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دراسة املالمح الصوتية والنحوية يف سورة احلشر املباركة
من منظار األسلوبية
بهروز قربان زاده

*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة مازندران ،بابلسر ،إيران
(تاريخ االستالم2017/10/13 :؛ تاريخ القبول)2018/4/9 :

امللخّص
إنّ اهلدف الرئيس لعلم األسلوب هو دراسة الظـواهر املباحـة يف الـنص األديب والكشـف عـن مجاليا ـا ومـن مثّ
يسعى هذا البح إىل توظيف األسلوبية يف دراسة سورة احلشـر املباركـة بوصـفها نصـاا قرآنيـاا يف غايـة الشـعرية
من خالل احملورين؛ األول :النسق الصويت لصفات احلـروف هبـدف ربـط املالمـح الصـوتية هلـا بالسـياق الـدالي
لآلية وكذلك تكرار صوت "األلف" وتنسـيق الصـفات الـذي يعـدّ صـنعة تـ ؤدّي بالضـرورة إىل االنزيـاح .أمّـا احملـور
الإاين للدراسة فقد انصـب االهتمـام بدراسـة عـدد مـن الظـواهر اللغويـة الـل بـدت خمالفيـة للمقـيس مـن كـالم
العــرب للكشــف عــن حقيقــة هــذ الظــواهر منــها ظــاهرة التنــاوب بونواعهــا املختلفــة ،وأســاليب القصــر ،والتقــدمي
والتوخري ،وااللتفات .يف امل ستوى الصويت ،تبـيّن لنـا أنّ القـرآن الكـرمي اسـتعمل يف الصـور العذابيـة جمموعـة مـن
األلفاظ الغليظة املرعبة ،املوحية بالغضب اإلهلي ،كما أنّ القران جلو إىل توظيف األلفاظ ذات الصـفات اهلادئـة
املسرة يف الصور الرمحانية أمّا يف املستوى النحوي فقد ظهر لنـا أنّ الغـرض الـرئ يس مـن توظيـف "التنـاوب" هـو
التوسّع للمعاين واإلجياز يف التعبري كما أنّ "االلتفات" مإّـل انزياحـا أسـلوبيا أسـهم إىل حـد كـبري يف كسـر تـواي
اخلطاب ،وكان ل دور مهم يف مفاجوة املتلقي.

الكلمات الرئيسة
سورة احلشر ،األسلوبية ،موسيقى احلروف ،التناوب.
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مقدمة
إن النص األديب يتشكل من النسيج اللغـوي واللغـة هـي جـزء أساسـي لتكوينـ  ،غـري أن الـنص
إذا كان قرآنياا تلعب اللغة دوراا أكإر أمهية وأشد دميومة بالنسبة إىل النصوص األخـرى؛ ألنّ
النص القرآين كإرياا ما ل أسـلوب حيتـوي علـى انزيـاح خيـرج بـ عـن القاعـدة .ونسـتطيع أن
نضرب على ذلـك مـإالا فنقـول :إذا قلنـا" :غطـى الظـالم األرض" و"جـاء الصـباح" فإننـا هبـذا
نــتكلّم كمــا يــتكلّم كــل النّــاس .فالعبارتــان الّتــان متّ النطــق هبمــا عبارتــان حياديتــان ،والتعــبري
﴿واللَّي ِل
فيهما يقف عند حدود الدرجة صفر من القـول .ولكـن عنـدما نقـول كمـا قـال تعـاىلَ :
ِ
﴿و ُّ ِ َّ
س﴾ (التكــوير ،)17/فإننــا نس ـجّل هبــذا
س﴾ (التكــوير )17/وعبــارة َ
الص ب ِ إذَا تَ نَ ف َ
إذَا َعس َع َ
حد اا أسلوبياا .وذلك ألنّ السمات النحوية الل تتضمنّها األفعال "تنفّس" و"عسـعس" هـي غـري
السّمات الل تتضمّنها األناء "الصبح" و"الليل" .وإذا كانـ املنـاهج يف نقـد الـنص القـرآين
متنوعــة متعــددة غ ـري أننــا اخترنــا املنــهج األســلويب لبحإنــا هــذا؛ إذ إن ـ مــن أحــدذ املنــاهج
النقديـة الـل تسـعى إىل معاينــة النصـوص األدبيـة باالعتمـاد علـى النسـيج اللغـوي واألســلوبية
ال ــل ه ــي موض ــوع حبإ ــي مص ــطلح مرك ــب م ــن ج ــذر وه ــو "أس ــلوب ( )styleوالحقت ـ "ي ــة"
( )iqueفاألسلوب ذو مدلول إنساين ذايت وبالتاي نسو ،والالحقة ختتص فيما ختتص بـ
بالبعـ ــد العلمـ ــاين العقلـ ــي وبالتـ ــاي املوضـ ــوعي .وميكـ ــن يف كلتـ ــا احلـ ــالتني تفكيـ ــك الـ ــدال
االصــطالحي إىل مدلوليـ مبــا يطــابق عبــارة :علــم األســلوب  (style) science duلــذلك
تعرف األسلوبية بداهة بالبح عـن األسـس املوضـوعية إلرسـاء علـم األسـلوب( .املسـدي ،ال تـا:
 )34أمـا يف املقالـة هــذ فقـد اعتـربت األســلوبية أساسـا للبحـ والنقــد و ـدف إىل اســتجالء
الظــواهر األســلوبية يف ســورة" احلشــر" وقــد جــاءت يف هيكلــها العــام علــى مقدمــة ومســتويني
ا ــنني حي ـ دخلنــا إىل املســتوى األول وعنواهنــا املســتوى الصــويت ،حاولنــا دراســة مســتويات
اإليقــاع يف ســورة احلشــر مــن خــالل بعــض مصــادر مإــل صــفات احلــروف ،تنســيق الصــفات
وموسيقى ،أما املستوى الإاين فقد عنّونا باملستوى النحـوي وقـد خصصـنا بـ أربعـة مباحـ ؛
األول :ظاهرة التناوب والإـاين :التقـدمي والتـوخري ،والإالـ  :القصـر ،أمـا اجلانـب األخـري يف
اجلوانب التحويلية هو "االلتفات أو املخاطبة" وأخرياا ،فهذا البحـ حماولـة للتوصـيل النظـري
والتطبيـق العملــي يف جمـال البحـ األســلويب النحـوي وجتــدر اإلشـارة إىل أنّ هــذ الســورة مل
تدرس من قبل على أساس األسلوبية وهذ الدراسـة سـتختص فيهـا وسـتحللها حتلـيال وصـفياا
حبي تستخرج الدراسة ما وراء النص القرآين من دالالت ومعان كبرية يف سورة "احلشر".
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إشكالية البح
إن هذ الدراسة حتاول أن جتيب على طائفة من األسئلة وهي كما يلي:
 .1ما هي ميزات األسلوبية الصوتية يف سورة احلشر؟
 .2ما هي اجلوانب التحويلية يف األسلوبية النحوية يف سورة احلشر؟
دراسات سابقة
تعددت الدراسات القرآنية ،والبحـوذ اللغويـة ،الـل جعلـ مـن نصـوص آيـات القـرآن مرجعًـا
هلا ،منها:
 "دراســة لغويــة وأســلوبية لســورة لقمــان" كتــب هــذ املقال ـ املؤلفــان :علــي رضــا حممــدرضايي وسيدة سكينة حسيس ومتّ طبعها يف جملة اللغـة العربيـة وآداهبـا .تـدرس هـذ املقالـة
السُّورة على أساس املنهج الفس دراسة لغوية وأسلوبية فهي تعا املوضوع أسلوبياا؛ أي تدرس
فيهــا الق ـيم اللغوي ـة وبعــدها الــدالي ،والق ـيم التركيبي ـة وبعــدها التعــبريي ،والق ـيم اجلمالي ـة
وبعدها التو ريي.
 "س ــورة الواقع ــة دراس ــة أس ــلوبية" للكات ــب ب ــالل س ــامي ع ــام  2012يف جامع ــة الش ــرقاألوسـط .تناولـ هــذ الدراسـة ســورة "الواقعــة" وفـق املنــهج األســلويب الـذي يتخــذ مبســتويات
املختلفــة يف الــدرس اللســاين احلــدي (الصــويت ،الصــريف ،النحــوي ،والبي ـاين) إضــافة إىل
اجلوانب النفسية.
" كتـب هـذ
سبك شناخل ب سـور يـس بـا تكيـ بـر
"املقالة الكتاب :علي خضري ،رسـول بـالوي ،آمنـة فـروزان كمـاي .عـا الكتـاب هـذ السـورة
من منظار األسلوبية يف الذ مستويات منها :الصويت والتركيو والدالي.
