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اإلعالميّةُ يف السورِ املفتتَحةِ بـ (احلمد)
( (دراسةٌ يف ضوءِ لسانيّات النصّ



٢٣

( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

صُ البحث:  ملخّ

تُعدُّ اإلعالميّةُ أحدَ املعايري النصية التي جاءت هبا الدراسات النصيّة، ويأيت هذا 
األساسية  واألركان  (احلمد)،  بـ  املفتتحة  السور  يف  اإلعالمية  معيار  لبيان  البحثُ 
التي تتمحور حوهلا، والتطرق لألبعاد اإلعالميّة التي استعملها النصّ القرآينُّ لكرس 
ص متظهرات اإلعالميّة يف السور املفتتحة بـ (احلمد) من خالل  أفق التوقّع، وتفحّ
يف  ي  املتلقّ  لد املعتادة  غري  والرتاكيب  الصيغ  البحثُ  ويرصدُ  املظاهر.  من  عدد 
السور املفتتحة بـ (احلمد)، مما يؤدّي إىل كرس توقّعاته من خالل الكفاءة اإلعالميّة 

 . املوجودة يف النصّ القرآينّ
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Abstract: 
The informa�vity is considered one of the textual criteria that 

comes with text studies, and this study comes to show the infor-
ma�vity criteria in the opening Surahs that are beginning with the 
(Praise), and the main pillars that everything is centered around. 
The study touches on the informa�vity dimensions used by the texts 
to break the prospect of expecta�on, and examine the informa�vity 
demonstra�ons in the surahs opening with the (praise) through a 
number of forms. It is to observe the unusual formulas and struc-
tures a recipient perceives in the Surahs opening with the (Praise), 
which leads to break his expecta�ons through the informa�vity 
competence found in the Quranic text. 



٢٥

( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

 : مةُ املقدّ

، وتعتمدُ عليها درجةُ قبولِ  ي معَ النصِّ بعالقةٍ وثيقةٍ ترتبطُ اإلعالميّةُ بتفاعلِ املتلقّ
ه، أو اشتملَ  ما ال حيملُ معلوماتٍ هتمّ ي النصَّ عندَ ه، إذ قد يرفضُ املتلقّ النصِّ أو رفضِ
، أو كانت قليلةً ال تكفي شغفَ  لُ معرفةً جديدةً ن قبلُ وال تشكّ عىل معلوماتٍ يعرفُها مِ

