صور المساحات في التعبير القرآني
د.آمال يوسف موسى المغامسي
أستاذ البالغة المساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة
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ملخص البحث
موضوع البحث:
صور المساحات في التعبير القرآني.

هدف البحث:
بيان اإلعجاز البالغي في الصور القرآنية المشتملة على أبعاد مساحية
مثل العرض والطول ،والدنو والبعد ونحو ذلك ،والكشف عن طرائق التصوير
القرآني فيها.

مشكلة البحث:
شغل ذكر المساحات حيزا ال بأس به في القرآن الكريم ،في قصصه
ومشاهده ،وأمثاله ،ومجازاته ،ومحاوراته ،وتقريراته وقد استدعى ذكرها (أي
المساحات) في تلك المواضع أنواعا من الصور الذهنية المثيرة المتداعية في
خيال المتلقي ،وقد الحظت الدراسة أن المفردات الدالة على المساحة وردت
ضمن بنى تصويرية مختلفة األشكال ،وهو ما يجعل هذه الصور جديرة بالوقوف
عندها ،وتبين دورها في أداء المعنى القرآني.

نتائج البحث:
من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن صور المساحات وردت -على
األغلب-عند الحديث عن أمور غيبية ،والمساحات الغيبية تستعصي على
اإلدراك البشري ،فأتت الصورة لتطلق خيال المتلقي لينسج صورة ذهنية لهذه
المساحة تتناسب مع مداركه وكفاياته المعرفية والعقلية واالجتماعية.

الكلمات المفتاحية الدالة:
مساحة -صورة -العرض -العلو.
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المقدمة
الحمد هلل ربّ العالمين ،والصالة والسالم األتمين على سيد األولين
واآلخرين ،نبينا محمد ،وعلى اآلل والصحب أجمعين.
إن ارتباط اإلنسان بالوسط الطبيعي الذي يحيط به من األمور المسلم بها،
فهو ال ينفك يؤثر به ويتأثر ،ويتفاعل معه نفسيا وجسديا ،ويخص البحث من
هذا الوسط الطبيعي ما يتصل بالمسافات والمساحات ،ليس بالمدلول الجغرافي
الذي يحدد المساحات بخطوط الطول ودوائر العرض وإنما بمدلول المساحة
الواسع الذي يشمل المناطق المغلقة والمفتوحة ،والمساحة المادية ،وكذلك
المساحة المعنوية.
وقد حوى القرآن الكريم مفردات ذات مفاهيم ودالالت مكانية ومساحية
وجغرافية بالمدلول الذي يتفق عليه الناس ،ويتناسب مع مداركهم في زمن
نزوله ،وفي األزمان الالحقة ،محققا بذلك قمة اإلعجاز البالغي المتمثل في
مراعاة حال المخاطب ،إذ نجد في القرآن الكريم ألفاظا ذات دالالت مكانية
ومساحية محددة مثل :فوق وتحت وأعلى وأسفل ،وواسع وضيق وعريض
()1
وممتد ونحو ذلك.
وقد وردت هذه األبعاد المساحية في القرآن الكريم في مواضع عديدة مؤثرة
في بناء الصورة الكلي ،أو منفردة بتصوير المعنى المراد ،ومفرزة ما يسمى
بالصورة المساحية التي هي نمط من أنماط الصور البصرية ،التي أشار إليها
د .وحيد كبابه بقوله" :وهناك نمط آخر من الصور البصرية ،وهو ما يمكننا
تسميته بالص ورة المساحية .وهي تلك التي توحي باالمتداد المساحي المكاني،
فال تقتصر على اإلشارة إلى المحسوس في إطاره المكاني الضيق المحدود،
وإنما تتجاوزه ليصبح الموضوع الموصوف منسحبا مكانيا على مساحة كبيرة
()2

أو صغيرة".
فالتعبيرات المساحية في القرآن ال ترسم الصورة بداللتها المجازية فقط،
بل وبداللتها الحقيقية أيضا ،وبرمزيتها وإيحائها ،وجرسها ،ونظمها.
ومن هنا فإن المقصود بالصورة المساحية في هذه الدراسة الصورة
بمفهومها الواسع الذي يتجاوز األنماط البالغية والبيانية المعروفة ،ويتخذ أشكاال
مختلفة مثل :التصوير بالوصف ،والتصوير بألفاظ الحقيقة ،أو بالرمز واإليحاء،
أو بالجرس الصوتي ،أو بالتصوير القصصي ،ونحو ذلك.

أسباب اختيار الموضوع:شغل ذكر المساحات حيزا ال بأس به في القرآن الكريم ،في قصصه
ومشاهده ،وأمثاله ،ومجازاته ،ومحاوراته ،وتقريراته وقد استدعى ذكرها (أي
المساحات) في تلك المواضع أنواعا من الصور الذهنية المثيرة المتداعية في
( )1ينظر :مفهوم االتجاهات الجغرافية في القرآن الكريم ،عبد هللا القاضي.)58-57( ،
( )2الصورة الفنية في شعر الطائيين بين االنفعال والحس ،وحيد كبابة.)121( ،
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خيال المتلقي ،فعندما يقرأ المتلقي أو يسمع عن جنة عرضها السماوات
واألرض ،كم من صورة ذهنية تثيرها هذه اآلية الكريمة في خياله! وكم هو
مقدار تنوع هذه الصور المتداعية في الخيال بين متلق وآخر!
وقد الحظت الدراسة أن التعبير عن المساحة ورد ضمن بنى تصويرية
مختلفة األشكال ،وهو ما يجعل هذه الصور جديرة بالوقوف عندها ،وتبين دورها
في أداء المعنى القرآني.

الدراسات السابقة:من أهم الدراسات السابقة التي أشارت إلى الصور المساحية دراسة د .وحيد
كبابه (الصورة الفنية في شعر الطائيين) الصادرة عام 1999م ،في مئتين
وعشرين صفحة من القطع المتوسط ،وقد تحدث الكاتب كثيرا عن الصورة
الفنية ،وتفريعاتها ،وشواهدها في شعر الطائيين (أبي تمام والبحتري) ،وقسم
الصور إلى :صور انفعالية ،وصور حسية ،وصور متحركة وجامدة ،وتحدث
بشكل موجز عن الصورة المساحية ضمن حديثه عن الصور الحسية ،وهي
عنده من أنماط الصور البصرية ،وإشارته هذه -على إيجازها -ثرية باألفكار،
وتفتح األبواب لدراسة الصورة المساحية بتوسع في الشعر وغير الشعر مثل
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
وهذا ما فعلته الدراسة الثانية ،وهي الدراسة المعنونة بـ(الصورة الفنية في
الحديث النبوي الشريف) للدكتور أحمد ياسوف ،الواقعة في ثمانمائة وتسع
وسبعين صفحة من القطع المتوسط من نشر دار المكتبي ،بدمشق ،وقد أفاض
الباحث في بيان أنواع الصور الفنية ومهامها ،ومثل لكل نوع منها بطائفة من
األحاديث النبوية الشريفة ،وتحدث الباحث عن صور المسافات في الفصل
الخامس المعنون بـ(مكونات اللوحة الفنية) فجعل من هذه المكونات -باإلضافة
إلى الصورة اللونية ،والصورة الحركية -صور المسافات ،وعنى بها الصورة
النحتية الجامدة التي تثبت اللحظة ،لكنها في الحديث النبوي قابلة للتمدد والتوسع
والتدفق مكانيا ،وقد أجاد الباحث تحليل األحاديث النبوية المصورة للمسافات
وبيان جمالية التصوير وغاياته فيها.
وهذه الدراسة تختلف عن مجال الدراسة في هذا البحث ،إذ كان مجالها
الحديث النبوي ،كما أن طبيعة المسافات والمساحات في الحديث النبوي امتازت
بالتحديد غالبا ،بعكس المساحات المذكورة في القرآن الكريم التي تميزت
باإلطالق ،مما يؤدي إلى اختالف مكونات الصورة.
أما الدراسات التي درست داللة المكان (باعتبار ارتباط المكان بالمساحة)
في القرآن الكريم أو في الشعر أو في القصة أو في الرواية من زوايا مختلفة،
وبمناهج متعددة فكثيرة ،منها على سبيل المثال بحث بعنوان ( :داللة المكان في
صور الجنة والنار) ،للدكتور عمار السالمي ،منشور في مجلة كلية التربية
للبنات للعلوم اإلنسانية بجامعة الكوفة ،في عددها التاسع عشر للسنة العاشرة
2016م ،درس فيه الباحث طبيعة المكان في صور الجنة والنار ،وأبعاده
وتفاصيل أجزائه ،قاصدا بالمكان ذلك الحيز الذي تستثيره اللغة في خيال المتلقي
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عند الحديث عن الجنة أو النار ،والبحث يتفق مع هذه الدراسة في المجال (القرآن
الكريم) ،ويختلف عنها في تناوله للمساحة وليس المكان.
ومن الدراسات التي اهتمت بالمكان في الشعر بحث بعنوان( :فلسفة المكان
في الشعر العربي-قراءة موضوعاتية جمالية) للدكتور حبيب مؤنس ،والدراسة
من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،لعام 2001م ،درس الباحث في هذه
الموضوع ارتباط المعنى الشعري بالمكان ،وإيحاء المكان في الشعر ،وأكد على
ضرورة قراءة المكان في صلته بالذات المبدعة والمتلقية ،والبحث يختلف عن
دراستنا مجاال ومنهجا.

تساؤالت الدراسة: ما مفهوم الصورة المساحية؟ ما تشكالت الصورة المساحية في القرآن الكريم؟ وما أغراضها؟ -ما السر في إيهام المساحة في القرآن الكريم؟

-منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي قام برصد نماذج للصور
المساحية في القرآن الكريم ،ثم قام ببيان نمط التصوير فيها ،بغية الوقوف على
إعجاز القرآن الكريم البالغي في هذا الجانب.