 "ظاهرة االنزياح يف سورة النمل دراسة أسلوبية" للطالبة هديـة جيلـي الـل كتبتـها عـام2006م يف جامعــة منتوري"قســنطينة" فجعل ـ عملــها حماولــة رصــد االنزياحــات الــواردة يف
سورة "النمل"املتعلقة باجلانب الصويت ،الصريف ،التركيو والدالي مع البعد التداوي.
 مقالة "اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي من خالل أسلوبي االنزياح" للكاتبـة آفـرين زارع،جمل دراسات يف اللغة العربيـة وآداهبـا ،عـام 2011م .اسـتهدف هـذ املقالـة بوضـع اصـبعها
علـى إعجــاز القــرآن معاجلـة مــدى اســتيعابيت مــن خــالل دراسـة منــاذج مــن الــنص الشــريف
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دراس ـة وصــفية -تطبيقي ـة عل ـى أس ــلوبية االنزيــاح بونواع ـ الإال ـة :االســتبدالية والتركيبي ـة
والصوتية .أمّا بالنسبة ملقالتنا هذ فتجدر اإلشـارة إىل أنّهـا عاجلـ أبـرز املالمـح األسـلوبية
يف ســورة "احلشــر" مــن خــالل احملــورين :الصــويت والنحــوي فقــط ،حي ـ درس ـ العالقــات
الترابطية بني صفات احلروف وما تفصح عن تلك األصوات من معان ودالالت وكذلك بعضـاا
من السمات الل خلق حـد اا أسـلوبياا يف هـذ السـورة كتنسـيق الصـفات ،مثّ تطرّقـ املقالـة
إىل املستوى النحوي مبعاجلة ما اختص ب السورة مـن تراكيـب وظـواهر حنويـة أكإـر بـروزاا
منها :التناوب وااللتفات وإخل.

حتديد املصطلح
يكإر تردد األسلوب 1واألسلوبية 2يف الدراسات األدبية واللغوية احلديإة وبشكل خاص يف علوم
النقد األديب والبالغة وعلم اللغة .تتخذ األسـلوبية مـن املنـاهج اللسـانية والبالغيـة والنقديـة
واألدبية منطلقات ومذاهب لتلمس معطيات النص .إنّ األسلوبية بوصـفها منـهجاا نقـدياا أدبيـاا
ترجــع نشــو ا إىل التطــورات الــل حلقـ بالدراســات اللغويــة والبالغيــة والنقديــة يف بــدايات
القرن العشرين وكان ذلك ناجتاا عـن تطـور الدراسـات اللغويـة احلديإـة الـل قـررت أن تتخـذ
من األسلوب علماا يـدرس لذاتـ أو يوظـف يف خدمـة التحليـل األديب( .درويـش ،ال تـا )18 :وهـذا
املصــطلح « هــو الــذي يطلــق عليـ يف االجنليزيــة  stylisticsويف الفرنســية la stylistique
والباحـ يف األســلوبية ( »stylisticianعبــد املطّلـب .)185 :1994 ،ويعــد "شــارل بــاي" املؤســس
األول لعل ــم األس ــلوب ،وإن ك ــان ق ــد اس ــتفاد ك ــإرياا م ــن أفك ــار "دي سوس ــري" واض ــع الإنائي ــة
املشهورة باللغة والكالم .وأما األسلوبية فهي علمه يـدرس اللغـةَ ضـمن نظـام اخلطـاب .ولكنـها
أيضاا علم يدرس اخلطاب موضـعاا علـى مبـدأ هويـة األجنـاس؛ لـذلك كـان موضـوع هـذا العلـم
متعــدد املســتويات ،خمتلــف املشــارب واالهتمامــات ،ومتنــوع األهــداف واالجتاهــات( .عيــاش،
 )31 :1990وأيّـاا مــا كــان األمـر فــإنّ األســلوبية يف إجراءا ـا النقديــة البـدّ مـن اتبــاع مســتويات
لدراســة الــنص .أوهلــا املســتوى الصــويت .وهــو الــذي يتنــاول في ـ الــدارس مــا يف الــنص مــن
مظاهر اإلتقان الصويت ومصادر اإليقاع في  .ويتناول الدارس األسـلويب يف املسـتوى املعجمـي
استخدام املنشئ لسلفاظ وما فيها من خواص تؤ ر يف األسلوب كتصـنيفها إىل حقـول دالليـة
1. Style
2. stylistics
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ومعرفة أي نوع من األلفاظ هو الغالب ويدرس الناقد أيضاا طبيعة هذ األلفاظ وما متإل من
انزياحات يف املعىن .ومن هنا نسـتطيع القـول إن املسـتوى الإـاين يف الدراسـة األسـلوبية يهـتم
باأللفاظ .وجييء املستوى الإال من الدراسة لالهتمام بالتراكيـب ،وتصـنيفها ،وتكشـف عـن
عدول الشاعر عن النمط العادي يف رص اجلمالت بالتقدم والتوخر واحلذف وااللتفات وهنـا
يويت دور األسلوبية النحوية يف دراسة العالقات والترابط واالنسـجام الـداخلي يف الـنص .أمّـا
البنيــة التعبرييــة اجلماليــة فهــي تــدرس يف املســتوى الــدالي فنتســاءل عمّــا يوحّــد كــل هــذ
العناصــر والصــور اجملــازات واالســتعارات وآخــر مــا يتومــل يف الــدارس األســلويب هــو املســتوى
الفكري( .حممود خليل )166-165 :2011 ،أمّا يف هذ املقالة مت التركز على املسـتويني :الصـويت
والنحوي من املستويات اخلمسة للدراسة والتحليل.

املستوى الصويت
الدراسة الصوتية تعد احملور األول للدخول إىل الـنص األديب فالصـوت هـو الوحـدة األساسـية
للغة الل يتشكل منها النص األديب ،ألنَّ األلفاظ أصوات ذات جرس نتخذها كوسـيلة للتعـبري
ع ــن ال ــدالالت أو اخل ــواطر ال ــل جت ــول بوذهانن ــا( .اخل ــوي )267 :1961 ،إنّ منـــابع املوس ــيقى
الظاهرة يف الكـالم األديب معروفة متامـا ،فهنـاا :أوال :املوسـيقى النــابعة مـن تـآلف أصـوات
احلـروف يف اللفظة الواحـدة ،واحلـروف أصـوات متفاوتـة اجلـرس ،يقــرع بعضـها بعضـا حـني
جتتمــع يف اللفــظ ،وينــتج عــن تنــاغم قرعهــا ســلم موســيقي مجيــل( .عاصــي ،ال تــا )122 :انيــا:
املوسيقى النابعة من تآلف جمموعـات املوسـيقى اللفظيـة حـني ينتظمهـا التركيـب يف الفقـرات
واجلمــل ،فاأللفــاظ املفــردة تق ــرع األلفــاظ املفــردة اجملــاورة هلــا سـابقا والحقــا ،ويــنجم عــن
تناسق تقارعها سالمل موسيقية مجيلة( .عاصي ،ال تا )122 :وتستند موسيقى التركيـب النإـري
يف سورة احلشر علـى مرتكـزين :أوالا :انسـجام األلفـاظ وتـآلف أصـوا ا ،وقـد حبإـ القـدماء
حت عنوان فصاحة األلفاظ مفردة وجمتمعة .انياا :اإليقـاع املوسيقي الذي ينشــو مـن وجــود
بعض احملسنات البديعية يف التركيب.
موسيقى احلروف
من أهداف القرآن الرئيسية ،جتسيد املعاين من خالل اختيار األلفاظ الل تالئم مقتضى احلـال
حىت تؤ ر يف السـامعني وجتعلـهم يعيشـون املوقـف بووضـح صـورة وأمجـل بيـان .ا ّمـا حـول موسـيقى
احلروف ففي البداية نبح إمجاال عن صفات احلروف وتقسيما ا من حي القوة والضـعف كـي
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نعرفها ونتميز الصفات القويـة مـن الصـفات الضـعيفة .أقسـام الصـفات مـن حيـ القـوّة والضّـعف
تنقسم قسمني :صفات قو ّيـة وصـفات ضـعيفة .فالصـفات القويـة ا نتـا عشـرة صـفة وهـي :اجلهـر،
والشدّة ،واالستعالء ،واإلطباق ،واإلصـمات ،والصـفري ،والقلقلـة ،واالحنـراف ،والتكريـر ،والتفشـي،
واالستطالة ،والغنة .وأقواها :القلقلة ،فالشدّة ،فـاجلهر ،فاإلطبـاق ،فاالسـتفال ،فالبـاقي والصـفات
الض ــعيفة س ـ وه ــي :اهلم ــس ،والرخ ــاوة ،واالس ــتفال ،واالنفت ــاح ،والذالق ــة ،واللّ ــني .أمّ ــا ص ــفات
التوســط فــال توصــف بقــوة ،وال ضــعف .واألحــرف الشــديدة مثانيــة هــي :األلــف والقــاف والكــاف
واجليم والطـاء والـدال والتـاء والبـاء .وأ ّمـا احلـروف الرخـاوة فهـي مخسـة عشـر حرفـ اا هـي :اهلـاء
والغـاء والعــني واخلـاء والســني والشـني والصــاد والضـاد والظــاء والإـاء والــذال والـزاي واليــاء والــواو
والفـاء .واحلـروف املتوســطة بـني الشـدّة والرخـاوة هــي مخسـة الــالم والنـون والعــني واملـيم والــراء.
