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امللخص
األسلوبية هي منهج نقدي تتمحور حول معطيات علم اللغة العام والبالغة ،وهي تتبع للظواهر اللغوية يف النص وتفسري للسمات
اجلمالية يف العمل األدبي ويبتين حتليلها على ثالثة عناصر هي :النص ،واملبدع ،واملتلقي .تعدّ األسلوبية إحدى تيّارات الدراسات األدبية يف
العصر احلديث اليت قد اهتمت يف دراستها بالنص األدبي بتناول قيم اللغة والبعد الداللي هلا ،وقيم الرتكيب والبعد التعبريي فيها وتلمس
القيم اجلمالية والبعد التأثريي هلا.
وقد اختذت هذه املقالة منهج األسلوبية الوصفية أساسا يف دراستها وتطرقت إىل دراسة الظواهر األسلوبية اهلامة يف سورة األنعام اليت
تعدّ من ال سور الطوال الّيت تتحدث عن العقيدة وتنشد جبميع ألفاظها وعباراتها وصورها نشيدا واحدا وهو وحدانية اللّه  وحقانيته،
معتمدة على املستوى البالغي وتناولت بعد تبيني األسس النظرية للبحث ،الظواهر األسلوبية من خالل أسلوبية التكرار ،وأسلوبية التقديم
والتأخري ،وأسلوبية االستفهام ،وأسلوبية االلتفات ،وأسلوبية احلوار.
وصلت املقالة أخرياً إىل أن تك رار الظواهر األسلوبية آية من اآليات الباهرة للوحدة العضوية واملوضوعية يف السورة املدروسة وأنّ التقديم
والتأخري من الظواهر األسلوبية البارزة فيها وأن احلوار األسلوبي يعطي السورة مجاليتها التصويرية واللغوية وهو أداة فنية إلنشاء العالقة بني
آيات السورة .واحلق أنّ هذه الظواهر تتجسد يف النقطة املركزية للسورة وهي اجلدال بني الشرك واإلميان.
الكلمات املفتاحية :الظواهر األسلوبية ،سورة األنعام ،التكرار ،التقديم والتأخري ،االستفهام ،االلتفات ،احلوار.

1ــ تاريخ التسلم1191/2/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1191/6/1 :هـ .ش.
* أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة شرياز.
** املتخرجة بدرجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها من جامعة شرياز.

Email: hkyanee@yahoo.com
Email: sghalavand923@yahoo.com
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1ـ املقدمة
1ـ1ـ حتديد املوضوع
تتمثل مشكلة الدراسات النقدية احلديثة يف تناوهلا السطحي للنصوص واعتمادها على الظواهر الشكلية يف معاجلتها ،فالعملية
النقدية للنص األدبي ال تتوقف عند مرحلة شرح النص وتوضيح معناه العام ،والواقع أن االعتماد على الشكل يهبط مبستوى
النص إىل درجة يفقد فيها مجاليتها املميزة له ووسائله التعبريية اخلاصة ومن هنا تربز أهمية األسلوبية يف جتاوزه دور النقد السطحي
يف التعامل مع النصوص وحتليلها وقد متيزت الدراسات األسلوبية احلديثة بتناوهلا الناضج والعميق للنصوص وقدرتها على الكشف
عن مواطن اجلمال فيها مستفيدة من علم اللغة ودراساته العلمية اليت تغذى الدراسات النقدية والدراسات البالغية ،حبيث تتجاوز
اجلوانب الشكلية للنص والنقد الذي يقوم على الشرح والتفسري (كتانه2222،م ،ص .)13

ومبا أنّ النص القرآني هو النص الذي خياطب مجيع البشر يف كل زمن من األزمان تكشف الدراسة األسلوبية فيه الستار عن
إعجازه .ومبا أن السورة هلا ميزات وظواهر أسلوبية بارزة تساعد على انتقال املفاهيم الدينية واألخالقية للمتلقي ،اختريت دراسة
الظواهر األسلوبية فيها كموضوع هلذه املقالة.
1ـ2ـ الدراسات السابقة
قد سبقت هذه الدراسة دراسات ،أهمها:
ـ أبوالعدوس (2212م) ،قام يف كتابه ببيان تاريخ األسلوبية ويرى أن األسلوبية هي مذهب نقدي يقوم بتحليل أسلوب الكاتب
حسب النظر إىل ثالثة حماور هي املبدع والنص واملتلقي .ثم عرّف مناهج األسلوبية األربعة وهي األسلوبية الوصفية،
واألسلوبية الفردية ،واألسلوبية الوظيفية واألسلوبية اإلحصائية.
ـ شكري عياد (1991م) ،تطرق إىل بيان الفروق بني األسلوب واألسلوبية ودرس كيفية التحليل األسلوبي مستشهداً ببعض
أشعار املعاصرين وحتليلها حتليالً أسلوبياً.
ـ عبدالرمحن (  2226م) ،قام بدراسة أسلوبية نقدية يف سورة "الكهف" فدرس دراسة نقدية وصفية للسورة القرآنية ،وأشار
إىل أسلوبية العالقات الرتابطية واألسلوبية الداللية.
ـ معني رفيق أمحد صاحل (2221م) ،تطرق إىل دراسة األسلوبية يف سورة "مريم" وقام بدراسة السورة متبعا املنهج األسلوبي
الوصفي واإلحصائي واستفاد من الدراسة الفنية واملوضوعية معا يف تقسيم أبواب الرسالة.
ـ شاملى وحسنعليان (1312هـ) ،قدّم الباحثان ورقة حبثية يف دراسة سورة "ص" وهي تعطي املخاطب تصويرا ألهم الظواهر
اللغوية والبالغية للسورة خالل الدراسة األسلوبية.
وهذه املقالة حذت حذو الدراسات السابقة الذكر ودرست الظواهر األسلوبية يف سورة األنعام اليت مل يهتم بها باحث بعد.
1ـ1ـ أسئلة البحث
تسعى هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالني التاليني:
األول :ما هو أهم الظواهر األسلوبية يف سورة األنعام؟
الثاني :ما هو الغرض الفين هلذه الظواهر يف سورة األنعام؟
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1ـ3ـ هدف البحث
تهدف هذه الدراسة إىل معرفة أهم الظواهر األسلوبية يف السورة وتبيني دور هذه الظواهر يف بيان الغرض الدينى والوحدة الفنية
فيها.
1ـ 5ـ منهج البحث
عدّ الباحثون األسلوبيون أربعة املناهج لألسلوبية وهي :األسلوبية الوصفية ،واألسلوبية الفردية ،واألسلوبية الوظيفية
واألسلوبية اإلحصائية (ابوالعدوس2212،م ،ص .)88

تعين األسلوبية الوصفية مبعاجلة تعبري اللغة بوصفها ترمجان أفكار اإلنسان وتركز على اللغة وحتاول إبراز املالمح األسلوبية يف
اللغة للكشف عن املضمون الوجداني (أبوالعدوس2212،م ،ص  .)89وقد أقيمت حتليالتها على املستويات التالية :املستوى
الصوتي ،املستوى الرتكييب ،املستوى الداللي ،املستوى البالغي (كتانه2222،م ،ص .)19

املستوى الصوتي :يرتكز على دراسة األمناط اليت خترج عن النمط العادي ،واليت تؤثر بشكل الفت يف األسلوب .وتُدرَس فيه
املتغريات األسلوبية الصوتية ،كالنرب ،والوزن ،واملقطع ،واملدّ ،والتكرار ،واإلدغام ،واجلناس ،والتناغم (جريو1993،م ،ص
.)61

املستوى الداللي :يعترب املستوى الداللي من أهم عناصر البحث والتحليل األسلوبي ،ويتمّ الرتكيز على املفردات ألنها تعترب
املصدر األساس للتعبريية ،فيدرس فيه اآلثار الطبيعية واآلثار االستدعائية لأللفاظ ويبحث عن العالقات الرتابطية بني األلفاظ
الواردة يف النص األدبي وتأثريها على عاطفة املخاطب (املصدر نفسه،ص .)63

