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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 
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151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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بنية احلجاج وآليات بيانها في سورة »النبأ«
)دراسة تطبيقية(

د. اأمري فا�ضل �ضعد العبديل

جامعة	احلديدة.	اليمن

afsk70@yahoo.com

03/04/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/12/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص باللغة العربية:

ى	 قَّ َية	احلجاج	واآليات	بيانها	يف	�سورة	النباأ،	فينظر	يف	تاأثري	املفردة	وقوة	بيانها،	ثم	يرَتَ يدر�ص	البحث	ِبنرْ

يف	التحليـــل	والنظر	اإىل	م�ستويات	اأكر	واأكرث؛	لي�ستك�سف	جالل	الفكرة،	وجمال	العبارة،	ودالالت	االأ�ساليب،	

ثم	العالقات	التي	جتمعها	وت�سكل	مكوناتها،	ثم	ما	توؤول	اإليه	هذه	املعطيات	اللغوية	من	حقائق	واقعية	مو�سولة	

بعالقـــات	منطقيـــة،	ثم	ما	حتققه	هذا	كلها	مـــن	قوة	تاأثري	يف	املعنيني	باخلطاب	يف	هـــذه	ال�سورة،	واقناعهم	

بالفكرة	التي	ت�ستهدف	ال�سورة	بيانها،	وحتثهم	لالأخذ	بها.

ـــد	للبحث	اأنه	كلما	ات�سعت	ُبَنـــى	الرتاكيب	تعددت	اآليات	بيانها	وتنوعـــت؛	ومن	ثم	قويت	حجتها	 ولقـــد	تاأكَّ

ون	 وتاأثريهـــا،	واأّن	العالقـــات	املنطقية	يف	معطى	اللغـــة	املو�سولة	بالكوين	واالإن�ساين	يف	واقـــع	احلياة	هي	ُمكَّ

رئي�س يف حجاج	ال�سورة	واإقناعها	العقلي؛	ومن	ثم	يت�سل	عامل	الن�ص	بعامل	احلياة	واأحواله	وماآالته،	وتت�سل	

مقدمـــات	�سورة	النباأ	بنتائجهـــا،	ودالالت	ال�سلب	يف	مطلعها	بنتائج	�سلبية	يف	نهايتها،	وهذه	املعاين	واالأحوال	

جت�سد	ممار�سات	االإن�سان	يف	حياته	..	يف	مداها	القريب	والبعيد	.

الكلمات املفتاحية: 

نة	-	برهان	-	بيان	-	بالغة	-	القراآن	-	النباأ.. حجاج	-	َبيرِّ
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The structure of the argument and the mechanisms
of her statement

in the «naba»(An Applied Study)

Dr. Amir Fadel Saad Al Abdali
Yemen, Hodeidah

Hodeidah University
afsk70@yahoo.com

Abstract
The research examines the structure of the pilgrims and the mechanisms of her 

manifestation in Surah Al-Naba’a. The research looks at the word potentials and the 
strength of her influence, and then rises in the analysis and looks to greater and greater 
levels. Jalal reveals the idea, the beauty of the phrase, the possibilities of methods, then 
the relations that combine and form the components, this linguistic data from real facts 
connected to a logical relationship, then this is achieved by all of the strength of the 
impact of the speech involved in this Surah, and convince them the idea that target Sura 
statement, and urging them to take it ..

The logical relationships in the given linguistic structure connected with the universe 
and the human in real life is a major component in the pilgrims of the Sura and the 
mental persuasion; then the world of the text relates to the world of life, its conditions 
and its mechanisms, relate to introductions to the news Sura their results, and indications 
of looting in the opening lines with negative results at the end, and these meanings and 
conditions attached to the practices of human in his life .. in the near and long-range

  Keyword
pilgrims- argument- proof- statement- eloquence- the
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اأوال: املقدمة

ُيَنا،	 اإن	قراآننـــا	ينتظـــم	حياتنا، ويتنف�س	بـــه	َوعرْ

تنـــا، وهو	املعجز	يف	اأ�سلوبه	 ويت�سكل	به	فكرنا	وُهويَّ

فـــال	يرقـــي	لبيانـــه	لـــ�سان، وال	يـــدرك	مـــداه	اإن�س 

وال	جان، يتـــ�سع	حلقائق	الوجود	واأحـــوال	االإن�سان	

وماآالتـــه	كلها؛ ومن	ثم	فـــاإن	هـــدف	البحث	درا�سة 

هذه	املعاين	ال�سامية	يف	اأداء	القراآن	الكرمي، وبيان	

اأدائـــه	املبـــني، بتناول	بنية	حجاجـــه	يف	�سورة	النباأ	

واآليـــات	بيانها	للمعنيني	باخلطاب	ثم	اأثرها	فيهم؛ 

اإذ	اإن	القـــراآن	خطـــاب	موجه للمخاطبـــني	للتاأثري	

فيهـــم، واإقامـــة	احلجة	عليهم؛ وقـــد	وّظف	القراآن	

 ،
(((

الكرمي	اآليـــات	بيانية	عدة	لتحقق	هذه	الغايات

وا�ستفاد	منها	يف	بناء	حجته، وبيان	فكرته، وحتقيق	

مقا�سده	..

ثانيًا- تاأ�شي�ص املفاهيم:

الـِحَجـــاِج	-يف	اللغـــة-	من	حاججتـــه	اأي	غلبته	

باحلجـــج	التي	اأدليـــت	بهـــا، واحُلّجة:	مـــا	ُدِفَع	به	

اخلـــ�سم، واحلجـــة:	الرهـــان، واحلجـــة:	الوجه	

، و�سيغة 
(((

الـــذي	يكون	به	الظفر	عنـــد	اخل�سومة

»الـِحَجـــاِج«	تفيد	م�ساركة	اأكرث	من	طرٍف	يف	تقدمي	

احلجج، وتفيد	–كذلك-	دفع	احلجة	باحلجة.
و الـِحَجـــاِج	-يف	اال�سطـــالح-	هـــو	»مـــا	دل	به	

؛ ومن	ثـــم	فاإنه	يركز على	
(((

على	�سحـــة	الدعوى«

َني	عليه	 َفع	به	حكم	ما، اأو	ُيبرْ ِبُت ق�سية، اأو	ُيدرْ مـــا	ُيثرْ

موقف.

))) 	ينظر:	بن	عي�سى،	عبد	احلليم،	البيان احلجاجي يف اإعجاز القراآن،	�ص33

))) 	ابن	منظور:	ل�ضان العرب،	مادة	)ح	ج	ج(،	وينظر:	ابن فار�ص : مقايي�س اللغة، 

مادة	)ح	ج	ج(

))) 	اجلرجاين: التعريفات،	حت:	اإبراهيم	االإبياري،	�ص482

وورد	الـِحَجاِج	-	عند	العرب	-	قريب	من	معنى	

اجلـــدل،	ففي كتـــاب الكليات:	»اجلـــدل هو عبارة 

عـــن دفـــع املرء خ�سمـــه، عن فـــ�ساد قولـــه حلجة 

، وقال 
(((

اأو �سبهة، وهو ال يكون اإال مبنازعة غريه	«

جنـــم الدين الطويف«	:	ومـــو�سوع	-اأي اجلدل-	هو 

االأدلـــة من جهة	مـــا يبحث فيه عـــن كيفية نظمها 

وترتيبهـــا علـــى وجـــه يـــو�سل اإىل اإظهـــار الدعوى	

وانقطـــاع اخلـــ�سم، وغايته رد اخلـــ�سم عن راأيه 

، وقال	ابن	�سينـــا	:	اأما	املجادلة	
(((

ببيان بطـــالن«

فهي	»خمالفـــة تبغي اإلزام اخل�سم بطريق مقبول 

.
(((

حممود بني اجلمهور	«

واحلجـــاج	كما	يـــرى	)طه	عبـــد	الرحمن(	هو:	

»كل	منطـــوق	موّجـــه	اإىل	االآخـــر	الإفهامـــه	دعـــوى	

خمـــ�سو�سة	يحق	لـــه	االعرتا�ص	عليهـــا«؛ ومن	ثم	

يوؤكد	اأنه	»ل خطاب بغري	حجاج، ول ُماِطب من	

غري	اأن	تكون	له	وظيفـــة	املدعي، ول ماَطب	من	

غري	اأن	تكون	له	وظيفة	املعرت�ص«.

اإن	الـِحَجـــاِج	هـــو	عمليـــة	فكريـــة	ذات	هـــدف	

ـــه للتاأثري على  اإقناعـــي؛ ومن	ثم	فاإنه خطاب	موجَّ

اآراء املخاطـــب	و�سلوكياته	للحـــ�سول	على	عمل ما 

اأو االإعداد له،	وللتاأثري	اللغوي	وفعاليته	احلجاجية	

ال	بد	من	اإدراك	مالب�سات	ال�ضياق،	وتفاعل	املعاين	

مـــع	مقـــام	التـــوا�سل، ثـــم االأخـــذ	بتقنيـــات	لغوية	

 ومن ثم يلـــزم فح�ص 
؛

خمـــ�سو�سة ومنا�سبـــة	لـــه

اخلطابـــات	احلجاجية بحًثـــا يف االأفعال الكالمية 

، ثم	طرح احلجج النافذة	
(((

ومقا�سدها ال�سياقية

))) 	الكفوي،	اأبو البقاء احل�سيني، الكليات، �ص66

))) 	الطويف،	جنم الدين،	َعلَم اجلذل يف علم اجلدل، �ص4 

))) 	الرئي�ص ابن �سينا،	ال�ضفاء )كتاب اجلدل(،	ج1،	�ص23 

))) ينظر:	نعمان	بوقرة،	نظرية احلجاج،	�ص142،	وينظر:	ال�سهري،	عبد الهادي	

بن	ظافر،	ا�ضرتاتيجيات اخلطاب،	�ص476.
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واملوؤثـــرة	للخطـــاب اللغـــوي	حتى	يتحقـــق االقتناع 

الفعلي بالق�سية املطروحة.

الـِحَجاِجـــي	«  »	للخطـــاب	 االأ�سا�سي  والهـــدف 

هـــو الـــو�سول اإىل اإقنـــاع ال�سامـــع	بفكرة قـــد اأخذ 

منهـــا موقف الرافـــ�ص اأو املت�سكك، ثـــم اإثباتها	اأو 

، فنحـــن	يف	نظر	)اإيفانوكـــ�ص): نعي�ص 
(((

نق�سها 

؛ اإذ يقوم	
(((

حلظـــة االإقناع، والرتكيز علـــى اأدواته

�ص	الفكرة	امل�سيطرة على ذهن املتلقي،  املتكلم ِبَنقرْ

ثـــم اإحاللها	بالفكرة التي جـــيء باحلجة الإثباتها؛ 

ة  ولهـــذا	فـــاإن	كل الذين	تعـــر�سوا لتعريـــف الـُحجَّ

	»	احلجاج ي�ستهدف ا�ستمالة عقل املتلقي،  بينوا	اأنَّ

؛ ولهذا	ي�ستلزم	
(((

والتاأثـــري على	�سلوكه واإقناعـــه	«

الـِحَجاِج	»	درا�سة طبيعة العقول، ثم اختيار اأح�سن	

ال�سبل ملحاورتها، وحتقيق ان�سجامها االإيجابي مع 

 

.
(((

الطرح املقدم	لها	..	«	

وت�سهم	يف	»نظرية الـِحَجـــاِج	«	جوانب خمتلفة 

ا	-  ال تتّعلـــق باللغـــة فحـــ�سب، بـــل ترتبط	- اأيـــ�سً

	.. والثقـــايف	 واالجتماعـــي،  النفـــ�سي،  باجلانـــب 

ل	اخلطاب	اللغوي  وغريها من اجلوانـــب التي ُت�َسكرِّ

احلجاجـــي،	وقد	ذكر	)اأر�سطو( ثالثـــة اأنواع من 

الت�سديقـــات التي قد يلجاأ اإليهـــا املتكلرِّم من اأجل 

االإقنـــاع	»	منها ما يكـــون بكيفيـــة املتّكلـــم و�سمته،	

ومنها مـــا يكون بتهيئـــة ال�ضامـــع وا�ستدراجه نحو 

.
(((

االأمر، ومنها ما يكون بالكالم نف�سه ..	«

القراآن الكرمي	�سورة النمل	 	ينظر:	احلوا�ص م�سعودي، البنية احلجاجية يف   (((

منوذًجا»،	�ص329

))) 	اإيفانوك�ص،	نظرية اللغة الأدبية،	تر:	حامد	اأبو	اأحمد،	�ص177

))) 	جميل	عبد	املجيد،	البالغة والت�ضال،	�ص7.