(زرقة )93-90 :1993 ،أمّا بالنسبة إىل موسـيقى احلـروف يف هـذ السـورة فنجـد اجلـرس املوسـيقي
من خالل تصور املعىن خيتلف من حني إىل آخر« ،فالداللة الصوتية داللـة تسـتنبط مـن األصـوات
الل تتولف من الكلمة وختتلف داللة الكلمات حبسب طبيعـة األصـوات ،وشـدّة الصـوت وجـر تـدلّ
على معىن قوي وأيضاا رخاوة الصوت تدلّ على معىن في رقّة ولـني» (حممدرضـايي واحلسـيس:2016 ،
 )562وفيما يويت ذكر بعض أنواع هذ الصور:
 الصورة العذابيةاســتعمل القــرآن الكــرمي يف الصــور العذابيــة جمموعــة مــن األلف ـاظ الغليظــة املرعبــة ،املوحيــة
بالغضـب اإلهلـي الــل تـؤدي إىل اضـطراب الــنفس ،والقلـق الشـديد جـرّاء نـاع هـذ األلفــاظ
ش ا أق اللَّ هَ فَِإ َّن اللَّ هَ َش ِدي ُد
ك بِأَنَّ ُهم َش اقُّوا اهللَ َوَرس ولَه َوَم ْن يُ َ
منها قول تعـاىل يف اآليـة الرابعـة﴿ :ذَلِ َ
ال ِْع َق ِ
اب﴾ (احلشر )4/قال الراغب حول مادة"شق" :والشـقاق :املخالفـة ،وكونـك يف شـق غـري شـق
﴿وإِن ِخف تُم
صــاحبك ،أو مــن :شــق العصــا بينــك وبينـ ( .الراغــب ،التــا :مــادّة ش د د) قــال تعــاىلَ :
ِش َقا َق بَينَ ُه َم ا﴾ (النســاء )35/إذا أمعنّــا النظــر يف حــروف هــذ املــادة مــن حي ـ الصــفات الــل
تضــمها كــل حــرف نصــل إىل هــذ اإلحصــائية حتتــوي حــرف الشــني علــى صــفتني قــويتني ومهــا
اإلصــمات والتفشــي وعلــى أربــع صــفات ضــعيفة وهــي اهلمــس والرخــاوة واالســتفال واالنفتــاح.
تشــتمل حــرف القــاف علــى مخــس صــفات قويــة وهــي اجلهــر والشــدة واإلصــمات واالســتعالء
والقلقلة وعلى صفة ضعيفة وهـي االنفتـاح فهـذ املـادة املكـررة العـني والـالم تشـتمل علـى مثـاين
عشـرة صـفة ا نتـا عشـرة منـها قويــة وسـتة منـها ضـعيفة فهـي كلمــة قويـة مـن حيـ الـتلفظ هبــا
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وتالئم احلروف املستخدمة يف هذ املادة املعاين القوية الضخمة املوجـودة يف هـذ الكلمـة .مـن
املواطن األخرى الـل نـرى الصـورة العذابيـة فيهـا هـي اآليـة الكرميـة التاليـة ،حيـ قـال تعـاىل:
أس ُهم بَي نَ ُهم َش دي ْد﴾ (احلشــر )14/قـال الراغـب حــول هـذ املـادة :الشــد :العقـد القـوي .يقــال:
﴿بَ ُ
شــددت الش ــيء :قوي ـ عق ــدة ،والش ــدة تس ــتعمل يف العق ــد ،ويف الب ــدن ،ويف ق ــوى ال ــنفس ،ويف
العذاب( .الراغب ،ال تا :مادة ش د د) إذا تتبعنا الصفات املوجودة يف هذ املادة جند أنّ الصـفات
القويــة فيهــا أكإــر مــن الصــفات الضــعيفة حي ـ إنّ الشــني يتضــمن عل ـى صــفتني قــويتني ومهــا
اإلصــمات والتفش ـي وعل ـى أربــع صــفات ضــعيفة وهــي اهلمــس والرخــاوة واالســتفال واالنفتــاح.
حيتوي حرف الدال على أربع صفات قوية وهي اجلهر والشدة واإلصمات والقلقلة وعلى صـفتني
ضعيفتني ومها االستفال واالنفتاح .فهذ املادة املضـعفة العـني والـالم تشـتمل علـى مثـاين عشـر
صفة عشرة منها قوية ومثانية منها ضعيفة فهي كلمة قوية من حي التلفظ هبا.
 الصورة الرمحانيةجند القرآن يف هذ املرحلة ينتقل من األلفاظ الغليظة ،املرعبـة إىل األلفـاظ اهلادئـة املسـرة
فتكون النغمة هنا كاملاء البارد.
الــذي يتناول ـ اإلنســان وهــو يف رمضــاء الصــحراء فلننظــر كيــف تصــور لنــا هــذ الســورة
الكرمي ــة ص ــفة الرمحاني ــة يف اآلي ــة الكرمي ــةُ ﴿ :ه َو اهللُ ال ذي َال إِلَ هَ ّإال اهللُ ُه َو َعلِ ُم الغَي ِ
ب
الرحمن َّ ِ
الشه َ ِ
يم﴾ (احلشـر )22/قـال الراغـب عـن مـادة "رحـم" مـا نصـ  :والرمحـة
َو َّ َ
ادة ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
رقة تقتضـي اإلحسـان إىل املرحـوم ،وقـد تسـتعمل تـارة يف الرقـة اجملـردة ،وتـارة يف اإلحسـان
اجملرد عن الرقـة ،حنـو :رحـم اهلل فالنـا .وإذا وصـف بـ البـاري فلـيس يـراد بـ إال اإلحسـان
اجملــرد دون الرقــة ،وعلــى هــذا روي أن الرمحــة مــن اهلل إنعــام وإفضــال ،ومــن اآلدمــيني رقــة
وتعطــف والــرمحن والــرحيم ،حنــو :نــدمان ونــدمي ،وال يطلــق الــرمحن إال علــى اهلل تعــاىل مــن
حي إنّ معنا ال يصح إال ل  ،إذ هـو الـذي وسـع كـل شـيء رمحـة ،والـرحيم يسـتعمل يف غـري
وهو الـذي كإـرت رمحتـ ( .الراغـب ،ال تـا :مـادة ر ح م) وقيـل :إنّ اهلل تعـاىل :هـو رمحـن الـدنيا،
ورحيم اآلخرة ،فنجد يف معىن هاتني الكلمتني شيئا من الليونة والرقة وهذا يناسب الصـفات
املوجــودة يف مــادة هــذ الكلمــة وإذا أمعنــا النظــر يف صــفات مــادة "رحــم" وصــلنا إىل هــذ
االحصــائية :يشــتمل حــرف الــراء علـى ــالذ صــفات قويــة وهــي اجلهــر واالحنــراف والتكريــر
وعلى أربـع صـفات ضـعيفة وهـي التوسـط واالسـتفال واالنفتـاح واإلذالق .حيتـوي حـرف احلـاء
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على صفة قوية وهـي اإلصـمات وعلـى أربـع صـفات ضـعيفة وهـي اهلمـس والرخـاوة واالسـتفال
واالنفتاح .يضم حرف امليم صـفتني قـويتني ومهـا اجلهـر والغـنظ وأربـع صـفات ضـعيفة وهـي
التوسط واالستفال واالنفتـاح واإلذالق .فمـادة هـاتني الكلمـتني تضـم مثـاين عشـرة صـفة سـتة
منها قوية وا نتا عشرة منها ضعيفة فهما كلمتان ضعيفتان من حي الصفات املوجودة فيهما
وناسب هذ الصفات املعىن الذي ذكر يف تفسريمها.