املستوى الرتكييب :يتناول الدراس فيه عن اجلملة والفقرة والنص وما يتبع ذلك ،مثل االهتمام بـدراسة طول اجلملة وقصرها،
ودراسة العالقة بني الصفة واملوصوف ،ودراسة الصيغ الفعلية ،ودراسة األعداد والصلة.
املستوى البالغي :يتضمن هذا املستوى دراسة الظواهر األسلوبية ،مثل أساليب االستفهام ،واألمر ،والنداء ،والقسم،
والتعجب ،واملعاني البالغية اليت خترج عن معانيها األصلية ،ودراسة الصور الفنية اليت تشتمل على االستعارة والتشبيه واجملاز
والكناية والصور اليت بنيت على احلقيقة وهلا دور بارز يف النص ودراسة البديع ودورها يف النص (كتانه ،ص .)19

فاألسلوبية الوصفية أقامت حتاليلها على املستوى اللغوي واملستوى البالغي ،فيدرس األول األسلوبية الصوتية واألسلوبية
الداللية واألسلوبية الرتكيبية «الصرفية والنحوية» ،ويبحث الثاني عن الظواهر األسلوبية وأسلوبية التصوير وأسلوبية البديع .ومن
هذا املنطلق حاولت املقالة أن تقوم بدراسة الظواهر األسلوبية يف سورة األنعام ابتداء بتعريفها ودورها اللغوي والفين يف النصوص
األدبية والنص القرآني.
1ـ 6ـ سورة األنعام
سورة األنعام سورة مكية وهي سورة مكية ثانية يف ترتيب املصحف على حسب تدوينها .عدد آياتها 165آية وعدد كلماتها
 1251كلمة .قال اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب« :إن هذه السورة اختصت بنوعني من الفضيلة أحدهما نزلت دفعة واحدة

والثاني أنها شيعها ألفٌ من املالئكة والسبب يف ذلك أنها مشتملة على دالئل التوحيد والعدل والنبوّة واملعاد وإبطال مذاهب املبطلني وامللحدين»
(الفخر الرازي1992،م ،ج  ،6ص .)111
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مسيت هذه السورة سورة األنعام ،واألنعام ذوات اخلف والظلف :وهي البقر واإلبل والغنم جبميع أنواعها ،ألنها هي السورة
اليت عرضت لذكر األنعام على تفصيل مل يرد يف غريها من السور ،فقد جاءت حبديث طويل عن األنعام استغرق مخس عشرة
آية ،من أول اآلية  116إىل آخر اآلية ( 152شحاته1916 ،م ،ص .)15

إن األغراض الرئيسية اليت استهدفتها هذه السورة الكرمية هي تبيني العقائد األساسية الثالثة اليت كان املشركون يومئذ يعاندون
فيها ،وهذه العقائد األساسية هي :أوالً :توحيد اهلل ،ويتصل بهذا إقامة الدليل على وحدة األلوهية ،بلفت النظر إىل آثار
الربوبية ،وإىل صفات اهلل اخلالق املتصرف ،كما يتصل بها إبطال عقيدة الشرك ،وشبهات املشركني .ثانياً :اإلميان برسوله الذي
أرسل ،وكتابه الذي أنزل ،وبيان وظيفة الرسول وردّ الشبهات اليت تثار حول الوحي والرسالة .وخالل هذا يأتي بأخبار سائر
الرسل كإبرهيم  لبيان حقانية الرسول  ألنه إبراهيم صاحب املقام األفضل عند العرب ومجيع األديان السماوية األخرى.
ثالثاً :اإلميان باليوم اآلخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء (املصدر السابق ،ص  ،)19فللوصول إىل هذا الغرض يستفيد من
الطبيعة وما فيها من التغيري والتحول ومن سائر العوامل الطبيعية فيها.
2ـ الظواهر األسلوبية يف سورة األنعام
إن األسلوبيّة فرع من اللسانيات احلديثة اليت تعين بتحليل األساليب األدبية واالختيارات اللغوية وتهتمّ بدراسة الطريقة الفنّية يف
التعبري عن الدالالت أو املعاني ،وتربط الدراسات األسلوبية بني اللغة واألسلوب يف دراسة النص (عياد1981 ،م ،ص  11ـ ،)13
فهي ال تركز على شكل اللفظة بل على عمق دالالتها متجاوزة مرحلة التبسيط «إىل مرحلة أعمق عندما تتعامل مع لغة النصّ تعامال ف ّنيّا
من خالل إبراز الظواهر اللغويّة املميّزة وحماولة إجياد صلة بينها وبني الدالالت اليت عن طريقها ميكن الوصول إىل املعنى الغائب يف النصّ ،وبذلك
تتشكل القيمة للغة اليت تشكل منها النصّ ،ثم انتظام هذه الكلمات يف مجل ونظام اجلمل يف فقرات وتضافر هذه األنساق مع املعنى» (عودة،
2221م ،ص  51ـ .)52

دراسة الظواهر األسلوبية يف النصوص هي إحدى مستويات البحث يف املستوى البالغي لألسلوبية الوصفية وإن الغرض منها
هو البحث عن التغريات اللغوية يف نظام اجلملة عند البالغيني وعن العالقة بني هذه التغريات واملعنى املقصود من الكالم وهو من
أبرز نقاط االلتقاء بني علم املعاني واألسلوبية (عودة2226 ،م ،ص « .)53مفهوم الظاهرة يف علم األسلوب يشري إىل امللمح التعبريي البارز
الّذي يؤدّي وظيفة داللية تفوق جمرد دوره اللغوي ويقتضي هذا أن يك ون للملمح نسبة ورود عالية يف النص وجتعله يتميز عن نظائره يف املستوى
واملوقف وأن يساعدنا رصده على فك شفرة النص وإدراك كيفية أدائه لداللته» (فضل1981،م ،ص .)212

تركز الظواهر األسلوبية على الظواهر اللغوية والبالغية اليت تكرّر يف سياق النص وترشد الباحث إىل روحية املبدع ومقدار
جودة كالمه من جانب وتظهر له الظروف الروحية والفكرية للمتلقي الذي يرسل إليه هذا اخلطاب األدبي من جانب آخر.
من أهم هذه الظواهر اليت ميكن من خالل دراستها أن تتم عمليات الكشف اجلمالي والنقدي للنص والكشف النفسي عن
املخاطب القرآني يف سورة األنعام هي ظاهرة التكرار ،والتقديم والتأخري ،واالستفهام ،وااللتفات واحلوار .واختارت الدراسة هذه
الظواهر املتكررة اليت تؤدي دورا تعبرييا مالحظا يف السورة.

الظواهر األسلوبية يف سورة "األنعام"

09

2ـ 1ـ أسلوبية التكرار
لعل أهم الظاهرة األسلوبية اليت انتشرت يف معظم الدراسات األسلوبية اليت عناها الباحثون األسلوبيون أكثر من غريها هي
ظاهرة التكرار (صاحل2211،م ،ص  .)1تكشف دراسة التكرار يف السور واآليات القرآنية ،الستارَ عن البنية العميقة هلذه التكرارات
األسلوبية .سيوجد يف هذا املستوى تكرار للحروف والكلمات واجلمل واملوضوعات ،كالقصص القرآنية أو تكرار مضامني
العقيدة ،كالتوحيد والنبوة والبعث ،كما هو شأن يف سورة األنعام .ولقد بلغت هذه املتكررات قمة اإلعجاز ،حبيث ميكن اعتبارها
من عالمات التنبيه على اإلعجاز الذي ال يدرك إال بعمق الفهم والفقه والتذكر يف كل سورة من سور القرآن ،حتى يدرك اإلنسان
املستوى الواجب من يقظة العقل والتدبر حتى يقرأ القرآن الكتشاف آفاق أخرى من آفاق إعجازه اليت ال تنتهي (الكرماني،د.ت ،ص
.)22