خطة الدراسة:البحث مقسم إلى مقدمة ،وتمهيد ،وأربعة مطالب ،وخاتمة.
مقدمة :وفيها أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة،
وتساؤالتها ،ومنهجها ،وخطتها.
تمهيد :وفيه تعريف الصورة.
المطلب األول :صور مساحات الطول والعرض ،وما يتصل بهما.
المطلب الثاني :صور مساحات العلو والسفل ،وما يتصل بهما.
المطلب الثالث :صور مساحات الدنو والبعد ،وما يتصل بهما.
المطلب الرابع :صور مساحات السعة والضيق.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وذُيلت الدراسة بثبت المصادر والمراجع.
وهللا ولي التوفيق.
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تمهيد :في تعريف الصورة
يع ّد الجاحظ (ت255 :هـ) من أوائل الذين أشاروا لمفهوم التصوير في النقد
العربي القديم وذلك في إطار حديثه عن ثنائية اللفظ والمعنى ،تلك القضية التي
شغلت النقاد العرب قديما ،واستحوذت على الكثير من اهتمامهم ،وتصدرت غير
قليل من مصنفاتهم .يقول الجاحظ" :والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها
العجمي والعربي ،والبدوي والقروي ،والمدني .وإنما الشأن في إقامة الوزن،
وتخير اللفظ ،وسهولة المخرج ،وكثرة الماء ،وفي صحة الطبع وجودة السبك،
()1

فإنما الشعر صناعة ،وضرب من النسج ،وجنس من التصوير".
فالصورة شكل ،والفكرة معنى ،والتصوير -كما يراه الجاحظ -تأليف بين
()2

المعاني واأللفاظ وإخراج لها في صورة تجسيمية حسية .وهو ما يميز شاعرا
عن آخر عنده ،فالتفاوت بين الشعراء ليس سببه وقوع أحدهم على معنى لم يقع
عليه غيره ،إذ المعاني –كما قال-مطروحة في الطريق ،ولكن في كيفية التأليف
بين المعاني واأللفاظ ،وبين معنى ومعنى.
أما عبد القاهر الجرجاني (ت471 :هـ) فقد كان أكثر تحديدا في حديثه
عن الصورة ،حيث تناولها من خالل حديثه عن نظرية النظم التي بذل جهده في
تأسيسها وبيانها ،واقفا موقفا وسطا بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى ،ومؤكدا
على دور التصوير في البيان ،وفي الخروج بالمعنى من حد االبتذال واأللفة إلى
الطرافة واإلبداع ،ومؤكدا أن سبيل اإلبداع هو االعتناء بفن الصياغة ،يقول في
ذلك« :وأعلم أن قولنا (الصورة) إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على
الذي نراه بأبصارنا ،فلما رأينا البينونة بين آحاد األجناس تكون من جهة
الصورة ،فكان بين إنسان من إنسان ،وفرس من فرس بخصوصية تكون في
صورة هذا ال تكون في صورة ذاك ،وكذلك كان األمر في المصنوعات ،فكان
بين خاتم من خاتم ،وسوار من سوار بذلك ،ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين
وبينه في اآلخر بينونة في عقولنا وفرقا ،عبرنا عن ذلك الفرق ،وتلك البينونة
بأن قلنا :للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك ،وليس العبارة عن ذلك
بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر ،بل هو مستعمل مشهور في كالم
العلماء ،ويكفيك قول (الجاحظ)" :وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير"
()3

» .فالصورة –كما يشرحها الجرجاني -هي طريقة إخراج المتكلم للمعنى،
ويتحصل ذلك بالتمثيل الذي هو نوع من القياس ،قياس المعقول على المحسوس،
( )1الحيوان ،الجاحظ.)67/3( ،
( )2ينظر :قضية الفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من األصول إلى القرن7هـ13/م ،د.أحمد
الودرني.)811-809/2( ،
( )3دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر الجرجاني.)508( ،
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وخص عبد القاهر من المحسوس المحسوسات البصرية ،غير أن عبد القاهر ال
يقصر الصورة على التمثيل والقياس- ،كما يذكر د .محمد شادي في شرحه
لعبارة الجرجاني هذه -فصورة المعنى التي يقصدها أوسع من مجرد التمثيل
()1

والتشخيص ،ألنها تعني النظم واألسلوب ،وهذا النظم هو ما يتفاوت فيه
البلغاء ،وقد جاء في أكمل صوره في القرآن الكريم ،وقد أشاد الجرجاني في
غير موضع من دالئله وأسراره بدور الصورة وأهميتها في االرتقاء بالمعاني،
والتمييز بينها .وكيف أن المعنى قد يكون واحدا ،غير أن الصورة تمنحه بعدا
)(2

مختلفا في كل مرة يصور فيها هذا المعنى.
إن ارتباط الصورة الفنية بالجانب الحسي الذي تقدمه الرؤية البصرية -كما
عند الجاحظ والجرجاني -هو أبسط دالالت الصورة ،وأقربها إلى الذهن.
أما الصورة في العصر الحديث فقد اتصف تعريفها وتحديد مفهومها
باالضطراب والغموض ،فقد تعددت مفاهيمها وتنوعت دالالتها لتعدد المذاهب
األدبية والنقدية التي درستها ،ولتداول المصطلح في أكثر من مجال من مجاالت
المعرفة اإلنسانية ،فأضحت بذلك أكثر اتساعا وتنوعا وغموضا واضطرابا في
()3

الوقت نفسه.
فعبد القادر الرباعي مثال يعرفها بأنها "هيئة تثيرها الكلمات الشعرية
()4

بالذهن ،شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في آن"  ،في إشارة إلى
الصورة البصرية التي تتشكل في ذهن المتلقي معبرة عن تلك الكلمات الشعرية،
وموحية بما هو فوق داللة الصورة المباشرة.
والصورة عند ناقد آخر هي "الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات
بعدما ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ،ليعبر عن جانب من جوانب
التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة ،مستخدما طاقات اللغة ،وإمكانياتها في
الداللة والتركيب واإليقاع والحقيقة ،والمجاز والترادف ،والتضاد والمقابلة
والتجانس ،وغيرها من وسائل التعبير الفني .واأللفاظ والعبارات هما مادة

( )1ينظر :شرح دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر الجرجاني ،محمد شادي.)575( ،
( )2ينظر :من هذه المواضع دالئل اإلعجاز )488( ،وما بعدها ،و( )254وما بعدها ،وأسرار البالغة،
عبد القاهر الجرجاني.)26( ،
( )3ينظر :مقدمة لدراسة الصورة الفنية ،نعيم اليافي ،)41( ،والصورة الشعرية في النقد العربي
الحديث ،بشرى صالح ،)8-7( ،والصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة
في أصولها وتطورها ،علي البطل.)28-27( ،
وقد ذكر اليافي خمس دالالت من دالالت مصطلح الصورة وهي الداللة اللغوية والداللة الذهنية
والداللة النفسية والداللة الرمزية والداللة البالغية أو الفنية ،ينظر :مقدمة لدراسة الصورة الفنية-41( ،
.)46
( )4الصورة الفنية في النقد الشعري-دراسة في النظرية والتطبيق ،عبد القادر الرباعي.)85( ،
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الشاعر األولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني ،أو يرسم بها صورة
()1

شعرية".
فالصورة حديثا تتعدى الشكل البياني الذي عرفت به في النقد العربي القديم،
لتتخذ أشكاال أخرى كثيرة ،ولتستمد إيحاءها من مكونات اللغة وعناصرها كلها
(داللة ،وصوتا ،ونظما.)... ،
ويعرفها علي البطل بأنها" :تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات
()2

متعددة ،يقف العالم المحسوس في مقدمتها"  ،فالصورة عنده تعيد تشكيل
المعنى الذهني أو المشهد المنظور أو األحاسيس والمشاعر بواسطة الخيال،
الذي يربط بين العناصر المتباعدة (زمانا أو مكانا أو واقعا) ،أو المتضادة أحيانا،
ويؤلف بينها من منظور إبداعي جديد ،ومادة هذه الصورة الرئيسة هي الكلمات،
ومصدرها األهم العالم المحسوس.
أما عز الدين إسماعيل فقد أشار في تعريفه للصورة إلى الجانب النفسي
فيها وإلى تأثرها بانفعاالت المبدع فعرفها بأنها" :تركيبة وجدانية ،تنتمي في
()3

جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع".
ويرى إحسان عباس أن الصورة" :تعبير عن نفسية الشاعر ،وأنها تشبه
()4

الصور التي تتراءى في األحالم" ،في إشارة إلى تحرر الصورة في مفهومها
الحديث من القيود العقلية ،والحدود المنطقية ،إذ ليس بالضرورة أن يكون ثمة
جامع منطقي بين أجزاء الصورة ،فقد يكون الرابط خياليا بحتا ال تفسير له في
الواقع ،أو يكون ناجما عن عواطف الشاعر وأحاسيسه المضطربة ،أو عن
خلفيته االجتماعية أو غير ذلك مما ال يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا.
()5

والصورة عند فسلر" :حلم الشاعر"  ،والحلم كما سلف "ال يعترف
بالتنسيق المنطقي للزمان ،وال يعترف – نتيجة لذلك-بالسببية".

()6

()7

وهي عند سيسل لويس في " أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات"  ،وكأنه
ينطلق في تعريفه هذا من مبدأ المحاكاة بين الصورة والواقع الذي تعبر عنه،
مع اتصاف هذه المحاكاة باإلبداع الذي يماثل إبداع الرسام ،وهذا التعريف يالحظ
فيه تغليب الطابع الحسي على الصورة .ثم يسترسل قائال " :إن الوصف والمجاز
( )1االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط.)391( ،
( )2ا لصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري-دراسة في أصولها وتطورها.)30( ،
( )3الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،عز الدين إسماعيل.)127( ،
( )4فن الشعر ،إحسان عباس.)238( ،
( )5ينظر :الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.)138( ،
( )6الشعر العربي المعاصر.)138( ،
( )7الصورة الشعرية ،سيسل دي لويس.)21( ،
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والتشبيه يمكن أن تخلق صورة ،أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا في عبارة أو
جملة يغلب عليها الوصف المحض ،ولكنها توصل إلى خيالنا شيئا أكثر من
()1

انعكاس متقن للحقيقة الخارجية".
وهذه العبارة توسع مفهوم الصورة الضيق الذي ارتبط باالستعارة والتشبيه
والكناية والمجاز عند بعض نقادنا القدماء ،وتضيف إلى قائمة الصور كل ما
حرك الخيال ،حتى لو كان وصفا بألفاظ الحقيقة .وبذلك يتبين أن سعة مفهوم
الصورة من أهم ما تميز به المفهوم في العصر الحديث.
ومن خالل هذا المفهوم الواسع للصورة ستنظر الدراسة إلى صور
المساحات في القرآن الكريم ،مقسمة لها بحسب األبعاد المكانية التي تشير إليها،
سواء أكان هذا التعبير حقيقة أو مجازا.

