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The Features of Tactile Images in the Holy Quran; a case study of Initial one
third of Quran
Khodadad Bahri

Abstract:
Sense is the first thing which helps the scholar to create technical images; because he
elicits his images from different sources and then he synthesizes them to create his
piece of literature; therefore modern literary criticism surveys the relation between
technical images with five senses. Based on this credit, images were divided into
seeing, hearing, taste, smell and touch. The meaning of touch image is all the images
that get their material from things which are perceived through touching. In other
words, they are images which demonstrate things like: heat, coldness, wet, dry,
smoothness and concentration, etc. This study surveys the images related to five
senses in the initial one third of the Holy Quran to reveal the hidden beauty of the
verses and to discover the methods which is used in the Holy Quran to portray
everything which is related to sense. This study has focused on the fact that how
touch images made by using the declarative techniques have been expressed in the
Quran. Besides, it has a passing reference to the actual images that portray touch
evidence. The researcher, in this research, has applied descriptive and analytical
methods.The most prominent results obtained are: a) most of touch images,
particularly actual images, are intended to describe the fire which is provided by
Great God for the opponents and pagans, b) most of declarative images which
portray touch evidence are intended to demonstrate images which are perceptible and
tangible in terms of concept and intentions to make them understandable for human’s
mind and to place it in his heart, c) in its similes and metaphors, the Holy Quran has
used perceptible things which human has faced in his environment and has perceived
with his senses and at the same time has the most connection and closest association
with the intended intentions, and d) most allusions which are somehow associated
with touching have been used for things which hiding them is decent and uttering
them is indecent.
Keywords: Declarative Images, Sense Images, Tactile Images, the Holy Quran,
Initial one Third of Quran
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خصائص الصور اللمسية يف القرآن الكريم
الثلث األول منوذجاً

1

خداداد حبري *
امللخّص
إنّ احلس أوّل معني لألديب يف إبداع صوره الفنيّة ،إذ إنّه يلتقط به موادّ صوره من جماالت خمتلفة ثم ميزج بعضها ببعض يف خلق أثره األدبي؛
لذلك قام النقد األدبي احلديث بدراسة ارتباط الصور الفنية باحلواس اخلمس الظاهرة .فانقسمت الصور بهذا االعتباار إ الصاور البصارية،
والسمعية ،والذوقية ،والشمّية ،واللمسية.
إنّ املراد من الصورة اللمساية ،لا صاورة ،تأخاذ موادّهاا ممّاا يادر بااللمس ،أي تصاوّر مادرلات لااحلرارة ،والاوودة ،والرطوباة،
واليبوسة واللطافة ،والكثافة وأمثاهلا.
تهدف هذه املقالة إ دراسة الصور اللمسية يف الثلث األول من القرآن الكاريم؛ للقااا الضاوا علا

الياات ،تكمان وراا اتياات،

والوصول إ األساليب اليت وظّفها القرآن الكريم لتصوير ما يرتبط بقوّة اللمس .تر ّلزَ حبث هذه الدراسة عل ليفية جتلي الصور اللمسية يف
القرآن الكريم عو فنون بيانية وظّفها الذلر احلكيم ،وفيه إشارة عابرة إ الصور احلقيقية اليت تصور املدرلات اللمساية .اعتماد الباحاث يف
هذه الدراسة عل املنهج الوصفي والتحليلي.
توصّ البحث إ نتائج أهمها ما يلي1 :ا إنّ لثريا من الصور القرآنية املرتبطة باالقوة اللمساية ،خاصاة احلقيقياة منهاا ،جااات لوصا
عذاب نار ،مهّدها اهلل للمعاندين واملشرلني؛ 2ا جاات لثري من ال صور البيانية اللمسية لرتسيم صورة حمسة ملموسة من املعاني واألغراض
لتقريبها من ذهن السامع ،وتثبيتها يف قلبه؛ 3ا إنّ القرآن الكريم اختار املشبّه به يف التشبيه واالستعارة من األمور احلسية اليت واجهها النسان
يف بيئته ،وأدرلها حبواسه ،واليت بينها وبني األغراض أقرب املناسبة ،وأشادّ االرتبااط؛ 4اا إ ّن لاثريا مان الكناياات يف هاذا البااب ،جااات
لإلشارة إ ما حيسن سرته ،ويستقبح ذلره من العورات.
املفردات الرئيسية :الصور الفنية ،الصور احلسية ،الصور اللمسية ،القرآن الكريم ،الثلث األول من القرآن
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1ا املقدمة
إنّ القرآن الكريم معجزة إهلية ماثلة أمام البشرية منذ نزوله عل قلب الرسول  ،وانتثار رائحة نشره باني األناام ،وهاو الاذي جتلّا ،
خبالف غريه من املعجزات الهلية ،يف قوالب ألفاظ تنطوي عل املعاني الكبرية اليت تتضمن سعادة البشر يف دنياه وأخاراه .إنّاه أعجاز
البشر عن التيان مبثله يف فصاحة ألفاظه ،وبالغة تراليبه ،إضافة إ علوّ ما احتوت عليه ألفاظه وتراليبه من األخبار ،والقصص،
واحلكم ،والوعد والوعيد ،وغريها مما يضيا طريق النسان؛ لذلك قام املسلمون بدراسة القرآن منذ نزولاه دراساة ،تعاا جوانباه
املختلفة ،منها بالغته اليت عاجلوها عل أساس فنون ثالثة أبدعوها وهي :املعاني والبيان والبديع.
من الدراسات اليت ترتبط بعلم البيان ،ما يقوم مبعاجلة الصور عل أساس ارتباطها باحلواس اخلمس الظاهرة ،فقد قام
الدارسون بالبحث عن ليفية صور ،ترتبط حباسة البصر ،أو السمع ،أو الذوق ،أو الشمّ ،أو اللمس .فقد قاموا بدراسة هذه
الصور يف آثار الشعراا دراسات ،قد تكون مستقلّة ،وقد تكون ضمن دراسات أخرى .فال بدع أن تدرس الصور القرآنية عل
أساس ما ذلر ،وهو لتاب ال يقدر النس واجلنّ أن يأتوا مبثله ،ولو لان بعضهم لبعض ظهريا .فنجد دراسات خمتلفة ،تعا الصور
الفنية القرآنية عل أساس ارتباطها باحلواس ،غري أنّي وجدت دراسة ارتباطها بالقوة اللمسية بعيدة عن أقالم الدارسني؛ لذا اختذها
هذا البحث حموراً الهتمامه لإلجابة عن األسئلة التالية:
ا ه هنا ارتباط بني الصور اللمسية واملوضوعات واألغراض اليت يتكلم عنها القرآن الكريم
ا لي يصوّر القرآن الكريم ما يرتبط بقوة اللمس
ا ما هي الفنون البيانية اليت وظّفها القرآن الكريم لتصوير املعاني يف صور ترتبط بقوة اللمس
2ا خلفيّة البحث
رغم أ ّن مصطلح الصورة الفنية جديد نسبياً ،البحث عن

اليات القرآن الكريم ،والصور احلقيقة واجملازياة فياه قاديم جادّا ،يكااد

يص إ عهد الرسول .انتشر البحث عن هذا األمر بني علماا املسلمني وخاصة بعد أن وضاعوا علام البالغاة وبوّباوا أبوابهاا .فااهتمّ
علماا البالغة بهذا األمر اهتماما بالغا .فقد أخذوا أمثلة لاثرية مان آياات القارآن وقااموا بدراساة

الياتاه لبياان جاناب مان جواناب

إعجازه ،وألّفوا لتبا خمتلفة يف ذلك من أهمّها دالئ العجاز وأسرار البالغة للجرجاني.
وأمّا يف الدراسات املعاصرة ،فقد ورد البحث عن الصور الفنية يف الذلر احلكيم يف لتاب التصوير الفين يف القارآن الكاريم لسايد
قطب ،حيث تكلم املؤل عن التخيي احلسي ،وجتسايم املعااني ،وجتسايدها ،واحلرلاة يف التصاوير و . ...لكان رغام قيماة مباحاث
الكتاب الثمينة ،الجند فيه حبثاً مستقال حول الصور احلسية عل حدها إالّ ما ذلر ضمن أمثلة جتسيم املعاني .وقد ورد هذا البحث يف
لتاب وظيفة الصورة الفنية يف القرآن لعبد السالم أمحد الراغب ،حيث قام الباحث فيه بالبحث عن أناواع الصاور يف القارآن ،منهاا
الصور املفردة ،والصور السياقية ،والصاور املتقابلاة،لما يقاوم بالبحاث عان الوظيفاة الفنياة ،والوظيفاة العقلياة ،والوظيفاة الدينياة
للصورة الفنية ،غري أ ّن لتابه خا ٍل من حبث عن الصور احلسية.