2ـ 1ـ 1ـ التكرار يف األلفاظ
من األلفاظ املتكررة يف سورة األنعام لفظة جاللة «اهلل»« ،رب»« ،قل»« ،ثم»« ،ظلم»« ،الكفر»« ،اهلدى»« ،األرض»
و«السموات» .هذه األلفاظ من أكثر األلفاظ ورودا يف السورة وهلا دور أساس يف تأكيد التوحيد واجلدال بني احلق والباطل وهلا
عالقة وثيقة بالتناسق الفين واملوضوعى يف السورة.
اهلل:كان لتكرار كلمات بعينها عالقة وثيقة بالتأكيد على بعض العقائد اإلسالمية املهمة اليت ال إميان للشخص من دون
االعتقاد بها ومن هذه العقائد توحيد اهلل (شاملى وحسنعليان1312،هـ ،ص  .)15لكلمة «اهلل» أهمية خاصة فيها حيث يوحي تكرار
هذه الكلمة بذروة التقديس هلا ويوحي للمتلقي بأن اهلدف الرئيس فيها هو التوحيد وترسيخ حقانية اهلل  والنبوة واملعاد يف
نفوس وعواطف البشر .وهي السورة الوحيدة اليت جاء فيها لفظ «اهلل» متكررا سبعني مرة.
ربّ :جاءت كلمة «رب» مضافة إىل ضمري اخلطاب «ك» (،112 ،111 ،129 ،126 ،122 ،111 ،111 ،126 ،81
 ،)165 ،158 ،136 ،111وضمري املتكلم املفرد «ي» ( ،)161 ،81 ،82 ،18 ،11 ،16 ،51 ،15اللذينِ يرجعان إىل
الرسول  أو إبراهيم  ويشري هذا التكرار إىل العالقة الشديدة بني اهلل  ونبيه  ويلقي هذا على الرسول  التسلية
واهلدوء الروحي ،فيشعر الرسول  حبضور اهلل تعاىل يف مجيع الساحات ويؤكد للمخاطب أن حممدا  هو النيب احلق
املرسل من جانب اهلل تعاىل .هذا التكرار هو تأكيد حلقانية الرسول األكرم حممد  وتأصيل ألصل النبوة يف روح املخاطب الذي
يرشده رسول اهلل إىل الصراط املستقيم وإن إضافتها إىل «هم» ( ،)155 ،151 ،121 ،129 ،52 ،51 ،18 ،12 ،3 ،1الذي
هو الراجع إىل املشركني واملعاندين دالة على أن اهلل  هو مالك املشركني ورازقهم وحماسبهم على أعماهلم وإن كانوا ينكرون
حقانيته.
قل :تكرار هذه لفظة يكشف الستار عن الطابع احلواري يف السورة ويبني اهتمام اهلل تعاىل باألحكام واألصول اليت ذكرت
فيها .وإنّ السورة منقسمة إىل ثالثة مقاطع من حيث تكرار هذه الصيغة ،فالقسم األول من اآلية « 11إىل  »19والثاني من اآلية
« 11إىل  »11والثالث من اآلية « »131إىل آخر السورة .كثر تكرار هذا اللفظ يف خماطبة اهلل النيبَ متحدثاً عن أصول العقيدة ،فيظهر
قطعية حكم اهلل  يف هذه السياقات اليت يرد فيها لفظة «قل» .وإن تكرار «قل» فيها مظهر من مظاهر اهتمام اهلل  باملوضوع
الرئيس فيها.
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الظلُمَاتِ وَالنُّورَ
خلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضَ وَجَعَلَ ُّ
ثم :ذكرت لفظة «ثمّ» يف اآلية األوىل والثانية من السورة :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي َ

جلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ِعنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ
خلَقَكُمْ مِنْ طِنيٍ ثُمَّ قَضَى أَ َ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ( األنعام  ،)1 :6هُوالَّذِي َ
(األنعام  ،)2 :6وذكرها يف بداية السورة مكررة يلقي على املخاطب قبح عمل املشركني واجلاحدين أمام اهلل  ودينه .ويشجّع
املخاطب على مواصلة قراءة السورة والتدبر يف معانيها حتى يدرك سرّ هذا التعجب من عمل املشركني فيتأمل املتلقي يف مظاهر
اخللقة والعدم والوجود ،فيتغلغل روحه فيبحث عن االطمئنان النفسي والوصول إىل اهلدوء الروحي فيواصل الكالم ويصل إىل
هذا االطمئنان خالل التدبر يف اآليات التالية .هذه إحدى السبل املستخدمة يف السور القرآنية لرتغيب وتنشيط ذهن املخاطب إىل
التدبر يف آيات اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة.
األرض والسموات :ذكرت كلمة «األرض» يف كل السياقات مع ذكر السماء مفردة أو جمموعة مع اللوازم اليت حتضر صورة
السماء يف ذهن املتلقي .استخدمت لفظة السماء وحدها اثنيت عشره مرة .يبني ذكر هاتني الكلمتني معا يف السورة ،أنّ القدرة األعلى
خلَقَ كُلَّ شَيْءٍ َوهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
للخالق تعاىل ،كما يشاهد يف اآلية  :بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَ َ

َعلِيمٌ( األنعام  )121 :6ويف اآليات ( .)251 ،11 ،13 ،12 ،1، 1ويفيد هذا التكرار تقرير العقيدة يف ذهن املتلقي .وإن
الغرض األساس من تكرار هاتني اللفظتني هو أن اهلل  هو مدبر مجيع األمور يف السموات واألرض.
الكفر واهلدى:ذكرت مادة «كفر» تسع مرات ،ثالث مرات يف وزن اسم الفاعل وست مرات يف الصيغ الفعلية ،وجاءت مادة
«اهلدى» أربعا وعشرين مرة ،أربع مرات على زنة اسم الفاعل «املهتدين» وثالثا وعشرين مرة يف الصيغ الفعلية .بالنظر إىل األلفاظ
اليت تشري إىل املعاندين والكفار يدرك أن هذه السورة نزلت يف زمن اجلدل واملناظرة بني النيب  والكفار ألن هذه اآليات اليت
وردت فيها هذه اللفظة تتحدث عن أعذار املشركني أمام اإلسالم واإلميان باهلل تعاىل وعن وصف حالتهم الروحية وسوء مصريهم
يف اآلخرة ،فاملؤمنون واثقون بسعادتهم اآلخروية لكن املشركني والكفار هم الذين يصرّون على عقيدتهم الباطلة ،هلذا ذكر اهلل
تعاىل أوصافهم يف بداية اآلية أو ختام اآلية وخياطبهم باألصوات الشديدة حنو اآلية:ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَلَوأَشْرَكُوا لَحَبِطَ َعنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْ َملُونَ( األنعام .)88 :6

2ـ 1ـ 2ـ التكرار السياقي
التكرار السياقي هو التكرار يف مفهوم اآليات القرآنية أو تكرار الغرض الديين خالل تكرار اجلمل املرتادفة يف األلفاظ واملعاني.
استخدم هذا التكرار يف السياقات اليت تبني الوحدة اإلهلية ،فاستخدمت مجلة «ال إله إال هو» ومرادفه «إمنا هو إله واحد» ثالث
مرات يف السورة وهذا يؤيّد حقانية وحدانية اهلل تعاىل .وتعدّدت اآليات اليت خترب عن وحدانية اهلل تعاىل يف القرآن الكريم فأبانت أنه
الرب غري اهلل  وال معبود سواه يستحق العبادة .قد تنوعت أساليب هذه اآليات الكرمية مع أن معناها األولي مجيعا هو اإلخبار
عن وحدانية اهلل تعاىل يف ربوبيته وألوهيته وأمساءه وصفاته (القرني1998،م ،ص  .)91وهذا واضحٌ يف اآليات الثالث ()122( )19
(.)126
ظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى َعلَى اللَّهِ
ومن املواضع األخرى للتكرار السياقي اجلمالت اليت تؤكد تكذيب املشركني اهلل  ،حنو وَمَنْ أَ ْ
سنَجْزِي الَّذِينَ
ظلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَ َدفَ َعنْهَا َ
كَذِبًا أَوكَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( األنعام  ،)21 :6وفَمَنْ أَ ْ

يَصْ ِدفُونَ عَنْ آيَا ِتنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْ ِدفُونَ( األنعام  .)151 :6يعبّر القرآن عن تكذيب الرسل ودين احلق وكذب املشركني