 الصورة التربويةوهنا جند القرآن يرسم لنا صورة تربوية سـلوكية تكـون منـهاجاا يهتـدي بـ اإلنسـان .هنـاا بعـض
الكلمــات تــدل عل ـى معــىن املســاواة واملكافــوة والعدالــة حنــو كلمــة جــزاء يف قول ـ تعــاىل﴿ :فَك ا َن
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾ (احلشـر )17/قـال الراغـب حـول "جـزي":
َعاقبََت ُه َما أَنَّ ُه َما في النَّا ِر َخال َدي ِن ف َيها َوذَل ك َج َزاتُ الظَّالم َ
اجلزاء الغناء والكفاية ويقال جزيت بكذا وجازيت ومل جيئ يف القرآن إال جـزي دون جـازي وذلـك
أن اجملازاة هي املكافوة وهي املقابلـة مـن كـل واحـد مـن الـرجلني واملكافـوة هـي مقابلـة نعمـة بنعمـة
هي كفؤ ( .الراغب ،ال تا :مادة ج ز ي) وإذا أمعنا النظر يف الصفات املوجـودة فيهـا نـرى نقطـة هامـة
جــداا وهــي أن الصــفات القويــة والضــعيفة اســتعمل علـى حــد ســواء يف كلمــة جــزاء الــل تــدل علـى
املساواة والعدالة .فاجليم حتتوي أربع صفات قوية وهـي اجلهـر والشـدة واألصـمات والقلقلـة وعلـى
صفتني ضعيفتني ومها االستفال واالنفتاح والزاي تضم الذ صفات قوية وهي اجلهـر واالصـمات
والصفري وعلى الذ صفات ضعيفة وهي الرخاوة واالستفال واالنفتـاح واليـاء تشـتمل علـى صـفتني
قويتني ومها اجلهر واالصمات وعلى أربع صفات ضعيفة وهي الرخـاوة واالسـتفال واالنفتـاح واللـني
فهذ الكلمة حتتوي مثاين عشرة صفة تسعة منها قوية وتسعة منها ضعيفة.
ظاهرة التكرار
أما التكرار فهـو مـن أهـم الطـرق الـل جـاءت يف األسـلوب القـرآين ولـ قيمـة خاصـة يف خلـق
املوسيقى الداخلية لذلك قد خصصنا بالبح والدراسة ألن ل أ ـراا عظيمـاا يف توديـة املعـىن
وتفسري الفكرة.
التكرار الصويت
إن احلركــات تعتــرب عــامال أساســيا يف التناســق العجيــب بــني الكلمــات ،واالنســجام بينــها داخــل
السياق ،ومع دالالت األلفاظ والتراكيب ،والتوافق مع احلالة النفسية للمتلقني ،أو املقصـودين يف
اخلطــاب وإن ـ علــى مقــدار مــا يكــون يف الكــالم البليــغ مــن هــذا الصــوت ،يكــون في ـ مــن روح

دراسة المالم الصوتية والنحوية في سورة الحشر المباركة من منظار األسلوبية

103

﴿ه َو اهللُ ال ذي َال إِلَ هَ ّإال اهللُ ُه َو﴾
البالغــة( .الرافعــي ،ال تــا )221 :قــال تعــاىل يف كلمــة التوحيــدُ :

(احلشـر )22/فإنــك متــد احلركــة الطويلــة ـ ـ ألــف املــد ـ ـ يف كلمــة "ال" مــدا بالقصــر أو التوســط أو
الطول ،ويسمى مد التعظيم ،تعظيم اهلل تعاىل وذلك ملا نف اآلية عن سوا األلوهيـة ،ناسـب أن
ميد األصوات للصدع بإ با ا هلل تعاىل وبقصد املبالغـة يف نفـي األلوهيـة عـن غـري اهلل سـبحان
وتعاىل .إن احلركة الطويلة ـ ألف املد ـ تكـررت يف هـذ الصـورةكإرية وهـي نسـبة عاليـة بـالنظر
إىل بــاقي احلركــات املــدة الطويلــة ومــن بعــض ميزا ــا وأحســنها كيفيــة تصــوير حالــة الكفــار
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾
والظــاملني يف قول ـ تعــاىل﴿ :فَك ا َن َعاقبَتَ ُه َم ا أَنَّ ُه َم ا ف ي النَّ ا ِر َخال َدي ِن ف َيه ا َوذَل ك َج َزاتُ الظَّ الم َ
(احلشـر )17/نالحظ مـن خـالل هـذ اآليـة الكرميـة تكـا ف احلركـة الطويلـة ـ ـ ألـف املـد ـ ـ وهـذا
التكإيف الصويت للهذ احلركة يرينا ميزان ما مدى من التحسر والندامة من قبل الظاملني.
تنسيق الصفات
من أهم الظواهر اإليقاعية يف أسلوب هذ السورة الكرمية هو ظـاهرة تنسـيق الصـفات الـل
اكتسب عيّنة أسلوبية بسبب كإرة تكرارها فيها وهو يعس تواي العديد من الصفات يف نظم
خاص ،حيـ إن هـذ الصـفات نفسـها ختلـق املوسـيقى الداخليـة( .شـفيعي كـدكس)312 :1386 ،
الس َالم ِ
ومن ذلك قول تعاىل﴿ :هو اهلل ال ذي َال إِلَ ه ّإال اهلل ه و ِ
ؤمن الم َه ِ
يم ُن
َ
َُ ُ
الم ُ ُ
ُّوس َّ ُ ُ
ُ َُ َ
المل ك ال ُق د ُ
العزي ز الجبَّ ار المتَكبأ ر س بحا َن ِ
اهلل َع ّم ا يُش ِركو َن﴾ (احلش ــر )23/كم ــا ن ــرى ،أنّ ه ــذ الص ــفات
َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ
العديدة املتتالية ،وظفـ يف سـياق معـني وخضـع للتنـاغم واالنسـجام ،لـذلك أحـدذ ضـروبا
مــن املوســيقى والــنغم ،حي ـ إن هــذ املوســيقى الــل تنبع ـ مــن الصــفات املتتاليــة توجــد يف
النفس طربا ويف األذن ارتياحاا ال يدرا القـار يف كـإري مـن األحيـان سـبباا لـ  .وكـذلك نـرى
ِ
ص أوُر لَ هُ
﴿ه َو اهللُ ال َخ ال ُر البَ ا ِر ُ
هــذ الظــاهرة يف اآليــة األخــرى ،حي ـ يقــول اهلل تعــاىلُ :
الم َ
ُ ُ
الحسنَى﴾ (احلشر )24/إن ائتالف هذ األلفاظ الرقيقة اهلادئة ،بشكل إيقاعي رائع،
َسماتُ ُ
األ َ
يعطيها نفونياا يولد يف نفوسنا نشوة اإلحساس باملوسيقى.

املستوى النحوي
يهتم الدارس األسلويب يف هذا املستوى بالتراكيب ،وتصنيفها ،وتكشف عن عـدول املؤلـف عـن الـنمط
العادي يف رص اجلمـالت بالتقـدم والتـوخر واحلـذف وااللتفـات وهنـا يـويت دور األسـلوبية النحويـة يف
دراسة العالقات والترابط واالنسجام الداخلي يف الـنص( .حممـود خليـل )166-165 :2011 ،مبعـىن آخـر
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إنّ االنزياح النحوي حيدذ من خالل طريقة يف الربط بـني الـدوال يف العبـارة أو التركيـب أو الفقـرة،
وختتلــف تراكيــب العبــارة األدبيــة عــن تركيــب الكــالم العــادي أو النإــر العلمــي ،فــالكالم العــادي خيلــو
إفرادا أو تركيبا من كل ميـزة أو قيمـة مجاليـة ،علـى عكـس العبـارة األدبيـة فإهنـا قابلـة بـون حتمـل يف
كــل عالقــة مــن عالقا ــا قيمــة مجاليــة( .قصــبجي )120 :2003 ،أمّــا اجلوانــب التحويليــة الــل قمنــا
بتحليلها يف هذ الدراسة فهي :التناوب ،التقدمي والتوخري ،وااللتفات.