))) 	ينظر:	ولد	حممد	االأمني،	حممد	�سامل	ولد	�سامل	)مفهوم احلجاج عند بريملان 

وتطوره(،	�ص68

))) 	اأر�سطو، اخلطابة،	حت:	عبد	الرحمن	بدوي،	�ص9

فيجـــب	علـــى املتكلِّـــم اأن يـــويف	مـــا	ت�ستدعيـــه 

ال�سياغـــة	اللغويـــة، وتقـــدمي تـــ�سوره	يف	امل�ساحة 

ح	هذه	ال�سياغة	القدر املنا�سب  املالئمة لها، ثم َمنرْ

ل اإيرادهـــا	يف	املو�سوع  مـــن احلجج التـــي ال يـــ�سكرِّ

)))، ويجب	–كذلـــك-	مراعاة	

مفارقـــة اأو نـــ�ساًزا	

اأحـــوال املخاطب	الذهنية �سواء	كان	خايل	الذهن، 

اأم	مـــرتددًا، اأو	منكرًا، ثم	ما	ي�ستدعي	كل	حال	من	

توظيـــف تقنيات احِلجـــاج املنا�سبة لدفـــع ال�سك، 

اأو اجلحـــود اأو الرتدد لـــدى املتلقي؛ ومـــن	ثم	فاإن	

هذه	املعطيـــات	-	التـــي	اأكدها	البحـــث	يف	فقراته 

هذه	- �سياأخذ	بها	وهو	يحلل	املعطى	اللغوي	واآليات	

بيانـــه	يف �سورة	النباأ، وينظر	يف	حيثياته	املوؤثرة	يف	

االختيار	اللغوي	املنا�سب، واملفيدة	يف	بيان	مقا�سد	

�سياقات	هذه	ال�سورة.

ثالثا: ن�ص الدرا�شة.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم قال	اهلل	تعاىل	: ِمۡسِب ٱللَّ

{ َع��مَّ يَتََسآَءلُ��وَن ١ َعِن ٱنلََّب��إِ ٱۡلَعِظيِم ٢ 

ِي ُه��ۡم فِي��هِ ُمَۡتلُِف��وَن ٣ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤  ٱلَّ
ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ 

َ
لَ��ۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٥ أ

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا 
َ
ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َ
َباَل أ َوٱۡلِ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا  نَۡوَمُك��ۡم ُسَباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
ٱنلََّهاَر َمَع��اٗشا ١١ َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا ١٢ 
نَزنۡلَا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت 

َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗج��ا َوهَّ وََجَعۡلَنا ِسَ

ٍٰت  ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ َمآٗء َثَّاٗجا ١٤ نِلّ
ۡلَفافً��ا ١٦ إِنَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا ١٧ يَۡوَم يُنَفُخ 

َ
أ

َمآُء  ۡفَواٗجا ١٨ َوفُتَِح��ِت ٱلسَّ
َ
تُ��وَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ ِف ٱل��صُّ

))) 	ينظر	:	ولد	حممد	االأمني،	حممد	�سامل	ولد	�سامل،	مفهوم احلجاج عند بريملان 

وتطوره،	�ص81
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ابًا  َب��اُل فََكنَۡت َسَ َِت ٱۡلِ بَۡوٰٗب��ا ١٩ وَُسّيِ
َ
فََكنَ��ۡت أ

ٰغِنَي َم َٔاٗبا  ٢٠ إِنَّ َجَهنَّ��َم َكنَ��ۡت ِم��ۡرَصاٗدا ٢١ لِّلطَّ
ۡحَقاٗب��ا ٢٣ لَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا 

َ
ٰبِثِ��نَي فِيَهآ أ ٢٢ لَّ

اٗقا ٢٥ َجَزآٗء وِفَاقًا ٢٦  ابًا ٢٤ إِلَّ َحِيٗما وََغسَّ َوَل َشَ
بُواْ ِب َٔاَيٰتَِنا  إِنَُّه��ۡم َكنُواْ َل يَرُۡجوَن ِحَساٗب��ا ٢٧ َوَكذَّ
ۡحَصۡيَنٰ��ُه كَِتٰٗبا ٢٩ فَُذوقُواْ 

َ
ٍء أ اٗب��ا ٢٨ َوُكَّ َشۡ كِذَّ

فَلَن نَّزِيَدُك��ۡم إِلَّ َعَذابً��ا ٣٠ إِنَّ لِۡلُمتَّقِنَي َمَفاًزا 
ٗسا 

ۡ
تَۡراٗبا ٣٣ َوَكأ

َ
ۡعَنٰٗبا ٣٢ َوَكَواِعَب أ

َ
٣١ َحَدآئِ��َق َوأ

ٰٗبا ٣٥ َجَزآٗء  دَِهاٗقا ٣٤ لَّ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَل كِذَّ
ۡرِض 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َِّك َعَطآًء ِحَساٗبا ٣٦ رَِّبّ ٱلسَّ ب ن رَّ ِمّ

َوَما بَۡيَنُهَما ٱلرَِّنَٰمۡحۖ َل َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا ٣٧ يَۡوَم 
اۖ لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ َيُقوُم ٱل��رُّ
 ۖ ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰ��ُن َوقَاَل َصَواٗبا ٣٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَقُّ

َ
أ

نَذۡرَنُٰكۡم 
َ
ِّهِۦ َمَئابًا ٣٩ إِنَّآ أ ََذ إَِلٰ َرب َفَم��ن َشآَء ٱتَّ

َمۡت يََداهُ َوَيُقوُل  َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما قَدَّ
ٱۡلَكفُِر َيٰلَۡيتَِن ُكنُت تَُرٰبَۢا ٤٠} ]النباأ: ١	-	٤٠ [
و�سيعمـــد	البحـــث	اإىل	حتليـــل	البنيـــة	اللغويـــة	

َنة	 يف �سورة	النبـــاأ،	ثم	يقـــوم با�ضتك�ضاف	اآليـــات	َبيرِّ

حججهـــا، ثم	تو�ضيـــف	اأمناطها	وقـــوة	تاأثريها	يف	

املخاطبني، يف م�ستويـــات	داللية	عدة، نناق�سها	يف	

االآتي:

امل�شتوى االأول يف ال�شيغة اللغوية املفردة:

�سورة	 اال�ستدالليـــة	يف	 البنيـــة	 يف	حتليلنـــا	 اإن 

»	النبـــاأ	«	نـــر�سد	اأفعـــااًل	كالميـــة	تـــوؤدي	وظيفـــة	

)ديكـــرو	 ذلـــك	 يوؤكـــد	 كمـــا	 ودالليـــة،  حجاجيـــة	

Ducrot(	فيقـــول:	»	اإن	كثريًا	من	االأفعال	الكالمية	

لهـــا	وظيفـــة	حجاجيـــة، توجـــه	املتلقـــي	اإىل	نتيجة	

حمـــددة، اأو	ت�سرفـــه	عنها؛ ومن	ثـــم	ميكن	القول	

اإن	اجلملـــة	نف�سها	ميكنهـــا	اأن	حتمل	دالالت	و�سيغ	

اأ�سلوبية	عدة	ميكنها	اأن	تديل	بتوجيهات	حجاجية 

للملفـــوظ	نفـــ�سه؛ وتعمل	علـــى	توجيـــه	املتلقي..«، 

ومـــن	اأبـــرز	املفـــردات	التي	لهـــا	وظيفـــة	حجاجية	

و)يت�ضاءلـــون(،  )متلفـــون(،  �سورة	»النبـــاأ«:  يف 

و)خلقناكـــم(، و)جعلنـــا(، و)بنينـــا(، و)اأنزلنـــا(، 

و)نخرج(	..	ومن	امكانات	هذه	املفردات	ودالالتها 

املفيدة	واملوؤثرة	يف	البيان	االآتي:

يت�ضاءلون – ي�ضاألون:

وتفيـــد	 »يتفاعـــل«،  هـــو	 »يتـــ�ضاءل«	 وزن	 اإن	

هـــذه	ال�سيغـــة	اللغويـــة	املفـــردة	معـــاين	امل�ساركة	

واملفاعلـــة، اأي	اأن	فعـــل	التـــ�ساوؤل	ليـــ�ص	من	طرف	

واحـــد، بل	ح�سول	هـــذا	الفعل	مـــن	اأطراف	عدة، 

نحـــو	»يتقاتلـــون«؛ اأي:	دفع	طـــرف	الآخر، وح�سول	

هـــذا	التدافـــع	وممـــار�سة	فعله	يحـــ�سل	باأكرث	من	

طـــرف؛ ومن	ثم	فـــاإن	»يتـــ�ضاءل«	غري	»يـــ�ضاأل« يف 

اال�ستدالل	على	غياب	احلق	عن	املخاطبني، وخلط	

احلقيقـــة	وجهلهم	بها	كذلك؛ اإذ	»يـــ�ساأل«	ت�ستلزم	

طرفـــًا	فاعـــاًل	يف	مقابل	اآخر	مفعـــواًل	فيطرح	عليه	

ال�سوؤال؛ اأي	تثبت	جهل	ال�سائل	وعلم	امل�سوؤول، لكن	

داللـــة	امل�ساركة	يف	»يت�ضاءل«	تفيد	غياب	احلق	عن	

اجلميـــع	وجهلهم	به، وكاأن	اجلميع	يف	تدافع	فكري	

اأ�سبح	فيه	اجلميع	�سائاًل، ويف	الوقت	نف�سه	اأ�سبح	

اجلميـــع	مـــ�سوؤواًل، ومل	جنـــد	جهـــة	معتـــرة	يرجع 

اإليهـــا	اجلميع	لتزيل	عنهم	اأوهـــام	ال�سك، و�سالل	

الكفـــر، وحرية	اجلهل؛ ومن	ثم	تتاأكد	معاين	حرية	

القـــوم، ولغطهم	يف	اأ�سئلتهـــم، وخلطهم	للحقيقة، 

ثـــم	جت�سيد	هذا	اللغط	الفكـــري	وحريتهم	و�سكهم	
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اإىل �سلوكيـــات	غـــري	�سويـــة	يف	واقـــع	حياتهم؛ وهو	

االختـــالف	الذي	ت�سري	اإليه	الـــ�سورة	يف	»الذي هم 

فيـــه متلفـــون«؛ ومن	ثم	فاإنـــه	يف	اال�ستدالل	على	

�سفـــه	عقول	القـــوم، وبـــالدة	تفكريهـــم، وجهلهم 

الكبري	باأنوار	احلق، نلحظ	االآتي:

اأواًل-	اال�ستفادة	من	اإمكانات	مفردة	»يت�ساءلون«	

البيانية، وهذا	ما	ناق�سناه	يف	الفقرة	ال�سابقة.