الظواهر األسلوبية يف سورة "األنعام"
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يف ادعائهم وعدوهلم عن آيات احلق ،كالظلم ،فالشرك ،والتكذيب بآيات اهلل  هو أشد الظلم يف العامل .يؤكد تكرار هذا
السياق شناعة الشرك عند اهلل سبحانه فكما اليغفر اهلل الظاملني ،اليغفر املشركني واملكذبني لدين احلق.
وملخص القول أنّ التكرار هو أهم ظاهرة أسلوبية فيها وهو لون بارز يعطيها انسجاماً إيقاعياً وتركيبياً .ومبا أن النص القرآني
يؤكد على احملاور الثالثة يف العقيدة وهي «التوحيد والنبوة واملعاد» فأسلوب التكرار له دور هام يف ترسيخ هذه احملاور الثالثة .ومبا أن
النقطة املركزية للنص يف السورة هي التوحيد فتكرار بعض األلفاظ ،كـ«األرض» و«السموات» يدعو ذهن املتلقى إىل التدبر يف
مظاهر خلقة اهلل  والتفكر يف آيات وجود اهلل  واملعاد ثم يأتي بعد هذه املتكررات تكرار لفظة اجلاللة «اهلل» و«ربّ» مع تكرار
صيغة الفعل «قل» وهذه املقاطع من الكالم تأمر بإطاعة اهلل  وتنبّه املتلقي على حقيقة التوحيد وينذره من يوم الدين وعذاب
اآلخرة وهذا ذروة تناسب الكالم والنص باملتلقي والعناية بالظروف الفكرية للمتلقي الذي هو منكر أو شاك فاستخدام مظاهر
الطبيعة يكون كأدلة لبيان احلقائق الدينية اليت تلزم املخاطب وتدعوه إىل قبول احلق.
2ـ 2ـ أسلوبية التقديم والتأخري
ظاهرة التقديم والتأخري لأللفاظ تعطي النص مجالية ،وتكمن وراء عملية الرتكيب من التقديم والتأخري لطائف بالغية قد ال
يلمس أثرها وفق الرتكيب املعياري لرتاكيب اللغة .للتقديم والتأخري فوائد بالغية متنوعة؛ ما بني الكشف عن البنية العميقة والداللة
البعيدة وما يفيد من اختصاص املتقدم .مبا أن لكل نص أدبي خصوصيته اليت عليها تنتظم تراكيبه وأبنيته ،لذا ستوجد أمثلة متنوعة
من التقديم والتأخري تتوافق بعضها وأخرى تتمايز وذلك لطبيعة معطيات النص املتنوعة (عبدالرمحن2226،م ،ص .)95

صار التقديم والتأخري يف السورة ظاهرة أسلوبية جاءت بالعديد من املعاني البالغية واللفتات اجلمالية .ومبا أن أبرز أساليب
التقديم والتأخري هو تقديم اخلرب على املبتدا ،وتقديم املفعول على الفعل والفاعل ،وتقديم اجلار واجملرور والتقديم املعنوي حاولت
املقالة الوقوف على دراسة هذه األساليب.
2ـ 2ـ 1ـ تقديم اخلرب على املبتدأ
تقدم اخلرب يف السورة على املبتداء سبع عشرون مرة (بوراس 2229،ـ 2228م ،ص  ،)111والغرض األصلي هو اختصاص
حاكمية اهلل تعاىل على العامل واختصاص العاقبة الصاحلة للمتقني والعذاب األليم للكفار ،فتقديم اجلار واجملرور «لَه» يف اآلية:
وَلَهُ مَا سَكَ َن فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ َوهُوالسَّمِيعُ الْ َعلِيمُ( األنعام  ،)11 :6يدلّ على احلصر واالختصاص ،وهو حصر الساكنني يف كونها
له ال لغريه؛ أي يف كون ملكها التام له .وفيها تقديم آخر وهو تقديم الليل على النهار ألن السكون يف الليل أغلب منه يف النهار .قال
الفخر الرازي يف معرض حديثه عن السورة« :ها هنا دقة أخرى وهو أن االبتداء وقع بذكر املكان واملكانيات ،ثم ذكر عقيبة الزمان
والزمانيات وذلك ألن املكان واملكانيات أقرب إىل العقول واألفكار من الزمان والزمانيات لدقائق مذكورة يف العقليات الصرفة والتعليم الكامل هو
الذي يبدأ فيه باألظهر فاألظهر مرتقي ًا إىل األخفى فاألخفى» (1992م ،ج ،12ص .)166
تقدّم اجلار واجملرور «إليه» على املبتدأ املؤخر «مرجعكم» للحصر واالختصاص يف اآلية :ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ ُينَبِّئُكُمْ بِمَا

كنْتُمْ تَعْ َملُونَ( األنعام  .)62 :6وهذا التقديم تذكريٌ للمخاطب وتأكيدٌ على أن اإلنسان يرجع إىل اهلل  يف النهاية .ويف ذكر «بِمَا
ُ
ُك ْنتُمْ تَعْمَلُونَ» مالحظة وهي أن التقديم يف أول اآلية حيثّ املخاطب على مواصلة الكالم فيدرك أن اهلل  هو الذي حياسب
أعماله وينظر يف دفرت أعماله وهذا يثري اخلوف من فوات الفرص يف ذهن املتلقي الغافل.
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تقدم الظرف الذي هو اخلرب «عنده» على املبتدأ «مفاتح الغيب» وذلك الختصاصه تعاىل بعلم الغيب واملقدورات الغيبية إثر بيان
اختصاص كلها به تعاىل من حيث القدرة و«أكد ذلك االختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر» (السامرائي ،)51 :2226،فقال:
وعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ ال يَعلَمُهَا إال هُوَ( األنعام .)59 :6
2ـ 2ـ 2ـ تقديم املفعول به على عامله
أسلوب التقديم والتأخري سبيل إلثارة أفكار املتلقني وسبب لتنشيط وفاعلية النص والغرض األساس يف تقديم املفعول يف
السورة راجع إىل اإلنكار أو التعجب أو االعتناء باملتقدم ،أو التخويف.
من مناذجه هي اآلية:قُلْ َأغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضِ َوهُو ُيطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ( األنعام  ،)13 :6فقدّم املفعول
األول لـ«اختذ» وهو قوله« :غري اهلل» يف اآلية لالهتمام به ،إذ هو حمطّ اإلنكار وهو ما يسمى باالستفهام اإلنكاري حيث حصر
املفعول هنا فتوجه اإلنكار إليه كما أفاد تقديم املفعول «غري» يف اآلية :قُلْ َأرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ َأغَيْرَ اللَّهِ

كنْتُمْ صَا ِدقِنيَ( األنعام  ،)32 :6من احلسن واملزية والفخامة.
تَ ْدعُونَ إِنْ ُ
منها :حَتَّى ِإذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَ ْوتُ تَوَفَّتْهُ رُ ُس ُلنَا َوهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ( األنعام  ،)61 :6استخدم املفعول به «أَحَدَكُمُ» مقدماً على
فاعله «الْمَ ْوتُ» للتخويف حتى تستعدّ النفس للموت الذي سوف يأتي إليها وال حميد هلا عنه .فيوحي هذا األسلوب على املتلقي

ٍّ من اخلوف كأنه يشعر املوت ويهلكه يف هذه اللحظة اليت يسمع هذه اآلية.
بظل
ويف اآلية :وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِريٍ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ قَتْلَ أَوْلَا ِدهِمْ شُرَكَا ُؤهُمْ لِيُ ْردُوهُم( األنعام  ،)111 :6أخّر « ُشرَكَاؤُهُمْ» عن
املفعول به ،اعتناء باملقدم واهتماما به ألنه موضع التعجب ،فالتعجب ليس يف أمر الشركاء بقتل األبناء ،بل التعجب راجع إىل
استجابة اآلباء أمر الشركاء يف قتل أبناءهم مبا لبس عليهم من هذا الدين الباطل مع أن غريزة األبوة وعاطفة الوالدية تدفع اآلباء إىل
افتداء األبناء بكل ما ميلكون ولو كان بذواتهم فيستعذبون موت أنفسهم يف سبيل أبنائهم ،فهذا هو موطن التعجب وهلذا تقدم يف
الذكر.
2ـ 2ـ 1ـ تقديم اجلار واجملرور
هلذا األسلوب داللته اخلاصة وهي أنه استخدم لالختصاص ولالعتناء باملتقدم واستخدم يف احلوارات بني الرسول واهلل 
وبني الرسول واملشركني .يقول اهلل سبحانه وتعاىلَ  :علَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ ْمنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْ َغنَمِ حَرَّ ْمنَا َعلَيْهِمْ