ومن الدراسات اليت ورد البحث عن الصورة اللمسية خالل حبوثها لتااب الصاورة الفنياة يف املفضاليات؛ أمناطهاا وموضاوعاتها
ومصادرها ومساتها الفنية لزيد بن حممد بن غامن اجلهيين طبع عام 1425ق .اختص املؤلّ سبع صفحات من لتابه بذلر منااذج مان
الشعر اجلااهلي ،ورد فياه هاذا الضارب مان الصاور .ومنهاا أطروحاة دلتاوراه خلاداداد حباري عنوانهاا الصاورة الفنياة يف شاعر املتان
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والشري الرضي؛ الفخر منوذجا نوقشت عام 1311ش .قد أت الباحاث يف أطروحتاه بنمااذج مان الصاور اللمساية يف شاعر املتان
والشري الرضي ضمن حبثه عن الصور احلسية .ومنها مقالة «الصورة احلسية يف شاعر فهاد العساكر» لشايماا عثماان حمماد ،نشارتها
جملّة أحباث البصرة عام 2111م .التفت الباحثة لسابقيها بذلر بعض مناذج من الصور اللمسية يف شعر الشاعر.
ف بناا عل معلوماتي مل يادرس أحاد مان الدارساني موضاوع الصاورة اللمساية ،ال يف القارآن الكاريم ،وال يف أيّ أثار أدباي آخار
دراسة مستقلة ،فهذا موضوع خليق بالدراسة خاصة يف القرآن الكريم؛ لذا اختذته حموراً الهتمامي.
3ا منهجية البحث
يهدف هذا البحث ،بعد تأطري مفهوم الصورة اللمساية ،إ الكشا عان أبعادهاا يف آياات الاذلر احلكايم ،لماا يكشا عان أناواع
صور ،تصوّر ما يرتبط باللمس حقيقية لانت أو بيانية؛ ولا ذلاك وفقاا للمانهج الوصافي والتحليلاي .إنّ الدراساة تشام األجازاا
العشرة األو من القرآن الكريم ،وحتديداً من بداية سورة الفاحتة إ ختام اتية الثانية والتسعني من سورة التوبة.
 4ا الصورة احلسية ودورها يف خلق األثر األدبي
الصورة احلسية «هي متثيل فيزيائي لشخص أو حيوان أو شيء ،يُرسم أو يُنحت أو يُصوّر حبيث يكون مرئيا ،ومثل ذلك االنطباع الذهين أو التشابه
املتصور الذي ينبع من كلمة أو عبارة» (التنوجي1111 ،م ،ص .)512
إنّ للحواس دوراً أساسا يف بناا الصورة الفنية ،لما هلا أثر حيوي يف حياة النسان؛ ألنّ الدرا احلسي «هو أساس العمليات العقليةة،
وهو يعين الفهم أو التعقّل بواسطة احلواسّ ،وذلك كإدراك ألوان األشياء وأشكاهلا وأحجامها وأبعادها بواسطة البصر ،وكإدراك األصوات والنغمات

بالسةةمع ،وإدراك الطعةةو بالةةذو  ،والةةروائ بالش ةمّ ،وملم ة األشةةياء بةةاللم » (عتيااق1112 ،م ،ص  .)61حينمااا ياادر النسااان حبواسااه
املاادرلات احلسااية ،ختتاازن هلااا صااورة يف ذالرتااه ،أو يف تصااوره حسااب تعاابري عباادالعزيز عتيااق (املصاادر نفسااه ،ص ،)61أو يف اخليااال
األولي لما عبّر عنه لولردج (بدوي ،بال تا ،ص  .)156ولذالرة النسان أو تصوره قابلية االحتفاظ بالتجربة واملعرفة واستدعائها عند
اللزوم (الدباغ1116 ،م ،ص  ،)151وهذا ما يُس ّم بالصورة الذهنية؛ واملراد منها « عةودة اححساسةات ا الةذهن مةع يةاي األشةياء الة
تثريها أو تعبّر عنها» (وهبه واملهندس1114 ،م ،ص  .)221فهي صورة مستمدّة من عم احلواس (بلغيث2111- 2111 ،م ،ص .)11

فااّ ّن احلااس أوّل معااني لألديااب يف إبااداع صااوره الفنّيااة؛ ألّنااه يلااتقط بااه مااوادّ صااوره ماان جماااالت خمتلفااة ،أهمّهااا البيئااة الطبيعيااة
م يصاوغ منهاا صاوره علا قادر قدراتاه الذاتياة وماا تعلّماه مان بيئتاه األدبياة والثقافياة (حباري،
واالجتماعية ،فيختزنها يف ذالرته ،ثا ّ

1311ش ،ص  .)255إنّه حينما يريد التعبري عن جتاربه الشعورية ،حياول أن جيسّد ما يف نفسه للمتلقي ،وال يتيسّر لاه ذلاك إالّ بصاور
خمتزنة يف ذهنه مطابقة ملا اختزن يف ذهن املتلقّي.
اهتم النقد األدبي احلديث بالعالقة باني احلاواس والصاور الايت أبادعها األدبااا .فقاد صانّفها حبساب املادرلات الايت يُساتم ّد منهاا
عناصارها إ  :البصاارية ،والساامعية ،والذوقيااة ،والشااميّة ،واللمسااية .ومل يكتا بااذلك ،وإنّمااا قااام بدراسااة صااور ،امتاازج فيهااا
مدرلات حاسّة حباسة أخرى وهذا ما أُطلق عليه اسم تراس احلواس (.)Correspondant
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5ا الصورة اللمسية
عل أساس ما مض يف تعري الصور احلسية ،ميكننا أن حندّد املراد من الصورة اللمسية يف أنّهاا لا صاورة تأخاذ موادّهاا ممّاا يادر
باللمس؛ لذا ذهب اجلهيين إ أنّها « كل صورة اعتمدت ا بنائها على حاسة اللم » (1425ها ،ص .)244

إنّ قوّة اللمس تدر احلرارة ،والوودة ،والرطوبة ،واليبوسة ،وهي اليت تسام بأوائا اوسوساات وأوائا امللموساات ،لماا
تدر اللطافة ،والكثافة ،واللزوجاة واهلشاشاة ،واجلفااف ،والبلاة ،والثقا  ،واخلفاة ،واملالساة ،واخلشاونة ،واللاني ،والصاالبة
(التهانوي1116 ،م ،ص .)1414

واجلدير بالذلر أنّ الصور اللمسية ال تنفص متاماً عما يدرله البصر ،فهما مقرتنان إال ندرة ،فنجد ظالل الصاور البصارية علا
الصور اللمسية غالبا؛ لذا سأقوم يف هذه الدراسة مبعاجلة آياتٍ ،الغرض األول منها تصاوير املعااني واألغاراض يف صاورة ماا يادر

بق اوّة الالمسااة ،وإن لاناات مرتبطااة بقااوة البصاار نوعااا مااا .وجعلاات حمااور دراسااة املاادرلات اللمسااية مااا ذلااره التهااانوي يف لشاااف
اصطالحات الفنون وهي اليت ذلرتها آنفا.
6ا الصور اللمسية يف القرآن الكريم
وردت الصور اللمسية يف القرآن الكريم بشكلني اثنني :حقيقية وبيانية .إنّ املراد من الصور البيانية أو الفنية هي الايت تبايّن األغاراض
واملعاني بتوظي الفنون البيانية الثالثة ،وهي التشبيه ،واجملاز ،والكناية .واملراد من الصور احلقيقية هاي الايت تبيّنهاا بادون اساتخدام
الفنون املذلورة.
6ا  1الصور احلقيقية
إنّ الصور احلقيقية يف القرآن الكريم لثرية ،وهي تبيّن األغراض واملعاني الهلية يف صور مباشرة ،ويف أحسن تقاويم .جناد لاثريا مان
الصور احلقيقية املتعلقة بقوة الالمسة يف اتيات اليت ختو عن عذاب الكافرين واملعاندين يف يوم يبعثون ،واليت تص نارا يصلونها،
كنْذتُمْ
ك َنذْْ ُمْ ِل َأ ْن ُفسِذكُمْ َفذَُوُُو مَذا ُ
جنُوبُهُمْ وَظُهُو ُرهُمْ َهذ ََ مَذا َ
مث قوله تعا َ  :يوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُ ْكوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ ُ
َُ ْك ِنُْونَ( التوبة  .)35 :1وجناد بعضاها يف اتياات الايت تابني األحكاام الهلياة ،مثا قولاه تعاا  :فَتَيَمَّمُذو صَذِِي اً طَيِّباذا فَا ْمسَذحُو
ُو غَفُوراً ( النساا  .)43 :4وقد وردت بعضها ضمن القصص القرآنية ،لقوله تعا َ  :ولَمَّا رَجَعَ
ِبوُجُوهِكُمْ َوأَيًِْيكُمْ إِنَّ للَّهَ كَانَ َعف ًّ

جذ ه ُ ِإلَ ْيذهِ...
خيذهِ يَ ُ
خذََ ِبذ َأْ ِ أَ ِ
سذفاا َُذا َ بِ ْئسَذمَا خَ َلفْتُمُذونِي مِذ ْ بَ ِْذ ًِ َأعَجِلْذتُمْ أَ ْمذ َ رَبِّكُذمْ َوَأ ْلقَذى ْلذ َأ ْلوَ َ َوأَ َ
ضذبَانَ َأ ِ
مُوسَذى ِإلَذى َُوْ ِمذهِ غَ ْ