ثانيًا-	اإ�سافة	»الت�ساوؤل«	»للنباأ«، و	النباأ	اخلر	

ذو	الفائدة	العظيمـــة	الذي	يح�سل	به	علم	اأو	غلبة	

ـــون	اللغوي	يعمق	 ؛ ومن	ثم	فاإن	هذا	املكَّ
(((

ظـــن	..

ا�ستـــدالالت	ال�سيـــاق،	ويوؤكـــد	تناهـــي	بعدهم	عن	

ال�سواب	يف	جحودهم	اإياه.	

ثالثـــًا-	اال�ستفـــادة	من	االأ�سلـــوب	الطلبي	الذي	

خـــرج	عـــن	مقتـــ�سى	ظاهـــره	اإىل	مقـــا�سد	داللية	

اإ�سافيـــة	جديدة، تفيد	االإنكار	ال�سديد	على	هوؤالء،	

والتعجب	الكبري	من	�سلوكهم	هذا	يف	�سيغتي:	»عما	

يت�ساءلون؟!«، و	»عن	النباأ	العظيم	؟!«.

م، فنجد	ال�سوؤال  رابعًا-	الرتجيع	االأ�سلوبي	املـَُتَهكرِّ

يف	»عـــم	يت�ساءلـــون؟!«، ثـــم	يرد	بعدهـــا	ذكر	الذي	

يت�ساءلـــون	عنه، وب�سيغـــة	�سوؤال	-اأي�سًا-	ي�ستدعى	

معه	التهكم	ال�سديد، واالإنـــكار	الكبري؛ اإذ	ورد	»عن	

النبـــاأ	العظيـــم؟!«	..	وكذلـــك	اأفـــاد	هـــذا	التعري�ص 

باجلواب	بعد	ال�سوؤال	يف	تفخيم	العبارة..

خامـــ�سًا-	مل	يذكر	بعد	»النباأ«	مـــا	هو	مو�سول	

به،	وال	يـــديل	بحقيقته، بل	يرتكه	بو�سفه	العظيم،	

وينتقـــل	اإىل	التلويـــح	بالتهديد	امللفـــوف، وهو	اأوقع	

.
(((

من	اجلواب	املبا�سر، واأعمق	يف	التخويف«

	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	اجلزء	30،	�ص9. 	 (((

قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	26،	ج30،	�ص3803. 	 (((

وو�سف	اخلـــر	بالعظمة	قد	يكون	هذا	الو�سف	

يف	ذاته؛ نحو	ما	ورد	يف	هذه	االآية، وقد	يكون	و�سف	

اخلـــر	بالعظمة	ملاآالتـــه	الكارثيـــة	يف	واقع	احلياة	

واأثـــره	فيها؛ اإذ	قد	ال	يرقى	اخلر	اإىل	هذه	ال�سفة	

يف	ذاته، ولكن	ِعَظم	البلوى	التي	حت�سل	به	يو�سف	

بهـــذه	ال�سفة، نحو	ما	ورد	يف	�سورة	احلجرات	»اإْن 

، فكان	الأثره	على	
(((

ُنـــوا« َجاَءُكـــم فـــا�ضٌق ِبَنبـــاأ فتبيَّ

منظومـــة	املجتمع	القيمّيـــة، وعالئقـــه	االإيجابية، 

وكيانه	املتما�سك	�سببًا	يف	و�سفه	بالنباأ.

الف�ضل – القيامة:

لقـــد	ورد	يف	الـــ�سورة	داللة	مفـــردة	»الف�سل«، 

ومل	يرد	–مثـــاًل-	داللة	مفردة	»القيامة«؛ الأنه	ورد	
يف	مطلـــع	ال�سورة	معـــاين	الت�ساوؤل	عـــن	احلقيقة، 

ومـــن	 واالختـــالف	يف	ح�سولهـــا؛  فيهـــا	 والـــ�ّسك	

 ثـــم	نـــا�سب	هـــذه	املعاين	ذكـــر	»الفـــ�سل«	فـــورد:

الفـــ�سل	 الأن	 ِميَقاتـــاً}؛  َكاَن  ِل  اْلَفـــ�ضْ َيـــْوَم  اإِنَّ   }

حقيقتـــه	 وجـــالء	 بظهـــوره	 مـــو�سول	 الـــ�سيء	 يف	

التـــي	ال	حتتمـــل	اخللـــط	واملواربـــة	واالختالف يف 

احلكـــم	عليـــه، وهـــذا	حـــا�سل	يف	اليـــوم	االآخـــر؛ 

 ولهـــذا نا�سب	داللـــة	»الف�سل«	يف	ذكر	هـــذا	اليوم

وو�سف	اأحواله.

	وكذلـــك	يف	حـــ�ساب	اخللـــق	علـــى	اأعمالهـــم، 

وجزائهم	عليها	هو	ق�ساء	فيهم، وف�سل	يف	احلكم	

قـــت	املفردة	اأمريـــن، الأول:  واجلـــزاء؛ وبهذا	حقَّ

نا�سبـــت	معاين	�سكهـــم	وجحودهم	للنبـــاأ	العظيم،	

والآخـــر:	عـــرت	عـــن	عـــر�ص	اخللـــق	للحـــ�ساب	

والق�ساء،	و�سورت	بع�ص	حاالته.

احلجرات: )   (((
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ال����ث����اين- يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج  امل�����شت����وى 

الرتكيبية:

يهمنا	يف	هذا	امل�ستوى	الداليل احلجاج البالغي 

الذي يخ�سع يف بنائه وترتيبه	لقواعد اللغــة نحــويًا	

وبالغيـــًا، ويتميـــز باأمـــــور منها:	خـــ�ســوع حججه 

للرتتيـــب والتنظيـــم، واالآخر:	ا�ستمالـــه على البعد 

؛ ومـــن	ثم	جعل	
(((

اال�ستـــداليل والبعـــد االإمتاعـــي

)بريملـــان	Perelman(	»البالغـــة	مطابقة	لنظرية	

؛ 
(((

االأخـــرية	« يف	 االأوىل	 فحـــ�سر	 االحتجـــاج، 

اإذ	تـــوؤدي	االأ�ساليـــب البالغيـــة وظيفـــة اإقناعيـــة 

، وهذا	ما	نبني	
(((

ا�ستدالليـــة، واأغرا�ص توا�سلية..

بع�ص	جوانبه	يف	االآتي:

»عم يت�ضاءلون؟!«:

يتمتـــع الرتكيب اال�ستفهامـــي باأهمية كبرية يف 

بنية اخلطـــاب	احلجاجية؛ اإذ	تفيـــد	هذه ال�سيغة 

مـــا  غالبـــًا  ولكنهـــا  اال�ستعـــالم،  اإىل  االأ�سل  يف 

تاأخـــذ اأهدافًا اأخـــرى تتنوع بح�سب	مـــراد	اجلملة	

،	وهـــذا	مـــا	جنده	يف	
(((

اال�ستفهاميـــة	يف	�سياقهـــا

�سيـــغ:	»عـــم	يت�ساءلـــون	؟«، و«اأمل	جنعـــل	االأر�ص 

مهـــادًا	؟«، و»واجلبال	اأوتـــادًا	؟«	...	حتي	»واأنزلنا	

من	املع�سرات	ماًء	ثجاجًا؟!«.	

اإن	اال�ستفهام	فيه	تاأثري	على	املخاطب	وت�سويق	

لـــه،	يفيـــد	يف	متكـــن	اخلطـــاب	يف	نفـــ�ص	ال�سامع،	

ويحقق	االآتي:

))) 	حبيب	اأعراب،	ال�ضتدلل احلجاجي،	�ص110

بريملان  عند  احلــجــاج  مفهوم  �سامل،	 ولــد	 �سامل	 االأمـــني،	حممد	 ولــد	حممد	
 

 (((

وتطوره،	�ص75

))) 	ينظر:	�سابر حلبا�سة،	التداولية واحلجاج ومداخل ون�ضو�س،	�ص 50.

))) 	ينظر،	درنوين،	احلجاج يف الن�س القراآين،	�ص94.

اأواًل-	ا�ستثـــارة	املخاطب،	وتهيئته	للحكم	الذي	

تقرره	ال�سورة.

ثانيـــًا-	ال	يكون	هذا	اخلطـــاب	من	طرف	واحٍد	

فقـــط، ولكن	يفـــرت�ص	مع	توجيه	اخلطـــاب	ب�سيغ	

الطلـــب	اال�ستفهاميـــة	للمخاطـــب	اأن	ين�سغل	ذهنه	

وعقله	باأفكار	كثرية	مو�سولة	بهذه	ال�سيغ	الطلبية، 

هـــذا	)ديكـــرو(	 اإىل	 يـــ�سري	 وجتيـــب	عنها..كمـــا	

و)اأن�سكومبي(	ويوؤكدان	اأن اال�ستفهام يفر�ص على 

املخاطب به اإجابة حمددة ميليها املقت�سى النا�سئ 

عنـــه، فيتـــم توجيـــه	احلـــوار الـــذي نخـــو�سه معه 

الوجهة التي نريـــد؛ ومن	ثم	ياأتي	الإجبار املخاطب 

على االإجابـــة وفق ما ير�سمه له البعد اال�ستفهامي 

.
(((

االقت�سائي

ل	املتلقي	اخلطاب	وي�سركه	يف	اإنتاج	 ثالثـــًا-	ُيَفعرِّ

معـــاين	النـــ�ص؛	اإذ	اإن	هـــذه	ال�سيـــغ	اال�ستفهامية	

خرجت	عن	مقت�سى	ظاهرهـــا	اإىل	مقا�سد	داللية	

بعيـــدة، وهـــي	اأدق	واأن�سب	يف	تاأكيد	مـــراد	ال�سياق	

وبيـــان	معانيه؛ ومن	ثم	ياأخـــذ	املتلقي	يف	تتبع	هذه	

املعاين	يف	هـــذ	ال�سيغ، وا�ستك�ساف	ما	وراء	ظاهر	

داللتها	من	معاين	ودالالت..

رابعًا-	اإن	هذه	ال�سيغ	اال�ستفهامية	تفيد	داللة	

التعجـــب	مـــن	حالهـــم	يف	اإنكارهـــم	للحـــق، وتفيد	

التعليـــل	كذلـــك، والتعليل	مـــن	�سور	احلجاج؛ الأنه 

يقـــدم فكرة، ويبني	�سببها، والنفـــو�ص	»	اأبعث على	

.
(((

قبول االأحكام املعللة من غريها	«

اجلملة الفْعليَّة:

اإن	ل�سيـــغ	الفعـــل	يف	مفتتح	ال�سيـــغ	الرتكيبية 

))) 	علوي،	حافظ	اإ�سماعيلي،	احلجاج مفهومه وجمالته،	�ص66.	

))) 	ال�سيوطي،	التقان يف علوم القراآن،	ج2،	�ص873
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الآيـــات	بنـــاء	الكـــون	واإيجـــاد	اخللـــق، وكذلـــك	يف	

اآيـــات	هدم	الكـــون	ودماره	تفيـــد	يف	حتقيق	املعاين	

اال�ستداللية	االآتية:

اأواًل- اإن	بنـــاء	الكـــون	واإيجـــاد	اخللـــق	فيه	هي	

اأحـــداث	اأفعال	مو�سولة	بظرف	زمني	حمدد؛ ومن	

ثم	جـــ�سدت	�سيغ	الفعـــل	واأحداثـــه	متواليات	هذه	

االأحداث	وح�سولها	اأكرث	من	�سيغ	اجلملة	اال�سمية	

التي	تفيد	معاين	الثبات..	