شُحُومَهُمَا( األنعام  ،)136 :6تقدم اجلار واجملرور «عَلَى الَّذِينَ هَادُوا» على متعلقه «حَرَّمْنَا» إلفادة االختصاص؛ أي عليهم
وحدهم ليس على أحد آخر من األمم وكذلك هي نفس علة التقديم يف قوله تعاىل يف اآلية الرقم ( .)139
قد تقدم اجلار واجملرور «عَ َل ْيهِمْ» على اخلرب «بِوَكِيلٍ» يف قوله تعاىل :وَمَا أَنْتَ َعلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ( األنعام  ،)123 :6يوكد هذا
التقديم على االهتمام واالعتناء بنفي الوكالة عنهم خاصةً سواء كانت الوكالة هنا مبعنى وكالته بهدايتهم أو مبعنى الوكالة حبفظهم،
إذ كل ذلك من خصائص اهلل  دون من سواه.
2ـ 2ـ 3ـ التقديم املعنوي
والغرض من التقديم املعنوي هو تقديم بعض املعانى على البعض اآلخر ،كتقديم ذكر سريع العقاب على غفور رحيم أو
تقديم الضرّ على اخلري .ليس أساس هذا األسلوب من التقديم العدولَ عن القواعد النحوية بل أساسه هو تقديم املعنى يف السياق
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ويبني هذا التقديم أن للقرآن الكريم نظماً خاصاً يف تنسيق ألفاظه وتراكيبه وإن غيّر مكان اللفظة زال املعنى وانتقص التعبري .ومن
ٍّ َفلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُو َعلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
مناذجه تقديم الضرّ على اخلري :وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُر
(األنعام  ،)11 :6وذلك راجع إىل وقت نزول السورة ،فهي سورة مكية نزلت آياتها خمربة عن حال الكفار من معارضتهم وتكذيبهم
للرسالة وصاحبها وما تعرض له من االستهزاء به والسخرية منه ،كما هو يف اآلية العاشرة،كذلك األمر له أن خيربهم بأثر املعصية
وعقوبة الشرك يف اآليتني السابقتني على هذه اآلية وملا كان ذلك كله ضرر يف الدنيا حاصل من املشركني وضرر يف اآلخرة ملن تنكب
الصراط املستقيم وملا كان اهلل تعاىل وحده هو القادر على كشف ذلك ،وكانت التخلية مقدمة على التحلية ،تقدم الضرّ على اخلري
يف هذه اآلية« .ويف تقديم الشر هنا على اخلري ما ميأل مشاعر اإلنسان خوفاً من اهلل وتعلقاً به واجتاهاً إليه فإن اإلنسان يف اخلري كثرياً ما يذهل عن
اهلل ويغفل عن ذكره ،ولكنه يف حالة الشدة والض ّر يذكر اهلل» (اخلطيب1961 ،م ،ج ،1ص.)151
من مناذجه َ فلَمَّا جَنَّ َعلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي َفلَمَّا َأفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْ َآ ِفلِنيََ ،فلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَا ِزغًا قَالَ هَذَا رَبِّي َفلَمَّا
َأفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَ ْومِ الضَّالِّنيَ َ،فلَمَّا رَأَى الشَّ ْمسَ بَا ِزغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ َفلَمَّا َأ َفلَتْ قَالَ يَا قَ ْومِ إِنِّي

بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ( األنعام  ،)16 - 18 :6تقدم اجلار واجملرور «عليه» على «الليل» لالهتمام به ألن املقصود هو بيان حاله وليس
الليل ،ثم إن الرتتيب املذكور يف نظر إبراهيم  يف ملكوت السموات هو ترتيب وجودي حيث نظر أوالً يف الكوكب ثم يف القمر
ثم يف الشمس .والسؤال الذي خيطر بالبال هو :ملاذا كان أول ما نظر إليها إبراهيم  يف ملكوت اهلل  هو الكوكب ثم القمر ثم
الشمس؟ ولِمَ مل يتجه نظره أوالً إىل الشمس إذ كانت أعظم ما يواجه اإلنسان يف عامل السماوات؟ واجلواب:
أن وحشة الليل ورهبة ظالمه جتعل ألي ملعة من ملعات األنوار وقعاً على النفس وتأثرياً على املشاعر وليست كذلك النظرة إىل
الشمس اليت تكاد سطوة أضوائها تذهب بك ل إحساس وجودها .هذا ما نراه يف نظر إبراهيم إىل هذا النجم أوالً ثم القمر ثاني ًا
ذلك أن هذا الكوكب وهو جنم من تلك النجوم اليت يتألأل ضوؤها كلما اشتد ظالم الليل وأطبقت حلكته وهو يف تلك احلال أفعل يف
النفس وأكثر إلفاتاً للنظر من القمر الذي يغمر نوره ما احتواه الليل كله ،وإذ مل يرَ إبراهيم يف ملكوت اهلل وما يبزغ فيه من جنم
أوقمر إذ مل يرَ يف هذا امللكوت إهله الذي ينشد شخص ببصره إىل ملكوت النهار فرأى الشمس تبسط سلطانها فعلق بها نظره
واحتواها عقله وقلبه وقال« :هذا ربي هذا أكرب» (رشيدرضا1931،م ،ج ،1ص  223ـ )225

من خالل دراسة السورة ظهرت مناذج متنوعة من التقديم والتأخري منها ما تفرضه القواعد النحوية العامة ومنها ما تشكل
ليحقق هدفاً بالغياً يلفت االنتباه إليه ،فتشكل تلك الرتاكيب العدولية فيما بينها ظاهرة أسلوبية حتفل بالعديد من اللطائف البالغية
ومع تنوع اجلمل اليت يتك ون منها النص األدبي بني امسية وفعلية وترتيب املسند مع املسند إليه واللواحق وأشباه اجلمل وما يتعلق
بهما يتكون جمال الدراسة والذي نسعى من وراءه معرفة أسرار املتقدم وكشف العناية به ،وتتحق بذلك نظرة أسلوبية جتاه التقديم
والتأخري باعتباره مقوّماً تركيبياً كاشفاً عن فنية األسلوب وأدبية النص.
2ـ 1ـ أسلوبية االستفهام
االستفهام من األساليب اليت تدخل يف علم املعاني وله وقع خاص يف النص األدبي على مستوى املبدع واملتلقي وذلك لتحرك
هذا األسلوب بني معانٍ سياقية خمتلفة تكشفها بعض السياقات وطبيعة املرسل حينا واملتلقي والرسالة يف أحيان أخرى ،فتعدل عن
معنى مألوف إىل معان يفرضها السياق ،يف مستويات العمل األدبي املتباينة ،باإلضافة إىل التنوع يف األساليب اما يضفي قيما
مجالية ،ففي التنوع األسلوبي مجال متحقق ،كما «حيدث االستفهام تنوعاً من ذاته وذلك لتنوع أدواته واملعاني اليت يفيدها مما يبعد النص

09

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

األدبي عن النمطية والرتابة اليت تذهب برونق العمل األدبي ،باإلضافة إىل ما يقتضيه أسلوب احلوار بني األنبياء وأقوامهم إلقامة احلجة واإلقناع
وامتزجت بالنصيحة يف كثري من األحيان» (مصطفى1981،م ،ص .)251

خيرج االستفهام عن مفهومه األصلي إىل معان أخرى يف السورة ليحقق أغراضاً بالغية ،كاإلنكار ،والتقرير ،واألمر،
والتعجب والنفي .مبا أن حمور النص هو اجلدال بني احلق والباطل وبني النيب واملشركني ،فتارة ينكر املشركون احلق والتوحيد،
والنيب يقرر ويؤكد املعنى معاكساً لعملهم .وتارة أخرى يأمر اهلل النيب بإبالغ رسالته أو ترك املشركني على حاهلم أحياناً ،فهذه
الثالثة أهم األغراض املعنوية لالستفهام ثم جاء بعدها التعجب من أعمال املشركني ويف النهاية جاء النفى.
2ـ 1ـ 1ـ اإلنكار
سوره األنعام هى تصوير دقيق عن دعوة النيب  الناس إىل اهلل ودين احلق ،فعاند املشركون أمام هذه الدعوة وأنكروا كالم
النيب مستخدمني أساليب الكالم ،كاجلدل واالستفهام اللذين من أقوى أساليب الكالم للدعوة واملخالفة .كان جيتهد النيب 
هلداية الكفار وإرشادهم إىل صراط احلق ،فاستخدم أسلوب االستفهام إلنكار دعاويهم الباطلة وعقائدهم الزائفة حتى ينبه
عقوهلم ويوقظهم من الغفلة .فاالستفهام فيها هو سبيل إلنكار العقيده أو تقرير العقيدة إن كان احلق أو ال .قال تعاىل :وَحَاجَّهُ