(املائدة  .)151 :5إنّ هذه اتيات وما شابهها ال تتضمّن شيئا من الصور البيانياة ،فدراساتها تطلاب جمااال آخار ،غاري هاذه املقالاة الايت
ترتلّز عليها.
6ا 2الصور البيانية
املراد من الصور البيانية ،لما م ّر سابقا ،هي الايت تعارض األغاراض والعواطا باساتخدام الفناون البيانياة ،وهاي التشابيه ،واجملااز
بأنواعها ،والكناية .يعرض املقال الصور التشبيهية أوال ،ثم الصور اجملازياة ،وأخارياً الصاور الكنائياة وفقااً لرتتياب مباحثهاا يف علام
البيان.
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6ا2ا 1الصور التشبيهية
إ ّن التشبيه ف ّن يكاد ال خيلو منه أثر أدبي ،نظما لان أو نثرا؛ ألنّه مان أهام طارق تصاوير األغاراض واملشااعر ،يساتخدمه الشااعر أو
الكاتب ألغراض خمتلفة من أهمّها ما ذلره أبو هالل العسكري« :إخراج ما ال يقع عليه احلاسة» ( 1311ها ،ص  ،)111أي إخراج غاري
اوسوس إ ما يُدرَ باحلس.
القرآن الكريم مليا بصور تشبيهية ،تضع املعاني اليت ال يدرلها احلس يف صورة حمساة ،منهاا هاذه األمثلاة الايت متثا املعااني يف
صورة ملموسة:
َشذذقَّ ُ
َجذ ُ ِم ْنذهُ ْل َأنْ َهذذارُ َوإِنَّ ِمنْهَذا لَ َمذذا ي َّ
جذذارَ ِ لَمَذا يَ َتف َّ
سذوَ ا َوإِنَّ مِذ َ لْحِ َ
شذًه َُ ْ
جذذارَ ِ أَوْ َأ َ
اا ُ ثذذمَّ َُسَذ ْ ُُ ُلذذوبُكُمْ ِمذ ْ بَ ِْذًِ َذ ِلذ َ فَ ِهذيَ كَالْحِ َ
خشْيَةِ للَّ ِه وَمَا للَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا َُِْمَلُونَ( البقرة .)14 :2
خ ُجُ ِمنْهُ لْمَاءُ َوإِنَّ ِمنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِ ْ َ
فَيَ ْ

إنّ التشبيه يف هذه اتية يصوّر القياس بني قلوب بين اسرائي من جهة خلوّها عن العطوفاة والرمحاة وباني احلجاارة ،وهاي رماز
القساوة والشدة .فكما ترى ،شبّهت اتية ابتداا

ود قلوبهم باحلجارة ثمّ بشيا أشد منها قسوة .وبذلك فضّلها عل قلاوبهم ،ثامّ

ذلرت اتية وجوه تفضاي احلجاارة علا قلاوبهم ،وهاي أنّهاا رغام صاالبتها وشادتها ،قاد تنفجار فيخارج مناه املااا ،وجياري منهاا
األنهار ،ومنها تهبط من خشية اهلل .فتاوحي بالغاة التشابيه إ أ ّن قلاوبهم الايت ال ختشا اهلل وال ختشاع لاه ،رغام اتياات البااهرات
والدالئ واملعجزات ،أشد منها قسوة ،فال رجاا هلدايتها.
بهذا التشبيه ،جعلت اتية ذهاب اللني والرمحة من قلوبهم يف صورة شايا حمساوس ملماوس ،واجهاه النساان صابا ،مسااا،
رأى صالبته ببصره ،وملسها بيده .واملشبّه به مناسب أشادّ املناسابة لبياان قسااوة قلاوبهم .إنّ التشابيه صاوّر عناادهم وجلااجهم مقابا
آيات اهلل ومعجزات األنبياا خري تصاوير؛ ألنّاه ،مان جهاة ،جعلاها يف صاورة احلجاارة وماا أشا ّد منهاا صاالبة لاحلدياد ،وهماا مان
أصلب املواد يف الطبيعة ،ومن جهة أخرى ،املشبّه به ممّا ملسه أيدي املخاطب ورآه عيونه.
وال خيف أنّ اتية تضمّنت استعارة مكنية قبا التشابيه ،حياث شُابّهت قلاوبهم باحلجاارة لنبوهاا عان التاأثر بالعظاات والعاو ثام
حذفت وأُسندت "القسوة" اليت ختتص بها إ القلوب .وبذلك مهّدت االستعارة الطريق للقياس باني القلاوب وباني احلجاارة؛ ألنّهاا
صورّت القلوب ،وهي من اللحم يف صورة شيا ،له قسا اوة وصاالبة لاحلجاارة أي جعلتهاا يف صاورة شايا ،بينهاا وباني احلجاارة
وجه مشرت  ،ثمّ قامت بقياس ذلك الوجه بينهما .وهنا استعارة مكنية أخرى يف ختام اتياة حياث عبّار باخلشاية ،وهاي لإلنساان،
عن انقياد احلجارة ألمر اهلل تعا للداللة عل أنّ احلجارة رغم قسوتها منقادة هلل تعا  ،وأمّا هؤالا فال ينقادون له.
إنّ هذه اتية ،وفيها صور لبيان عدم انقياد اليهود وعدم عملهم مبا أمر اهلل ،جاات يف مناسبة تامّة تيات الاا 41إ الاا  13الايت
تبيّن لفر اليهود وجلاجهم رغم أنّ اهلل فضلهم عل العاملني ،وأنعمهم نعما مل ينعمها غريهم .فّ ّن لفر قوم أغرقهم اهلل يف حبار آالا،
منها النجاة من أعداا يسومونهم سوا العذاب ،ونزول املائدة من السماا ،والعفو عن خطيئاتهم عادّة مارات ،ال خياو إالّ عان جلااج
ال مثي له ،وقساوة ال نظري هلا.
خ ِ فَمَثَلُهُ كَمَثَذلِ
ا يَا أَيههَا لََِّي َ آَ َمنُو لَا ُ ْبطِلُو صًَََُاُِكُمْ بِالْمَ ِّ َو ْلأَذَى كَالَّ َِ ُي ْنفِ ُ مَالَهُ رِئَاءَ لنَّا ِ َولَا ُيؤْمِ ُ بِاللَّهِ َو لْ َيوْمِ ْلآَ ِ
كسَبُو وَ للَّهُ لَا يَهْ ًِ لْ َقوْمَ لْكَا ِف ِي َ( البقرة .)264 :2
ص ْفوَ نٍ عَلَيْهِ ُ َ بٌ َف َأصَابَهُ وَ بِلٌ فَ َت َكَهُ صَلْ اً لَا َيقْ ًِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا َ
َ

ينه القرآن الكاريم املاؤمنني يف هاذه اتياة مان إبطاال صادقاتهم باامل ّن واألذى لماا يُبطَا إنفااق املناافق الاذي يياذل أموالاه رئااا
الناس ،ال ابتغاا مرضاة اهلل وثواب اتخرة ،ث ّم يصوّر أمواال ينفقه املنافق .لذلك يرسم تصويرا ،يأخذ موادّه من الرتاب والوابا أي
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املطر الشديد الضخم القطر (أنيس وآخرون1312 ،ش ،ص  ،)1111والصفوان وهو الصاخر األملاس (نفساه،ص  ،)511وللّهاا ممّاا رآه
البشر يف بيئته وملسه جبلده .فيشبّه أمواال ،يبذله املنافق رئااا بصاخرة ملسااا علياه تاراب رقياق ،ينازل علياه مطار شاديد عظايم القطار
فيزي الرتاب لله عن وجهها حبيث تبق ملساا صقيلة دون أن تنفاع شايئا مان الوابا  ،وباذلك يهادر املطار الاذي ختضا ّر باه األرض
الطيبة وتنبت به األشجار والثمار لنزوله عل مكان غري صاحل لإلنبات .فرغم:
« أن املطر وخاصة وابله هو السبب البارز حلياة األرض ،واخضرار وتزيينه ا بزينة النبات ،إالّ أن الرتاي إذا وقع على الصفوان الصلد،
ال يستقرّ ا مكانه عند نزول الوابل ،بل يغسله الوابل ،ويبقى الصلد الذي ال جيذي املاء ،وال يرتبى فيه بذر النبات .فالوابةل وإن
كان من أظهر أسباي احلياة والنموّ وكذا الرتاي ،لكةن كةون ا ةل صةلدا يبطةل عمةل هة ذين السةبب مةن ةري أن يكةون الةنقص
والقصور من جانبهما فهذا حال الصلد .وهذا حال املرائي ،فإنّه ملا مل يقصد من عمله وجه اهلل ،مل يرتتب على عمله ثواي ،وإن كان
العمةةل كاحنفةةا ا سةةبيل اهلل مةةن األسةةباي البةةارزة لرتتةةب الثةةواي ،فإنّةةه مسةةلوي االسةةتعداد ال يقبةةل قلبةةه الر ةةة والكرامةةة»
(الطباطبائي1111 ،م ،ج  ،2ص .)314