ثانيـــًا-	اإن	الفعل	وفاعله	وزمن	ح�سوله	جتعلنا	

.
(((

نعاي�ص	احلدث	واأحواله	اأكر	واأكرث	..

ثالثًا-	جت�سد	متواليات	ح�سول	اأفعال	االأحداث	

عدم	ثبات	املوجودات	يف	اأحوالها	و�سفاتها، وتوؤكد	

متغريات	اأحوالها	بني	العدم	والوجود، وبني	احلياة	

واملـــوت، وبني	االإيجـــاب	وال�سلب	وهـــذه	كلها	معاٍن	

اأ�سا�سية	يف	ا�ستدالالت	االآيات	يف	حجاجها	املعنيني	

باخلطاب	يف	هذه	ال�سورة..

رابعـــًا-	اإن	ذكـــر	الفعـــل	ي�ستدعى	معـــه	فاعله، 

وهو	مو�سوع	اأ�سا�ص	يف	حجاج	االآيات، ويف	تاأكيدها 

قـــدرة	اهلل	)تعاىل(	املطلقـــة	يف	اخللق، ويف	البعث	

–كذلـــك-	بعد	املوت	..	وهـــذا	الفاعل	ورد	ب�سمري	
اجلمع، و�سمري	اجلمع	هذا	فيه	من	معاين	اجلالل	

والعظمـــة	والتقديـــر	اأكرث	واأكر	مـــن	املفرد، وهذا 

ما	ينا�سب	مقام	اهلل	)�سبحانه	وتعاىل(	..

»كال �ضيعلمون«:

	وجنـــد	قـــوة	اجلـــر�ص	ال�سوتـــي	ومعـــاين	قوة	

الـــردع	والزجر	موؤثرة	يف	ردع	املخاطبني	يف	»كال«، 

ثـــم	جند	يف	ذكـــر:	»ثـــم َكالَّ �َضَيْعلَُمـــوَن«	ارتقاء	يف	

))) ينظر:	اأمني،	بكري	�سيخ،	التعبري الفني يف القراآن الكرمي،	�ص257.

الوعيد	والتهديد؛ الأن	»ثم«	عطف	للرتتيب	الرتبي، 

ومعنـــاه	اأن	مدلول	اجلملـــة	الثانيـــة	املعطوفة	على	

�سابقتها	اأرقى	رتبة	يف	الغر�ص	من	م�سمون	اجلملة	

، وجند	حذف	مفعويل	
(((

التي	قبلها، واأقوى	وعيدًا

يعلمـــون	يف:	»كال �ضيعلمون«	يجعل	كل	�سيء	ميكن	

اأن	يعلمـــه	االإنـــ�سان	اأو	يتعلمه	يف	قريـــب	الزمان	اأو	

بعيده	داخاًل	يف	هـــذا	ال�سياق، اأو	حمتماًل	اأن	يكون	

.
(((

يف	مفعويل	يعلمون«

عطـــاء  ربـــك  مـــن  »جـــزاء   - وفاقـــاً«  »جـــزاًء 

ح�ضاباً«:

اإن	ذكـــر	الـــ�سيء	مو�سول	بثمـــرة	فعله	مفيد	يف	

قـــوة	اال�ستـــدالل	وتاأثريه	علـــى	املعنيـــني	يف	حجاج	

االآيـــات، ومـــن	ثـــم	ورد	-	يف	االآيات-	ذكـــر	ماآالت	

اأهـــل	احلق	واالإميان، يف	مقابل	ما	يـــوؤول	اإليه	حال	

اأهـــل	الكفر	واالإحلاد، ونلحـــظ	الت�سريح	ب�ساحب	

العطاء	يف	اأهل	اجلنة	:»من	ربك«؛ الأن	املقام	مقام	

تكرمي	اأهلها	وت�سريفهم، فكان	الت�سريح	ب�ساحب	

هذا	العطاء	تكثريًا	للف�سل	والكرم	وزيادة	فيه؛ الأن	

االإ�سارة	للمعطـــي	اإ�سارة	ملقدار	عطائـــه، كما	اأفاد	

تنكري	العطاء	عمومه، و�سموله، وكرثته، وت�ستدعي	

-كذلـــك-	�سيغـــة	التنكري	معاين	كثـــرية	يف	طبيعة	

هذا	العطاء، ونوعه، ومقداره، مع	اأناقة	يف	التعبري، 

.
(((

وجر�ص	يف	التق�سيم	بني:)جزاء(	و)عطاء(

وجنـــد	منا�سبة	معـــاين	الربوبية	التـــي	تفيدها	

مفـــردة	»رّب«	ل�سياق	اجلـــزاء	والعطـــاء..	وكذلك	

نلحـــظ	يف	اإ�سافـــة	كاف	خطـــاب	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص 

َك«	– فيـــه	اإ�سارة	اإىل	اأن	اإ�سداء	اهلل	 يف �سيغـــة	»َربرِّ

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	ج30،	�ص12.

))) 		اأمني،	بكري	�سيخ،	التعبري الفني يف القراآن الكرمي،	�ص255.

))) 	ينظر:	قطب:	الت�ضوير الفني يف القراآن،	�ص75.
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)تعـــاىل(	هـــذه	النعم	علـــى	املخاطبـــني	كان	الأجل	

..	ثم	ياأتي 
(((

اإميانهم	به، وعملهم	مبا	هداهم	اإليه

التعقيـــب	بــــ	:	»رب	ال�سمـــوات	واالأر�ص	وما	بينهما	

الرحمـــن«	لبيـــان	احلقيقـــة	الكرى، وهـــي	حقيقة	

الربوبية	الواحدة	التـــي	ت�سمل	االإن�سان، كما	ت�سمل 

ال�سمـــوات	واالأر�ص،	وت�سمل	الدنيـــا	واالآخرة، ومن	

ثم	تعر	عن	ال�سياق	العام	للن�ص	القراآين.	

»ذلك اليوم«:

»اليـــوم«	 داللـــة	 اإىل	 »ذلـــك«	 بــــ	 االإ�سارة	 اإن	

ِل	َكاَن	ِميَقاًتا«	فيه	 َم	الرَْف�سرْ 	َيورْ املتقدم	ذكره	يف:	»اإِنَّ

ا�ستحـــ�سار	هذا	اليوم	بـــاالإ�سارة	اإليه، وتاأكيد	على	

اأن	املـــ�سار	اإليـــه	حقيقة	حا�سرة	ممكنـــة	امل�ساهدة	

والـــو�سف، ثـــم	يتاأكـــد	حقيقة	هذا	احلـــ�سور	اأكرث	

واأكر	باإ�سافة	داللة	»احلق«	يف	و�سفه، فورد	»اليوم	

اف	داللة	العظمة	لهذا	اليوم	و�سدة	 احلـــق«، ثم	ُت�سَ

وقعـــه	على	اخللق	يف	تعريفه	باالألف	والالم؛ لتاأكيد 

ال�سفات	امل�سار	اإليها	فيه، وكاأن	ما	عداه	من	االأيام	

امل�سهـــورة	يف	تاريخ	الب�سر	غري	ثابت	الوقوع: { يَۡوَم 

اۖ لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ َيُقوُم ٱل��رُّ
 ۖ ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰ��ُن َوقَاَل َصَواٗبا ٣٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَقُّ

َ
أ

ِّهِۦ َمَئابًا ٣٩ }. ََذ إَِلٰ َرب َفَمن َشآَء ٱتَّ
اإن	دالالت	التهديـــد	والـــردع	والزجر	يف	:	»كال	

�سيعلمون«، »ثم	كال	�سيعلمون«	التي	وردت	يف	مطلع	

ال�سورة	مو�سول	مبعاين:	»يوم	ينظر	املرء	ما	قدمت	

يداه، ويقول	الكافر	ياليتني	كنت	ترابًا	«	التي	وردت 

، اإذ	تلقي	خواتيم	
(((

يف	خواتيـــم	ال�سورة، وتنا�سبها

))) 	ينظر:	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص47.

الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�س  حقائق  يف  الك�ضاف  الزخم�سري،	 ينظر:	 	(((

ج4،	�ص27.

الـــ�سورة	بخواتيم	حيـــاة	من	كفر	باحلـــق	وجحده، 

وتلقي	بظـــالل	الرهبة	والندم	التـــي	يتمنى	الكائن	

االإنـــ�ساين	اأن	ينعـــدم	ويـــ�سري	اإىل	عنـــ�سر	مهمل	

، وكاأن	هذه	النهاية	حتقيق	ملا	اأ�سارت	اإليه	
(((

زهيد

الـــ�سورة	يف	بدايتهـــا	مـــن	حقائق، وحـــ�سول	العلم	

الـــذي	حـــذرت	منـــه	يف:	»كال �ضيعلمـــون ثـــم كال 

�ضيعلمـــون«، ويزيـــد	مـــن	جت�سيد	معـــاين	احل�سور 

لهذه	احلقيقة	الفعل	امل�سارع:	»ينظر«	و	»يقول«..

امل����شت���وى ال��ث��ال��ث يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج 

الفنية:

اإن	هـــذا النوع من احلجة هـــو االأكرث	تاأثريًا	يف	

املتلقي، يقول	)طه عبد الرحمن(:	»	ال يخفى على 

ذي ب�سرية اأن منوذج احلجاج هو قيا�ص التمثيل؛ اإذ 

املعروف اأنه هو اال�ستدالل الذي يخت�ص باخلطاب 

الطبيعـــي، يف	مقابله الرهان هو ا�ستدالل يخت�ص 

، ومن	�سور	احلجاج	الفنية	
(((

بالقول ال�سناعـــي	«

التي	�سنناق�سها	االآتي:

 »وجعلنا الليل لبا�ضاً«:

ـــر:	»الليل	لبا�سًا«	ورد	يف	�سياق	متدح	اهلل	 اإن	ِذكرْ

بنعمه	علـــى	االإن�سان،	وف�سله	عليـــه	مبنحه	الكرثة	

والوفـــرة،	ف�سبـــه	»الليل«	بـ»اللبـــا�ص«، وهو	حممول	

علـــى	معنى	ما	يلبـــ�سه	االإن�سان	مـــن	الثياب	فيكون	

و�سف	الليـــل	بـــه	على	تقديـــر	كاف	الت�سبيه	البليغ، 

ويفيد	اال�ستدالالت	االآتية.

اأواًل-	اإن	الليـــل	�ساتـــر	لالإنـــ�سان	كمـــا	يـــ�سرته	

اللبا�ص.	

))) 		قطب:	يف ظالل القراآن الكرمي،	جملد	6،	ج30،	�ص	3808-3809.

))) 	طه	عبد	الرحمن،	الل�ضان وامليزان،	�ص232
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ثانيـــًا-	امل�سابهة	يف	الرفق	بالالبـــ�ص	واملالئمة 

لراحته؛	اإذ	اإن	الليل	فيه	راحة	االإن�سان، وهو	حميط	

بجميع	حوا�سه	واأع�سابه؛ ومن	ثم	�سبه	باللبا�ص.