قَوْ مُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ َوقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ ِعلْمًا َأ َفلَا تَتَذَكَّرُونَ
( )82جاء االستفهام يف هذه اآلية بأسلوب اهلمزة واجلملة الفعلية بعدها يف «أَتُحَاجُّونِّي» والغرض منه هو اإلنكار ،إنكار الواقع
منهم فعالً وهو اجلدال الفارغ يف شؤون املعبود احلق وهو اهلل تعاىل .إن مجلة «" َو َقدْ َهدَانِ" حال من ضمري املتكلم مؤكدة لإلنكار ،فإن

كون إبراهيم  مهتدياً من جانب اهلل تعاىل ومؤيّداً من عنده مما يوجب استحالة حماجته ( »ابوالسعود ،د.ت ،ج ،2ص  ،)218وهكذا
األمر يف اآليات ( 151و.)163
إن اإلنكار أكثر استعماالً من الداللة اجملازية لالستفهام يف السورة وهذا راجع إىل مضمون السورة الذي يؤكد على إنكار
املشركني التوحيد والنبوة واملعاد.
2ـ 1ـ 1ـ التقرير
التقرير هو الغرض الثاني لالستفهام يف السورة ،واالستفهام التقريري من مقتضيات التكرير واستخدامه يف السورة تقرير
للمخاطبني مبلكية اهلل  ملا يف السموات واألرض .ومن األساليب االستفهامية اليت تفيد التقرير يف القرآن إتيان اجلواب بعد
االستفهام الذي يقرر احلقائق يف نفسية املتلقي ،منها هذه اآلية :وَلَو تَرَى ِإذْ ُوقِفُوا َعلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِا ْلحَقِّ قَالُوا َبلَى َور َِّبنَا

كنْتُمْ تَكْفُرُونَ( األنعام  ،)12 :6قوله تعاىل «أََل ْيسَ هَذَا بِالْحَقِّ» استفهام تقريري ،واسم اإلشارة «هذا»
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا ُ
يشري إىل ما شاهد الكفار من البعث وما يتبعه من األمور العظام وهذا تقريع لعملهم على تكذيبهم لذلك ،فإتيان اجلواب قَالُوا

َبلَى َور َِّبنَا بعد هذا االستفهام يكشف الستار عن شك يف اعرتاف الكفار حبقيقة املعاد والقيامة ،فهم معرتفون حبقيقة هذا ويريدون
التقرب إىل اهلل  وهلذا يستخدمون عبارة «وَرَبِّنَا» طمعاً للنفع من هذا التقرب (ابوالسعود ،د.ت ،ج ،2ص  ،)191واستخدم
االستفهام هلذا الغرض يف اآلية (.)12
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2ـ 1ـ 1ـ األمر
الستخدام أسلوب االستفهام يف السورة يف جمرى األمر مالحظتان؛ األوىل :فيه نوع من التلطيف والعطوفة اليت تتناسب روح
الدعوة وروح النيب  ،هو يأمر الناس غري مباشرة أن يفكروا يف حقيقة األمور واخللقة حتى يتذكروا باخلالق الواحد للعامل،
والثانية أن أكثر أساليب االستفهام استخداماً يف جمرى األمر هو أسلوب «أفال  +الفعل املضارع للجمع» .فبما أن خماطب كالم القرآن
الكريم مجيع البشر وال شخص واحد فأتى بصيغة اجلمع ويفيد أسلوب «أفال» التنبيه والتوبيخ وهذا هو سبب تكرار هذا األسلوب
يف سورة األنعام.
هذا الغرض واضح يف أسلوب «أفال  +الفعل املضارع للجمع» الذي استخدم يف َأفَال تَتَفَكَّرُونَ( األنعام  ،)52 :6وَأفَال

تَتَذَكَّرُونَ( األنعام  ،)82 :6وهو تقريع وتوبيخ امزوج باألمر ودال على توبيخ املشركني لرتك التفكر وترك تذكر رمحة اهلل 
وحاكميته على العامل .إن يف تكرار التاء وتشديد الياء نوعاً من التأكيد والتنبية للمتلقي ويلقي هذا اإليقاع موجة من التفكر على
املتلقي وإضافة إىل ذلك أن يف أسلوب «أفال» نوعاً من التنبيه والتوبيخ الذي حيرّض املتلقي ألداء الفعل الذي قد غفل عنه.
2ـ 1ـ 3ـ التعجب
استخدم القرآن الكريم أداة «كيف» االستفهامية للتعجب من عمل أو شيء عجيب واستخدمت يف السورة كسبيل لبيان
التعجب من أعمال املنكرين واملشركني الذين عاشوا قبل النيب ،أو لبيان التعجب من عدم تنبيه املشركني وعنادهم أمام النيب
 كما يالحظ يف اآلية:قُلْ سِريُوا فِي الْ َأ ْرضِ ثُمَّ ا ْنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِنيَ( األنعام  .)11 :6ليست أداة «كيف» يف
اآلية استفهاماً حمضاً بل له معنى جمازي وهو التعجب للداللة على حال األمم السالفة املعذبة اليت جحدوا احلق والرسل الكرام .إن
جمموع الرتكيب «اْنظُرُوا َك ْيفَ كَانَ عَا ِقبَةُ الْمُكَذِّبِنيَ» مستعمل يف التعجيب اما حدث هلم والتعريض مبشركي العرب ملشابهة حاهلم
حال األمم اهلالكة.
2ـ 1ـ 5ـ النفى
إحدى األغراض الثانوية لالستفهام يف هذه السورة هي النفي الّذي يفيد االختالف والتباين بني الكفار واملؤمنني وبني احلياة
الظلُمَاتِ لَيْسَ
الدنيوية واألخروية ،منها قوله تعاىل  :أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَ ْينَاهُ وَجَ َع ْلنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَ َثلُهُ فِي ُّ

بِخَارِجٍ ِمنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ ِللْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْ َملُونَ( األنعام  ،)122 :6هذه اآلية تعقيب كاشف عن أحوال املؤمنني والكافرين
الذين تعرضت هلم السورة .واالستفهام الذي استهلت به هذه اآلية استخدم لنفي املساواة بني الفريقني :املؤمنني والكفار مبختلف
ضالالتهم وعماياتههم وببيان آخر فهو يكون إلنكار التماثل بني احلالتني.
فالغاية األسلوبية من االستفهام البالغي هي تقرير وتثبيت للوحدانية اهلل سبحانه وتعاىل ومشاركة القاريء أو السامع يف
التفكري ،ففي ذلك إثارةٌ لالنتباه وحتريك للشعور وتشويق ملعرفة اجلوانب الدينية واملعنوية لآليات القرآنية.
2ـ 3ـ أسلوبية االلتفات
أسلوب االلتفات هو من السبل التعبريية أو األلوان البالغية اليت يشيع استخدامها يف القرآن الكريم ،بل لعله أكثر هذه األلوان
تردّداً وأوسعها انتشاراً يف البيان اخلالد .فااللتفات هو الساحة الوحيدة التى تنظر البالغة القدمية فيها إىل املبدع األدبي وتأثريه يف خلق
النصوص األدبية وله أهمية خاصة يف البالغة القدمية واألسلوبية احلديثة.
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لاللتفات أنواع متعددة ،ختتلف باختالف األساليب ،فالرجوع من الغيبة إىل اخلطاب ،خيتلف عن الرجوع من اخلطاب إىل
الغيبة واالنتقال من التكلم إىل اخلطاب خيتلف عن االنتقال من اخلطاب إىل التكلم .إن خمالفة ما يرتقبه السامع شرط جوهري لتحقق
صور االلتفات فإن إثارة املتلقي وجذب انتباهه هي الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة اليت حيققها أسلوب االلتفات يف نظر معظم
البالغيني (طبل1998،م ،ص .)31

يعدّ االلتفات من الظواهر األسلوبية الالفتة ،حيث ينشّط ذهن السامع وينبّهه يف أغلب األحيان ويكمن مجاله يف انتقاله من
أسلوب إىل أسلوب ،اما يعمق املعنى يف الذات ويرسخ الفكرة يف الذهن وينبه العقول .ويف سورة األنعام أساليب من االلتفات الذي
تتناسق فيه األلفاظ وترتيب الضمائر وتغيري األفعال مع الغرض الديين هلا.
2ـ 3ـ 1ـ من التكلم إىل الغيبة
هذا األسلوب من أشهر أساليب االلتفات وأكثرها استخداما يف السورة حيث استخدم مخس عشرة مرة ،يفيد هذا األسلوب
بيانا لعظمة قدرة اهلل سبحانه وتعاىل واعتناءا باملوضوع أو العقيدة املطروحة يف اآلية ،أو هو سبيل لتنبيه املتلقي .ومن مواضيع
طنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
جنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ ْ
استخدامها يف سورة األنعام ،قوله تعاىل :وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَ ْرضِ وَلَا طَائِرٍ َيطِريُ بِ َ

شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ( األنعام  ،)18 :6يف قوله تعاىل «ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ ْم» بعد قوله تعاىل «مَا فَرَّ ْطنَا» جاء االلتفات إىل الغيبة
مراعاة ألحوال املتلقي وسياق الكالم ،فظهر كلمة «رب» ليذكر اهلل  املتلقني أن مالك أمور البشر ومجيع املخلوقات هو اهلل 
وهو الذي يتصرف يف أمورهم كيف يشاء .ففي اجلملة حاجة معنوية إىل هذا االلتفات واالحنراف ،ألن حمور النص يوم القيامة
ومقامه مقام تهويل وتفظيع ،والغيبة هي الصيغة اليت تتناسب املقام فكلمة «ربّ» تزيد يف معنى القدرة والتمكن منهم مجيعاً.
هذه الظاهره واضحة يف اآليةَ  :ولَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَ ْدعُونَ مِ ْن دُونِ اللَّ ِه فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ِعلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَ َملَهُمْ ثُمَّ

إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ ُينَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْ َملُونَ( األنعام  ،)128 :6وكان هذا االحنراف األسلوبي مقتضى هذا السياق وسرّه أنه
يتضمن وعداً مجيالً للمحسنني ووعيداً ثقيالً للمسيئني فمعاد العباد ومصريهم إىل اهلل  وهو مالك أمورهم وحاسب أعماهلم.
ويف ذكر كلمة «رب» حتريك لنفوس املتلقني وتنبيه هلا على ما فيه أمرها لعل املتلقي اجلاحد يرجع إىل ربه ويتفيء بظالل رمحة
وغفران ربه الكريم.
2ـ 3ـ 2ـ من الغيبة إىل التكلم
جاء أسلوب االلتفات من الغيبة إىل التكلم اثنيت عشرة مرة يف السورة وأكثر مواضع استخدام هذا األسلوب يف بيان عظمة اهلل
سبحانه وتعاىل وقدرته أو بيان شأن املوضوع أو الفرد واستخدم لتهويل املتلقي ،منها قوله تعاىلَ  :وهُوالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

جنَا ِمنْهُ خَضِرًا( ...األنعام  ،)99 :6ولو جاء الكالم متطابقاً لقيل :وهو الذي أنزل من السماء
جنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَ ْ
َفأَخْرَ ْ
ماء فأخرج ،ولكنه يف عدوله عن املطابقة باالنتقال من ضمري الغيبة إىل ضمري املتكلم وبنون العظمة بلفظ اجلمع ،إشعارٌ بعظمة اهلل
 وقدرته البالغة يف إنزال املاء وإخراج نبات كل شيء فهذا العدول هو إلظهار كمال العناية بشأن ما أنزل املاء ألجله (طبل،
سنَجْزِي الَّذِينَ
1998م ،ص  111ـ  .)112وهذا الغرض من االلتفات واضح يف اآلية :مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَ َدفَ َعنْهَا َ

يَصْ ِدفُونَ عَنْ آَيَا ِتنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْ ِدفُونَ( األنعام  ،)151 :6وفيه تهويل ألن ذكر الفعل مع ضمري املتكلم اجلمعي ينيبء
عن شدة العذاب وهذا تهويل للمتلقي الذي هو يف غاية الظلم.

الظواهر األسلوبية يف سورة "األنعام"
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2ـ 3ـ 1ـ من التكلم إىل اخلطاب
من الصور األخرى اليت برزت حضورا بارزا يف سورة األنعام االلتفات من التكلم إىل اخلطاب :قُلْ َأغَ ْيرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا َوهُو
كنْتُمْ فِيهِ تَخْ َتلِفُونَ( األنعام
رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ ْفسٍ إِلَّا َعلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَا ِزرَةٌ ِو ْزرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ ُينَبِّئُكُمْ بِمَا ُ

 ،)163 :6كان مقتضى هذا التكلم قوله «ثم إىل ربي مرجعكم» بدل قوله تعاىل «إِلَى رَبِّكُمْ» فأراد اهلل أن يفاجئ املتلقني حبقيقة قد
تعيدهم إىل رشدهم وهدايتهم وتوقظ قلوبهم الغافلة اليت مل تصل إىل درجة لتنقذها من اهللكة والوساوس الشيطانية ،فجعل أمر
الرجوع مسبوقاً بكلمة «ربكم» املسندة إىل ضمريهم .فأتى هذا املقطع مغايراً ملا قبله طلباً إليقاظ القلوب وكذا «تلوين للخطاب وتوجيه

له إىل الكل لتأكيد الوعد وتشديد الوعيد أي إىل مالك أمركم وربكم رجوعكم يوم القيامة .فاستخدام اخلطاب أفضل هلذا السياق»
(أبوالسعود،د.ت ،ج ،2ص .)116

2ـ 3ـ 3ـ من اخلطاب إىل الغيبة
األسلوب اآلخر لاللتفات يف السورة اليت هلا دور تعبريي خاص يف الكالم هو االلتفات من اخلطاب إىل الغيبةَ :وهُو الْقَاهِرُ
س ُلنَا َوهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ( األنعام  ،)61 :6ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ
فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ َعلَيْكُمْ حَ َفظَةً حَتَّى ِإذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَ ْوتُ تَوَفَّتْهُ رُ ُ

مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ َوهُو أَسْرَعُ الْحَاسِبِنيَ( األنعام  ،)62 :6وكان مقتضى السياق «رددمت» بنفس الصيغة اليت وردت يف قوله
تعاىل «حتى إذا جاء أحدكم» وعدوله  عن اخلطاب إىل الغيبة إشارة إىل أن الرجوع إىل اهلل  بالبعث حكم عام ينسحب على
املخاطبني وسواهم منذ خلق اهلل اخللق إىل أن تقوم الساعة فلو أتى ضمري اخلطاب يف هذا املوضوع القتصر حكم الرجوع على
املخاطبني وهذا خبالف األصل.
ملخص القول أن االلتفات أحد ميزات أسلوبية يف السورة وخيدم هذا االحنراف األسلوبي السياقَ واملعنى فعندما يتحدث اهلل
سبحانه وتعاىل عن مظاهر قدرته يعدل عن اخلطاب والتكلم إىل الغيبة وينيبء هذا العدول إىل الغيبة مبقامه العالي وحاكميته
الواحدة على العامل .ويف بعض األحيان يبني أسلوب االلتفات عظمة وجود اهلل سبحانه وتعاىل ويوعد املشركني ويبشر املؤمنني.
فهذا العدول بني الضمائر والصيغ الفعلية يف السورة آية عن حمور املعنى فيها وهو جدال الشرك والتوحيد فجاء االلتفات األسلوبي
متناسقًا مع تغيري الكالم عن الشرك واإلميان.
2ـ 5ـ أسلوبية احلوار القرآني
ملا كانت القضية األساسية يف القرآن املكي هي تقرير العقيدة دار معظم آيات السورة حول هذا اهلدف األساسي ،كما اشتملت
السورة الكرمية على ذكر بعض األحكام العملية ومجلة من األصول الشرعية ،فقد تعرضت السورة جلميع مسائل العقيدة :اإلميان
باهلل تعاىل ومالئكته ورسله وكتبه واليوم اآلخر والقدر ،متناسقاً مع الظروف التبليغية يف زمن بعثة النبى  .واحلوار أصل يف
حماجة مجيع الكفار وكشف ما هم عليه من ضالل وتفنيد شبهاتهم وبيان العقيدة الصحيحة وإثباتها باألدلة والرباهني.
هذه السورة تصوير عن احلوار املنتظم والفين مع اخلصم الكافر الشتماهلا على األساليب املتنوعة يف تقويض دعائم الشرك
وترسيخ قواعد اإلميان ودحض شبه أهل الزيغ والضالل وإبطال ما كان عليه يف اجلاهلية من معتقدات فاسدة وتقاليد راكدة،
فللحوار فيها اللفتات األسلوبية امللحوظة اليت يظهر لنا تبيينها ذروة كالم اهلل  يف أسلوبيتها الطريفة وعنايته سبحانه وتعاىل
للظروف الفكرية واالجتماعية ملخاطيب القرآن .وما جيدر ذكره أن صور احلوار فيها تنقسم اىل سبعة وهي حوار اهلل تعاىل
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للمشركني ،وحوار املشركني مع الرسول ،وحوار إبراهيم  مع قومه ،وحوار الرسول  مع املشركني ،وحوار الرسول 
مع املؤمنني ،وحوار املالئكة مع املشركني ،وحوار اهلل  مع املؤمنني.
بعد تأمل دقيق يف هذه احلوارات السبعة يدرك انسجامها مع مقاصد السورة وأهدافها وحمورها وسياقها .ودور احلوار هو
ترسيخ أصول العقيدة الثالثة ،وهي« :التوحيد ،والنبوة ،واملعاد» يف ذهن املتلقي .وقد شغلت قضية التوحيد ووحدانية اهلل 
ونفي الشركاء عن اهلل سبحانه وتعاىل حيزاً كبرياً يف هذه الصور املختلفة للحوار يف السورة.
هذه احلوارات متباينة بتباين أطرافها وأهدافها .وهذه الصور للحوار واضحة جلية مع ما اشتملت عليه من دقائق املعاني
ولطائف املعارف وروائع األساليب البيانية .يرى اهلول والفزع الذي ميأل قلوب املشركني يف صور حوار املشركني مع اهلل  يف
مشهد القيامة من خالل استخدام صيغة القسم واألصوات املتزلقة يف احتجاجاتهم.
وقد جاءت صيغة «قل» متكررةً يف أكثر صور احلوار الوراردة يف السورة فهذه تشري إىل أهمية املوضوع وضرورة التنبّه إىل
مصاديقها وفيه وعيد وتهديد للكفار ،وإشارة إىل الوظيفة التبليغية للنيب  .يعدّ ذكرَ لفظة «قول» فى السورة من أدوات الوحدة
الفنية واملوضوعية بني السياقات الواردة فيها ،كما هو بارز يف هذه اآليات :قُلْ مَنْ  ...مِنَ الشَّاكِرِينَ  ،قُلِ اللَّهُ  ...ثُمَّ أَنْتُمْ
تُشْرِكُونَ  ،قُلْ هُو الْقَا ِدرُ َ ...وهُو الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ َعلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ  ...بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ،قُلْ أَنَ ْدعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ  ...إِلَى الْهُدَى ائْ ِتنَا قُلْ إِنَّ