التناوب
التناوب هو إحالل كلمـة ـ ـ قـد تكـون انـاا أو فعـالا أو حرفـاا ـ ـ حمـل غريهـا ضـا يناظرهـا ،فتـؤدي
معناهــا ،وتن ــوب عن ــها يف الس ــياق .التن ــاوب يف اللغ ــة في ـ مع ــىن التب ــادل وتقس ــيم األم ــر الواح ــد
وتوزيعـ  ،وفيـ ـ ـ أيضـاا ـ ـ معــىن اإلحــالل ،أي إحــالل شــيء حمــل شــيء آخــر وجــاء أيضـاا يف لســان
العـرب« :تنــاوب القــوم املــاء ،أي تقاســنو علـى املقلــة ونــاب الشـيء عــن الشــيء ينــوب :قــام مقامـ »
(ابــن منظــور ،ال تــا :مــادة ن وب) .وقيمــة التنــاوب أن ـ ال يإب ـ املعــىن الكــامن يف الكلمــة الــواردة يف
السياق فحسب ،بل تتم يف ذات الوق عملية استحضار للكلمـة املنـوب عنـها ،ومـا ينجـ ّر عنـها مـن
معان ،فتحدذ عملية مزاوجة بني الكلمتني املنوب عنها والنائبة ومن مثَّ تزاوج املعنيني ،ضـا يـؤدّي
يف النهايــة إىل إ ــراء املعــىن( .ســليمان )91 :2008 ،فالتنــاوب ال يلغ ـي مع ـىنً مبعــىن آخــر ،بــل يإب ـ
معنــيني يف آن واحــد .وقــد انقســم التنــاوب يف القــرآن الكــرمي إىل ال ــة أقســام :األول :التنــاوب يف
األفعال ويسمّى التضمنيا النحوي والإاين :التناوب يف احلروف والإال  :التناوب يف اجلملة.
التناوب يف األفعال ويسمّى التضمنيا النحوي
من الظواهر اللغوية املشهورة الل يلعب فيها املعىن دورا بارزا هو ظاهرة التناوب يف األفعال
والل يسمى أيضا بالتضمني النحوي وهو يعس إشراب فعل معىن فعل آخـر ليعامـل معاملتـ ،
وجيــري جمــرا كمــا أشــار إليـ ابــن هشــام« :قــد يشــربون لفظـاا معــىن لفـظٍ فيُعطونـ حكمـ ،
وذلــك يس ـمّى تضــمينا وفائدت ـ  :أن تــؤدي كلم ـةٌ مــؤدّى كلمــتني» (ابــن هشــام ،ال تــا .)305 :قــال
الزخمشــري :ويضــمنون الفعــل معــىن فعــل آخــر فيجرون ـ جمــرا مــع إرادة معــىن املتضــمن
والغرض مـن التضـمني إعطـاء جممـوع املعنـيني( .الزخمشـري )581 :1988 ،إن املعيـار الرئيسـي
يف التضمني هو أننا ال نقول إن املعىن اللغوي السابق هو عني املعىن االصـطالحي وإمنـا نقـول
أن هنــاا صــلة مــا بــني املعــىن اللغــوي واملعــىن االصــطالحي مهمــا كانـ طبيعــة تلــك الصــلة،
بعبارة أخرى إن املعىن اللغوي يعد قاعدة ينطلق منـها املعـىن االصـطالحي للتضـمني وهـذا ال
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يعــس أن يتجــرد الفعــل األول مــن معنــا ليكســب معــىن جديــداا ،وإمنــا القصــد أن جيمــع هــذا
الفعل بالتضمني بني الداللتني :داللتـ األوىل ،وداللـة الفعـل الـذي أشـرب معنـا (حامـد:2001 ،
 )41جــاء هــذا الــنمط مــن التنــاوب يف هــذ الســورة بوشــكال خمتلفــة منــها أفعــال تتعــدى يف
ب اللَّ هُ
األصـل اللغـوي بنفسـها وتتعـدى يف الســياق حبـرف جـر مإـل قولـ تعـاىلَ :
﴿ولَ ْوال أَ ْن كتَ َ
الت ل ََع َّذبَ ُه ْم فِي ُّ
الدنْيا﴾ (احلشر )3/كمـا نشـاهد أن فعـل "كتـب" متعـد بنفسـ لكـن يف
َعلَْي ِه ُم ال َ
ْج َ
هذ اآلية جاء متعديا حبرف "على" ألنَّ مقصود هنا فعل "قضى" فكونّ اهلل تعاىل أخـذ "علـى"
مــن فعــل "القضـى" وعـدّى فعــل "كتــب" هبــذا احلــرف ليعطــي معــىن القضـى أي «ولــوال أن اهلل
تعاىل قضى علـيهم بـاخلروج مـن أوطـاهنم مـع األهـل واألوالد» (الصـابوين .)349/3 :1981 ،إذا
أمعنّا النظر يف اآليات الكرمية نرى أن التنـاوب ال ينحصـر هبـذا النـوع مـن األفعـال بـل توجـد
أفعــال يف األصــل اللغــوي مبعــىن لكــن يف الســياق تــرد مبعــىن أفعــال أخــرى مإــل قول ـ تعــاىل:
يَ ل َْم يَ ْحتَ ِسبُوا﴾ (احلشر )2/إنّ فعل "أتى" يف أصل وضع مبعىن جاء ،لكن
اه ُم اللَّهُ ِم ْن َح ُ
﴿فَأَتَ ُ
تغري معنـا يف هـذ اآليـة وتضـمن معـىن "عـذّب" يف سـياق الـنص القـرآين .ومـن تضـمني فعـل
ب﴾ (احلشـر )2/والقـذف الرمـي باليـد
﴿وقَ َذ َ
ف فِ ي قُلُ وبِ ُه ُم ُّ
معـىن فعـل آخـر قولـ تعـاىلَ :
الرع َ
بقوة وغالباا ما استعري للشتم والعيب كما استعري الرمي (الراغب ،ال تا :مادة ق ذ ف) لكنـ هنـا
استعري للحصول العاجل أي حصل الرعب يف قلوهبم دفعة دون سـابق تومـل وال حصـول سـبب
للرع ــب ف ــاملعىن :وجع ــل اهلل الرع ــب يف قل ــوهبم فوس ــرعوا باالستس ــالم( .اب ــن عاش ــور:1984 ،
 )71/28وضا جاء يف كتاب اهلل على ذلك قول تعاىل﴿ :ذَاقُوا َوبَ َال أم ِرِهم﴾ (احلشـر )30/ذاق
الوبال أي :أحسّ ب فعـل "ذاق" يف معنـا األصـلي «وجـود الطعـم يف الفـم» (الراغـب ،ال تـا :مـادة
ذوق) وحاسة الذوق هبا قوة تدرا خواص األجسام الطمعية لكن هنا جاء مصاحباا مع كلمة
"الوبال" والتعبري "ذوق الوبال" نوع من تراسل احلواس فهو استعارة إلحساس ؛ واملعـىن :ذاقـوا
سوء عاقبة إجـرامهم يف الـدنيا( .الصـابوين )354/3 :1981 ،مـن هـذ األمإلـة يتـبني لنـا أن دور
املقام والسياق يؤ ر تو رياا كـبرياا يف معـىن الكلمـة الواحـدة فنـرى أن اللفـظ يف اللغـة لـيس لـ
املعــىن إذا كــان منفــرداا ويف فهــم معنــا البــد أن نعتــرب مكانـ يف التركيــب ومالئمتـ للكلمــات
اجملاورة ل ونرى أن اللفظ ل معان خمتلفة وبعد دخول يف التركيب نفهم معنا األصلي.
التناوب يف احلروف
لك ــل حــرف م ــن ح ــروف اجل ــر مع ــىن خي ــتص بـ ـ  ،ن ــص عليــ اللغوي ــون والنحوي ــون نتيج ــة
استقرائهم كالم العرب ،وهذ املعاين مستفادة ضا تؤدي هـذ احلـروف مـن أغـراض داخـل
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التركيــب ،فقــوهلم البــاء لإللصــاق ،إمنــا هــو بــالنظر إىل مــا يؤديـ حــرف البــاء مــن معــىن يف
االسم الذي دخل عليـ  ،فالبـاء يف قولنـا :أمسـك بـاللص ،أفـادت أنـس ألصـق يـدي بـاللص
ضسكاا إيا  ،ومإل ذلك ،قوهلم "من" البتداء الغايـة و"إىل" النتـهائها وعـن للمجـاوزة ،ومـا إىل
ذلك من معان ،كل ذلك مبس علـى املعـاين الـل أحد تـها هـذ األحـرف يف اجلملـة مـن جهـة
العالقة بني الفعل واالسم ،غري أن القضية الل شـغل النحـويني قـدمياا وحـديإاا ،هـي تـداخل
حــروف اجلــر بعضــها مــع بعــض( .العطيــة )235 :2008 ،علـى ســبيل املإــال ،حــرف "الــالم" وفــق
الــنظم الــذي ورد فيـ تغــري معنــا وهــو إمــا مبعــىن "التمليــك" وإمــا مبعــىن "االســتحقاق" وإمــا
مبعىن "يف" للظرفية وهذ املعاين ال تتحقق إال مبصاحبة الكلمات الل وقعـ يف جـوار  .جـاء
ْح ْس نَى﴾
الــالم يف اآليــات الكــإرية مبعــىن "التمليــك" ومإــال ذلــك قول ـ تعــاىل﴿ :لَ هُ ْ
األس َماتُ ال ُ
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين
ين ال ذ َ
(احلشــر )24/والــالم مبعــىن "االســتحقاق" يف هــذ اآليــة الكرميــة﴿ :ل ْل ُف َق َرات ال ُْم َه َ
أُ ْخ ِر ُج وا ِم ْن ِدي ا ِرِه ْم﴾ (احلشــر )8/أي «إن اســتحقاق ذوي القــرى لســهمهم مــن الفــيء موقــوف
عل ـى الفق ــراء ح ــىت ال يس ــتحق أغني ـاؤهم» (درويــش )480 :1999 ،وه ــذا املع ــىن مس ــتفاد م ــن
السياق؛ ألن صيغة اآلية ناصّة على االستحقاق هلم تشريفاا هلم كذلك "الظرفية" يف قول اهلل
َّ ِ
َّ ِ
ين ك َف روا ِم ْن أ َْه ِل الْكتَ ِ
ْح ْش ِر﴾ (احلشـر)2/
اب ِم ْن ِديَا ِرِه ْم َّ
ألو ِل ال َ
عز وجلُ ﴿ :ه َو الذي أَ ْخ َر َج الذ َ ُ
كما نالحظ أن اهلل تعاىل جاء حبرف "الالم" بدل حرف "يف" للظرفية.