ثالثًا-	اإن	وجه	ال�سبه	باللبا�ص	هو	الوقاية، فالليل	

يقي	االإنـــ�سان	من	االأخطار	واالعتـــداء	عليه،	وكان	

.
(((

العرب	ال	يغري	بع�سهم	على	بع�ص	يف	الليل

وتقـــدمي	الليل	يف	مراتب	الذكر	قبل	ذكر	النهار 

مـــو�سول	باحلقيقـــة	الكونيـــة	التـــي	فيهـــا	حـــ�سور	

لليـــل	اأكرث	من	النهـــار، فالليل	يف	الكـــون	يزيد	عن	

ن�سبـــة	)%0))، وكذلك	ذكر	الليـــل	يت�سع	للمادي	

واملعنـــوي:	فاجلهـــل	ليـــل، واحلـــرية	والـــ�سك	ليـــل	

كذلك، والكفر	ليـــل، وبهذا	تلتقي	هذه	ال�سورة	مع	

فكـــرة	ال�سك	واالختالف	عن	اليـــوم	االآخر	والبعث	

بعد	املوت	الذي	ورد	يف	ال�سورة	..	

»وبنينا فوقكم �ضبعاً �ضداداً«:

اإن	اال�ستعـــارة مـــن و�سائل احلجـــاج التي تفيد	

يف	اإقنـــاع	املتلقي	والتاأثري	عليـــه، يقول اجلرجاين:	

»	فقد	ح�سل	من	هذا	الباب	اأن	اال�سم	امل�ستعار	كلما 

كان قدمـــه اأثبت يف مكانه كان مو�سعه من الكالم 

اأ�سمن به، واأ�سد حمامـــاة عليه، واأمنع لك من اأن 

ترتكـــه وترجع اإىل الظاهـــر بالت�سبيه فاأمر التخيل 

.
(((

فيه اأقوى، ودعوى املتكلم له اأظهر	واأمت	«

وتكتـــ�سب	اال�ستعـــارة تاأثريهـــا يف	املتلقي وتثري	

انتباهـــه	مبـــا حتققـــه مـــن غرابـــة يف	الت�سويـــر، 

، وهذا	حا�سل	يف	
(((

وانحراف عن العادي واملاألوف

))) 	ينظر:	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	ج3،	�ص20-21.

))) 	اجلرجاين،	عبد	القاهر،	اأ�ضرار البالغة، �س279.

))) 	درنوين،	احلجاج يف الن�س القراآين،	�ص78.

هـــذه	ال�سورة	اال�ستعارية؛ اإذ	جند	فيها	من	معاين	

اال�ستدالل	وجمال	التاأثري	االآتي:

اأواًل-	ا�ستعـــارة	البنـــاء	املادي	املحـــ�سو�ص	لبناء	

ال�سمـــاء؛ لتج�سيـــد	احلقيقة	الغائبة	غـــري	املدركة	

باحلقيقة	التي	ندركهـــا	ونح�س	بها	وتراها	اأعيننا، 

وهـــو	البناء	املـــادي	املعروف، واجلامـــع	بينهما	هو	

القـــوة، والتما�سك، واالتقـــان؛ ومن	ثم	تتعزز	بهذه	

الـــ�سورة	اال�ستعاريـــة	معـــاين	القـــدرة	املطلقة	هلل	

)تعاىل(	يف	خلق	املوجودات	الكونية	العظيمة،	وترز	

بها	بع�ص	معامل	الدقة	واالإحكام	لهذا	الكون.

	ثانيـــًا-	كانـــت	االإ�سارة	احل�سيـــة	اأقـــرب	حل�س 

املخاطـــب، واإىل	تكويـــن	�سورة	جمـــ�سدة	لتنـــا�سق	

الكون	وترابطه؛ ومن	ثم	التاأثري	فيه.

تـــ�سري	اإىل	 ثالثـــًا-	اإن	داللـــة	املفـــردة	»فـــوق«	

الفـــ�ساء	الف�سيح	فوقنا	حيث	ال	قواعد، وال	اأعمدة، 

ثـــم	يقرتب	االأداء	اللغوي	يف	تاأثـــريه	على	املخاطب	

�ص	توجيـــه	اخلطاب	ب�سمري	 اأكرث	واأكـــر، فُيَخ�سّ

املخاطبني	»كم«، وهم	املعنيون	باخلطاب	يف �سياق	

َدف	التاأثري	عليهم	به	فوردت	 َتهرْ هذه	االآيات، والـُم�سرْ

�سيغة:	»فوقكم«	..	

رابعًا-	عقب	ذكر	»فوقكم«	بذكر	»�سبعًا«	ومل	يرد	

ذكر	»ال�سماء«	ال�ستدعائها	يف	ال�سياق	دون	ت�سريح	

بها؛ ومن	ثـــم	ح�سرت	االآية	توجيـــه	املخاطب	اإىل	

�سفـــة	هـــذه	ال�سبـــع	ال	اإىل	ا�سمهـــا	فعقبـــت	بذكـــر	

»�ِسَدادًا«، فتنقطـــع	اأحوال	الوهن	و�سفات	ال�سعف	

التـــي	قـــد	ين�سغل	بهـــا	الذهن	لهـــذه	ال�سمـــاء	حال	

ذكـــر	»فوقكم	�سبعًا«، ويتاأكد	قوة	البناء	لها	و�سدته	

باإ�سافة	هذه	ال�سفة	لها	..
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امل�����شت����وى ال����راب����ع: يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج 

املنطقية:

نرز	يف	هذه	الفقـــرة	الدالئل	الكونية	ونظامها	

املنطقي	الدقيق	الذي	يجمع	بينها، ونناق�ص	ال�سلم	

احلجاجي	لها، ومراتب	عنا�سره	يف	االآتي:

ال�ضلم احلجاجي:

عندمـــا تقـــوم بـــني احلجـــج املنتميـــة اإىل فئة 

حجاجيـــة مـــا عالقـــة ترتيبيـــة معينـــة فـــاإن	هذه 

؛ اإذ	اإن	
(((

احلجـــج تنتمـــي اإىل ال�سلـــم احلجاجـــي

ال�سلم احلجاجـــي:	بنية	متناميـــة	ملراتب	احلجج، 

، االأوىل: كل 
((( 

وبالـــ�سرورة	البد	اأن	يت�سم	ب�سمتني

دليـــل يرد يف درجة مـــن ال�سلـــم	احلجاجي، يكون 

الدليـــل الذي يعلـــوه اأقوى منه، واالأخـــرى: اإذا كان 

امللفوظ	»	ب	«	يوؤدي اإىل النتيجة »	ن	«	فهذا ي�ستلزم	

اأن	»	ج	«	و	»	د	«	الـــذي يعلوه درجة يوؤدي اإليها؛ ومن	

ثـــم	يعمد	ال�سلـــم	احلجاجي	اإىل	معطيـــات	مراتب	

تكوينيـــة	لغويـــة	وواقعيـــة، تعمـــق	فكرتـــه، وتف�سل	

حقائقها، وتقوي	متا�سك	عنا�سرها	التكوينية	لغويًا	

وواقعيـــًا، ولت�سكيل	متواليات	هـــذه	الدالئل	الرتبي	

يف	هـــذه	الـــ�سورة، وبيان	نظامها، ميكـــن ترميزها	

و)اجلبـــال-	 اأ)،  	- )االأر�ص	 االآتيـــة:  بالرمـــوز	

و)الليـــل	 و)النـــوم-د(،	 ج(،  و)االإنـــ�سان-	 ب(،	

والنهار	-	هــــ(، و)	ال�سماء-	و(، و)ال�سم�س-	ز(، 

املـــاء-	ط(،	و)	احلـــب	 و)	 و)	املعـــ�سرات-	ح(، 

والنبات	-	ي(..

))) 	علوي	:	احلجاج مفهومه وجمالته،	ج1،	�ص18

))) 	ينظر،	علوي:	احلجاج مفهومه وجمالته،	ج1،	�ص58

رتيبة الدلئل 

الأر�ضية

رتيبة الدلئل 

ال�ضماوية

منوذج	بياين	)))
 

ويـــرز	يف	دلئـــل التكويـــن اللغويـــة ومراتبها 

الواقعية	العالقات	االآتية:

اأوًل- عالقة الحتواء: 

اإذ	بـــداأت	االآيات	بذكـــر	االأر�ص،	والعالقة	التي	

تقوم	بني	االأر�ص	وما	ذكر	بعدها	من	جبال	واإن�سان	

هـــي	عالقة	احتواء، ثم	جنـــد	االإن�سان	يحوي	النوم	

وهو	يحتويـــه	كذلـــك، والليل	يحوي	النـــوم	ويغ�سى	

احلياة	واأ�سيائها	ويحتويها، يف	مقابل	هذه	الدالئل	

االأر�سيـــة	دالئل	ال�سماء؛ اإذ	جنـــد	عالقة	االحتواء	

ظاهـــرة	يف	اأ�سيائهـــا، فال�سماء	حتتـــوي	ما	بعدها	

مـــن	�سمـــ�ص،	ومعـــ�سرات، ومـــاء، ثم	املعـــ�سرات	

حتتوي	املاء، واملاء	يحوي	مادة	احلياة	للموجودات	

؛ اأي	كل	 النباتيـــة	واحليوانية، وهذا	االحتـــواء	رتبيٌّ

�سابـــق	يحتـــوي	لالحقـــه	يف	ترقي	مـــن	االأدنى	اإىل	

االأعلـــى، اأو	من	القليل	اإىل	الكثـــري، اأو	من	االأ�سغر	

اإىل	االأكر	..	ونحو	هذا.

ثانياً- جماليات التنا�ضق والتوازن:

ز	التقابالت	توازنـــًا	بديعًا	بني	دالئل	م�سهد	 ُتررْ

االأر�ص	ودالئـــل	م�سهد	ال�سمـــاء، ويف	تنام	رتبي	يف	

الذكـــر	ملوجوداتهمـــا، فذكـــر	ال�سمـــاء، فال�سم�س، 
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االأر�ص  ذكـــر	 مقابلـــه	 يف	 فاملـــاء،  فاملعـــ�سرات، 

فاجلبـــال، فاالإن�سان، فالليـــل	والنهار، فاتزن	بهذا 

التقابـــل	البديع	هـــذان	امل�سهدان؛ ومـــن	ثم	ات�سل	

هذا	التـــوازن	بجماليـــات	التنا�سق	الأجـــزاء	هذين	

امل�سهديـــن؛ اإذ	مت	توزيع	اأجزاء	هذين	امل�سهدين	يف	

جيز	مـــكاين	حمدد، وبن�سب	معينـــة	حتى	ال	يزحم 

ـــَدّرج	يف	الظالل	الذي	يحقق	 بع�سها	بع�سًا، مع	التَّ

.
((( 

اجلو	العام	املت�سق	مع	الفكرة	واملو�سوع

واأخـــذت	االآيـــات	توجيـــه	النظـــر	يف	متواليـــات	

ه	املخاطبـــني	للنظر	يف	 عنـــا�سر	الوجود	حتـــى	وجَّ

دالئـــل	ال�سحـــاب	واملطـــر، واإىل	ما	يخـــرج	بها	من	

االأر�ص	مـــن	بدائـــع	ال�سنائع	ومنتهـــى	املنافع	فاإذا	

ل	تتابع	 مَّ
َ
،	وهنا	َتاأ

(((

هم	ينظرون	من	حيث	�سدروا	

ا�ستح�سار	اأ�سيـــاء	الوجود	ون�سق	عر�سها؛ ومن	ثم	

كيف	تبـــدو	ماهية	االإنـــ�سان	وفاعليتـــه	اأمامها، ثم	

ما	احليز	الذي	ي�سغله	بينها، ويف	هذا	يتاأكد	االآتي:

اأواًل-	ا�ستثـــارة	املخاطب	وتفعيلـــه	لتتبع	ن�سقها	

البنيـــوي، وعالقاتهـــا	الفاعلـــة	التي	حتقـــق	فكرة	

وتعالج	عقيدة.

