المحاضرة الثالثة
القسم :اللغة العربية/بغداد
اسم المادة :التعبير القرآني
المرحلة :الرابعة
مدرس المادة :أ.م.د :شاكر محمود األعظمي

تمهيد:
من املعلوم أن اآليات القرآنية الكردية تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها مع
بعض مثل( :تعلمون ،تؤمنون ،تتقون) ومثل (خبًناً ،كبًناً ،عليماً ،حكيماً) .
ومن املالحظ أن القرآن الكرمي يعىن هبذا االنسجام عناية واضحة ملا لذلك من تأثًن كبًن
على السمع ووقع مؤثر يف النفس .فقد ترى أنو مرة يقدم كلمة ومرة يؤخرىا انسجاماً مع

فواصل اآليات ،فمثالً يقول مرة :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
[الشعراء ]ٗ4-ٗ4 :بتقدمي موسى على ىارون ،فيجعل لكمة (ىارون) هناية الفاصلة
انسجاماً مع الفواصل السابقة والالحقة ،ومرة يقول :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

[طو ]4ٓ :بتقدمي ىارون وجعل (موسى) هناية الفاصلة ألن األلف فيها ىي اليت تناسب
فواصل اآلي يف سورة طو.
وقد ترى أنو حيذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل اآلي ،إذ لو أبقى احملذوف مل

ينسجم ،وذلك حنو قولو تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ [الشعراء ]4ٖ-4ٕ :إذ األصل( :أو يضرونكم) مقابل( :ينفعونكم) ولكنو
حذف املفعول بو من (يضرونكم)  ،إذ لو أبقاه مل تنسجم فاصلة اآلية مع بقية اآليات.
وقد يزيد شيئاً يف الكلمة للغرض نفسو وذلك حنو قولو تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [األحزاب ]74 :فقد َم َّد فتحة (السبيل) لتنسجم

الفاصلة مع فواصل اآلية املتقدمة واملتأخرة.
وقد نرى أنو يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن اآليتٌن متشاهبتان ،ذلك ألن فواصل
اآلي يف كل من املوطنٌن خمتلفة ،فيجعل يف هناية كل آية ما ينسجم موسيقياً مع أخواهتا
وذلك حنو قولو تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭼ [إبراىيم ]ٖٗ :وقولو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭼ [النحل ]ٔ4 :فأنت ترى أن اآليتٌن متشاهبتان إال يف خوامت اآلي ،فإن
فاصلة آية إبراىيم وىو قولو( :كفار) منسجمة مع فواصل اآليات قبلها وبعدىا (األهنار،
النهار ،كفار ،األصنام) .
وفاصلة آية النحل( :رحيم) منسجمة مع فواصل اآليات قبلها وبعدىا( :تشكرون،
هتتدون ،تذ ّكرون) .
وقد ترى أنو يضع كلمة يف مكان ويضع غًنىا يف مكان آخر يبدو شبيهاً باملوضع

األول جتنباً للتكرار وذلك حنو قولو تعاىل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ
[النساء ]ٗ4 :وقولو يف مكان آخر من السورة نفسها :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﭼ [النساء . ]ٔٔ7 :فأنت ترى أنو غاير بٌن الفاصلتٌن جتنباً للتكرار .وحنو
ذلك دما يبدو فيو مراعاة االنسجام املوسيقي واضحاً.
غًن أن الذي نريد أن نؤكده ىنا أن القرآن الكرمي راعى يف كل ذلك أيضاً ما يقتضيو
التعبًن واملعىن ،ومل يفعل ذلك لالنسجام املوسيقي وحده ،فإنو لو مل يكن اجلانب املوسيقي
اعى يف ذلك القتضاه الكالم من جهة أخرى .فهو مل خيتم آية الشعراء بكلمة (ىرون)
مر ً
وآية طو بكلمة (موسى) مراعاة لالنسجام املوسيقي وحده ،بل اقتضاه الكالم من جهة

أخرى .فهو قد راعى االنسجام املوسيقي وما يقتضيو الكالم ،فلم ََيُْر موطن على آخر
وىذا غاية اإلعجاز وهناية احلسن يف الكالم.
وقد تظن أن يف كالمنا ىذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديين وتقديس نُ ِكنّو
للقرآن الكرمي وليس نابعاً من روح علمية وال من نفس بريئة من العصبية واهلوى .وال نريد
أن ندفع عن أنفسنا ىذه التهمة أو نقرىا وإمنا ندع ذلك للبحث يدفعو أو يقره.
غًن أننا نود أن نذكر ىنا أن كثًناً من علماء السلف ذكروا ذلك ،فقد قال اآللوسي رمحو
رداً على القاضي البيضاوي قولو يف قولو تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
اهلل ّ

[البقرة" : ]ٖٔٗ :ولعلو قدم (الرؤوف) وىو أبلغ حمافظة على الفواصل"" .وقول القاضي
ض اهلل تعاىل غُّرة أحوالو :لعل تقدمي (الرؤوف) مع أنو أبلغ حمافظة على الفواصل ليس
بَيَّ َ

بشيء ،ألن فواصل القرآن ال يالحظ فيها احلرف األخًن كالسجع ،فاملراعاة حاصلة على
ت ولو يف غًن الفواصل ،كما يف قولو
ِّم ْ
كل حل ،وألن [الرأفة] حيث وردت يف القرآن قُد َ

تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [احلديد ]ٕ4 :يف وسط اآلية".

صحيح أن قسماً من الذين حبثوا يف أسرار التعبًن القرآين مل يوفقوا يف اكتناه أسرار
التأليف ،حبيث تدرك أن تعليالهتم متكلفة وتأويالهتم بعيدة ،ورمبا أدركت أيضاً أنو لو كان

لكن ىناك قسم آخر متكن من
الكالم على غًن ىذه الصورة أل ََّولُوه َ
وعلَّلوه تعليالً آخر .و ْ

أن يضع يده على أنفس اجلواىر يف التأليف وأن يستكنو أدق أسرار التعبًن من غًن تكلف
وال غموض.

المثال األول:
قال تعاىل :ﭽﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الشعراء:
ٕ. ]4ٖ-4

موطن الشاهد في هذين النصين:
فقد ذكر مفعول النفع فقال تعاىل(:أ َْو يَن َفعُونَ ُك ْم) ومل يذكر مفعول الضر فقال تعاىل:
ضُّرو َن).
(أ َْو يَ ُ

توجيه اآلية:
قد تظن أنو إمنا فعل ذلك لفواصل اآلي ،وال شك أنّو لو ذكر املفعول بو مل تنسجم
الفاصلة مع فواصل اآلي ،ولكن احلذف اقتضاه املعىن أيضاً.
فقد ذكر مفعول النفع فقال( :ينفعونكم) ألهنم يريدون النفع ألنفسهم .وأطلق الضر
لسببٌن:
األول :أن اإلنسان ال يريد الضرر لنفسو وإمنا يريده لعدوه.

واآلخر :أن اإلنسان خيشى من يستطيع أن يلحق بو الضرر.
الضَّر موضع إطالق ،فخص النفع وأطلق الضر.
فأنت ترى أن النفع موطن ختصيص و َ
واملعىن أن ىذه اآلهلة ال تتمكن من اإلضرار بعدوكم ،كما أهنا ال تستطيع أن تضركم
فلماذا تعبدوهنا؟ ولو ذكر املفعول بو فقال( :أو يضرونكم) ملا أفاد ىذين املعنيٌن:
فانظر كيف أن اإلطالق يف الضر اقتضاه املعىن عالوة على الفاصلة؟