( )1السابق ،الصفحة نفسها.

[]9

المطلب األول :مساحات الطول العرض وما يتصل بهما
إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي للطول والعرض نجد أن الصفتين من الصفات
التي تستعمل في األجسام المحسوسة ،وفي المعاني المجردة كذلك ،يقول
الراغب :الطول من األسماء المتضايفة ،ويستعمل في األعيان واألعراض
()1

كالزمان وغيره " ،أما العرض :خالف الطول ،وأصله أن يقال في األجسام،
()2

ثم يستعمل في غيرها".
وقد ورد ذكر كل من الطول والعرض في القرآن الكريم للداللة على
المساحة الحسية الحقيقية ،فذكر العرض في قوله تعالى :ﱡ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ

[آل عمران.]133 :

حيث دعت اآلية الكريمة إلى المسارعة إلى المغفرة والجنة ،وهو ما يكون بالحرص
على عمل الطاعات واألعمال الصالحة التي هي سبب المغفرة ،والطريق لبلوغ الجنة.
()3

ووصف هللا تعالى الجنة في هذا الموضع بما يرغب فيها أشد الترغيب،
وهو وصفها بالسعة التي هي من طبيعة الجنان الطيبة المهيبة ،وجاء هذا
الوصف عن طريق التشبيه ،فشبه عرضها بعرض السماوات واألرض ،وليس
الغرض من التشبيه هنا حد هذا االتساع بحدود معينة ،وإنما إطالق العنان
للمخيلة البصرية لترسم أبعادا غير متناهية لمساحة الجنة ،إذ إن المشبه به
(عرض السماوات السبع ،واألرضين السبع) مما استقر في أذهان الناس ثبوت
صفة االتساع له ،واالمتداد الذي ال يعلم مداه إال هللا تعالى .فالغرض من التشبيه
– كما قال الزجاج-تمثيل عرض الجنة للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم،
وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السماوات واألرض التي هي أوسع ما علمه
()4

الناس من مخلوقات هللا .
فمرتكز الصورة الممثل بها في اآلية الكريمة هو ذكر مساحة ما يعلمه
المخاطب تقديرا؛ للتنبيه على سعة الجنة .وربما يتبادر إلى الذهن سؤال :لماذا
ذكر هللا تعالى عرض الجنة ولم يذكر طولها؟ واإلجابة كانت حاضرة عند
علمائنا المفسرين األجالء ،وهي أن العرض "يدل متى ما ذكر على الطول،
والطول إذا ذكر ال يدل على قدر العرض ،بل قد يكون الطويل يسير العرض
( )1ينظر :المفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني.)533( ،
( )2السابق.)559( ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.)88/4( ،
( )4ينظر :معاني القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج.)128/5( ،
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)(1

كالخيط ونحوه".
ولكن هل المقصود اإلشارة إلى عظم سعتها فقط؟ ليس األمر كذلك ،وإنما
الغرض األهم هو التدليل على عظمتها ،وعظمة ما فيها من نعيم ،وعظمة خالقها
سبحانه ،فقد "خص سبحانه العرض بالذكر ليكون أبلغ في الداللة على عظمها،
واتساع طولها؛ ألنه إذا كان عرضها كهذا فإن العقل يذهب كل مذهب في تصور
طولها...قال القفال :ليس المراد بالعرض ها هنا ما هو خالف الطول؛ بل هو
)(2

عبارة عن السعة ."...
وحتى تحصل المبالغة وتأكيد هذا االتساع جاء الوصف على طريقة التشبيه
البليغ المفيد للمبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه ،فعرض الجنة هو عينه
عرض السماوات واألرض أو يكاد ،وهذه المبالغة تولدت من غياب أداة التشبيه
ووجه الشبه ،وهو ما من شأنه إتاحة الفرصة للذهن للتطلع إلى جميع وجوه
االلتقاء الممكنة بين طرفي التشبيه (المشبه ،والمشبه به) فإذا هما واحد ،أو
()3

كالواحد في التصور.
والجنة التي أبرز اتساعها بذكر مساحتها من خالل هذه الصورة البيانية،
أمر هللا عباده المتقين في صدر اآلية بالمسارعة إليها (وسارعوا) ،والمسارعة
تقتضي المفاعلة واالشتراك ،وكأن المتقين في سباق مع الزمن ،ومع ذواتهم،
ومع شواغل الدنيا وملهياتها ،ومع جواذب الشر وأهله ،يسعون للتصدر،
واالنعتاق من ذلك كله؛ لنيل الجائزة المعنوية (مغفرة) كثيرة وستر وتجاوز عن
الذنوب والخطايا ،فإذا حصل لهم ذلك نالوا الجائزة المادية الكبرى (جنة عرضها
السماوات واألرض) ،والمسارعة أيضا تقتضي طريقا يكون فيه هذا السير
السريع وهو ما يوحي باالمتداد الطولي ،وقد جاء هذا الوصف من خالل الصورة
محفزا وحاضا للمتقين لتحمل مشقة الطريق وعنت السير حتى يحصل لهم المراد
برحمة هللا تعالى لهم.
وكما ذكر هللا تعالى عرض الجنة في آل عمران ذكر عرضها في
سورة الحديد في قوله تعالى :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﱠ [الحديد ،]21:مصورا لهذا العرض باالتساع الشديد من خالل تشبيه
عرض الجنة بعرض السماء واألرض مرة أخرى ،لكن هذه المرة جاء التشبيه
دون حذف األداة! ليتبين أن عرض الجنة الموعود بها (من آمن باهلل واليوم
اآلخر) ليس عرض السماوات واألرض عينه لكن يشبهه ،إذن هو ليس عرض
( )1الجواهر الحسان ،الثعالبي.)108/2( ،
( )2التفسير الوسيط ،الطنطاوي.)222/14( ،
( )3ينظر :دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة ،األزهر الزناد.)24-23( ،
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الجنة التي وعد بها المتقون في آل عمران ،فكاف التشبيه في آية الحديد تفصل
بين طرفي التشبيه وتميز بينهما ،إذ إن حضور األداة " يبقي على البعد أو
()1

الفضاء الفاصل بين الطرفين" .بعكس غيابها السابق في آية آل عمران.
وهذا االختالف في بناء الصورة بين الموضعين مرده -كما قال
()2

المفسرون -إلى اختالف األمر الذي صدرت به كل من اآليتين الكريمتين من
جهة ،وإلى اختالف الموعودين بالجنة في اآليتين ،فاألمر في سورة الحديد أمر
بالمسابقة-وليس بالمسارعة التي صدرت بها آية آل عمران -كما سبق بيانه-
وكأن الخطاب موجه لمن لم يبدأ السير بعد ،وحث له على سلوك طريق
االستقامة ،والفوز بالحسنات ،ودخول مضمار السباق ،حتى إذا تحقق منه ذلك
جاء األمر بالمسارعة في سورة آل عمران أكثر فأكثر ،ليسارع في سباق هو
منخرط فيه بالفعل في سورة الحديد.
ويالحظ أن وجه الشبه غائب في الموضعين (آية آل عمران ،وآية الحديد)،
إذ تعول الصورة على كفاءة المتلقي في إدراك أوجه التالقي بين طرفي التشبيه،
أو لنقل تخيل ما يمكن من تقاطعات بين الطرفين ،وبذلك يظل الذهن منفتحا على
بناء الصورة بناء متواصال" ،وإذا النص متعدد الدالالت تعدد العصور
()3

والقراء"  ،وهذا من عظيم بالغة القرآن الكريم.
وقد ورد ت صورة العرض في القرآن كذلك لإلشارة إلى االتساع المعنوي
وليس المادي ،كما في قوله تعالى :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [فصلت.]51 :فوصف الدعاء بالعريض -كما ذكر
ابن عاشور " :-استعارة؛ ...والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض ،فشبه
()4

الدعاء المتكرر الملح فيه بالثوب أو المكان العريض"  ،فالدعاء تحول بهذه
االستعارة من كونه شيئا معنويا ال يدرك بالحواس ،ليصبح جسما له عرض قابل
للقياس ،إذ العرض من خصائص األجسام المحسوسة ،وهنا التقى –عن طريق
االستعارة -طرفان( :الدعاء ،والجسم ذو العرض) في فضاء الممكن والمحتمل
الذي توفره االستعارة ،فصار الدعاء بذلك أمرا محسوسا ،يمكن إدراكه ،ومعاينة
سعته ،ومالحظة امتداده الذي لم يحدد في اآلية الكريمة بنهاية.