واجلدير بالذلر أنّ هذه اتية اليت تدلّ عل ذهاب شيا حبيث مل يبق منه ملا يدر بالبصار أو يلماس بااللمس ،جااات يف مقابا
للذهُ
شذاءُ وَ َّ
سنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَ للَّهُ يُضَاعِفُ لِمَذ ْ َي َ
سنَابِلَ فِي كُلِّ ُ
آية مَثَلُ لََِّي َ ُي ْن ِفقُونَ أَ ْم َو لَهُمْ فِي سَبِيلِ للَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ َأنْبَ َت ْ سَبْعَ َ

َو سِعٌ عَلِيمٌ( البقرة )261: 2؛ وهي ختو عن تكثري ما ينفقه النسان يف سبي اهلل وتضاعيفه مضااعفة لاثرية .فمقابلاة رباح النفااق يف
سبي اهلل خبسارة النفاق رئاا ترغّب النسان يف النفاق يف سبي اهلل واالجتناب عن بذل أمواله يف سبي  ،ال نفع فيه ال يف دنيااه وال
يف أخراه.
للذهُ َولَكِذ ْ
حذ ْ َ َُذوْمٍ ظَلَمُذو َأ ْن ُفسَذهُمْ َف َأهْلَكَ ْتذهُ وَ َمذا ظَلَمَهُذمُ َّ
صذ َأصَذا َب ْ َ
ذ مَثَلُ مَا ُي ْن ِفقُونَ فِي هََِ ِ لْحَيَا ِ ل هًنْيَا كَمَثَذلِ رِيذ ٍ فِيهَذا ِ
َأ ْن ُفسَهُ ْم َيظْلِمُونَ( آل عمران .)111 :3
ختو اتية عن ضياع ما ينفقه الكفار يف الدنيا من أمواهلم « ا املكار واملفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ب الناس ال يبتغون بةه وجةه

اهلل [...أو عن ضياع] ما كانوا يتقربون به إىل اهلل مع كفرهم» (الزخمشري2111 ،م ،ص  .)111إنّ التمثي يصور للناس فساد ما ينفقه الكفاار
يف هذه الدنيا ،مهما بالغوا يف ذلك ،وأسرفوا فيه .إنّ املشبه يف التمثي لفار ،يبذلون ما بأياديهم يف دنيااهم ،أو يف خترياب ديان اهلل،
واملشبّه به قوم ،هلم زرع ،يصيبه ريح فيها صرّ أي برد شديد (ابان منظاور1112 ،م،ج  ،1ص ،)321وجتعلاه حطاماا قبا أن يساتغلوه
وجينوا من مثاره .يوحي التشبيه إ أنّ الكفار الذين ينفقون يف هذه الدنيا ال حيصدون يف أخراهم إالّ احلسرة عل ما باذلوه يف الادنيا،
لما ال يبق لذلك القوم إالّ احلسرة عل ما فقدوا .وممّا يستنبط من هذا التمثي أنّ النسان تزداد حسارته علا ماا فقاد ،حينماا باذل
غاية جهده يف االهتمام به .فّ ّن الكفار الذين ألثروا البذل يف الدنيا تزداد حسارتهم علياه ،لماا يازداد الازارع حسارة بقادر ماا باذل يف
االهتمام بزرعه.
إنّ مواد التمثي يف هذه اتية ممّا رآه النسان يف حياته وشعره جبلده .إنّه شعر بالريا ،الباردة جبلده ،ورأى آثاار خرابهاا يف الازروع
واألشجار والثمار بعينه ،فيشعر ما يصوّره التمثي بلحماه ودماه ،وياتمكّن يف نفساه أشاد متكاني .فاال غارو أنّ عارض هاذه الصاورة
اوسوسة امللموسة ممّا ينفقه الكفار يف احلياة الدنيا هلا أثرها عل املخاطب.
6ا2ا 2الصور اجملازية
قد يستخدم القرآن الكريم األساليب اجملازية لبيان األحكام أو األحوال أو غريهما؛ لذا نواجه صورا جمازية لاثرية يف آياتاه الشاريفة،
بعضها مبنية عل التشبيه ،وبعضها عل عالقات أخرى بني املعن املنقول عنه واملنقول إليه.
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ا اجملاز املرس
من مناذج الصور اجملازية اليت تتعلق نوعا ما بالقوة اللمساية قولاه تعاا  :إِنَّ َّلذَِي َ َيذأْكُلُونَ أَ ْمذ َو َ لْيَتَذامَى ظُلْ امذا إِنَّمَذا َيذأْكُلُونَ ِفذي
ري ( النساا .)11 :4
ُبطُونِهِمْ نَا ار َوسَيَصْ َلوْنَ سَِِ ا

قد عبّر القرآن الكريم عن أموال اليتام با«النار» جمازا لكونها مسببة عن أللاها ظلماا أو باعتباار ماا ياؤول إلياه أمار اتلا  .و ُقيّاد
األل بكونه يف البطون رغم أنه ال يكون إالّ فيه؛ ألنّه،لما جاا يف جممع البيان ،توليد وذلاك مثا أن يقاال نظارت بعايين ،وقلات
بلساني ،وأخذت بيدي ،ومشيت برجلي (الطوسي2115 ،م ،ج  ،3ص.)23

توحي بالغة اجملاز إ لزوم تر أماوال اليتاام  ،ورعاياة النصااف بهام ،واالجتنااب مان تضاييع حقاوقهم؛ إذ إ ّن اهلل سابحانه
يصوّر أل أمواهلم ظلما ،لنار ناجتة عنه ،يأللونها وميألون منها بطونهم .والتأليد عل لون األل يف البطون ،إضافة إ الشاارة
إ أنّ النار تقع يف البطون لما أدخلوا أموال اليتام فيها ،لإلشارة إ الفرق البيّن بني النار إذا لانت يف اجلوار ،اخلارجية وبينها إذا
لانت بني الضلوع .فّنّها إذا أحرقت األعضااا اخلارجياة ربّماا ختلّصات النساان مان حرقتهاا وسالمت منهاا ساائر أعضاائه ،وأمّاا إذا
ب أثار حرقتهاا يف متاام اجلسام ،واألمار
أحرقت األعضاا الواقعة بني الضلوع لاملعي والكبد و ...فاال ياتخلص منهاا النساان وإنّماا د ّ
الذي جيدر بالذلر أنّ اهلل صورّ أل أموال اليت ام لالنار ال لشيا مؤمل آخر ،ووعادّهم باأنهم سيصالون ساعريا؛ ألنّاه لايس جلسام
النسان عذاب أش ّد إيالما من النار ،واهلل أعلم.
6ا2ا 3الصور االستعارية
االستعارة بنوعيها :التصرحيية واملكنية مان أبارز مظااهر الصاور الفنياة يف القارآن الكاريم لتصاوير املعااني واألغاراض .واساتخدمهما
القرآن الكريم لتصوير بعض ما يرتبط بقوّة اللمس ،لما استخدمها يف مواضيع أخرى.
ا االستعارة التصرحيية
فيما يلي مناذج من توظي االستعارة التصرحيية لتصوير املعاني يف صورة مدر يدرله قوّة اللمس:
طنَذا فِيهَذا َوهُذمْ يَحْمِلُذونَ أَ ْو َز َرهُذمْ عَلَذى
سذ َ َُنَا عَلَذى مَذا َف َّ ْ
ح ْ
لسذاعَةُ بَغْ َتذةا َُذالُو يَذا َ
جذاءَُْهُمُ َّ
س َ لََِّي َ كَََّبُو بِ ِلقَاءِ للَّهِ حَتَّى إِ َذ َ
خِ
ا َ ًَُْ
ظُهُو ِرهِمْ َألَا سَاءَ مَا َي ِْرُونَ( األنعام .)31 :6

تبيّن اتية تبعة من تبعات إنكار املكذّبني البعث ،وهو أنّ الساعة تفاجئهم فينادون باحلسرة عل تفريطهم يف الدنيا ،وتتمثّ هلام
أوزارهم وذنوبهم ،وهم حيملونها عل ظهورهم ،وهو أشقّ أحوال النسان وأردأهاا (الطباطباايي1111 ،م ،ج  ،1ص  .)51فقاد عبّار
القرآن الكريم عن الذنوب بالوزر وهو احلِمْ الثقي (ابن منظور1112 ،م ،ج  ،15ص .)214فا«الوزر» استعارة لتبعات إنكاار املكاذبني
وذنوبهم ،وهاذا التعابري يصاوّرها للمخاطاب لعابا ثقيا  ،يثقا عااتق النساان .ومل يكتا بهاذا ،وإنّماا رشّاح االساتعارة بقولاه
«يزرون» املناسب للحم ال للذنوب؛ للداللة عل تناسي التشبيه .فكأ ّن الاذنوب هاي األوزار الايت حتما علا عااتق النساان ،ال
شيا شبيه بها.
إنّ