التناوب يف اجلملة
مــن األمــور الــل تــدل علـى التنــاوب يف اجلمــل ،تــرتبط بوســلوب الشــرط أو شــبه .كلمة الشــرط
تطلب مجلتني ،يلزم من وجود مضمون أوالمها فرضاا حصول مضـمون الإانيـة ،وأدوات الشـرط
كلمات وضـع لتـدل علـى التعلـق بـني اجلملـتني ،واحلكـم بسـببية أوالمهـا ومسـببية الإانيـة (ابـن
هشــام ،ال تــا )272-271 :وهــذا يعــس أن الشــرط ســبب واجلــواب مســبب عنـ فكــذلك جوابـ يسـدُ
مســد جــواب اجلــزاء كمــا قــال الفـرّاء «إنّ العــرب حتــذف اجلــواب يف موضــع تعــرف فيـ معــىن
اجلواب» (الفرّاء .)231/1 :1983 ،كإرياا ما نرى أن القرآن الكرمي حيـذف جـواب الشـرط فيجعـل
ش ا أق
الدليل نفس اجلواب وهذا األمر جائز إن كان يف الكالم ما يدل علي كقول تعاىلَ ﴿ :وَم ْن يُ َ
اللَّهَ فَِإ َّن اللَّهَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب﴾ (احلشر )4/اسم "مـن" يف هـذ اآليـة هـو اسـم شـرط جـازم يف حمـل
الرفع مبتدأ ،و"يشاق" فعل الشرط ،واجلواب حمذوف تقدير  :يعاقـب؛ (درويـش )470 :1999 ،ألن
مجلــة "فــإن اهلل شــديد العقــاب" التســتطيع أن تكــون مســببة لوقــوع الشــرط كمــا أننــا نقــول :إن
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أمطــرت الســماء تبتــل األرض ،فــابتالل األرض ال يتصــور إال بــبول املطــر الــذي هــو ســبب ل ـ
واجلملــة التوليديــة يف غــري كــالم اهلل هــي "مــن يشــاق اهلل يعاقــب فــإن اهلل شــديد العقــاب" لكــن
حتول اجلمل عن أصـلها الوضـعي إىل مـا كـان يف اآليـة الكرميـة ومـن أسـباب احلـذف يف هـذ
اآليــة الكرميــة احل ـ عل ـى االجيــاز .مــن ظــواهر اإلجيــاز األخــرى يف هــذ اآليــة هــي ظــاهرة
اإلدغام .تويت هـذ الظـاهرة لغـرض دالي مجـاي فـالقرآن ال يتخـذ اللغـة النموذجيـة للمقيـاس
فحسب بل قد ينجح إىل بعض لغات العرب على قلتها .يالحـظ أن بنـاء الفعلـني "شـاقوا ويشـاق"
على أساس اإلدغام،ألن ملـا ذكـر لفـظ "اهلل" وحـد كـان اإلدغـام ،وملـا جـاء ذكـر الرسـول
معـ أظهــر الصــوتان ،ذلــك لــيعلم القــار أن مــن يشــاق اهلل ،فإنـ ســيعاقب عقابـاا شــديداا .أمّــا
التمإيل فهو نوع آخر من أنواع التناوب الل تقع موقع اجلملة ،حي ينوب تركيـب جمـازي مكـان
ِ
ِ ِ
ِِ
ين﴾ (احلشــر )2/كمــا نــرى أن
تركيــب آخــر كقولـ تعــاىل﴿ :يُ ْخ ِربُو َن بُيُ وتَ ُه ْم بأَيْ دي ِه ْم َوأَيْ دي ال ُْم ْؤمن َ
اهلل تعاىل ذكـ ُر بـدل أن يقـول :يهلكـون أنفسـهم بويـديهم قـال "خيربـون بيـو م بويـديهم" حيـ
صارت مإالا ملن بغبائ أو بغري قصد من جىن على نفس وعلى أهل وجرى املإل على كل موقـفٍ
حس بُ ُهم َج ِم َيع اً َوقُلُ وبُ ُهم َش تَّى﴾ (احلشــر)14/
مشــاب يُســاقُ .ومــن التمإيــل أيضـاا قولـ تعـاىل﴿ :تَ َ
البنية العميقة لآلية "ال يتعاضـدون حـقّ التعاضـد" واملعـىن :أنّهـم ال يتّفقـون علـى حـرب املسـلمني
وإنّم ــا ق ــد آ ــر اهلل ه ــذا التمإي ــل ليك ــون جتس ــرياا للم ــؤمنني وتش ــجيعاا لقل ــوهبم علـ ـى قت ــاهلم.
(الزخمشــري )83/6 :1988 ،النــوع اآلخــر مــن أنــواع التنــاوب عل ـى مســتوى اجلملــة هــو وقــوع العلــة
ِ
ص ونُ ُهم
موقع املعلول واالستغناء عن املعلول بذكر العلّة فقط كقول تعاىلَ ﴿ :وظَنُّوا أنّ ُهم َم ان َعتُ ُهم ُح ُ
أم ن ِ
اهلل﴾ (احلشــر )2/كمــا نالحــظ يف هــذ اآليــة الكرميــة إنّمــا مل يقــل اهلل تعــاىل" :وظنّــوا أن ال
َ
يُخراجوا" مع أنّ الكالم على خروجهم ،من قول تعاىل "هو الذي أخرج الذين كفـروا" فعـدل عنـ
إىل "وظنّوا أنّهم مانتعهم حصوهنم من اهلل" لقد أدى التغيري يف البنية السطحية هبذ احلركـة
األفقية وذلك ذكر العلّة بدل املعلول واالستغناء عنـ «أي :مـانعتُهم مـن إخـراجهم اسـتغناء عـن
ذكــر املظنــون بــذكر علّــة الظــن والتقــدير :وظنّــوا أن ال خيرجــوا ألنّهــم متــنعهم حصــوهنم» (ابــن
عاشور.)66/28 :1984 ،
التقدمي والتوخري
يعــد التقــدمي والتــوخري مــتغريًا أســلوبيًا يف اللغــة ألن ـ عــدول عــن القاعــدة العامــة وذلــك بتحويــل
األلفاظ عن مواقعها األصلية لغـرض يتطلبـ املقـام ،اذ يكـون هـذا العـدول مبإابـة منبـ فـس يعمـد
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إلي املبدع ليخلق صورة فنية متميزة( .عبد املطّلب )200 :1994 ،وكما قال جون كـوهن :وهـو «انزيـاح
سياقي يصبح معلماا متميزاا للشعرية» (كوهن .)18 :1986 ،فالتقدمي كمـا أطلـق عليـ د .خليـل أمحـد
عمــايرة هــو نقــل مــورفيم مــن موقــع أصــل لـ إىل موقــع جديــد مغـريًا بــذلك منــط اجلملــة ،ونــاقال
معناها إىل معىن جديد تربط باملعىن األول رابطة واضـحة هـي عنصـر مـن عناصـر التحويـل ،بـل
هي من أبرز عناصر التحويل وأكإرها وضوحًا؛ ألن املتكلم يعمد إىل مورفيم حق التـوخري فيقدمـ
أو إىل مــا حق ـ التقــدمي فيــؤخر طلب ـاا إلظهــار وترتيــب املعــاين يف الــنفس( .عمــايرة)93-88 :1984 ،
ِ
ص ونُ ُه ْم ِم َن اللَّ ِه﴾
ومــن التقــدمي ،تقــدمي اخلــرب عل ـى املبتــدأ كقول ـ تعــاىلَ ﴿ :وظَنُّ وا أَنَّ ُه ْم َم ان َعتُ ُه ْم ُح ُ
(احلشـر )2/البنيــة العميقـة يف هــذ اآليــة الكرميـة ـ ـ يف غـري كــالم اهلل ـ ـ هـي "وظنــوا ان حصــوهنم
متــنعهم أو مانعتــهم مــن اهلل" لقــد أدى التغــيري يف البنيــة الســطحية هبــذ احلركــة األفقيــة وذلــك