( )1دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة.)23( ،
( )2ينظر :بيان ذلك وتفصيله في نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،برهان الدين البقاعي-292/19( ،
 ،)293وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،اآللوسي.)186/14( ،
( )3دروس في البالغة العربية نحو رؤية جديدة.)22( ،
( )4التحرير والتنوير.)15/25( ،
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إذن هي صورة العرض التي كسي بها الدعاء ،حتى كأنه تحول (أي
الدعاء) إلى مساحات واسعة تتمدد عرضا بما يماثل إلحاح الداعي في دعائه،
وشدة طلبه ورجائه ،وعدم فتور لسانه وال قلبه عن الدعاء طرفة عين؛ لبيان
حاجة اإلنسان إلى ربه ،ورجوعه إليه عند المحن ذليال بعد النأي والتكبر
واالغترار بالنعمة.
ومما يدل على صورة المساحة العرضية أيضا الصور الدالة على االتساع
واالمتداد ،ومن ذلك قوله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة من أصحاب اليمين:
ﱡﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂ

ﱠ [الواقعة ،]30 - 27 :فصورة الظل الممدود -الذي هو صنف من أصناف النعيم
المع ّد ألصحاب اليمين -منتزعة من بيئة المخاطبين ،الذين يمثل الظ ّل في حياتهم
غاية يسعون إليها ،ويعني بالنسبة إليهم االسترواح واألمان ،لكنه جنس آخر من
الظالل ال يشاكل ظ ّل الدنيا إال في اسمه ،فهو ظل ممدود ،وهذا الوصف (ممدود)
المشتق من الفعل الذي لم يُس ّم فاعله -اتسم بإبهام كإبهام الفعل الذي اشتق منه،وعزز هذا اإلبهام كونه وصفا للنكرة المبهمة (ظ ّل) إلفادة المغايرة ،وإلفادة
اختالف هذا الظ ّل عن ظ ّل الدنيا الزائل ،فهو ظ ّل ممدود متسع مبسوط ال انقضاء
له ،والظ ّل إنما يمتد على مساحة حسيّة ،وكونه ممدودا دون حدود يعني أن
المساحة مساحة شاسعة قابلة الستيعاب امتداده ،والصورة -كما يالحظ –قامت
ي المالئم،
على الوصف بالكلمة المعبرة ،والتركيب الدقيق ،والجرس الصوت ّ
ي مأمول،
ي حاضر ،إلى غائب أخرو ّ
واستطاعت نقل المتلقي من واقع دنيو ّ
لتحثّه على مالحقة نهايات هذا الظ ّل بطرف خياله ،مستذكرا حديث الرسول
صلى هللا عليه وسلم" :إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال
()1

يقطعها ،اقرءوا إن شئتم(ﲀ ﲁ)" .
والصورة المساحيّة في هذا الموضع بتالحمها مع مشاهد النعيم األخرى
المذكورة في السورة الكريمة لم تؤ ّد وظيفة الترغيب فحسب ،بل حاججت
ي الذي يماثل من حيث
المتلقي حجاجا عقليا ،إذا قدمت له ألوانا من النعيم األبد ّ
نوعه-ال من حيث حقيقتهُ -ج ّل ما يُحرص عليه في الدنيا ،وما قد يُعصى هللا
بسببه ،فكأنها تطرح كل ملذات الدنيا المنقوصة جانبا؛ لتتيح للعقل االنفتاح على
ملذات أخرى بلغت الغاية في الكمال واالستمرار والدوام ،أولى بالعناية والعمل
من أجلها ،دون االنتقاص من تلذذ المرء بمتع الدنيا المباحة ما استقام على نهج
هللا.
( )1رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن ،باب قوله( :وظل ممدود) ،حديث رقم .)146/6( 4881
لالستزادة في شرح الحديث من منظور المساحة ينظر :الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ،أحمد
ياسوف.)548( ،
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أما الصور الدالة على المساحة الطولية في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى
في بيان جزاء أصحاب الشمال يوم القيامة :ﱡ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ
ﳤﳥﳦ ﳧﳨﳩﳪﳫﳬﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ

ﱊﱠ

[الحاقة.] 37- 30 :

استعمل القرآن الكريم في هذه الصورة المرتكزة على الطول أداة قياس
معروفة عند المخاطبين وهي الذراع ،للفت االنتباه ،ولتقريب الصورة من
األفهام.
وللعلماء في المقصود بهذا الذراع أقوال ،قال الرازي " :كل ذراع سبعون
باعا ،وكل باع أبعد مما بين مكة والكوفة ،وقال الحسن :هللا أعلم بأي ذراع
()1

هو"  ،وقدر القرآن الكريم عدد هذه األذرع بسبعين لإليحاء بطول هذه السلسلة
المع ّدة لتعذيب الكافر إذ "ليس الغرض التقدير بهذا المقدار بل الوصف بالطول،
()2

كما قال( :إن تستغفر لهم سبعين مرة) يريد مرات كثيرة "  ،فالعدد مسوق
()3

للداللة على معنى الكثرة على طريقة الكناية كما ذكر ابن عاشور.
ي ألهل النار
ي والنفس ّ
إنه مشهد يستعرض صورة من صور العذاب الحس ّ
والعياذ باهلل-استعملت فيه المساحة الطوليّة بوصفها عنصر أساس فاعل فيالصورة ،إذ إن من عادة الناس التهيب من الشيء الضخم ،فكيف لو كان هذا
الشيء معدا للعذاب ،وكيف لو كان غير محدود الضخامة؟! ثم إذا كانت آلة
واحدة من آالت العذاب بهذا الطول والهول فكيف هي مساحة النار التي ما
السلسلة إال آلة فيها؟
إيحاءات متعددة ،وصور متداخلة من الضخامة والهول تمتزج فيها الصورة
البصرية المحسوسة بأصوات الصراخ واأللم ،وصرير السالسل ،ونداءات
الخزي والعار ،وباالنفعاالت النفسية الحادة ،ومظاهر الجبروت واالنتقام اإللهي
من هؤالء الكفرة المجرمين-والعياذ باهلل.-
واستعملت صورة المساحة الطولية كذلك للتقريع والتهكم والسخرية في
موضع آخر من القرآن الكريم ،لما كان القصد بيان ضآلة اإلنسان المتكبر
المختال المتعالي على الخلق ،في قوله تعالى :ﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ [اإلسراء ،] 37:فهذه الصورة الحسية القائمة على
( )1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي.)631/30( ،
( )2السابق.)631/30( ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير.)131/29( ،
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المقارنة ،تظهر التباين الشاسع بين حجم اإلنسان المتكبر المزهو بذاته وأقل
الجبال طوال ،فكيف لمن هو بمثل هذا الضعف والعجز الجسدي أن يبارز الخالق
جل شأنه ،ويتمرد على أمره ونهيه؟!

[]15

المطلب الثاني :صور مساحات العلو والسفل ،وما يتصل بهما
ومن الصور المساحية في القرآن الكريم كذلك الصور الدالة على المساحة
العلو في اللغة يدور معناه :على
العامودية علوا وسفال وارتفاعا وانخفاضا ،و ّ
()1

()2

السمو واالرتفاع والسفل خالفه.
وقد ورد ذكر هذه المساحات من غير تقييد وال تحديد بنقطة بداية وال نهاية،
وهو ما يطلق العنان للمخيلة لتصور علو غير متناه ،أو سفل غير مدرك الغاية.
قال تعالى في وصف السماوات في معرض الحديث عن القرآن الكريم في سورة
طه :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [طه ،]4 :و(العلى) جمع (عليا) وهي
تأنيث (األعلى) .وهذا العلو علو مطلق لم يحدد بنقطة انتهاء ،فال أحد غير هللا
يعلم مقدار هذا العلو.
والناظر للسياق الذي ورد فيه اللفظ يجد أنه سياق تأكيد على كون القرآن
الكريم منزل من عند هللا عز وجل ،ومن هنا استمدت الصورة فخامتها ،إذ
حصل بذلك التناسب بين علو قدر القرآن علوا غير متناه ،وعلو السماوات علوا
غير متناه ،لتقرير عظمة قدر القرآن الكريم ،وعظمة السماوات ،وخالقها جل
شأنه.
وصورة العلو هنا أوحى بها لفظ (العلى) بما يكتنزنه من معان تتوارد على
العلو الشاهق المعجز ،من غير الحاجة إلى أي
الذهن ،تنقل إلى األسماع صورة
ّ
لون من ألوان المجاز ،ثم تآلف هذا اللفظ مع ألفاظ اآلية الكريمة األخرى في
ذلك السياق البديع الذي ورد فيه فأ ّدت األلفاظ بتآلفها صورة أخرى اجتمع فيها
علو القدر والمكانة.
ي ،مع ّ
ّ
العلو الحس ّ
ومن لطائف سورة طه تكرار صور العلو الحسي والمعنوي فيها ،من ذلك
ما نجده من حديث عن العلو في سياق قصة موسى عليه السالم مع السحرة:
ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [طه ،]64:والمقصود هنا
()3

االستعالء المعنوي بالغلبة والظفر ،وهو تصوير آخر للعلو جاء عن طريق
اللفظ (استعلى) على وزن (استفعل) فيه التأكيد على أن العلو للغالب المنتصر،
وفيه كذلك الداللة على طلب العلو وبذل أسبابه ،مما أوحى للسامع بصورة
بصرية حركية يتراءى فيها السحرة وهم يتآمرون ،ويجمعون أدواتهم،
وأعوانهم ،سعيا لتحقيق الغلبة ،فضال عما توحي به هذه الصورة المساحية بما
ترسمه من صورة خيالية متولدة من اللفظ باتجاه األفق العلوي غير المتناهي،
( )1ينظر :مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس.)112/4( ،
( )2ينظر :السابق.)78/3( ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير.)186/16( ،
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من قوة هذه المواجهة بين السحرة الذين جاءوا بسحر عظيم ،وموسى عليه
السالم بما آتاه هللا من المعجزات ،فهما طرفان كالهما عال ،ومن سيستعلي على
اآلخر منهما – بحسب زعم السحرة الذين ما كان في تقديرهم آنذاك أبدا أن
موسى عليه السالم سينتصر عليهم-يكون قد نال الفالح والحظوة,
ومن صور العلو كذلك قوله سبحانه مطمئنا سيدنا موسى عليه السالم في
علو الظهور واالنتصار
السياق ذاته :ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [طه ،]68 :وهو ّ
بالحق الذي معه ،الذي ورد مؤكدا بعدة مؤكدات ،ليصور للمتلقي نتيجة هذه
المبارزة العجيبة ،بحكم إلهي مسبق ،يحسم النتيجة قبل بدء النزال ،طمأنة
لموسى عليه السالم ،وتثبيتا له.
وقوله عز وجل واصفا درجات الجنة بالعلو الحسي :ﱡﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﱠ [طه ،]75 :فرسم صورة مفعمة بالفخامة
والرقي لهذه الجنّة العالية بأن جعل نصيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات
منها الدرجات العلى ،وهو مرة أخرى تصوير بداللة اللفظ (ال ُعلى) وصيغته
الصرفية (أفعل التفضيل) يفيض بالمعاني المستمدة من المضمون الداللي للفظة،
ومن الداللة الهامشية المستمدة من الصيغة الصرفية ،ومن اإليحاء الصوتي
الناشئ عن المد في آخر الكلمة ،وهو مد يوحي باالمتداد باتجاه العلو إلى حد
غير معلوم.
والوصف كما نالحظ رسم للمتلقي صورة مساحية بصرية للدرجات العالية
من الجنة ،وهو وصف غرضي -كما هو حال الوصف بشكل عام  ، -إذ إن
الوصف "ممارسة نصية منمطة موجهة إلى غاية ،تؤول إلى أنشطة عملية
()1
ّ
الحث على بلوغ منزلة المتقين ،ومن ثم الطمع في بلوغ
ملموسة" .فالغرض
الدرجات العلى ،وهو ما يكون بالتزام نهج هؤالء المتقين ،واالحتذاء بهم،
وسلوك مسلكهم ،كما رسمت الصورة األساسية صورة ثانية لم تذكر صراحة
في السياق وهي صورة درجات الجنة المفضولة األخرى ،التي تقل في القدر
والنعيم عن الدرجات العلى ،ويقل نصيب أهلها في المكانة عند هللا من أهل
الدرجات العلى.
ومن بالغة القرآن الكريم أنه لم يحدد مقدار العلو؛ ألن ما قد يوصف بالعلو
في زمان قد ال يوصف بالصفة ذاتها في زمان ومكان آخر ،فاألمر متروك
لتقدير المتلقي حيثما كان ،وأيًّا كان إدراكه.
والعلو هنا ال يعني بعد المسافة فقط ،ولكنه مح ّمل بمعاني الرفعة والشرف
ّ
واإلكرام والتنعم والبعد عن سماع حسيس النار أو رؤية شخصها ،كما ورد في