طنَا فِيهَذا
س َ َُنَا عَلَى مَا َف َّ ْ
ح ْ
لة وهم حيملون أوز رهم حال للضمري يف «قالوا» فالقول مقيد باحلال مبعن أنّ قوهلم يَا َ

مقيد حبالة قد حُمّ عليهم أوزارهم .بناا عل هذا ،تصوّر اتية حال املذنبني يوم القيامة يف حتم تبعاات أعمااهلم لرجا  ،ارتكاب
ذنبا فأُخذ وحُمّ عليه لذلك مح ثقي  ،يثق عاتقه ،وربّما يعثر حتته فيقع عليه احلما  ،وهاو يف هاذه احلالاة يرفاع صاوته بّظهاار
الندم ممّا فع ويصيح من ثق احلم وشدة العذاب.
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ص ا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى لََِّي َ مِ ْ َُبْ ِلنَا( ...البقرة .)216 :2
ط ْأنَا ر ََّبنَا َولَا َُحْمِلْ عَلَ ْينَا ِإ ْ
خ َ
ا ...ر ََّبنَا لَا ُؤَ خِ َْنَا إِنْ َنسِينَا أَوْ أَ ْ

املؤمنون يدعون اهلل أالّ يؤاخذهم ملا نسوا أو أخطأوا ،ويطلبون منه العفاا عن التكليفات الشااقة الايت للّفهاا مَان قبلاهم ،مثا
قت األنفس وقطع موضع النجاسة من اجللد والثوب وغاري ذلاك (الزخمشاري2111 ،م ،ص  ،)151أوتكاالي شاديدة ،مثا اشارتاط
قت النفس لصحة التوبة (طنطاوي1111 ،م ،ج  ،1ص .)163
استعار القرآن الكريم «الصر» ،وهو « العبء الذي يأصر حامله أي حيبسه مكانه ال يستقل بةه لثقلةه» (الزخمشاري2111 ،م ،ص ،)151

للمشقات والتكالي  .وهذه االستعارة توحي إ أ ّن املؤمنني يرونها محال ثقيال خارجا عن طااقتهم؛ لاذلك يادعون اهلل أن يعفاوهم
عن حتم تلك املشقّات.
ج َحْتُمْ بِالنَّهَارِ ( ...األنعام .)61 :6
ا َ و ُهوَ لَّ َِ يَ َتوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَِْلَمُ مَا َ
الشاااهد يف هااذه اتيااة يف قولااه تعااا «جاارحتم» ،حيااث اسااتعري اجلاار ،للكسااب ،وأصااله التااأثري يف شاايا بالسااال( ،اباان منظااور،

1112م ،ج  ،2ص )233؛ وقي أصله متزيق جلد احليّ بشايا حمادّد لالساكني والساي

والظفار والنااب (ابان عاشاور1114 ،م ،ج ،1

ص .)256فتصوّر االستعارة آثارا ،تبق من أفعال النسان يف يومه ،لآثار السال ،يف اجللد ،مبعن أنّ ألعمال النساان آثاارا ونتاائج
مرتتبة عليها ،لما أنّ للسال ،أثرا ،يبق يف اجللد.
ا يَا أَيههَا لََِّي َ آَ َمنُو لَا َُتَّخَُِو ِبطَانَةا مِ ْ دُونِكُمْ لَا َي ْألُونَكُمْ خَبَالاا( ...آل عمران .)111 :3

اتية تنه املؤمنني من أنْ يتخدوا والئجهم ،أي أصاحاب أسارارهم ،مان غاري املسالمني .ماوطن االساتعارة يف لفا «البطاناة»،
وهي «مأخوذة من بطانة الثوي الذي يلي البدن لقربه منه» (الطوسي2116 ،م ،ج  ،2ص  ،)211حيث عبّر بها القرآن الكاريم عان خاصاة
النسان ،والذين يتّخذهم معتمدين عليهم .والشبه بينهما يف زيادة القرب بني ل من البطانة واجلسم ،وبني الرج وصااحب سارّه.
بعبارة أخرى شبّه القرآن الوليجة لقربه من النسان ،واطالعه عل أسراره ،وبواطن أمره بثوب ،يلتصق مبا بطن وخفي من اجلسم.
فشدّة القرب اليت تصورّها االستعارة ،تدعو العاق أن جيتنب منها ،بينه وبني من ال يدين بدينه ،وال يسري عل مسريه ،وإنّما اتّخذ
دين عدوّه سبيال وهو ال يقصر يف الضرار بالنسان؛ ألنّ إضرار العامل بأسرار النسان وخفاياه ألثر وأشدّ من إضرار غريه به.
ح ْولِ َ( ...آل عمران .)151 :3
ك ْن َ فَظًّا غَلِيظَ ْلقَلْبِ لَا ْنفَضهو مِ ْ َ
ا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ َ للَّهِ ِل ْن َ لَهُمْ َو َلوْ ُ

تبيّن اتية أنّ مساهلة رسول اهلل املؤمنني ،وجماوزته عنهم ،من رمحة اهلل تعا  ،وأنّ لينه هلام ممّاا يوجاب دخاوهلم يف ديان اهلل،
وأنّه لو أتاهم جافيا سيا اخللق لتفرّق عنه أصحابه ونفروا منه (الطوسي2116،م ،ج  ،2ص.)342

استخدم القرآن فيماا ذلار مان اتياة ثاالث اساتعارات :اللاني للمسااهلة ،والفا ّ لساوا اخللاق ،والغلظاة لقسااوة القلاب .األوّل
والثالث منها مستعاران مان جماال املادرلات اللمساية؛ أل ّن اللاني ضا ّد اخلشاونة فهاو ،لماا جااا يف املفاردات ،يساتعم يف األجساام
حقيقة ،ويستعار للخُلق وغريها من املعاني (الراغب الصافهاني ،باال تاا ،ص  .)451والغلظاة ضادّ الرقّاة ،وأصاله أيضاا لالساتعمال يف
األجسام ،وقد يُستعار للمعاني (املصدر نفسه ،ص  .)364وأمّا الف ّ فهو مبعن ماا الكِرْش أو الكَرِش ،يعتصر فيشارب مناه عناد عاوز
شبّه به الرج الف ّ الغلي لغلظه (ابن منظور1112 ،م ،ج  ،11ص  ،)211فهو مستعار من جمال املدرلات الذوقية.
املاا يف الفلواتُ ،
تتج ّل بالغة االستعارات يف أنّهاا تصاوّر للمتلقّاي خلاق الان وماا نفااه اهلل عناه يف صاور حمسوساة .فقاد عبّار القارآن بااللني عان
املساهلة ،وبالف وغل القلب عن سوا اخللق .واألول يف األشياا أمر مرغوب فيه ،ميي إلياه الطباع ،أمّاا الثااني والثالاث فيكرهماا

خصائص الصور اللمسية يف القرآن الكريم الثلث األول منوذجاً

9

الطبع وينفر منهما ويتجاف عنهما .وبذلك جتسّد ما اتّص به الن من املساهلة يف صورة أمر لطي موافق يرغب فيه النسان ،وما
تنزّهت ساحته عنه من سوا اخللق يف صورة أمرين منافرين خمالفني يكرههما النسان ويعرض عنهما.
ا َ وإِمَّا َي ْن َْغَنَّ َ مِ َ لشَّ ْيطَانِ َن ْْغٌ فَاسْتََِِْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( األعراف .)211 :1

جاا يف اللسان يف معن النزغ «نز ه نز ةا طعنةه باليةد أو بةالرم » (ابان منظاور1112 ،م ،ج  ،14ص  .)111وجااا يف اوكام واوايط
األعظم« :نز ه حرّكه أدنى حركة» (ابن سيده1111 ،م ،ج  ،5ص .)265وقاال الزخمشاري« :النةز والنسة الغةرز والةنخ

كأنّةه يةنخ

الناس ح يغريهم على املعاصي» (2111م ،ص  .)411فّنّه جيعله مرادفا للغرز والانخس ،واألول مبعنا إدخاال البارة وحنوهاا يف اجللاد
(ابن منظور1112 ،م ،ج  ،11ص ،)41والثاني مبعن طعن مؤخر الدابة أو جنبها باملنخاس لتنشط (أنيس وآخرون1312 ،ش ،ص .)111

فاستعري «النزغ» للوسوسة ،واالستعارة تصوّر وساوس الشيطان وما يساوّله لإلنساان لاّبرة ،تادخ يف جسام النساان ،فيحثاه
علا احلرلااة حنااو مااا يااؤمرهم بااه .والشاابه بينهمااا ،لمااا ذلاار اباان عاشااور ،هااو التااأثري اخلفااي (اباان عاشااور1114 ،م ،ج  ،1ص.)221