ثانيًا-	االإيحاء	بالق�سدية	لهذا	الوجود	والغاية	

منه، فهذا	الن�سق	املنظم	الذي	يت�سع	لبنية	الكلمة،	

وميتـــد	الأ�سيـــاء	الوجـــود، يجـــايف	العبثيـــة	ويوؤكـــد 

الق�سدية	والغاية.

ثالثاً- عالقات التنامي الرتبي: 

جند	يف	هذه	الدالئل	الوجودية	عالقات	توالدية	

بينهـــا؛	اأي	ميـــالد	الالحـــق	من	ال�سابـــق، اأو	نتيجة	

منـــه؛ ومن	ثم	ياأتـــي	ال�سابـــق	يف	ال�سلم	احلجاجي	

))) 	قطب،	الت�ضوير الفني يف القراآن،	�ص97.

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص28.

الحقـــًا	له	يف	املبنى	اللغـــوي	ويف	زمن	الوجود، نحو	

ما	هو	حا�سل	يف	االآتي:	

اًجا«  »َوَجَعْلَنا �ِضَراًجا َوهَّ

اًجا«  َراِت َماًء َثجَّ نَزْلَنا ِمْن املُْع�ضِ
َ
»َواأ

ا َوَنَباًتا«  »ِلُنْخِرَج ِبِه َحبًّ

	للماء	الثجاج	
�ضبب
 للمع�سرات	

�ضبب
ال�سم�س 

	الإخراج	النبات.
�ضبب

اإن	حـــ�سور	االإنـــ�سان	غـــري	متحقق	قبـــل	وجود	

االأر�ص؛	ومـــن	ثم	ذكـــرت	االأر�ص ودالئلها	القريبة	

اإىل	احلـــ�ص	والنفـــ�ص،	ثم	ذكر	ال�سمـــاء	وهو	ف�ساء	

وا�سع	الأ�سيائـــه	كال�سم�س "ال�سراح	الوهاج"،	ثم	اإن	

لل�سم�س	فاعلية	يف	موجودات	اأخر، فهي	�سبب	اإثارة	

ال�سحب	"املعـــ�سرات"، وال�سحـــب	�سبب	حل�سول	
اًجا"، واملاء	 َراِت	َماًء	َثجَّ ـــ�سِ 	املُعرْ َنا	ِمنرْ نَزلرْ

َ
املـــاء	"َواأ

اٍت	 ـــا	َوَنَباًتـــا	وَجنَّ ـــِرَج	ِبِه	َحبًّ مـــ�سدر	للحيـــاة	"ِلُنخرْ
َفاًفا"؛ ومن	ثم	جـــ�سدت	البنية	اللغوية	متواليات	 اأَلرْ
وجوديـــة	حا�سلـــة	يف	واقع	احليـــاة،	واإن	توايل	هذه	

احلقائق	على	هذا	النحو	تفيد	تدبري	اهلل	)تعاىل(	

ِعـــر	بقـــدرة	اهلل	احلكيـــم؛ ومن	ثم	 وتقديـــره، وُت�سرْ

تلم�س	القلب	بلم�سات	موقظة	وموحية	مبا	وراء	هذه	

.
(((

احلياة	من	ق�سد	وغاية

وجنـــد	–كذلك-	متواليات	ملراتـــب	حياة	تقوم 
ِت	اإىل	احلياة	ثم  على	عالقات	�سببية، تبداأ	من	امليرْ

ا َوَنَباًتا،  اإىل	حيـــاة	اأكر	واأكرث، يف:	»ِلُنْخِرَج ِبِه َحبًّ

ِميَقاًتـــا«،  َكاَن  ِل  اْلَفـــ�ضْ َيـــْوَم  اإِنَّ  ْلَفاًفـــا، 
َ

اأ ـــاٍت  َوَجنَّ

فالنبـــات	واجلنـــات	الزم	لهـــا	جراثيـــم	بذرية	لكي	

تطلع	منها	فيبقى	احلّب	هـــو	االأ�سل،	وهو	مق�سود	

))) 	قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	6،	ج30،	�ص3806.
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ال�سيـــاق، ومن	احلب	يكـــون	النبات، ومـــن	النبات	

يكون	اجلنات	االألفاف	..

وبهـــذا	تاأخذ	دالئل	الوجـــود	يف	االآيات	�سريورة	

وحتّوال	من	طور	الآخر:

اجلنـــات   النبـــات   احلـــب  

)النهاية( حب النبات ...

اإن	النبات	ميثل	حيـــاة	م�سغرة	للحياة	الكرى	

الأ�سياء	الوجود	كلهـــا، وموت	احلب	مو�سع	ال�ساهد	

يف	هـــذا	ال�سياق، يـــ�ساف	اإىل	ذلـــك	مرحلية	هذه	

الـــ�سور	واأثـــر	تتابـــع	اإدراكها	يف	الذهـــن، ثم	جند	

معـــاين	القـــدرة	النافـــذة	هلل	)تعـــاىل)، و�سرعـــة	

اإيجاده	يف	داللـــة:	»لنخرج«؛ اإذ	حتقق	هذه	املفردة	

م�ستوى	دالليًا	اأقوى	من	داللة	»ينبت«	مثاًل.

وبعـــد	هـــذا	التـــوايل	النامـــي	ملكونـــات	البنيـــة	

جند	ا�ستحـــ�سار	اأحـــداث	نهاية	الكـــون، يف �سياق	

تتـــ�سل	فيه	حركـــة	البنـــاء	يف	�سعودهـــا	االإيجابي	

بالفنــــاء	والتـــال�سي	الأ�سياء	الكـــون، ومتتد	النهاية	

لـــكل	املوجـــودات	وت�سملها؛ ويف	هـــذه	النهاية	بيان 

ال�ستئناف	حياة	جديدة	غري	هذه	احلياة.

ومـــن	�سور	التنامـــي	الرتبـــي	يف	زمـــن	ح�سول	

املوجـــودات	ما	جنده	يف	ذكـــر	اجلبال	بعد	االأر�ص،	

ثـــم	ذكر	الليـــل	والنهار	بعـــد	ذكـــر	االأر�ص؛	الأنهما 

حا�سالن	بح�سولها، ثم	كان	ذكر	االإن�سان	بعد	هذا	

كله؛ الأن	وجود	االإن�سان	غري	ممكن	احل�سول؛ ومن	

ثـــم	كان	بهذه	املراتب	يف	زمن	حـــ�سول	املوجودات	

جت�سيد	لكثري	من	احلقائق	..

هـــذه	 ذكـــر	 مراتـــب	 يف	 –كذلـــك-	 ونلحـــظ	
املوجـــودات	اأن	هنـــاك	عالقـــات	اأخـــر	تربـــط	بني	

هذه	املوجودات، تقوم	علـــى	اأ�سا�ص	عامل	وجودها 

وبقـــاء	احليـــاة، فذكر	اجلبـــال	بعـــد	االأر�ص	كونها	

عامـــل	ثباتهـــا	وبقائها، وذكـــر	االإنـــ�سان	بعد	ذكر	

اجلبال	والليل	والنهار	والنـــوم	الأنها	عوامل	بقائه، 

وكذلـــك	موجـــودات	ال�سمـــاء	التي	توفـــر	�سرورات	

حياته	كذلك.

رابعاً- عالقات التنا�ضب: 

اإن	مـــن	مظاهـــر	التنـــا�سب	الذي	لـــه	اأثره	على 

املتلقي	االآتي:

اأواًل-	منا�سبة	املعاين	الأحوال	احلياة:	

فحينمـــا	ذكـــر	)مهـــاد(	االأر�ص نا�سبه	ذكر	

النـــوم،	وحينمـــا	ذكـــر	النـــوم	نا�سبـــه	التعقيب	

بالليـــل،	كون	الليل	الزمن	املنـــا�سب	للنوم؛ ومن	

ثم	فاإن	املهـــاد، واالأوتاد،	والتعقيب	بالليل، ونوم	

الذوات	يوحي	مب�سهد	مكاين	كبري، ومهاد	وفري	

الراحـــة	لال�سرتاحة	فيه، وعنـــا�سر	حتققه	هو	

املكان	املنـــا�سب	وهو:	»املهاد«، والزمن	املنا�سب	

وهـــو:	»الليل«؛ ولهذا	قـــال:	»نومكم«، ويف	مقابل	

هذه	ال�سكنة	االأر�سية	جند	وفرة	عطاء	ال�سماء، 

وال�سم�س، فاملع�سرات، فاملاء	مقدمات	لتحقيق	

احليـــاة، واإنبـــات	النبات، وتوفـــري	الطعام	لهذا	

االإنـــ�سان؛ ومـــن	ثـــم	تكاملـــت	عوامـــل	البقـــاء، 

واحليـــاة	الطيبـــة	لالإنـــ�سان	مـــن	هـــذه	العوامل	

االأر�سية	وال�سماوية	..

حـــ�سول	 علـــى	 اال�ستـــدالل	 نـــا�سب	 وقـــد	

البعث	ابتـــداء	ذكـــر	خلـــق	االأر�ص	يف	متواليات	

املوجـــودات؛ الأنها	مكان	بعـــث	اخللق	وح�سرهم	

فيها؛ ومن	ثم	كان	االأر�ص	اأ�سبق �سيء	اإىل	ذهن	
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ال�سامـــع	عنـــد	ذكر	اأمـــر	البعث، والـــ�سق	�سيء 

باأحداثـــه، وذكر	اجلبال	دعا	اإليها	ذكر	االأر�ص،	

ولت�سبيهها	باملهاد	الذي	يف	البيت	�سبهت	جبالها	

باأوتاد	البيت	تخيياًل	لالأر�ص	مع	جبالها	بالبيت	

 لتقريب	الفكرة	اىل	متلقيها	
،(((

ومهـــاده	واأوتاده

الـــذي	يعاي�ص	هذه	الـــ�سورة	يف	حياته، وعندما	

ذكـــر	ال�سموات	نا�سبها	ذكـــر	اأعظم	ما	ي�ساهده	

النا�ص	فيها	وهي	ال�سم�س، ففيها	مع	عرة	اخللق	

عرة	التكوين	على	تلك	ال�سفة	وف�سل	اهلل	على	

.
(((

النا�ص با�ستفادتهم	منها

ثانيًا-	التنا�سب	النف�سي:

جنـــد	�سورًا	مـــن	التنـــا�سق	النفـــ�سي	الدقيـــق،	

ملراتـــب	االأفـــكار	وتواليهـــا،	وكاأنها	اإجابـــات	اأ�سئلة	

تخامر	نف�س	املتلقي	عند	�سماعه	م�سامني	االآيات،	

وتـــدور	يف	خلده،	وهذا	التتابـــع	الرتبي	يتنا�سب	مع	

هـــذه	اخلطـــرات	لنف�سيـــة	امل�ساحبـــة،	فمثاًل	يف:	

{إِنَّ َجَهنَّ��َم َكنَ��ْت ِمرَْص��اًدا}، يتـــ�ساءل	املتلقي	
عن:	ملن	هـــذه	النار؟..	فنجـــد	التعقيب	باجلواب:	

اِغنَي َمآبًا	}،	ثم	ياأتـــي	الت�ساوؤل	عن	طبيعة	 { لِلْطَّ
العـــذاب	ومدته،	فنجد	التعقيـــب	بعدها	باجلواب:	

ۡحَقاٗبا ٢٣ لَّ يَُذوقُ��وَن فِيَها بَۡرٗدا 
َ
ٰبِثنَِي فِيَه��آ أ { لَّ

اٗقا ٢٥	}	..	ثم	قد	 ابً��ا ٢٤ إِلَّ َحِيٗم��ا وََغسَّ َوَل َشَ
يثـــار	�سوؤال	كبـــري	يف	النف�س	عن	ملـــاذا	كل	هذا؟	..	