( )1في الوصفي ،فيليب هامون.)27( ،
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قوله تعالى :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱁ
ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ [األنبياء.]102 – 101 :

ومن آيات العلو في السورة كذلك قوله تعالى :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [طه– 113 :

علو اإلجالل والتقديس والتعظيم هلل جل شأنه.
 ،]114وهو ّ
العلو المتعاقبة في فصول السورة الكريمة تتناسب تمام التناسب مع
ومشاهد
ّ
مقصودها وهو إعالم النبي صلى هللا عليه وسلم "بإقبال المدعوين والترفق إلى
()1

أن يكونوا أكثر األمم ،زيادة في شرفه صلى هللا عليه وسلم"  ،فالسورة فيها
البشارة بظهور أمة محمد عليه الصالة والسالم على األمم بإعالء شأن نبيها
عليه السالم ،وجعله أكثر المرسلين تابعا يوم القيامة.
وتأتي الصورة المساحية كذلك لتصور لنا مقدار التباين بين نعيم أهل
الجنة ،وعذاب أهل النار -والعياذ باهلل-فكتاب األبرار في عليين ﱡﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ [المطففين .]20 – 18 :في السماء
مكرم
السابعة أو في الجنة ،فلما أراد هللا بيان حال األبرار بيّن محل كتابهم ،وأنه ّ
()2
ومع ّ
ظم ومرفوع في مكان عال ال نهاية لعلوه .
وليشدد القرآن على أن هذا المكان العالي فوق العلم واإلدراك ،قال معبرا
بصيغة االستفهام المفيدة للتهويل والتفخيم (ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ)! إذن هي صورة
أخرى لنعيم الجنة ومكانة أهلها رسمها لفظ العلو ،وجمعه(ﲛ) ليفيد أنها
درجات متصاعدة إلى ماال نهاية بحسب رتب األعمال" ،وكل من كان كتابه من
()3

األبرار في مكان لحق به".
وقد أمعن القرآن الكريم في تصوير هذا العلو بمقابلته بما سبق بيانه في
السورة الكريمة من مكان كتاب الفجار ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [المطففين:
 .]7وأنه في أسفل األمكنة وأضيقها ،فحصلت الصورة الكلية من خالل هذا
التقابل االتجاهي بين مسافة ممتدة لعلو غير معلوم ،ومسافة ممتدة لسفل غير

( )1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،برهان الدين البقاعي.)271/2( ،
( )2ينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي.)127/9( ،
( )3نظم الدرر.)326/21( ،
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معلوم .وتأكدت بذلك مكانة كل من الفريقين من خالل التكثيف واإليحاء المتولد
من الصورة.
وكما أتى تصوير المساحة الصاعدة علوا أتى تصوير المساحة المنحدرة
سفال كما في قوله تعالى :ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﱠ [النساء:

 ،]145فجاء تصويرها من خالل تآلف األلفاظ ،وعن طريق

الصيغة الصرفية (وزن أفعل) التي تصور للمتلقي تراتبية هذا السفل ،وأنه
دركات بعضها دون بعض ،وهؤالء المنافقون في أدنى دركاتها والعياذ باهلل.
فاآلية الكريمة تذكر حال المنافقين ،وتؤكد سوء مصيرهم بأداة التوكيد (إن)
إلفادة أن هذا المصير ال محيص عنه ،فهم في الدرك األسفل من النار-والعياذ
باهلل"-والدرك اسم جمع دركة ،ضد الدرج اسم جمع درجة ،والدركة المنزلة في
()1

الهبوط".
فاآلية تصور لنا منزلة هؤالء المنافقين في جوف جهنم ،بل في قعرها ،بل
في أبعد دركاتها سفال ،وهو ما يؤذن ببشاعة العذاب ،ومدى الذل والهوان الذي
()2

يلحقهم؛ "ألن كفرهم أسوء الكفر لما حف به من الرذائل"  ،والسفل كذلك مظنة
الخفاء عادة ،ومن هنا تتجلى لنا بالغة الصورة أكثر عند النظر في سياقها،
فاآلية تصور لنا عذاب المنافقين في أعماق جهنم والعياذ باهلل ،وذلك كما يقول
اإلمام البقاعي أخفى ما في النار وأستره وأدناه ،وهو ما يتناسب مع حال
()3

المنافقين في الدنيا ،إذ إن كفرهم أخفى الكفر وأدناه وأستره وأخبثه  ،فكأنما
تضعنا الصورة أمام مشهدين ترتب الثاني منهما على األول ،مشهد المنافقين في
الدنيا وقد أخفوا كفرهم وعداءهم ومكرهم باإلسالم وأهله ،والحال أن ثلة من
أهل اإلسالم يجهلون حال هؤالء المنافقين وغافلون عن خبث طويتهم ،ومشهد
المنافقين في اآلخرة وهم يكادون يختفون في بطن جهنم ،في أدنى دركاتها
وأكثرها ظلمة ،حيث ال يشعر المؤمنون المنعمون بهم وال بسوء حالهم.
ومن هنا تؤدي الصورة وظيفتها في التحذير من النفاق ودواعيه ،ومن أمن
جانب المنافقين والركون إليهم.
ومما يتصل بمساحات العلو والسفل المساحات الدالة على الفوقية ،فمما جاء
في تفصيل صفة العذاب الذي يلحق بالمشركين يوم القيامة قوله تعالى :ﱡ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

( )1التحرير والتنوير.)244/5( ،
( )2السابق.)244/5( ،
( )3ينظر :نظم الدرر.)444/5( ،
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ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ [الحج.]22 – 19 :

تبدأ اآلية الكريمة باسم اإلشارة بلفظ التثنية(هذان) لتنزيل الحاضر في
الذهن منزلة المشاهد ،وتقسم الناس إلى فريقين ،فريق مؤمن يسجد هلل تعالى،
وفريق مشرك يسجد لغيره ،هذان الفريقان اختصموا وتجادلوا في ربهم  ،في
شأنه وصفاته وأمره ودينه ،فكان جزاء الكافرين أن فصلت وخيطت لهم ثياب
()1

من النار تحيط بهم من كل جانب؛ ليكون ذلك أبلغ في التعذيب واالصطالء ،
وقيل المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها
()2

عليهم ،فيكون الكالم من قبيل االستعارة التمثيلية التهكمية ،وليس األمر
مقتصرا على ثياب النار هذه فقط ،بل ويصب الحميم (وهو الماء الحار الذي
بلغ الغاية في الحرارة) من فوق رؤوسهم ،في تصوير للمسافة القريبة جدا التي
يُصبّ منها الحميم( ،فمن) الزائدة قبل(فوق) هي البتداء الغاية في أول أمكنة
الفوقية –كما أشار ابن عرفة في تفسيره -أي أن الحميم يصب فوق رؤوسهم من
()3

أقرب أمكنة الفوقية إليهم؛ حتى ال ينتقص من حرارته شيء  ،وهذه المسافة
تصور حال الرهبة والفزع التي حلت بهم ،وقدرة
المنعدمة بين الحميم والرؤوس
ّ
هللا على إحكام العذاب على أهل النار  ،حيث ال قوة تضاهي قوته جل شأنه،
وحيث تنعدم وسائل النصرة ،وتظهر حقيقة اإلنسان الضعيف العاجز الذي ال
يستطيع أن يدفع عن نفسه من العذاب شيئا.
إنه مشهد من مشاهد العذاب وردت فيه الصورة المساحية مندمجة داخل
البناء العام للصورة الكلية ،فأنتج هذا االندماج مشهدا تصويريا متكامال،
فالصورة في الواقع " ال تعني ذلك التركيب المفرد الذي يمثله تشبيه أو كناية أو
استعارة فقط ،ولكنها تعني أيضا ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة
من الصور المفردة بعالقاتها المتعددة ،حتى تصيّره متشابك الحلقات واألجزاء
()4

بخيوط دقيقة مضمومة بعضها إلى بعض" ،وتداخل الصور أمر ملحوظ في
أسلوب القرآن الكريم ،حيث يكثر توارد الصور الجزئية المتعددة وتداخلها،
لترسم بإيحاءاتها المختلفة المنبثقة من عناصرها اللغوية وغير اللغوية الجو العام
للموضوع أو الحدث .
وهو ما تحقق بوضوح في اآلية الكريمة ،فالمشهد حافل بالصور البصرية
( )1ينظر :التحرير والتنوير.)230/17( ،
( )2ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)27/12( ،
( )3ينظر :تفسير ابن عرفة ،محمد بن عرفة.)185/3( ،
( )4الصورة الفنية في النقد الشعري-دراسة في النظرية والتطبيق.)10-9( ،
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المتالحقة المتداخلة التي أفرزتها األلفاظ بظاللها ،والتراكيب بتشكلها ،والمجاز
بتأثيراته.