واملستعار موافق للوسوسة والشبه بينهما بيّن؛ إذ إنّها يف األص الصوت اهلمس اخلفاي (الراغاب الصافهاني ،باال تاا ،ص  .)522فبهاذا
التشبيه تصوَّر حرلة سببها أمر مسموع خفي يف صورة حرلة سببها أمر ملموس خفي.
سذ ُو َأ ْن ُفسَذهُمْ بِمَذا
خِ
ا َ و ْلذ َوزْنُ َيوْمَ ِئذٍَ لْحَذ ه فَمَذ ْ َثقُلَذ ْ َم َو زِي ُنذهُ َفأُولَئِذ َ هُذمُ لْ ُمفْلِحُذونَ  وَمَذ ْ خَفَّذ ْ َم َو زِي ُنذهُ َفأُولَئِذ َ َّلذَِي َ َ
كَانُو ِبآَيَا ُِنَا َيظْلِمُونَ( األعراف  1 :1ا .)1
جاا يف اللسان « :الوزن روز الثقل واخلفة ،الليث الوزن ثقل شيء بشيء كأوزان الدراهم ...ورأيت العري يسمون األوزان الة يةوزن بهةا
التمر و ريه املسواة من احلجارة واحلديد املوازين ،واحدها ميزان وهي املثاقيل واحدها مثقةال ،ويقةال لةلةة يةوزن بهةا األشةياء ميةزان أيضةا» (ابان

منظور1112 ،م ،ج  ،15ج .)211فاألص يف الوزن تقدير مقدار ثق األشياا املادية ،فاستعماله فيما له ثق مادي حقيقاة وفيماا لايس
له مادة جماز .فّنّه يف ات ية استعارة عن مقدار مطابقاة أعماال النساان علا احلاق .فاالساتعارة تصاوّر مقادار مطابقاة أعماال النساان
للحق يف صورة شيا ،يراد معرفة ثقلها ،فتوضع يف ميزان وتوزن مبثاقيا  .وباذلك تصاوّر أمارا عقلياا خارجاا عان متنااول احلاس يف
صورة أمر ملموس تقريباا لاذهن املخاطاب .فاتياة تصاوّ ر املفلحاني واخلاسارين ياوم القياماة يف صاورة فئاتني ياوزن ماا عرضاوا للبياع
مبوازين صدق فيتميّز بالوزن الرابح منهم من اخلاسر.
وال خيف أنّ الكالم عن ثق املوازين وخفتها ،وهو ترشيح لالستعارة تسبّب امتزاجا تاماا باني املشابه واملشابه باه يف ذهان املتلقّاي
يكاد ينسيه صورة املشبه.
ا االستعارة املكنية
إ ّن االستعارة املكنية من أبارز مظااهر التصاوير الفاين ،وهاي الايت حيّازت مكاناا واساعا مان الصاور الفنياة الايت أبادعها الشاعراا
واألدباااا .نواجااه يف القاارآن الكااريم صااورا لااثرية يف املواضاايع املختلفااة ترجااع إ االسااتعارة املكنيااة .فيمااا يلااي مناااذج هااذا الناوع ماان
االستعارة يف تصوير املعاني واألغراض يف صورة ما يدر بالقوّة اللمسية:
ا ُُلِ للَّهُمَّ مَالِ َ لْمُلْ ِ ُؤُِْي لْمُلْ َ مَ ْ َُشَاءُ وَ َُ ْن ِْعُ لْمُلْ َ مِمَّ ْ َُشَاءُ وَ ُ ِِْه مَ ْ َُشَاءُ وَ ُ َِ ه مَ ْ َُشَاءُ ( ...آل عمران .)26 :3
جاا يف اللسان« :نَزَعَ الشيءَ يَنْزِعُه نَزْعاً ،فهو مَنْزُوعٌ ونزِيعٌ ،وانْتَزَعَه فانْتَزعَ اقْتَلَعَةه فةاقْتَلَعَ ،وفةرّ سةيبويه بة نَةزَعَ وانْتَةزَعَ فقةال انْتَةزَعَ
اسْتَلَبَ ،ونزَع حوّل الشيء عن موضعه وإِن كان على حنو االسْتِالي» (ابن منظور1112 ،م ،ج  ،14ص .)111
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إنّ اتية صوّرت امللك يف صورتني اثنتني :األو يف صورة شيا حمسوس ،ميكن إعطااه وأخذه فيتباادل باني النااس ،والثانياة يف
صورة شيا مستقرّ حمكم يف مكانه ،يأتي شخص فينزعه من مكانه .هذا يعين أنّ امللك عند امللاو قاد شابّه بشايا حمباوب عنادهم،
متسّكوا به ،وأخذوه بقوّة لئالّ خيرج من أيديهم ،فيأتي اهلل فينزعه منهم بقوّته « .وهلذه الصورة املعربة واملروعة ظالل نفسةية عميقةة ،إذ إن
للملوك تعلقا عجيبا بكراسي ملكهم ،حمبا عميقا هلذا امللك ميلك جواحنهم ومشاعرهم إال من عصمه اهلل تعاىل ،حتى إن كثريا من امللةوك قتلةوا ذوي
ر هم وأح بابهم وأصحابهم حرصا على ملكهم من أن يضيع» (حممود شهاب ،وحممد2111 ،م ،ص  111ا .)161
ا ...لَا يُخَفَّفُ َعنْهُمُ لَََِْ بُ( البقرة .)162 :2

اتية يف الكافرين الذين ميوتون ،وهم باقون عل لفرهم .فقد شبّه العذاب يف هذه اتية حبم  ،له وزن ثقي ثمّ حُذف املشابّه باه
وأُسند إلي العذاب الزم احلم  ،وهو التخفي  .وبذلك صوّر عذاب الكفار بعبا ثقي  ،قد حُ ّم علا عااتق شاخص ،ال يوضاع
عنه شيا من محله يوجب خفّته .أشاار املصاطفوي (1315ش ،ج  ،3ص  116ا  ،)115إ أنّ التعابري مباادّة (خفا ) دون غاريه مثا
(رفع) يف هذه اتية وأمثاهلا للمبالغة والتأليد والشدّة يف العذاب فّنّ ختفي العذاب إذا مل يتيسّر فكي يتحقّق رفعه.
س ذ ُأرِيكُمْ َد رَ
س ذنِهَا َ
حَ
خ ذَُو ِبأَ ْ
خ ذ َْهَا ِب ُقذذوَّ ٍ َوأْ ُم ذ ْ َُوْ َم ذ َ َيأْ ُ
ش ذيْءٍ فَ ُ
صذذيلاا لِ ُكذذلِّ َ
ظ ذةا وَ َُفْ ِ
ش ذيْءٍ َم ْو ِع َ
كذذلِّ َ
ا ا وَكَتَ ْب َنذذا َل ذهُ ِفذذي ْل ذ َأ ْلوَ ِ ِم ذ ْ ُ
س ِقنيَ ( األعراف .)145 :1
ْلفَا ِ

جاا يف اللسان« :األخذ خالف العطاء وهو أيضا التناول» (ابن منظور1112 ،م ،ج  ،1ص .)14فاألص فيه أخذ الشيا باليد فاستعماله
يف األمور احلسية حقيقة ،وفيما ال يدر باحلس جماز .استُعم «األخذ» يف هذه اتية مرّتني :مرّة مبعن التلقّي واحلف  ،ومارّة مبعنا
التمسااك والعما (اباان عاشااور1114 ،م ،ج  ،1ص ،)111ولالهمااا اسااتعمال جمااازي؛ إذ شابّه التل ّقااي واحلفا يف األوّل ،والتم ّسااك
والعم يف الثاني ،بشيا ملموس ،يؤخذ باليد ويتمسّاك باه ثا ّم حاذف املشابّه وذلار لاه الزماه ،وهاو األخاذ الاذي يات ّم اللماس باه.
وبذل ك صوّر القرآن الكريم تلقّي وحفا ماا يف األلاوا ،،ولاذا العما باه بشايا ،يأخاذه النساان بياده ،ويتمسّاك باه متساكا تامّاا.
والوجه يف استعمال «األخذ» للعم باألمر وحفظه يعود إ أنّ قوّة النسان تتج ّل يف يده.
ا االستعارة التمثيلية
من مناذج االستعارة التمثيلية فيما يعرض صورة ملسية:
ا َ و عْتَصِمُو بِحَبْلِ للَّهِ جَمِيِاا َولَا َُ َف َُُّو ( آل عمران .)113 :3

جاا يف اللسان« :االعتصا االمتساك بالشيء» (ابن منظور1112 ،م .)245/1 :واحلب ماا يشادّ باه لالرتقااا ،أو التادلّي ،أو النجااة
من غرق أو حنوه (ابن عاشور1114 ،م ،ج  ،4ص  .)31فكالهما يعرضان صورة ذهنية ملسية بناا عل معناهما اللغوي .املراد من احلب
يف اتية هو الذي معه التوصّ به إ اهلل من القرآن والعق وغري ذلك (املصطفوي1315 ،ش ،ج  ،2ص .)111