هُدَى اللَّهِ  ...هُو الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( األنعام  12 :6ـ  ،)61حمور النص يف هذه السياقات هو التوحيد ،وقد أعطى تكرار صيغة
«قل» للنص وحدة معنوية وهي التوحيد وإيقاعاً شديداً خاصاً يضرب اآلذان وميحو عنها الوقر والغفلة.
استخدم اهلل سبحانه وتعاىل أساليب االستفهام يف احلوارات يف سورة األنعام حتى يقوّي املعنى ويؤكده للمتلقي املنكر أو الشاك
واستخدم صيغة «أرأيتم» أو «أرأيتكم» فيها خالل احلوار كثرياً ،ففي هذا األسلوب نوع من التنبية واألمر للتدبر يف حقانية اهلل 
ورسوله  وحقيقة البعث وفيه نوع من حتقيق الفعل الذي سأل اهلل تعاىل عنه ألنه جاءت على زنة املاضي ،فالفعل الذي يقع يف
املستقبل كأنه وقع يف املاضي وأخرب القرآن الكريم الكفار عن هذه احلقائق قائالً :قُلْ َأرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ  ...وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِنيَ ،قُلْ َأرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ ....ثُمَّ هُمْ يَصْ ِدفُونَ ،قُلْ َأرَأَيْتَكُمْ ِإنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَو جَهْرَةً هَلْ يُ ْهلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّالِمُونَ( األنعام  31 :6ـ .)32

استخدم القرآن الكريم االستفهام يف هذا السياق احلوارى ليكون أوقع يف النفس وأبلغ يف فهم احملاور ودعي إىل اقتناعه
وتسليمه .وإخراج الكالم بصيغة االستفهام أبلغ يف فهم املتعلم ،فإن اإلنسان إذا سئل عن مسألة ال يعلمها ثم أخرب بها بعد
االمتحان بالسؤال عنها فإن ذلك أوعى لفهمها واستيعابها وحفظها (الشرقاوي1321 ،هـ ،ص  .)31وقد استخدم اهلل سبحانه وتعاىل
أسلوب االستفهام الذي يؤكد املعنى يف ذهن املتلقي وينبهه على أهمية إطاعة اهلل  ودعوة رسله الذي هو السبيل الوحيد للسعادة
األبدية ويدعو املتلقي إىل التفكر والتدبر يف حقانية اهلل  ورسله واملعاد من خالل اإليقاع الصوتي لتكرار صيغة «قل» و«أرأيتم »
يف أساليب االستفهام.
إن احلوار يف بعض اآليات تسلية وتثبيت للنيب ألن اهلل  يتكلم مع النيب كصديق محيم وحبيب كريم ،فهو يرافقه وال
يرتكه وحيداً أبداً .يقول اهلل سبحانه تعاىل خماطباً النيب  :قَدْ نَ ْعلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ
الظَّالِمِنيَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ  وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ ْبلِكَ فَصَبَرُوا َعلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِ َكلِمَاتِ
ض أَوسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِنيَ  وَإِنْ كَانَ كَبُرَ َعلَيْكَ ِإعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْ َتطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْ َأ ْر ِ
فَتَأْتِيَهُ ْم بِآَيَةٍ وَلَوشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ َعلَى الْهُدَى َفلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَا ِهلِنيَ  إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
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يُرْجَعُونَ( األنعام  11 :6ـ  .)16يلقي على النيب اخلطاب املكرّر الذي يتجلى يف تكرار ضمري املخاطب «ك» جوّاً من األلفة
واالطمئنان ألنه يشعر بصورة غري مباشرة حضور اهلل  ومساعدته يف مجيع األحوال .ورد القرآن الكريم يف هذا السياق مصري
األنبياء السابقني ومصري خمالفيهم وذكر قصة جمادلة وخمالفة الكفار مع الرسل يف العصور املاضية وصرّح أن احلق ونيب احلق هو
املنتصر وإن كان يواجه املشاكل واملصائب الكثرية يف هذا الطريق.
 .1نتائج البحث
من أهم ما توصل إليه البحث من النتائج ما يلي:
ـ أبرز الظواهر األسلوبية يف السورة هو ظاهرة التكرار ،والتقديم والتأخري ،واالستفهام ،وااللتفات ،واحلوار .ومعدل تكرارها
يف هذه السورة يشري إىل دورها اهلام يف تبيني وتأكيد املوضوع األساس فيها وهو التوحيد.
ـ برز التكرار املفيد لأللفاظ أو السياق بصورة ملحوظة يف السورة وقد ساهم يف إبراز التناسق والوحدة املوضوعية فيها والتأكيد
على أصول العقيدة الثالثة؛ التوحيد والنّبوة واملعاد.
ـ يفيد التقديم اللفظي واملعنوي احلصر واالختصاص ويثري أفكار املتلقني وهما سبب لتنشيط وفاعلية النص.
ـ أسلوب االستفهام يصوّر إنكار الكفار حلقانية اهلل  ودينه وقبح عملهم ،كما يفيد التباين واالختالف الكثري بني احلق
والباطل وبني حياة الكافر واملؤمن ويقرّر حقانية اهلل  واملعاد يف نفوس املخاطبني .هذا أسلوب يعطى للسورة طابعاً قريباً بالطابع
القصصي والذي ميحو امللل عن املتلقي ويدعوه إىل التفكر والتأمل يف اآليات.
ـ لقد تنوع أسلوب االلتفات يف سورة األنعام ليضفي على البناء الفين عناصراً مجالية ويثري النص يف مالمح الشدّ واجلذب
واإلثارة .ومن أكثر أساليب االلتفات استخداما يف السورة االلتفات من التكلم إىل الغيبة والغيبة إىل التكلم.
ـ أدّى أسلوب احلوار يف السورة دورا هاما يف بيان توحيد اهلل  ،فامتزج احلوار بالتصوير احلقيقي حتى أدّى دوره التبليغي
لرسالة النيب  ،فهو من أدوات االنسجام والربط بني املقاطع املختلفة يف السورة.
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