وشبيه بذلك قوله تعاىل مصورا مشهدا آخر من

مشاهد العذاب األخروي :ﱡ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﱠ [الزمر.]16 :

حيث بدئت اآلية الكرمية بالم امللكية املوحية ابمتالك احملبوب ،ليأيت التهكم ابلكافرين
يف السياق التايل ابستعارة الظلة لطبقات النار اليت تعلو الكافرين ،فالظلل "اسم جمع
ظلة ،وهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل الصفة ،يستظل الجالس تحته،
()1

مشتقة من الظل ألنها يكون لها ظل في الشمس"  ،إنها المسافات عندما تضيق
من كل جانب ،فيصير الكافر كأنه بين طرفي كماشة يبحث عن النجاة  ،أو عن
لحظة راحة فال يكون له إلى ذلك سبيال ،وهذه المسافة اللصيقة ال تعبر عن
العذاب الحسي فقط ،بل عن العذاب المعنوي كذلك ،حيث الفزع والتخبط في
تلمس سبيل الخروج والنجاة دون جدوى ،ثم اإلحباط واليأس والخيبة.
وهي استعارة بصرية تحيل الصورة المألوفة الظاهرة (صورة الظلة) إلى
صورة غيبية غير مألوفة (ظلة النار) فيحصل من جراء ذلك إدراك عميق لما
وراء الصورة من تهديد ووعيد شديد من شأنه الردع والتخويف .والغرض من
ذلك التخويف والزجر الرحمة بالعباد؛ حتى ال يعرضوا أنفسهم لهذا العذاب
بسلوك مسلك الكافرين والعاصين والمعاندين.
وجاء التصوير بالفوقية أيضا مبينا شدة العلو واالرتفاع ،ومشيرا إلى بعد
المسافة ،وتصوير المساحة العامودية ،ومن ذلك قوله تعالى ممتنا على خلقه
ومذكرا لهم بعظمته ،وجليل صنعه ،وداعيا لهم إلى التأمل في الكون ،واالستدالل
بالخلق على الخالق :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [النبأ ،]12 :في تصوير بديع لشدة
علو السماوات ،وتعدد طبقاتها ،وإحاطتها بأهل األرض كلهم ،قال ابن عاشور:
()2

"واستعير فعل (بنينا) في هذه اآلية لمعنى خلقنا ما هو عال فوق الناس" ،
()3

وقوله (فوقكم) "أي عا ًّما لجميع جهة الفوق ،وهي عبارة تدل على اإلحاطة" .
إنها صورة يمتزج فيها المجاز بألفاظ الحقيقة إلنتاج مشهد بديع هائل
للسماوات المتماسكة ،المحكمة تمام اإلحكام ،الهائلة في اتساعها ،البعيدة محال
ومكانا ،فالمسافة التي تفصلنا عن السماوات مسافة متأبية على القياس ،وهي

( )1التحرير والتنوير.)361/23( ،
( )2السابق.)22/30( ،
( )3نظم الدرر.)197/21( ،
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ليست السماء الدنيا فقط ،بل سبع سماوات طباقا ،ال يعلم مقدار ما بين سماء
وسماء إال هللا.
ويأتي التصوير بالصورة المساحية الدالة على العلو كذلك للداللة على العلو
المعنوي ،ومن ذلك ما جاء في قصة سيدنا إبراهيم-عليه السالم ﱡ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵﱠ [الصافات،]98 :

فالصورة المساحية هنا ال تدل على

المساحة المادية ،ولكن تدل على المساحة المعنوية التي تفصل بين الغالب
والمغلوب ،فاهلل تعالى بقدرته أبطل مكر الماكرين الذين أرادوا حرق إبراهيم
عليه السالم ،وجعل النار بردا وسالما عليه ،على مشهد من الناس الذين اجتهد
المأل في حشدهم ،وهم واثقون بالنصر والغلبة ،فرد هللا كيدهم في نحورهم،
وأبطل عملهم بمعجزة ربانية ،وأعلى شأنه وشأن نبيه ،وجعلهم األسفلين ،وجاء
لفظ ( األسفلين) ليصور مدى الذ ّل والهوان والقهر الذي أحاط بهم ،وهذا السفل
والتدني يلحق بهم في اآلخرة أيضا ،إذ يكونون في دركات جهنم -والعياذ باهلل-
ومن بديع التصوير في الموضع السابق أن اآلية الكريمة ذكرت البنيان الذي
أعدوه إللقاء إبراهيم عليه السالم فيه ،ومن داللة البنيان االرتفاع والعلو ،ثم لما
أراد التعبير عن هزيمتهم قال( :ﲴ ﲵ) مما أتاح للخيال في المشهد
السابق أن ينتقل من علو البنيان المادي المحسوس ،إلى الهبوط السريع سفال،
واالنكسار ،في حركة سريعة تربط الفعل بنتيجته مباشرة.

()1

( )1ينظر :غرائب الصورة القرآنية في تحليل البنية األسلوبية ودالالتها البالغية ،أمير فاضل سعد( ،
.)166
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المطلب الثالث :صور مساحات الدنو والبعد ،وما يتصل بهما
ومن الصور المساحية في القرآن صور المساحات الدالة على الدنو والبعد،
والدنو في اللغة" :القرب بالذات ،أو بالحكم ،ويستعمل في المكان والزمان
()1

والمنزلة" .
أما البعد في اللغة" :فهو ضد القرب ،وليس لهما حد محدود ،وإنما ذلك
بحسب اعتبار المكان بغيره ،يقال ذلك في المحسوس ،وهو األكثر ،وفي
()2

المعقول".
ﲬ
ﲫ
ومن ذلك قوله تعالى :ﱡ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ [فصلت ،]44 :يحاجج هللا تعالى
ﳀ
ﲽﲾ
في هذه اآلية كفار قريش الذين يختلقون األعذار والحجج الباطلة ،ويتعللون
بالعلل الواهية لتسويغ تكذيبهم للرسول صلى هللا عليه وسلم وما جاء به ،حتى
ال يظهروا بمظهر العاجز المنهزم ،وقد تحداهم هللا تعالى في مطلع السورة
بتأكيد تمام بيان كتابه وفصاحته ،و من ثم يقول هللا لهم في هذه اآلية مبطال
لحجة أخرى من حججتهم في عدم التصديق ،لو كان القرآن الكريم على سبيل
الفرض والتقدير أعجميا ،ونزل على رسول عربي ،لقلتم استنكارا( :أأعجمي
وعربي؟!) ،ولكن األمر ليس كذلك! وإنما هو جدال التعنت والعناد ،ال نقاش من
()3
ّ
الحق ويسعى إليه .
يطلب
ثم يمثّل هللا حالهم بحال من ينادى من مكان بعيد ،فـ "الكالم تمثيل لحال
إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من يُنادى من مكان بعيد ،ال يبلغ إليه
في مثله صوت المنادي ...وتقول العرب لمن ال يفهم :أنت تنادى من مكان بعيد
()4

" .
فإدراج المساحة ضمن هذه الصورة التمثيلية مقصود لبيان شدة انطماس
بصائر هؤالء ،فمثلهم مثل من ال يفقه من نداء المنادي شيئا لبعد المسافة.
وأضاف الضحاك ملمحا بديعا يفاد من التعبير بالمساحة في هذا الموضع فقال:

( )1المفردات في غريب القرآن.)318( ،
( )2السابق.)133( ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير.)311/24( ،
( )4التحرير والتنوير.)316/24( ،
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"ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد ،فيكون ذلك أشد لتوبيخهم
()1

وفضيحتهم".
إنها مساحات الخزي والعار التي تباعد بينهم وبين المنادي ،كأنها تتمدد
في الفضاء غير المتناهي الفاصل بين الطرفين ،وفي هذه المساحة اآلخذة
باالتساع أقوام غير معنيين بالنداء يسمعون قبح ما ينادى به أهل الضالل،
فينفضح هؤالء الذين كانوا يستترون في الدنيا خلف كبريائهم وعنادهم
وطواغيتهم الباطلة ،فال يحجب فضيحتهم شيء ،ويعلم سوء حالهم كل أحد إال
هم ،فكما أصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم وعقولهم عن الحق في الدنيا ،ستكون
عاقبتهم البالدة في اآلخرة.
ويأتي التعبير بالصورة المساحية الدالة على البعد في القرآن الكريم كذلك
لبيان ما يخالط النفس من مشاعر وانفعاالت ،مثل مشاعر اليأس والحسرة
والضيق ،ومن ذلك قوله تعالى في تصوير عذاب الكافرين المعرضين :ﱡ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳ
ﱴﱠ [الزخرف.]38 – 36 :

يذكر هللا تعالى في هذه اآلية حال الكافرين المعرضين عن ذكر هللا وهو
القرآن العظيم ،الصادين عنه ،ويمثل حالهم بحال من عمش بصره ،فالزمه هذا
العيب الخلقي ليال ونهارا  ،فهو ال يبصر الحق ،وال يلتفت إلى آيات هللا البينات،
ومن كانت هذه حاله فإن الشيطان واجد طريقه إلى قلبه ال محالة ،ومالزم له
مالزمة القرين لقرينه ،يحسن له كل قبيح ،ويقبح له كل حسن ،حتى يصده عن
()2

دين هللا ،وجاء التعبير باألفعال المضارعة( يعش ،نقيض ،يصدونهم،
يحسبون) في ثنايا هذه الصورة ّ
لبث الحياة والحركة في األحوال المذكورة،
حتى إذا انقضت الحياة الدنيا ،وجاء كل كافر مع قرينه يوم القيامة قال له بيأس
()3

وغيظ  (:ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ) ،وبعد المشرقين مثل لشدة البعد ،
فالكافر يتمنى يومها أن تكون المسافة بينه وبين قرينه الذي كان يواليه في الدنيا

( )1الجامع ألحكام القرآن.)370/15( ،
وقوله( :أولئك ينادون من مكان بعيد) اختلف أهل التأويل في معناه ،فقال بعضهم :معنى ذلك تشبيه من هللا
جل ثناؤه -لعمى قلوبهم عن فهم ما أنزل في القرآن من حججه ومواعظه ببعيد فهم سامع صوتمن بعيد نودي ،فلم يفهم ما نودي ،كقول العرب للرجل القليل الفهم :إنك لتنادى من بعيد ،وكقولهم
للفهم :إنك لتأخذ األمور من قريب( .الجامع ألحكام القرآن.)484/21( ،
( )2ينظر :إرشاد العقل السليم ،)147/8( ،ونظم الدرر.)428/17( ،
( )3ينظر :التحرير والتنوير)213/25( ،
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()1