تتضمّن اتية استعارة متثيلة ،تصوّر حال املسلمني يف التوس بالقرآن الكريم والنج اة باه يف هيئاة قاوم قاد أشارفوا علا اهلاال ،
يأتيهم منقذ ،ويلقي إليهم حبال حمكما ،فيتوسلون به وينجاون أنفساهم مان الساقوط يف املهلكاة .إ ّن إضاافة احلبا إ اهلل تاد ّل علا
ال بااه .فهااذا
قوتاه واسااتحكامه؛ إذ أضااي إ ذي القااوة املطلقااة الاذي أخااذ أصااحاب القاادرة قااواهم مناه والااذي ال حاول وال قاوّة إ ّ
التصوير أدع من أي تصوير آخر للدعوة إ التمسك بالقرآن وترغيب املسلمني فيه؛ ألنّه يصوّره يف صورة شايا حمكام يوثاق باه،
ينجي ل ّ من متسك به وتوس إليه.
ط َف َأهَا للَّهُ وَ َيسْ َِوْنَ فِي ْل َأ ْرضِ َفسَا اد وَ للَّهُ لَا يُحِبه لْ ُم ْفسًِِي َ( املائدة .)64 :5
ح ْبِ أَ ْ
ا  ...كلَّمَا أَوًَُُْو نَا ار لِلْ َ

خصائص الصور اللمسية يف القرآن الكريم الثلث األول منوذجاً

11

للذهُ حيااث تصاوّر اتيااة حااال اليهااود يف
ط َف َأ َهذذا َّ
حذ ْبِ أَ ْ
مااوطن الشاااهد علا االسااتعارة يف قولااه تعااا  ،كلَّ َمذذا أَوْ َُذًُو َنذذا ار لِلْ َ
تهيؤهم للحرب واالستعداد هلا و«حةال احنةالل عةزمهم أو انهةزامهم وسةرعة ارتةدادهم عنهةا واحجةامهم عةن مصةاحبة اعةدائهم» (ابان عاشاور،

1114م ،ج  ،1ص ، )251يف هيئة مان يشاع ناارا لحاراق بياوت النااس ،وإحاراق أماواهلم وأوالدهام فيهاا ،فياأتي شاخص آخار،
ويُطفئها قب أن ينتشر هليبها ،وبذلك مينعه من الوصول إ بغيته .فتتج ّل بالغة االستعارة يف أنّهاا تصاوّر جهاود اليهاود يف الضارار
بدين اهلل وإبطال اهلل عملهم يف صورة مبصرة ملموسة.
6ا2ا 4الصور الكنايية
إنّ الكناية مظهر من مظاهر علم البيان ،استخدمها الشعراا واألدباا للتعبري عن أغراضهم للما وجدوا اخلفاا أحسن من التصاريح؛
ألنها «عبارة عن تعبري املتكلم عن املع نى القبي باللفظ احلسن ،وعن النج

بالطاهر ،وعن الفاحش بالعفيف .هذا إذا قصد املتكلم نزاهة كالمه عن

العيب ،وقد يقصده بالكناية عن ذلك ،وهو أن يعرب عن الصعب بالسهل ،وعن البسط باحجياز ،أو يأتي للتعمية واأللغاز أو للسرت والصيانة» (ابن أبي

الصبع ،بال تا ،ص .)53لذلك ورد يف القرآن بعض التعابري الكنائية عن مدرلات ملسية ،يرت اهلل التعبري عنها تعبريا صرحيا ،منها:
كنْذتُمْ َُخْتَذانُونَ َأ ْن ُفسَذكُمْ فَ َتذابَ عَ َلذيْكُمْ َو َعفَذا
للذهُ أَنَّكُذمْ ُ
ا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ لصِّيَامِ ل َّ َفثُ ِإلَى ِنسَائِكُمْ هُ َّ لِبَا ٌ لَكُمْ َوَأنْتُمْ لِبَا ٌ لَهُ َّ عَلِمَ َّ
جذ ِ ثُذمَّ
سذوَدِ مِذ َ ْلفَ ْ
خذيْطِ ْل َأ ْ
خذيْطُ ْلذأَبْيَ ُ مِذ َ لْ َ
شذ َبُو حَتَّذى يَتَ َبذيَّ َ لَكُذمُ لْ َ
ش ُوهُ َّ وَ بْتَغُو مَا كَتَبَ للَّهُ لَكُذمْ وَكُلُذو َو ْ
َعنْكُمْ فَا ْلآَنَ بَا ِ
كفُونَ فِي لْ َمسَاجًِِ ُِلْ َ حًُُودُ للَّهِ فَلَا َُ ْق َبُوهَا كَ ََلِ َ يُبَيِّ ُ للَّهُ آَيَاُِهِ لِلنَّا ِ لََِلَّهُمْ
ش ُوهُ َّ َوَأنْتُمْ عَا ِ
أَُِمهو لصِّيَامَ ِإلَى للَّيْلِ َولَا ُبَا ِ
َتقُونَ( البقرة .)111 :2
ي َّ

تضمنت اتية تشبيها بليغا وثالث لنايات و

يعها ترتبط نوعا ما بالقوة اللمسية .وأمّا التشبيه ففي قوله تعا  :هُذ َّ لِ َبذا ٌ لَكُذمْ

َوَأنْتُمْ لِبَا ٌ لَهُذ َّ ،حيث شبّهت اتية النساا بالنسبة للرجال والرجال بالنسبة هلن باللباس ،مبعن أنّه يواري ل ٌّ من الزوجني سوأة
صاحبه ويسرت عورته (الطباطبايي 1111م ،ج  ،1ص ،)45لما يسرت اللباس اجلسد وخيفي عيوبه.
وأمّا الكنايات فاألو يف قوله  :ل َّ َفثُ ِإلَى ِنسَائِكُمْ ،حيث لّن با«الرفث» عان اجلمااع وهاو يف األصا الكاالم ماع النسااا يف
شؤون االلتذاذ بهنّ (ابن عاشور1114 ،م ،ج  ،2ص)112؛ وقي لالم متضمن ملا يستقبح ذلاره مان ذلار اجلمااع ودواعياه( ،الراغاب
سذاجًِِ
كفُونَ ِفذي لْ َم َ
شذ ُوهُ َّ َوَأنْذتُمْ عَذا ِ
ش ُوهُ َّ ،والثالثة يف قولاهَ  :ولَذا ُبَا ِ
الصبهاني ،بال تا ،ص  ،)111والثانية يف قوله :فَا ْلآَنَ بَا ِ

حيث عو عن اجلماع يف املوضعني باملباشرة وهي مشتقة مان تالصاق البشارتني (الادروي ،،باال تاا ،ج  ،1ص  .)245فعبّار باالالزم عان
امللزوم ألنّه ال يقع إالّ باملباشرة .فرت اهلل سبحانه التصريح بذلر اجلماع وعبّر عنه تعبريا غري مباشر يف املواضع الثالثة.
إ ّن تر التصريح مبا يستقبح ذلره والتعبري عنه تعبريا لنائياا ال خياتص بهاذه اتياة ،وإنّماا هاذا مان أدب القارآن الكاريم ،جناده يف
خمتل مواضعه ،حبيث ميكن القول بأنّ أحد أغراض توظي الكناية يف آياته يعود إ هذا األمر .لذلك جند ألثر الكنايات الواردة يف
الثلث األوّل من الذلر احلكيم ،ممّا ترتبط بالقوة اللمساية ،وردت للتعابري عماا حيسان سارته مان العاورات .منهاا قولاه :أو المسذتم
سذاءَ مَذا لَذمْ َُ َمسهذوهُ َّ(  ...البقارة  ،)236 :2ومنهاا فلمّذا
لن َ
جنَا َ عَلَيْكُمْ إِنْ ط ََّلقْتُمُ ِّ
لنساء( النساا 43 :4؛ املائدة  ،)6 :5ومنها لَا ُ

س والغشاايان ،إذ ال با ّد ماان
ُغشذذاها محلذ محذذا خفيفذذا( األعااراف  .)111 :1فقااد عّباار عاان اجلماااع يف هااذه اتيااات باملالمسااة واملا ّ
وقوعها يف اجلماع .لقد أشار صاحب تفسري امليزان إ هذا األمر يف القرآن الكريم بقوله« :وقد كين به (الرفث) ههنا عن اجلماع وهو مةن
أدي القرآن الكريم .وكذا سائر األلفاظ املستعملة فيه ا القرآن كاملباشرة والدخول وامل  ،واللم  ،واحتيان والقري كلها ألفةاظ مسةتعملة علةى
طريق التكنية وكذا لفظ الوطء ،واجلماع ،و ريهما املستعملة ا ري القرآن ألفاظ كنائية وإن أخرج كثرة االسةتعمال بعضةها مةن حةد الكنايةة إىل
التصري  ،كما أن ألفاظ الفرج والغائط مبعناهما املعروف اليو من هذا القبيل» (الطباطبائي1111 ،م ،ج  ،2ص.)45
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ظ ...
ا هَا َأنْتُمْ أُولَاءِ ُحِبهونَهُمْ َولَا يُحِبهونَكُمْ وَُؤْ ِمنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ َوإِ َذ َلقُوكُمْ َُالُو آَمَنَّا َوإِ َذ خَ َل ْو عَضهو عَلَيْكُمُ ْل َأنَامِلَ مِ َ لْغَيْ ِ
( آل عمران .)111 :3

