: حممد فواد سزگني، مكتبة اخلاجنى ،ه (209أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري  ت:  ،آنجماز القر 

 .ه  1381
دار الدعوة  ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار( ،املعجم الوسيط

 .م1989 -ه 1410 ،1تركية، ط -استانبول ،والنشر والتوزيعللتأليف والطباعة 
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دار  ،ه (، حتقيق: عبد السالم حممد هارون395أمحد بن فاِر بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني  ت:  ،معجم مقاييس اللغة
 .م1979 -ه  1399  ،الفكر

 .م2005 ،القاهرة –هنضة مصر ،ه (1384أمحد أمحد عبد هللا البيلي البدوي  ت:  ،من بالغة القرآن
 .م2017، 1ط ،لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت ،د. أمحد محد حمسن اجلبوري ،موسوعة أساليب اجملاز يف القرآن الكرمي
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 اهلوامش
                                                           

i   :م: 1979 -ه  1399حتقيق: عبد السالم حممد هارون, دار الفكر, ه (، 395معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فاِر بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني  ت
3 /221. 

ii  :ه :  1414، 3ه (, دار صادر، بريوت, ط711لسان العرب, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  ت
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 .1/497م: 1989 -ه 1410, 1تركية، ط -استانبول

iv  :36, د. ت: 17ه (, دار الشروق، ط1385التصوير الفين يف القرآن, سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  ت. 
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vii :1ه :  1424، 2بريوت, ط –ه (, دار الكتب العلمية 255احليوان, عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري ابجلاحظ  ت /

227. 
viii 15م: 2004 -ه 1425، 2طبريوت,  –ديوان امرِّئ القيس, اعتىن به: عبد الرمحن املصطاوي, دار املعرفة. 
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x  ه (, قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، مطبعة املدين 471 ت: أسرار البالغة, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الدار

 .43ابلقاهرة، دار املدين جبدة, د.ت: 
xi :46-45أسرار البالغة 

xii  :34-33التصوير الفين يف القران 
xiii 262-260م: 1992، 3ينظر: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي, د. جابر عصفور, املركز الثقايف العريب, ط. 
xiv  :1407، 3بريوت, ط –ه (, دار الكتاب العريب 538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا  ت 
 .2/397ه : 
xv ,1879/ 4ه :  1412، 17القاهرة, ط -ه (, دار الشروق، بريوت1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب  ت:  يف ظالل القرآن. 
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xxiv :16/ 4الكشاف. 
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. وينظر: موسوعة أساليب اجملاز يف القرآن الكرمي, د. أمحد محد حمسن اجلبوري, منشورات دار الكتب العلمية 273ه : 1419بريوت,  –إبراهيم, املكتبة العصرية

 .328م: 2017، 1لبنان, ط -بريوت
xxvi  :5/2968يف ظالل القرآن. 
xxvii:118-9/117تفسري أيب السعود  

xxviii  :3842-6/3841يف ظالل القرآن. 
xxix  :ه (, حققه وخرج أحاديثه: يوسف 710تفسري النسفي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل(, أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي  ت

 .3/578م: 1998 -ه 1419، 1علي بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط
xxx  52م: 2005القاهرة,  –ه (, هنضة مصر1384القرآن, أمحد أمحد عبد هللا البيلي البدوي  ت: من بالغة. 



Basim Rashid ZOBAA   & Osama Hamdan Abdullah RAHIM 

 

 

 
669 

                                                                                                                                                                                     

xxxi  :148مجاليات التشخيص يف التعبري القرآين. 
xxxii  :1414، 3ه (, دار صادر، بريوت, ط711لسان العرب, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  ت 
 ه : مادة 

  غ, ي, ب(
xxxiii :577/ 4الكشاف.  
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