فنجـــد	التعقيب	بعدها	باجلواب	يف: { َجَزآٗء وِفَاقًا 

بُواْ ِب َٔاَيٰتَِنا  ُهۡم َكنُواْ َل يَرُۡجوَن ِحَساٗبا ٢٧ َوَكذَّ ٢٦ إِنَّ
اٗبا ٢٨ } . كِذَّ

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص15.

))) 	املرجع	نف�سه.

امل�شتوى اخلام�ص: يف نظام الن�ص وعالقاته 

الكلية:

املو�ضوع الأول- يف الثنائيات:

اإن	االإطـــار	العام	للن�ص ت�سكلـــه	ثنائيات	عدة،	

اأبرزها	االآتي:

اأوًل- ثنائيات دلئل املوجودات:

اإن	املتواليـــات	الرتبيـــة	من	قولـــه	)تعاىل(:	

ۡرَض ِمَهٰٗدا }	اإىل	قوله	)تعاىل(:	
َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
{ أ

ۡلَفافًا }	قد	مت	توزيعها	يف	ثنائيات،	
َ
ٍٰت أ { وََجنَّ

وهـــي	ثنائيـــة	الليـــل	والنهـــار،	وثنائيـــة	ال�سبات	

	 واملعا�ص،	والذكـــور	واالإناث،	ثم	بعـــد	اأن	ُذِكَرترْ

م�ساهد	االأر�ص وحاالتها،	واأهم	ما	على	االأر�ص 

من	اجلمـــاد	واحليوان	نا�سبها	ذكـــر	ما	يقابلها	

مـــن	خلـــق	العـــوامل	العلويـــة،	فقابـــل	موجودات	

االأر�ص	مبوجودات	ال�سماء	..	

َمر: ثانياً- ثنائية املْظَهر واملُ�ضْ

َهـــَرة	دالئـــل	 مـــن	ا�ستـــدالالت	احلجـــاج	املظرْ

الوجود	الكونية	التي	اأ�سارت	اإليه	االآيات	يف	قوله	

)تعـــاىل(:	{	اأمل	جنعـــل	االأر�ص مهـــادًا	؟!	}..	

حتى	قولـــه:	»وجناٍت	األفافـــًا«	ُذِكَرت	املوجودات	

املدركـــة	بحـــوا�ص	االإنـــ�سان؛	لتبـــني	قـــدرة	اهلل	

املطلقة	على	االإيجاد،	وتوؤكد	ف�سل	اهلل	يف	توفري	

عوامل	البقاء	يف	االر�ص	واحلياة	فيها، واإن	هذه	

االإ�سارات	احل�سية	هي	اأقرب	اإىل	فهم	املخاطب	

واإدراكـــه، ويف	ترتيب	ا�ستدالالت	الوجود	ذكرت	

االأر�ص	مبوجوداتهـــا	اأواًل، ثـــم	ذكـــرت	ال�سمـــاء	

اإىل	 االأقـــرب	 هـــي	 االأر�ص	 الأن	 مبوجوداتهـــا؛ 

املخاطبني، ففيها	ميـــ�سون، ومنها	يتفيوؤون	نعم	

اهلل	)تعاىل(، واإىل	اأ�سيائها	ينظرون	..
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ومـــن	ا�ستـــدالالت	احلجـــاج	املظهـــر	اخللق	

االأول	لالإنـــ�سان:	»وخلقناكم	اأزواجًا«،	ولقد	جاء	

هذا	بعد	مهاد	االأر�ص،	جت�سيدًا	ملراتب	االأحداث	

وتـــوايل	حدوثهـــا	واقعيـــًا، وهذا	املهـــاد	�سرورة	

حلياة	االإن�سان	وبقائه.	

َهَرُة	مو�سولة	باحلقائق	 وهذه	الدالئـــل	الـُمظرْ

َمـــَرة يف	النفـــ�ص	والفكـــر	التـــي	ت�ستهـــدف	 امل�سرْ

ال�سورة	جـــالء	احلق	فيها، ودفـــع	جهل	املعنيني	

باخلطـــاب	بها، وهـــذه	احلقائـــق	امل�سمرة	هي	

مو�سوع	الـــ�سورة	الرئي�س	الـــذي	اأ�سارت	اإليه	يف	

مطلعهـــا؛ اإذ	بينـــت	يف	االآيـــة	االأوىل	حتـــى	االآية	

اخلامـــ�سة	اجلدل	الفكـــري	للمعنيني	باخلطاب	

وحقائقه	امل�سمـــرة	يف	اأنف�سهم؛ ومن	ثم	ندرك	

اأن	اخلطـــاب	القراآين	يت�سم	بالعمـــق	وال�سمول، 

اإذ	يـــ�سف	اأحوال	النفـــ�ص	امل�سمـــرة	كما	يعالج	

ال�سمـــات	يف	 لهـــذه	 وكان	 الظاهـــرة،  اأحوالهـــا	

اخلطـــاب	القراآين	اأثرهـــا	يف	توظيـــف اأ�ساليب	

متنوعة يف البيـــان، توؤ�س�ص	للفهـــم، وتقوم على 

التاأثري يف	املخاطب..

ثالثاً- ثنائيات البناء والهدم:

ويـــرز	يف	االآيات	حركـــة	اأحـــداث	الفعل	يف	

اجتاهـــني	متناقـــ�سني	االأول	يف	البناء	يف	مقابل	

اآخـــر	يف	الهـــدم؛	اإذ	جند	يف	االآيـــة:	»اأمل جنعل 

الأر�س مهـــاداً	؟!«	حتـــى	االآية	»وجنـــات األفافاً«	

تاأخـــذ	معاين	االآيات	يف	البنـــاء	والتكوين،	وهذا	

التنامي	والتكوين	يف	احلياة	وموجوداتها	يقابله	

يف	اجتـــاه	اآخر	اأحداث	»هـــدم«	للحياة، وتال�سي 

ورِ  املوجودات	وذهابها، يف: {  يَۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلصُّ

بَۡوٰٗبا 
َ
َمآُء فََكنَۡت أ ۡفَواٗجا ١٨ َوفُتَِحِت ٱلسَّ

َ
تُوَن أ

ۡ
َفَتأ

ابًا ٢٠ }؛ ومن	ثم	 َباُل فََكنَۡت َسَ َِت ٱۡلِ ١٩ وَُسّيِ
يتاأكد	من	هذا	املعاين	واحلقائق	االآتية:

اأواًل-	زمنيـــة	املوجـــودات	يف	هـــذه	احليـــاة، 

وعدم	ثبوتها	على	كينونة	واحدة.

ثانيًا-	اإن	فكرة	)االإيجـــاد	للحياة(	اأ�سا�سية	

يف	االأداء	اللغـــوي	للـــ�سورة؛ ومـــن	ثم	نـــا�سب	اأن	

ياأخذ	هذا	امل�سهد	م�ساحة	اأكر، وتف�سياًل	اأكرث؛ 

الأنه	من	اأ�س�ص	االحتجاج	واال�ستدالل	.

اأ�سيـــاء	الوجـــود	 بـــني	 التنـــا�سق	 اإن	 ثالثـــًا-	

وتكاملهـــا	اآيـــة	من	اآيات	اهلل، وداللـــة	على	قدرة	

النافذة	يف	هذا	الوجود.

رابعـــًا-	تنبيـــه	املخاطب	اإىل	القـــوة	الفاعلة	

واملدبرة	الإيجاد	الوجود، با�ستح�سارها	يف	بنية	

الفعل	املبني	للمعلوم:	)جنعل،	وخلقنا،	وجعلنا،	

وبنينا،	واأنزلنا،	لنخـــرج(، اأما	يف	�سياق	الهدم	

فكان	مقـــا�سد	ال�سيـــاق	تكثيف	داللـــة	التال�سي 

لالأ�سياء	وذهابها؛ ولهذا	بنيـــت	ال�سيغ	الفعلية	

ت«. َ َفُخ،	ُفِتَحت،	�ُسريرِّ للمجهول:»ُينرْ

 املو�ضوع الثاين- يف التحولت:

 اأوًل- التحّول يف ال�ضرد والرتتيب:

	يرجئ	ال�سياق	القراآين	اجلواب	عن	ت�ساوؤلهم	

مراعاة	حلال	املخاطبني	النف�سية	والفكرية، ثم	

يعـــدل	اإىل	»ما	هو	واقع	بـــني	اأيديهم	وما	حولهم	

ويف	اأنف�سهـــم، ومـــا	يف	الكـــون	من	اأمـــر	عظيم، 

، فقال:	
((( 

ليدل	على	ما	وراءه	ويوحي	مبا	�سيتلوه

ۡوتَاٗدا ٧ 
َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
{ أ

))) 	قطب، يف ظالل القراآن الكرمي،	جملد	26،	ج30،	�ص3802.
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ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا 
َ
وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا  ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
١١ َوَبنَۡيَن��ا فَۡوقَُك��ۡم َسۡبٗع��ا ِشَداٗدا ١٢ وََجَعۡلَنا 
نَزنۡلَا ِم��َن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َمآٗء 

َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗجا َوهَّ ِسَ

ٍٰت  ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِ��هِۦ َحّبٗ َثَّاٗجا ١٤ نِلّ
حقائـــق	 للتفكـــر	يف	 حثهـــم	 اإذ	 ١٦ }؛  ۡلَفافً��ا 

َ
أ

العـــني، لتاأكيد	حقائق	الغيب؛ ومـــن	ثم	مل	يبعد	

ال�سيـــاق	القراآين	عن	القـــ�سد	واإمنا	اقرتب	من	

،	فلما	اأخذهم	
(((

القـــ�سد	باإيجاد	دليل	الق�سد«

باحلجة، وا�ستثـــار	النفو�ص	بجالء	احلق، حتول	

اإىل	تف�سيل	ما	ت�ساءلوا	عنه	وبيان	اأحواله، وهو	

يوم	الف�سل.	

ثانياً- التحول يف جر�س ال�ضوت:

كل	 يف	 اأثـــره	 ال�سوتـــي	 للجـــر�ص	 وكان	

،	اإذ	جنـــد	يف:	{ َعمَّ يَتََس��آَءلُوَن ١ 
(((

مـــو�سع

ِي ُه��ۡم فِيهِ ُمَۡتلُِفوَن  َع��ِن ٱنلََّبإِ ٱۡلَعِظيِم ٢ ٱلَّ
٣ َكَّ َس��َيۡعلَُموَن ٤ ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٥ } 
جـــر�ص	الـــ�سوت	للفا�سلة	هـــو	»الـــواو	+النون«	

و�سم	ال�سفتني	يف	نطق	حرف	الواو، وكذلك	ثقل	

�سوتـــه	بعـــده	�سوت	النون	ي�سكل	جـــر�سًا	�سوتيًا	

خافتًا	ومكتومـــًا، كاأنها	حتاكي	الفكـــرة	الغائبة	

واملحبو�سة	التي	اأ�سمرتها	القلوب	والنفو�ص، ثم	

عدل	عن	�سوت	هـــذه	الفا�سلة	يف	حال	االنتقال	

لَ��ۡم َنَۡعِل 
َ
اإىل	دالئـــل	اخللـــق	الظاهـــرة	يف:{	أ

ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم 
َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
ٱۡل

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُس��َباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا 
َ
أ

))) 	ال�سعراوي، املنتخب،	ج2،	�ص46.