مسافة سحيقة متناهية في البعد  ،لشدة شعوره باليأس والخذالن.
ونالحظ أن الصورة المساحية هنا جاءت متممة لقصة هذا الكافر ،تلك
القصة التي ابتدأت فصولها في الدنيا ،وانتهت في اآلخرة هذه النهاية البائسة.
وهي صورة موحية بانقالب األحوال وتبدل الموازين وسقوط كل عالقة في
الدنيا لم يكن قوامها التقوى والتواصي بالحق والصبر ،فالتصوير هنا كان في
قالب قصصي شائق ،كانت المساحة عنصرا مهما فاعال فيه.
أما تصوير المساحات القريبة فقد ورد في بعض مواضع القرآن في معرض
الحديث عن أشكال النعيم المعد ألهل الجنة ،ومن ذلك قوله تعالى :ﱡ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ [الحاقة– 20 :
.]23

إنه مشهد من مشاهد الغيب يفيض بالجمال والجالل والفرح والبشرى ،مشهد
المؤمن وهو يطوف بفخر وسرور بين أهل المحشر متباهيا بصحيفة أعماله،
ومشهد اإلعالن اإللهي عن النعيم الذي أعد له (فهو في عيشة راضية ،في جنة
عالية قطوفها دانية) ،وجاء التعبير في الجمل الثالثة المتعاطفة بالصيغة اإلسمية
إلفادة الثبوت والدوام ،فهو نعيم ثابت ال يحول وال يزول.
ومن أوصاف هذه الجنة تصويرها بما يطلع المتلقي على شيء متعلق
بقياساتها ،فهي جنة عالية" ،والعلو  :االرتفاع وهو من محاسن الجنات ؛ ألن
صاحبها يشرف على جهات من متسع النظر ؛ وألنه يبدو له كثير من محاسن
جنته حين ينظر إليها من أعالها أو وسطها مما ال يلوح لنظره لو كانت جنته
في أرض منبسطة  ،وذلك من زيادة البهجة والمسرة ؛ ألن جمال المناظر من
مسرات النفس ومن النعم ...والقطوف  :جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء،
وهو الثمر ...ومعنى دنوها  :قربها من أيدي المتناولين ؛ ألن ذلك أهنأ إذ ال

( ) 1يذكر أحد الجغرافيين ما يدل على شدة هذا البعد الذي يتمنى العاصي والكافر أن يكون بينه وبين قرين
السوء في تفسير علمي للمقصود بالمشرقين فيقول :إنه من المعروف "جغرافيا وفلكيا أن األرض
في دورتها حول الشمس تمر بأربعة مواقع رئيسية ،يختلف فيها مناخ األرض ،وهي موقع األرض
في الشتاء وموقعها في الربيع ،وكذلك موقعاها في الصيف والخريف ،وهذه المواقع مسافاتها من
الشمس غير متساوية نظرا إلى أن دوران األرض حول الشمس يحدث في مدار إهجليجي (أي أقرب
إلى البيضاوي) ،تقطع األرض فيه  940مليون كم في عام كامل حول الشمس حيث تتناوب الفصول
األربعة ،وألن مدار األرض حول الشمس بيضاوي ،فإن األرض تكون أقرب إلى الشمس في
االعتدالين (الربيع والخريف) ،وأبعد من الشمس في االنقالبين (الصيف والشتاء) ،وقد تمت قياسات
دقيقة من قبل علماء الجغرافيا والفلك لهذه المسافات ،اعتمادا على سرعة جريان األرض في الفضاء
حول الشمس ،فتبين أن المسافة األطول هي بين أول شروق للشمس على األرض في الصيف ،وبين
آخر شروق للشمس على األرض في الشتاء ،ويبلغ  470مليون كيلومتر ،وبما أن محيط الكرة
األرضية يبلغ طوله  40ألف كيلومتر ،فإن المسافة التي تمناها الكافر أن تكون بينه وبين قرينه الذي
أغواه تساوي مسافة دورانه حول الكرة األرضية  12ألف مرة!" مقال بعنوان :تأمالت إيمانية في
ْس ا ْلقَ ِري ُن) ،د .محمد عطا مدني.
آيات القرآن الكريم (قَا َل يَا لَيْتَ بَ ْينِي َوبَ ْينَكَ بُ ْع َد ا ْل َمش ِْرقَ ْي ِن فَبِئ َ
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()1

كلفة فيه" ،إنها صور لتفاصيل دقيقة من مكمالت نعيم أهل الجنة – جعلنا هللا
منهم-تحمل معاني التشريف والتكريم.
وقد تكرر وصف ظالل الجنة وثمارها بالدنو في أكثر من موضع بالقرآن
الكريم ،فقال تعالى في وصف أهل الجنة حال تنعمهم بنعيمها ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ[ الرحمن ،]54 :وقال :ﱡ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [اإلنسان– 13 :

.]14
وورد تصوير نعيم الجنة كذلك بما يدل على القرب في قوله تعالى :ﱡ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ [الشعراء ،]90 :وقوله ﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ [ق31:
] ،وقوله :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [التكوير.] 13:

قال البقاعي في تفسير آية ق":وأزلفت :أي قربت ،بأيسر أمر مع الدرجات
والحياض الممتلئة( ،الجنة للمتقين) أي العريقين في هذا الوصف ،فإذا رأوها
تسابقوا ،وتركوا ما كانوا فيه من الموقف من منابر النور وكثبان المسك ونحو
ذلك...ولما كان القرب أمرا نسبيا أكده بقوله(:غير بعيد) أي :إزالفا ال يصح
()2

وصفة بالبعد".
اآليات الكريمات فيها تصوير لمدى إكرام هللا لعباده المتقين ،بتقريب الجنة
لهم ،أو تقريبهم لها ،وإلغاء المسافة الفاصلة بين المتقين ومساكنهم في الجنة،
وهو تقريب لمزيد االحتفاء والترحيب والتكريم" ،كرامة لهم عن كلفة المسير
()3

إليها" .
فالصورة المساحية هنا تقرب لنا مشهدا من مشاهد الغيب ،وتخرجه لنا في
صورة بصرية حركية؛ حتى يعيش المتلقي دقائق الحدث األخروي الذي عبّر
عنه القرآن بالفعل الماضي ،المبني لما لم يُس ّم فاعله(أزلفت) للقطع بوقوعه،
ولتكون بؤرة الصورة عنصرين اثنين فقط (:الجنة ،وأهل الجنة) ،ويغيب ما
سواهما من مكونات في ظل الصورة.

( )1التحرير والتنوير.)133/29( ،
( )2نظم الدرر.)432-431/18( ،
( )3التحرير والتنوير.)319/26( ،
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المطلب الرابع :صور مساحا ت الضيق والسعة وما يتصل بهما
()1

الضيق :ضد السعة ،ويستعمل في الفقر والبخل والغ ّم ونحو ذلك ،
والضيق قلة في السعة المادية أو المعنوية جاء التصوير به في مقامات الضيق
ي كذلك مثل قوله تعالى في قصة حنين :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ
ي والضيق المعنو ّ
الحس ّ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ [التوبة ،]25 :حيث مثّل هللا
تعالى في هذه اآلية الكريمة لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس والرعب يوم
حنين ولم يجدوا موضعا يصلح للقرار وال يحصنهم من عدوهم بحال من يرى
األرض الواسعة ضيقة خانقة مؤصدة عليه ،في حين أنها رحبة واسعة ال ضيق
فيها ،فالتركيب "استعارة تمثيلية ،تمثيال لحال من ال يستطيع الخالص من شدة
بسبب اختالل قوة تفكيره ،بحال من هو في مكان ضيق من األرض يريد أن
()2

يخرج منه فال يستطيع تجاوزه وال االنتقال منه".
إنها مشاعر الخوف والقلق واالرتباك والتخبط التي ينعدم معها التقدير
الصحيح للمساحات ،فيرسم الخيال صورا غير صحيحة لما يحيط به ،فيرى
الواسع ضيقا ،والممكن مستحيال ،والسهل صعبا ،القريب بعيدا.
ويقول تعالى في السورة نفسها :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ [التوبة،]118 :

فضيق األرض هنا

أيضا جاء على سبيل التمثيل ال الحقيقة ،فاألرض لم تضق ،لكنهم تخيلوها ضيقة
مع سعتها ورحابتها ،بسبب إعراض الناس عنهم وتجنبهم لهم ،وليؤكد هللا تعالى
أن هذا الضيق ليس ضيقا حقيقيا في المحل والموضع ولكنه ضيق معنوي
شعوري في الصدر أتبع اإلشارة إليه بقوله( :ﱌ ﱍ ﱎ)

()3

أي

مألها اله ّم والغ ّم والوحشة فما عاد فيها متسع لألنس وال السرور.
فالتعبير كما نرى في اآليات الكريمات السالفة ال يدل على ضيق المساحة
الحسية وإنما على المساحة النفسية الشعورية المرتبطة بمستويات الطاعة
والقرب من هللا واالمتثال ألوامر نبيه عليه السالم.