بتقدمي اخلرب "مانعتهم" علـى املبتـدأ "حصـوهنم" يف الـنظم القـرآين و«تغـيري الـنظم بتقـدمي اخلـرب
وإس ــناد اجلمل ــة إىل ض ــمري ه ــم للدالل ــة عل ـى ف ــرط و ــوقهم بكوهن ــا حص ــينة ،حبي ـ ظن ــوا أنــ
الخيـ ـرجهم منـ ـ أح ــد ألهن ــم يف ع ــزة ومنع ــة» (الص ــابوين .)348/3 :1981 ،وإذا كانـ ـ اجلمل ــة مل
تتحول ،أفقدت اآلية الكرمية هذا الناتج الدالي املقصود .ومـن النمـاذج األخـرى الدالـة علـى هـذا
النمط ،أي تقدمي اخلرب على االبتداء يف قول تعاىل﴿ :فَكا َن َعاقِبَتَ ُه َما أَنَّ ُه َم ا فِ ي النَّ ا ِر َخالِ َديْ ِن فِ َيه ا﴾
(احلشر )17/والبنية العميقة أو الكفاية اللغوية هلذ اآلية الكرمية ـ يف غـري كـالم اهلل ـ ـ هـي "فكـان
بو ما يف النار عاقبتـهما" ولكـن بعـد تطبيـق قـانون التمـدّد علـى املبتـدأ وبعـد تطبيـق قـانون إعـادة
الترتيــب كــذلك ،حتولـ اجلملــة إىل البنيــة الســطحية أو األداء الكالمــي هلــا ،كمــا هــو موجــودة يف
اآلية ونعـس بالتمـدد أو التوسـع يف العربيـة « أنـ بـدال أن يكـون املبتـدأ واخلـرب أو الفاعـل يف اجلملـة
مفــرداا يــويت مجلــة أو مصــدراا مــؤوالا أي حيــدذ في ـ توســع ومتــدد» (املنصــوري .)334 :2013 ،مــن
الظواهر األسـلوبية يف القـرآن ال كـرمي هـي تقـدمي شـب اجلملـة "اجلـار واجملـرور" علـى اخلـرب وهـذا
اللون كإري يف النسق القرآين ولـ دالالت ودوافـع ختتلـف حسـب سـياق اآليـة وهـو يعـد بعـد اا حتويليـ اا
ْح ْس نَى﴾ (احلشـر )24/قـدم اخلـرب وهـو
لركن اجلملة التوليدي من قـول اهلل تعـاىل﴿ :لَهُ ْ
األس َماتُ ال ُ
شب اجلملة "ل " على املبتدأ "األناء احلسىن" وهذ خمالفة أسلوبية تنبئ عـن غـرض مـا ،وذلـك
الغرض هو توجي التفات السامع ولف األنظار إىل أنّ مجيـع األنـاء احلسـىن يعـىن بـاهلل تعـاىل
ِ ِ
ِ
اب النّ ا ِر﴾
﴿ول َُه م ف ي اْلخ َرة َع َذ ُ
وال يتج ــاوز عنــ ب ــاآلخرين .ومإ ــل ه ــذا األس ــلوب قولـ ـ تع ــاىلَ :
(احلشر )3 /واأَصل النظم :وعذاب النار هلم يف اآلخرة .وإمنا نظم التركيـب علـى هـذا الـنظم بـون
قدِم ما يدل على اخلرب ليحصل ضربه من التوكيد وملِا يف تقدمي اجلار واجملرور من االهتمام.
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أسلوب القصر
القصر ختصـيص شـيء بشـيء بطريـق خمصـوص( .التفتـازاين )180 :2001 ،أمـا يف هـذ السـورة
الكرمية فنشاهد ال ة أمناط من أشهر الطرق القصر الذي تكرر كـإريا حيـ نـرى ذلـك عينـة
أســلوبية يف هــذ الســورة وهــي :ألــف) نفــي واالســتإناء ب) ضــمري الفصــل ج) تعريــف الطــرفني
"املســند واملســند الي ـ " .إنّ القصــر بطريقــة "تعريــف الطــرفني" غالــب يف هــذ الســورة الكرميــة
ِ
الشه َ ِ
﴿ه َو اللَّهُ الَّ ِذي ال إِلَهَ إِال ُه َو َعالِ ُم الْغَْي ِ
يم﴾ (احلشـر)22/
كقول تعاىلُ :
ب َو َّ َ
ادة ُه َو ال َّر ْح َم ُن ال َّرح ُ
كما نالحظ أن يف هذ اآلية الكرميـة أربعـة طـرق للقصـر ،ال ـة منـها بطريـق تعريـف الطـرفني
وواحدة منها بطريق النفي واالستإناء ،أمّا القصر بطريـق تعريـف الطـرفني فهـو متمإـل يف هـذ
اجلمل" :هو اهلل" و"هو عامل الغيب والشهادة" و"هو الرمحن الرحيم" والغـرض الرئيسـي منـ هـو
قصـر املسـند علـى املسـند إليـ  .يف جانـب آخــر نـرى أســلوب "النفـي واالســتإناء" فيهـا جتســم يف
تركيب "ال إل إال اهلل" إن هذ األسلوب يتصاعد في من إ بات وحدانية اهلل إىل إ بـات اإلهليـة.
أمـا ضـمري الفصـل وتعريــف الطـرفني ،فشـرط ضــمري الفصـل أن يقـع بــني املبتـدأ واخلـرب أو مــا
أصل املبتدأ واخلرب وقد أجاز السـهيلي ،اجلرجـاين ،الزخمشـري والبيضـاوي أن جيـيء ضـمري
الفصــل إذا كــان اخلــرب مضــارعا أو اســم فاعــل مإلـ كمــا ذكــر لـ العلمــاء ــالذ فوائــد :توكيــد
املســند اليـ  ،واالختصــاص وبيــان أن املســند خــرب ال صــفة يعنــون أنـ يفيــد التوكيــد إذا مل يفــد
االختصـ ــاص( .صـ ــباح )135 :1986 ،مـ ــن مإـ ــل قول ــ تعـ ــاىل يف السـ ــور الكرميـ ــة﴿ :أُولَئِ ك ُه ُم
الص ِادقُو َن﴾ (احلشر )8/هذ الصياغة داللة على اختصاص املتقني بنيل مـا ال ينالـ أحـد بطـرق
َّ
شىت  :اجلملة االنية ،اسـم اإلشـارة وكونـ للبعيـد تكرميـا ،تعريـف الصـادقون وتوسـيط ضـمري
الفصــل ألن ـ حمــل توكيــد دفعــا ملــن تــوهم يف التشــريك أو يف اإلســناد .كــذلك قصــر اهلل تعــاىل
َّ ِ
س وا
﴿وَال تَكونُوا كال ذ َ
اإلفساد على الكفـار أي الكفـار هـم ال غريهـم املفسـدون كقولـ تعـاىلَ :
ين نَ ُ
َنس ُاهم أَن َف َس ُهم أُولَئِ ك ُه ُم ال َف ِاس ُقو َن﴾ (احلشــر )19/وقــد تكــا رت أدوات التوكيــد يف تركيــز
اهللَ فَأ َ
شـديد يقـذف هبــذ احلقيقـة فكــان احلكـم يف صـورة اإلنيــة املفيـدة للإبــوت والـدوام ،وتعريــف
الطرفني املفيد لقصر وتوسط ضمري الفصل املؤكد هلذا احلصـر وسـبقية صـدر الكـالم بالنـهي
الدال ــة علــى اإلرش ــاد والتنبيــ «والقص ــر املس ــتفاد م ــن ض ــمري الفص ــل م ــن قولــ "أولئ ــك ه ــم
الفاسقون" قصر إدّعائي للمبالغة يف وصفهم بشدّة الفسـق حتّـى كـون فسـق غريهـم لـيس بفسـق
يف جانب فسقهم» (ابن عاشور .)114/28 :1984 ،مإل اآليتني كإري فقـد جـاء يف عديـد مـن اآليـات
تعقيبا على صفات عالية للمومنني أو نات نازلة للكافرين من توكيد املتقابالت.