))) 	قطب،	الت�ضوير الفني يف القراآن الكرمي،	�ص86.

َۡل ِلَاٗس��ا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا ١١ َوَبنَۡيَنا  ٱلَّ
فَۡوقَُك��ۡم َس��ۡبٗعا ِش��َداٗدا ١٢ }، اإذ	جند	جر�ص 
�سوت	الفـــوا�سل	يوقـــظ	احل�س، ويـــ�سد	النف�س 

لقوتـــه، وذلـــك	النفتاح	�سوت	حركـــة	الفتحة	يف	

احلرف	االأخـــري، واإطالقه	امتداداتها	ال�سوتية	

التـــي	تنـــا�سب	عـــر�ص احلجج	وتقـــدم	الدالئل، 

فحـــ�سل	التاأثـــري	على	املخاطـــب	بحجج	ودالئل	

املوجـــودات	امل�ساهـــدة، وب�سدة	جـــر�ص	اأ�سوات	

ِدل	 �سرْ
ُ
حروف	الـــذي	ا�ستمر	يف	متواليات	حتـــى	اأ

ال�ستـــار	على	اأحداث	هذه	الـــ�سورة	ومعانيها، يف 

نـــرة	ياأ�ٍص	ملهوفـــٍة، واأمنية	حتـــ�سرج	بها	�سدر	

املنكر	للحق، فيقول:	{	َيٰلَۡيتَن ُكنُت تَُرٰبَۢا	}.
اإن	هـــذه	»اجلولة	التي	تنتقـــل	يف	اأرجاء	هذا	

الكون	الـــوا�سع	العري�ص،	وهذا	احلـــ�سد	الهائل	

من	ال�سور	وامل�ساهد	تذكر	يف	حيز	�سيق	مكتنز	

باالألفـــاظ	والعبـــارات، مما	يجعـــل	اإيقاعها	يف	

احل�س	حادًا	ثقياًل	نفاذًا	كاأنها	املطارق	املتوالية، 

بال	فتور، وال	انقطاع، و�سيغة	اال�ستفهام	املوجهة	

اإىل	املخاطبني،	�سيغة	مق�سودة	هنا،	وكاأنها	يد	

.
((( 

قوية	تهز	الغافلني«

رابعًا- اخلامتة:

 يخلـــ�س البحـــث اإىل تاأكيـــد	اأنـــه	كلما	ات�سعت	

البنية	اللغوية	تعددت	اآليـــات	بيانها	وتنوعت؛	ومن	

ثم	َقِويت	حجتهـــا	وتاأثريها،	واأن	احلجاج	يف	�سورة	

النبـــاأ	اأخذ	بقوة	بيان	اأداء	اللغـــة،	ثم	مبا	توؤول	اإليه	

مـــن	حقائق	الوجـــود،	َوَم�َساهد	احليـــاة	احلا�سرة	

))) 	قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	6،	ج30،	�ص3804.
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وامللمـــو�سة	لال�ستـــدالل	بهـــا	علـــى	الغيبـــي	وغـــري	

املُ�َساَهد..

وكذلك	يوؤكـــد	البحث	اأن	العالقات	املنطقية	يف	

معطـــى	البنية	اللغوية	املو�سولة	بالكوين	واالإن�ساين	

يف	واقـــع	احلياة	هي	مكون	رئي�س	يف	حجاج	ال�سورة	

واقناعها	العقلي؛	ومن	ثم	يت�سل	عامل	الن�ص	بعامل	

احليـــاة	واأحواله	وماآالته،	وتتـــ�سل	مقدمات	�سورة	

النباأ	بنتائجهـــا،	ودالالت	ال�سلب	يف	مطلعها	ب�سلب	

النتائـــج	يف	نهايتها،	وهـــذه	املعـــاين	واالأحوال	هي	

مـــا	توؤول	اإليه	ممـــار�سات	االإنـــ�سان	يف	حياته	..	يف	

مداها	القريب	والبعيد.

واإن	توجيـــه	االآيـــات	للنظـــر	يف	اأ�سيـــاء	الوجود	

والتفكـــري	فيها،	ُيُقّر	بـــ�سرورة	هذا	التفكري	ويحدد	

اأهميته؛	ويوؤكـــد	اأن	عظمة	ال�سيء	الـــذي	نفكر	فيه	

وقيمته	دليـــل	على	ِعَظم	الفكـــرة	الناجتة	عن	هذا	

التفكري؛	ومن	ثم	فاإن	القراآن	يوجه	تفكري	االإن�سان	

اإىل	مـــا	هو	عظيـــم	يف	التاأمل	والنظـــر،	ويف	الفكر	

والت�سور	..

ويوؤكـــد	البحـــث	-كذلـــك-	اأن	خطـــاب	القراآن 

واحلـــا�سر	 املـــا�سي	 اإنـــ�سان	 اإىل	 موجـــه	 الكـــرمي 

ف�س  ُف	اأحـــواَل	النَّ وامل�ستقبـــل، وهو	خطـــاب	ُيـــَو�سرِّ

االإن�سانيـــة	امل�سمـــرة، ويعالـــج	–كذلـــك-	اأفعالها	
َمـــِر	 	تداخـــالت	املُ�سرْ َ ـــُق	بـــنيرْ الظاهـــرة، وهـــو	ُيَوفرِّ

َهـــِر	وتفاعالتهمـــا	اإيجابـــًا	اأو	�سلبيـــًا؛	وبهـــذا	 َواملُظرْ

ات�سمت	بنية	احلجاج	القراآين	بال�سمول،	واالت�ساع، 

�س  والعمـــق؛	ووظفت	اأ�ساليب	متعددة	ومتنوعة	ُتوؤَ�سرِّ

ـــم	املتلقي	واإقناعه؛	ومن	ثـــم	ت�ستنه�ص	تفاعله	 ِلَفهرْ

االإيجابـــي	معها،	وهذا	مـــا	تاأكد	يف	قـــوة	اأداء	هذه	

ال�سورة..

خام�شًا – بيبليوغرافيا:

اأواًل- القراآن الكرمي برواية حف�ص ..

ثانيًا- الكتب واملجالت:

الم	هارون،	 ابن	فـــار�ص،	مقايي�س	اللغة،	حتقيق	عبـــد	ال�س●●

ط)،	دار	اجليل،	بريوت	)99)م، مادة	)ح	ج	ج(.

يني	الكفـــوي،	الكليات،	املطبعة	العامرة،	 اأبـــو	البقاء	احل�س●●

م�سر،	8)))هـ.

وزارة	الثقافة	 اأر�سطو،	اخلطابة، حت	:	عبد	الرحمن	بدوي، ●●

واالإر�ساد	القومي، 9)9)م	.

 ، اإيفانوكـــ�ص،	نظريـــة	اللغـــة	االأدبية، تر:	حامـــد	اأبو	اأحمد●●

مكتبة	غريب، القاهرة، ط)، 988)م	.

ورة	االأنبياء	 اإميان	درنوين،	احلجاج	يف	الن�ص	القراآين	)�س●●

منوذجـــًا،	اطروحة	ماج�ستـــري، كلية	االآداب، قـــ�سم	اللغة	

العربية	واآدابها، جامعة	احلاج	خل�سر، باتنة، اجلزائر.

	اأمـــني،	التعبري	الفني	يف	القـــراآن	الكرمي،	دار	 بكـــري	�سيخ●●

العلم	للماليني، ط).

اف	عن	 جـــار	اهلل	حممـــود	بن	عمـــر	الزخمـــ�سري،	الكـــ�س●●

حقائق	التنزيل	وعيـــون	االأقاويل،	حت:	خليل	ماأمون	�سيحا، 

دار	املعرفة، 009)م.	

يوطي،	االإتقان	 جـــالل	الدين	عبد	الرحمن	بن	اأبي	بكر	ال�س●●

يف علـــوم	القراآن، حت:	مركـــز	الـــدرا�سات	القراآنية، ن�سر:	

جممع	امللك	فهد، �سنة ))))م.	

 ، جميـــل	عبـــد	املجيـــد،	البالغـــة	واالتـــ�سال، دار	غريـــب●●

القاهرة، )د.ط(، 000)م.	

ماعيلي	علوي،	احلجاج	مفهومه	وجماالته،	عامل	 حافظ	اإ�س●●

الكتب	احلديث، االأردن، ط)، 0)0)م	.	

 ، حبيب	اأعراب،	اال�ستـــدالل	احلجاجي، جملة	عامل	الفكر●●

جملد	0)، ع)، )00)م	.

	احلجاجيـــة	يف	القراآن	الكرمي	 احلـــوا�ص م�سعودي،	البنية●●

�سورة	النمـــل	منوذًجـــا«،	جملة	اللغـــة	واالأدب،	معهد	اللغة	

العربية	واآدابها،	العدد))، دي�سمر)99)م.
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فاء	)كتـــاب	اجلـــدل(،	املطابع	 الرئيـــ�ص	ابـــن	�سينـــا،	ال�س●●

االأمريية،	القاهرة	)8))م	.

 ، �سيـــد	قطـــب،	الت�سوير	الفنـــي	يف	القـــراآن، دار	ال�سروق●●

بريوت،	ط))، )00)م.	

روق،	بريوت	 �سيد	قطب،	يف	ظالل	القراآن، ط	))، دار	ال�س●●

)98)م.

 ، �سابر	احلبا�سة،	التداوليـــة	واحلجاج	ومداخل	ون�سو�ص●●

�سفحات	للطباعة	والن�سر،	�سورية،	ط)، 008)م.

املركـــز	الثقايف	 طـــه		عبـــد	الرحمـــن،	اللـــ�سان	وامليـــزان، ●●

العربي، الدار	البي�ساء، ط)، 998)م.

ى،	البيـــان	احلجاجـــي	يف	اإعجاز	 عبـــد	احلليم	بـــن	عيـــ�س●●

القراآن، الرتاث	العربي	)د.ت(.	

حت:	عبد	احلميد	 عبد	القاهر	اجلرجاين،	اأ�سرار	البالغة، ●●

الهنداوي، دار	الكتب	العلمية، بريوت، ط)، )00)م.

اخلطاب،	 عبد	الهادي	بـــن	ظافر	ال�سهري،	ا�سرتاتيجيات	●●

دار	الكتاب	اجلديد، ط)، 998)م	

حت:	 علي	بـــن	حممد	بـــن	علـــي	اجلرجـــاين،	التعريفـــات، ●●

اإبراهيم	االإبياري، دار	الريان	للرتاث، )د.ت(.

 ، حممد	الطاهر	بن	عا�سور،	تف�سري	التحرير	والتنوير،	ط)●●
الدار	التون�سية، تون�س، )98)م.

الم	 حممد	بن	مكرم	بن	منظور،	ل�سان	العرب، حت	:	عبد	ال�س●●

حممد	هارون، دار	�سادر، بريوت، مج	)، ط)، )99)م	.

امل	ولد	حممد	االأمني،	)مفهوم	احلجاج	 حممد	�سامل	ولد	�س●●

عنـــد	بريملان	وتطوره	يف	البالغة	املعـــا�سرة(، جملة	عامل	

الفكر، م8)، ع)، يناير-	مار�ص 000)م.	

)بدون	 جنم	الدين	الطويف،	َعَلـــم	اجلذل	يف	علم	اجلدل، ●●

تاريخ	ودون	طبعة(.

 ، نعمـــان	بو	قـــرة،	نظرية	احلجـــاج،	جملة	املوقـــف	االأدبي●●

دم�سق، احتاد	الكتاب	العرب، العدد	)0)، اآذار	)00)م.
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