خ َل ْو عَضهو عَلَيْكُمُ ْل َأنَامِلَ مِ َ لْغَيْظِ التعبري عن شدة غضب الكفاار وحسارتهم علا ماا
إنّ الغرض من قوله ع ّز وج َّ  :وإِ َذ َ
يفوتهم من إيذاا املؤمنني .فقد جع اهلل تعا هذا املعن يف صورة لنائية تصوّر شدة غضبهم وحقدهم يف خلوتهم بعد ما يئساوا مان
إيذائهم .فجعلت منهم الكناية أمام عيين املخاطب صورة من قوم ،لملهم الغضب إثْر يأس من وجدان طريق ،يؤذون باه عادوهم
ليشف به غلي صدورهم ،فتظهر منهم حرلات تلقائية خمتلفة ،مث عض األنام غيظا والضرب بأيديهم عل األشياا وأعضاائهم
من شدة الغضب .فصوّرت الكناية املعن الذي تعجز العبارات املباشرة عان التعابري عنهاا ،يف صاورة حساية يادرلها املتلقاي حبواساه.
فّنّ الكناية لسائر الفنون البيانية قد تأتي لتصوير املعاني واألغراض يف صورة حمسوسة.
واجلدير بالذلر أنّ العضّ باألسنان « هيئة ا بدن احنسان تتبع هيئة النف
على فائت قريب الفوت ،وكما أن قرع السن هيئة تتبع النف

الغاضبة ،كما أن ضري اليد على اليد يتبع هيئة النف

املتلهفةة

النادمة ...وحيتمل أن ال يكون ثمّ عض أنامل» (أبو حيان األندلسي1113 ،م ،ج ،3

ص .)44
حسَانٍ …( البقرة .)221 :2
س ِي ٌ بِإِ ْ
ا  لطَّلَاقُ َم ََُّانِ فَإِ ْمسَاكٌ بِمَ ِْ ُوفٍ أَوْ َُ ْ

إنّ إمسا الشيا هو التعلق به وحفظه (الراغب األصفهاني ،بال تا ،ص  ،)461والتسريح أصله من سرّحتُ البا  ،وهاو أن ترعياه
السر ،،وهو شجر له مثر (املصدر نفسه ،ص .)231

إنّ اتية مشتملة عل صورة ملسية لنّي بها عن غريها وصورة استعارية بصرية .وأمّاا الكناياة فتصاوّر ردّ الزوجاة بعاد الطاالق إ
حبالة الزوجية يف صورة شيا ،تعلّق به النساان لئلّاا خيارج مان يدياه ،وأمّاا االساتعارة فتصاوّر الطاالق لّرساال البا للرعاي مان
السر .،فكما أ ّن الب ترس لتأخذ قوتها وال تُمنَع مان ذلاك ،إ ّن املطلّقاة حارّة لتختاار ماا أحلّاه اهلل هلاا ،ومناه اختياار الازوج ،فاال
يستطيع الزوج منعها من الزواج.
اخلامتة
إن القرآن الكريم بتوظي الصور البيانية املختلفة من التشبيهية واجملازية والكنائية ،جيع األمور العقلياة وماا ال يتناولاه احلاس يف
صورة شيا حمسوس ملموس رآه املخاطب ببصاره وملساه بياده .فيجعا باذلك الفناون البيانياة وسايلة لبياان أغراضاه املختلفاة ،مثا
إرشاااد الناااس إ مااا يضاامن سااعادتهم ،أو تاارغيبهم ع ّمااا يوجااب خساارانهم يف الاادنيا واتخاارة ،وتصااوير عواقااب أعمااال النسااان
والنتائج املرتتبة عل إحسانه وإسااته ،ورد أفكار الكفار واملعاندين وتصوير أعماهلم الباطلة وغريها.
قد يوظ القرآن الكريم الصور البيانية للتعبري عن أمور ،ال يستحسن عنه التعبري املباشر ،وإنّما يطلاب تعابريا خفياا رمزياا ،مان
أبرز مظااهر هاذا التوظيا يف الصاور اللمساية ماا جااا لناياة عان املباضاعة واجملامعاة باني الرجا وزوجاه ،حياث يارت اهلل سابحانه
التصريح باالسم وخيتار الشارة قبحا لذلره يف لتابه اجمليد.
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وردت لثري من الصور اللمسية يف القرآن الكريم باستخدام الصور احلقيقياة أي بعيادة عان اساتخدام الصاور البيانياة املختلفاة .إ ّن
هذا النوع من الصور مث الصور البيانية ال خيتص مبوضوع دون غريه ،رغم ذلك لثر فيما يتعلق بعذاب ،هيأه اهلل للكفار واملعاندين
لكثرة ذلره يف القرآن الكريم.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
.1

ابن أبي الصبع( .بال تا) .بديع القرآن( .تقديم وحتقيق حنفي حممد شرف) .القاهرة :نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

.2

ابن سيده1111( .م) .اوكم واويط األعظم( .حتقيق إبراهيم األبياري)( .ط  .)1معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية.

.3

ابن عاشور ،حممد الطاهر1114( .م) .تفسري التحرير والتنوير .تونس :الدار التونسية للنشر.

.4

ابن منظور1112( .م) .لسان العرب( .ط  .)2بريوت :دار إحياا الرتاث العربي.

.5

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوس 1113( .م) .تفسري البحر اويط( .دراسة و حتقيق عادل عبداملوجود وعلي حممد معوض)( .ط

 .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
.6

أبو هالل العسكري1311( .ها) .لتاب الصناعتني :الكتابة والشعر( .ط  .)1اتستانة :مكتبة اخلاجني.

.1

ألتوجني ،حممد1111( .م) .املعجم املفص يف األدب( .ط  .)2بريوت :دار الكتب العلمية.

.1

أنيس ،إبراهيم وآخرون1312( .ش) .املعجم الوسيط( .ط  .)4طهران :مكتب نشر الثقافة السالمية.

.1

حبري ،خداداد1311( .ش) .الصورة الفنية يف شعر املتن والشري الرضي الفخر منوذجا .أطروحة الدلتوراه .جامعة تربيت معلم

بطهران.
 .11بدوي ،حممّد مصطف ( .بال تا) .لولردج( .ط  .)2القاهرة :دار املعارف.
 .11بلغيث ،عبدالرزاق2111- 2111( .م ) .الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهوبي .رسالة املاجستري .جامعة بوزريعة.
 .12التهانوي ،حممد علي1116( .م) .لشاف اصطالحات الفنون والعلوم( .مراجعة رفيق العجم)( .ط  .)1بريوت :مكتبة لبنان
ناشرون.
 .13الدبّاغ ،فخري1116( .م) .احلقيقة واخليال .الكتاب الثاني عشر من سلسلة فصلية تصدرها جملّة العربي.
 .14الدروي ،،حمي الدين( .بال تا) .إعراب القرآن وبيانه .دمشق ا بريوت :دار اليمامة ودار ابن لثري.
 .15الراغب الصفهاني( .بال تا) .املفردات يف غريب القرآن( .حتقيق :حممد سيد ليالني) .بريوت :دار املعرفة.
 .16الزخمشري2111( .م) .تفسري الكشاف( .ط  .)2بريوت :دار املعرفة.
 .11الطباطبائي ،السيد حممد حسني1111( .م) .امليزان يف تفسري القرآن( .ط  .)1بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
 .11الطوسي2115( .م) .جممع البيان يف تفسري القرآن( .ط  .)1بريوت :دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع.
 .11طنطاوي ،حممد سيد1111( .م) .التفسري الوسيط للقرآن الكريم( .ط  .)3القاهرة :نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .21عتيق ،عبد العزيز1112( .م) .يف النقد األدبي( .ط  .)2بريوت :دار النهضة العربية.

 14حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 1114هـ .ق1397 /هـ .ش) ـ العدد 19

 .21حممود شهاب ،هناا،؛ وحممد ،عمار غامن2111( .م)« .أسرار االستعارة يف آيات امللك يف القرآن الكريم» .جملة الرتبية والعلم
قسم اللغة العربية .للية الرتبية جامعة موص .
 .22املصطفوي ،حسن1315( .ش) .التحقيق يف للمات القرآن الكريم( .ط  .)1طهران :مرلز نشر آثار العالمة املصطفوي.
 .23وهبه ،جمدي؛ واملهندس ،لام 1114( .م) .معجم املصطالحات العربية يف اللغة واألدب( .ط  .)2بريوت :مكتب