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االلتفات
إن االلتفــات أســلوب مــن األســاليب البالغيــة الــل تــرتبط ارتباطــا و يقــا بظــاهرة االنزيــاح
اللغوي؛ ألن ظاهرة أسلوبية متإل خروجاا عن اللغـة املعياريـة ،أو انتـهاكاا للصـياغة املولوفـة يف
االستعمال العادي للغة .فهو حتويل أسلوب الكالم من وج إىل آخر أو االنتقال باألسـلوب مـن
صيغة التكلم أو اخلطاب أو الغيبة إىل صـيغة أخـرى مـن هـذ الصـيغ ،علـى أن يعـود الضـمري
الإاين علـى نفـس الشـيء الـذي عـاد إليـ الضـمري األول ،وبعبـارة أخـرى أن يكـون الضـمري يف
املنتقــل إلي ـ عائــداا يف نفــس األمــر إىل امللتف ـ عن ـ (حســني )280 :1984 ،ولقــد تنــوع أســلوب
االلتفات يف سورة احلديد ليضفي إىل البناء الفس عناصر مجالية ومن هذا التنوع:
 االلتفات بني العدديتحقق هذا النمط من االلتفات عندما كان نسـق اآليـة جيـري علـى اإلفـراد مث عـدل عـن هـذا
النسـق إىل التإنيــة أو اجلمــع ومــن املــواطن القرآنيــة الــل تــدل علـى هــذا الــنمط قولـ تعــاىل:
﴿وَم ْن يُ و َق ُش َّ نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِ ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُح و َن﴾ (احلشــر )9/كمــا نــرى كــان نســق اآليــة عل ـى
َ
اإلفراد "من يوق شح نفس " مث نرى التحول إىل اجلمع "فوولئك هم املفلحون".
 االلتفات بني التكلم والغيبةوهــو مــن مباح ـ االلتفــات البديعــة ،شــون شــون غــري مــن املباح ـ تتكــا ر لطائف ـ وتتــوافر
ض ِربُ َها
األمنَ ُ
ال نَ ْ
﴿وتِْل ك ْ
حماسن يف آيات من القرآن ومن مواطن هـذا العـدول قولـ سـبحان َ :
اس ل ََعلَّ ُه ْم يَتَ َفك ُرو َن* ُه َو اللَّ هُ الَّ ِذي ال إِلَ هَ إِال ُه َو َع الِ ُم الْغَْي ِ
لِلنَّ ِ
ب َو َّ
ادةِ﴾ (احلشــر)22-21/
الش َه َ

موضع االلتفات هو "هو اهلل" بلفظ الغيبة بعـد أنْ كـان بلفـظ الـتكلم يف قولـ "نضـرهبا" وذلـك
لتوكيد االعتناء باهلل تعاىل .هذا النوع من االلتفات من مباح االلتفات البديعـة ،شـون شـون
غري من املباح تتكا ر لطائف وتتوافر حماسن يف آيات من القرآن.

 العدول من اإلضمار إىل اإلظهارفاإلظهــار واإلضــمار شــكال ضــربا مــن ضــروب املخالفــة "العــدول" وهــو مــا يســمى عنــد علمــاء
األســلوبية الغــربيني "االنزيــاح" وتوسيســا علــى ذلــك تــرجم البالغيــون القــدامى هــذ املخالفــة
بوهنا خروج املسند إلي على خالف مقتضى الظاهر أي وضع املظهر موضع املضمر وعكسـ .
َّ ِ
َّ
ْ لِغَ ٍد َواتَّ ُق وا
َّم ْ
س َم ا قَ د َ
ين َ
قال تعاىل يف سورة احلشـر﴿ :ي ا أَيُ َه ا ال ذ َ
آمنُ وا اتَّ ُق وا الل هَ َولْتَ ْنظُ ْر نَ ْف ْ
اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِ ْير بِ َما تَ ْع َملُ و َن﴾ (احلشر )18/فعـدل اخلطـاب القـرآين إىل إظهـار لفـظ اجلاللـة
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بقول "ان اهلل خبري" مكان اإلضمار وقـد زعـم الزركشـي أن اإلظهـار يف اآليـة الكرميـة لقصـد
التعظيم( .الزركشي)485 :1988 ،
 العدول يف البناء النحوي من اجلملة اإلنية إىل اجلملة الفعليةإن التحول يف بناء اجلملة عن منـط الفعليـة إىل منـط اإلنيـة أو العكـس يتحقـق صـورة مـن
االلتفــات وهــذ الصــورة مــن التحــول تفجــو املتلقــي وتــإري توملـ حبإـاا عــن مإريا ــا الســياقية
َّ ِ
َّ
س ُه ْم أُولَئِ ك ُه ُم
س ُ
﴿وال تَكونُ وا كال ذ َ
(طبــل )146 :1998 ،كقول ـ تع ــاىلَ :
اه ْم أَنْ ُف َ
س وا الل هَ فَأَنْ َ
ين نَ ُ
الْ َف ِاس ُقو َن﴾ (احلشر )19/حي بدأت اآلية الكرمية بالتعبري عن الكفار الذين نسـوا اهلل جبملـة
فعلية "نسوا" ،مث عدل عن ذلك إىل التعبري عن باجلملة اإلنية" أوْلَئِكا هم الْفَاسِقون".

النتائج
يف هنايــة دراســتنا ســورة احلشــر املدنيــة الــل تشــتمل علـى أربــع وعشــرين آيــة ،رصــدنا بعــض
املالمح األسلوبية فوصلنا إىل النتائج التالية:
 يف املســتوى الصــويت تــبني لنــا أن املوســيقى يف هــذ الســورة الكرميــة إمنــا تســتند علــىمرتكــزين ا ــنني :األول :انســجام األلفــاظ وتــآلف أصــوا ا يف الســياق ،مــن خــالل االســتعمال
املناســب لسلفــاظ ،واختيــار املوقــع املناســب هلــا .الإــاين :اإليقــاع الناشــئ مــن وجــود بعــض
احملسنات البديعية يف اآليات الكرمية ،كالتكرار وتنسيق الصـفات فجميـع هـذ الفنـون يرتكـز
على تكرار أصوات أو ألفاظ بقصد تقوية املعاين وإبرازها ولف النظر إليهـا .ظـاهرة تنسـيق
الصــفات وظف ـ يف ســياق معــني وخضــع للتنــاغم واالنســجام ،لــذلك أحــد ضــروباا مــن
املوسيقى والنغم.
أما املسـتوى الإـاين فتكلمنـا عـن املفـردات واجلمـل الـل نابـ منـاب األخـرى حيـ تإبـ
دراسة التناوب ل هذ السورة أن ظاهرة التناوب يف األفعال أكإر انتشاراا يف السورة بالنسبة
إىل األمناط األخرى وهو يويت إما بتضمني الفعل معىن آخر وإما بتضمني الفعل الـذي اليـويت
مع حرف اجلر املختص ب  ،وهذا التنوع األسـلويب حيقـق معنـيني يف آن واحـد وال يلغـي معـىن
الفعل املنوب عن  .أمّا التناوب يف اجلمـل فـالغرض منـ إقامـة اجلملـة مقـام اجلملـة األخـرى
وهو منط بديع يف نوع واليويت إال للتوسع يف املعاين الـل النراهـا يف البنيـة العميقـة؛ املعـاين
الدقيقــة الــل يرينــا الســياق والبنيــة الســطحية واملســتوى الفــس مــن الكــالم .كــان التوســع يف
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املعاين ،نقطة مشتركة من مجالية التناوب يف اآليات الكرمية بوسرها ،أما الغـرض الرئيسـي
من التناوب يف اآليات خيتلف باختالف املعاين والسياقات الل وردت فيها اآلية.
 تربز مجاليات القصر يف قوة األسلوب املوجز املـتالحم الـذي يتضـمن املبالغـة والتوكيـدوحيفــظ التــوازن ملكوناتـ املتناقضــة .كــان قصــر ضــمري الفصــل مــع تعريــف الطــرفني "مســند
ومسند الي " من أهم طرق القصر يف هذ السورة الكرمية وب يتحول الكالم من كالم عادي
إىل كالم يصنع يف النفوس صنيع السحر .
 مإّــل االلتفــات انزياحــا أســلوبيا أســهم إىل حــد كــبري يف كســر تــواي اخلطــاب وأحــدذتنوع تنوعا يف األساليب ،وكان ل دور مهم يف مفاجوة املتلقي .لقد تنوع أسـلوب االلتفـات يف
سورة احلشر ليؤ ر يف السامع فيحإ على املتابعة والتفكري.
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