( )1المفردات في غريب القرآن.)513( ،
( )2التحرير والتنوير.)275 /10( ،
( )3ينظر :نظم الدرر.)39 /9( ،
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ومن صور الضيق في القرآن الكريم قوله تعالى في وصف جهنم ،و في
بيان ش ّدة تغيظها من الكافرين :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [الفرقان ،] 13- 12 :حيث
يحكي هللا تعالى عن حال الكافرين عندما يستقرون في جهنم -والعياذ باهلل-
ويصور المكان المظلم الذي يطرحون فيه ،ويصفه بأنه ضيق ،مما يزيد كربتهم
ي
كربة ،وبالءهم بالء ،ومحنتهم محنة ،محنة العذاب ،ومحنة الضيق الحس ّ
()1
سدت
ي" ،فإن الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة"  ،وقد ُج ّ
والمعنو ّ
النار في هذا المشهد األليم للعيان ،فأضحت تنظر وتتغيظ وتزفر ،وتستقبل
المكذبين الذين يطرحون فيها طرحا في مكان ضيق ،ال يتمكنون من الحركة
()2

فيه لشدة ضيقه ،ولتزاحمهم فيه كما ذكر الزمخشري  ،وهم من كانوا يتنعمون
في الدنيا بالدور الفارهة والقصور الشاسعة!
ي
ي والمعنو ّ
وهكذا نجد المساحة هنا قد شكلت لونا من ألوان العذاب الحس ّ
لما يتصل بالضيق من مشاعر الخوف والغ ّم والذ ّل والكربة.
أما السعة فتقال في األمكنة ،وفي الحال ،وفي الفعل كالقدرة والجود
()3

ونحو ذلك .
والسعة كذلك مرتبطة بالمساحة النفسية النابعة من اإليمان واإلذعان هلل
عز وجل والطمأنينة النفسية .ولذا جاء التعبير بالسعة في القرآن في مواطن
الرحمة والنعيم والطمأنينة ﭧ ﭨ ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴﲵﱠ [النساء ،]100 :وقال :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱠ [العنكبوت.]65:

فاهلل يطمئن عباده المستضعفين في األرض ،الذين يحاربون في دينهم،
ويضيق عليهم في معيشتهم ،بأن البديل موجود ،فلئن تعذرت عليكم عبادة ربكم
في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العبادة هلل وحده؛ فأماكن
()4

العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد
فسعة األرض الحقيقة كما يصورها القرآن الكريم ليست بمقدار طولها
وعرضها من ذراع وباع ،وإنما بقدر ما يتوافر فيها من أمان للمؤمن ،وحرية
في إظهار التوحيد وإقامة الدين.
( )1إرشاد العقل السليم.)206 /6( ،
( )2ينظر :الكشاف ،جار هللا الزمخشري.)267/3( ،
( )3المفردات في غريب القرآن.)870( ،
( )4تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي.)634( ،
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والمساحة في اآلية الكريمة المعبر عنها ب(الواسعة) موحية بداللة اللفظ
وظالله بالكثير من المعاني التي ترتسم في ذهن المتلقي ،فتبعث فيه التفاؤل
واالطمئنان ،وتمده بالقوة التخاذ قرار االغتراب الصعب عن المكان المألوف
إلى مكان آخر غير معروف ،فالسعة راحة ،ووفرة في الخير ،وحرية ،وانطالق،
وفرص متاحة لبناء الحياة.
ومن التعبير بالسعة كذلك قوله تعالى :ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ [النجم ،]32 :فنالحظ في اآلية الكريمة
التعبير بالسعة على سبيل االستعارة لتصوير كثرة المغفرة المعنوية ،وإبراز هذه
الكثرة في صورة محسوسة ،فالواسع كما يقول ابن عاشور" :الكثير المغفرة،
سعة لكثرة الشمول؛ ألن المكان الواسع يمكن أن يحتوي على العدد
استعيرت ال ّ
()1

الكثير ممن يحل فيه".
فكأن المغفرة تحولت إلى مكان واسع ممتد طوال وعرضا إلى ما ال نهاية،
يح ّل فيه عباد هللا المستغفرون ،ويتقبلهم هللا تعالى برحمته وفضله ،ويستر
زالتهم ،ويتجاوز عن خطيئاتهم.
وورد التعبير في اآلية الكريمة عن السعة باسم الفاعل (واسع) إلفادة
الثبوت واالستمرار ،ثبوت هذه المغفرة الممتدة ،وأنها ال تحول وال تزول ،إضافة
إلى ما تحققه االستطالة الصوتيّة في هذه الصيغة الصرفيّة من داللة على االتساع
ترفد المعنى االستعاري ،وتوجه المتلقي نحو الثقة برحمة هللا دائما ،والمسارعة
في التوبة ،وعدم القنوط من المغفرة.

( )1التحرير والتنوير.)123 /27( ،
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النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
أن ذكر المساحة كان جزء أساس من أجزاء الصورة ،وقد ورد التصويربعدة أشكال ،منه التصوير بالمجاز ،والتصوير بالتشبيه ،والتصوير بالوصف،
والتصوير باللفظ ،والتصوير بائتالف مجموع األلفاظ ،والتصوير بالقصة.
أن المساحة وردت مبهمة في هذه الصور وهو ما يتناسب مع خلود القرآنالكريم ،ومناسبته خطابا وتشريعا لكل زمان ومكان ،وألن الغرض القرآني من
الصورة ال يتعلق بحدود المساحة المذكورة ،وإنما بإيحاءاتها المتعددة في السياق
الذي وردت فيه.
 أن صور المساحات كان المراد بها المساحة الحقيقية المادية في مواضع،والمساحة المعنوية في مواضع أخرى.
 أن صور المساحات وردت -على األغلب-عند الحديث عن أمور غيبية،والمساحات الغيبية تستعصي على اإلدراك البشري ،فأتت الصورة لتطلق خيال
المتلقي لينسج صورة ذهنية لهذه المساحة تتناسب مع مداركه وكفاياته المعرفية
والعقلية واالجتماعية.
التوصيات:
توصي الدراسة بدراسة تناسب اآلية أو اآليات الكريمة التي وردت فيها
الصورة المساحية مع اآليات السابقة والالحقة لها في السورة ،وتناسب هذه
المواضع مع المقصود العام للسورة.
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المصادر والمراجع
.1االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط( ،بيروت :دار
النهضة العربية1978 ،م).
.2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم =تفسير أبي السعود ،أبو السعود
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط،
د.ت).
.3أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني تحقيق :محمود شاكر( ،القاهرة :مطبعة
المدني ،جدة :دار المدني ،ط.)1
.4التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير
الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن عاشور( ،تونس :الدار التونسية للنشر،
1984م).
.5تفسير ابن عرفة ،محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي ،تحقيق :جالل
األسيوطي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 2008 ،م).
.6التفسير الوسيط ،محمد سيد طنطاوي( ،الفجالة-القاهرة :دار نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى ،د.ت).
.7تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد
هللا السعدي ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،بيروت :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى1420 ،هـ  2000-م).
.8الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري
الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر( ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األولى1422 ،هـ).
.9الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي
شمس الدين القرطبي (المتوفى671 :هـ) تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش( ،القاهرة :دار الكتب المصرية ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964-م).
.10الجواهر الحسان ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،
تحقيق  :الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود( ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ).
.11الحيوان ،عمرو بن بحر الجاحظ( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
الثانية1424 ،هـ).
.12دروس في البالغة العربية ،األزهر الزناد( ،الدار البيضاء –بيروت:
المركز الثقافي العربي ،ط1992، 1م).
.13دالئل اإلعجاز في علم المعاني ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق :محمود
محمد شاكر( ،القاهرة :مطبعة المدني ،جدة :دار المدني ،ط ،3د.ت).
.14روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شهاب الدين
محمود بن عبد هللا اآللوسي ،تحقيق :علي عبد الباري عطية( ،بيروت :دار
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الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1415 ،هـ).
.15شرح دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر الجرجاني ،محمد إبراهيم شادي،
(مصر-المنصورة :دار اليقين للنشر والتوزيع ،ط1443 ،2هـ2013 ،م).
.16الشعر العربي المعاصر وظواهره الفنية والمعنوية ،عز الدين إسماعيل،
(القاهرة :دار الفكر العربي ،ط ،3د.ت).
.17الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،بشرى صالح( ،بيروت – لبنان،
الدار البيضاء – المغرب :المركز الثقافي العربي ،ط1994 ،1م).
.18الصورة الشعرية ،سيسل دي لويس ،ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرون،
(العراق :دار الرشيد للنشر ،ط1982 ،1م).
.19الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ،أحمد ياسوف( ،دمشق :دار
المكتبي ،ط1427 ،2هـ2006-م).
.20الصورة الفنية في النقد الشعري -دراسة في النظرية والتطبيق ،عبد القادر
الرباعي( ،األردن :دار جرير ،ط2009 ،1م).
.21الصورة الفنية في شعر الطائي ْين بين االنفعال والحس – دراسة ،-وحيد
كبابة( ،منشورات اتحاد الكتاب العرب1999 ،م).
.22الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري-دراسة في
أصولها وتطورها ،على البطل( ،بيروت :دار األندلس للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط 1981 ،2م).
.23غرائب الصورة القرآنية في تحليل البنية األسلوبية ودالالتها البالغية،
أمير فاضل سعد( ،األردن :دار الكتاب الثقافي ،ط2008 ،1م).
.24فن الشعر ،إحسان عباس( ،بيروت :دار الثقافة ،ط ،3د.ت).
.25في الوصفي ،فيليب هامون ،ترجمة :سعاد التريكي( ،قرطاج-تونس :بيت
الحكمة (المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون) ،الطبعة األولى2003،م).
.26قضية الفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من األصول إلى
القرن7هـ13/م ،د .أحمد الودرني( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
األولى1424 ،هـ2004-م).
.27الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
المعروف بجار هللا الزمخشري( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1407 ،3هـ).
.28مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،برهان الدين إبراهيم بن عمر
بن أبي بكر البقاعي( ،الرياض :مكتبة المعارف ،الطبعة األولى 1408 ،هـ).
.29معاني القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق الزجاج ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي،
(بيروت :عالم الكتب ،ط األولى 1408 ،هـ  1988-م).
.30مفاتيح الغيب ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر
الدين الرازي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :الثالثة1420 ،هـ).
.31المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
األصفهاني ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي( ،دمشق :الدار الشامية ،بيروت:
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دار القلم ،الطبعة األولى 1412،هـ).
.32مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم هارون( ،بيروت :دار
الفكر ،د.ط1979 ،م).
.33مقدمة لدراسة الصورة الفنية ،نعيم اليافي( ،دمشق :منشورات وزارة
الثقافة واإلرشاد القومي ،الطبعة األولى1982 ،م).
.34نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،برهان الدين إبراهيم بن عمر
البقاعي( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،الطبعة األولى1984 ،م).

الدوريات:
مفهوم االتجاهات في القرآن الكريم :تطبيقات ميدانية ألحداث ورد ذكرها في
القرآن الكريم والسيرة النبوية ،عبد هللا حسين القاضي( ،مجلة جامعة الملك
عبد العزيز ،علو تصاميم البيئة ،م1434 ،7هـ2013/م).

مقاالت الصحف:
تأمالت إيمانية في آيات القرآن الكريم (قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين
فبئس القرين)  ،د .محمد عطا مدني( ،البحرين :صحيفة أخبار الخليج ،العدد:
-15243الثالثاء  17ديسمبر2019م ،الموافق20ربيع اآلخر 1441هـ).
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