 .(١) ه، أو كانت فوقَ قدرتِه عىل االستحضارِ ي، أو كانت خارجَ نطاقِ اهتاممِ املتلقّ
ي، فـ (( كلّام  يتعلّقُ معيارُ اإلعالميّةِ – بوثاقةٍ – بمبدأ كرسِ أفقِ التوقّعِ لد املتلقّ
ا تتمحورُ حولَ سوقِ  دَ احتاملُ الورودِ ارتفعَ مستو الكفاءةِ اإلعالميّةِ ))(٢)؛ ألهنّ بعُ
منفتحةً  النصِّ  بنيةَ  جيعلَ  أن  شأنِه  ن  مِ وهذا   ، متوقّعةٍ غريِ  بطرائقَ  معلوماتيّةٍ  خربةٍ 
بينَهام  التفاعلَ  تديمَ  بأن  ي  واملتلقّ النصِّ  بنيَ  العالقةِ  إدامةِ  عىل  وتعمل   ، دةً ومتجدّ
منتجُ  يفهمَ  أن  كبريةٍ إىل رضورةِ  بدرجةٍ  يعودُ  ذلكَ  مردَّ  (٣)، ولعلَّ  اً وجتعلَه مستمرّ
ألزمنةٍ  يستمرُّ  إنّه  بل  حمدودٍ،  مكانٍ  أو   ٍ معنيّ بزمانٍ  يرتبطُ  ال  ه  نصِّ ي  تلقّ أنّ  النصِّ 
هناكَ  فإنّ  لذلكَ  قراءتُه،  دُ  ستتعدّ ثَمَّ  ن  ومِ فيها،  أُنتجَ  التي  بيئتَه  ويتجاوزُ  دةٍ  متعدّ
ا معَ تقادمِ  ا نرضً ه ما جيعلُه طريًّ مسؤوليّةً عىل عاتقِ املنتجِ تتمحورُ يف أن يضعَ يف نصِّ
ن النصِّ تعدُّ  لنا إنّ املتعةَ احلاصلةَ مِ ي. وال نغايل إذا قُ قُ املتعةَ لد املتلقّ قّ األزمنةِ بام حيُ
 .(٤) ن النصِّ ي مِ دِ الوصولِ إىل املعنى الذي يُمكنُ أن يستشفه املتلقّ ن جمرّ أهمَّ بكثريٍ مِ
فكلّام  إليه،  الوصولِ  بلِ  سُ دِ  تعدّ بقدرِ  باملعنى  الظفرَ  تُوازي  متعةَ  أالّ  واحلقيقةُ 
إىل اإلعالميّةِ  ينظرُ  ديبوكراند   نر هنا  ن  ي. ومِ التلقّ فعاليّةُ  زادت  الطرقُ  دتِ  تعدّ
لبديلٍ  الفعيلِّ  االختيارِ  وعندَ  البدائلِ  كثرةِ  عندَ  الدرجةِ  عاليةَ  تكونُ  ا  أهنّ جهةِ  ن  مِ
 لُ حمتو ن ثَمَّ فإنّه ينبغي أن تتوافرَ املعلوماتُ التي تشكّ (٥)، ومِ ن خارجِ االحتاملِ مِ
يف  معتادةً  املعلوماتُ  كانتِ  كلّام  ألنّه   ،(٦) عِ والتنوّ ةِ  اجلدّ عىل  ما  نصٍّ  يف  االتّصالِ 
(٧)، وكلّام  ها كانت إعالميّتُها منخفضةً والعكسُ بالعكسِ معناها ويف أسلوبِ عرضِ
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 .(٨) ابتعدَ النصُّ عنِ املتوقّعِ واملألوفِ زادت كفاءتُه اإلعالميّةُ
صِ احلاذقِ (( أنّ اإلعالميّةَ ترتبطُ بإنتاجِ النصِّ واستقبالِه  وال خيفى عىل املتفحّ
دقيقةً  مسالةً  يعيَ  أن  املنتجِ  عىل  ولكن   ،(٩)(( ه  لعنارصِ ه  عِ توقّ  ومد ي  املتلقّ  لد
ن  ي، ومِ ه نحوَ اإلغرابِ والغرابةِ بقصدِ كرسِ افقِ املتلقّ تتمثّلُ يف رضورةِ عدمِ جنوحِ
؛ لئالّ تنوءَ بقدرةِ  قةِ يف النصِّ ا يف كميّةِ اإلعالميّةِ املسوّ ثَمَّ فإنّه ينبغي له أن يكونَ حذرً
ضُ عمليةَ التواصلِ  ةِ املعلوماتيّةِ ممّا قد يُعرّ ن اجلدّ ي عىل معاجلةِ الكمِّ الكبريِ مِ املتلقّ
ما تنبّهوا إىل هذه  ه العربُ قديامً عندَ (١٠)، وهو أمرٌ أدركَ ي إىل االهنيارِ بينَه وبنيَ املتلقّ
ا وغريَ  ه حركةِ اإلغرابِ يف املعنى، ورفضوا أن يكونَ املعنى بعيدً املسألةِ فوقفوا بوجِ
 ،(١١) وا الدعوةَ إىل اإلغرابِ يف املعنى جهالً بمسالكِ الكالمِ ، وعدّ ةٍ مدركٍ إالّ بمشقّ
ي،  املتلقّ  ذا كفاءةٍ إعالميّةٍ لد الكالمَ  يُدلُّ عىل معرفةٍ عربيّةٍ واضحةٍ بام جيعلُ  ممّا 
اإلعجابَ  ثريُ  يُ ممّا  كلّها  مةِ  املقدّ اخلربةِ  يف  ةَ  واجلدّ املألوفِ  عىل  اخلروجَ  أنّ  فأدركوا 
لّةٍ جديدةٍ  ن حُ ه املجازُ مِ مُ ي، فرتاهم يسلّطونَ الضوءَ مثالً عىل ما يقدّ يف نفسِ املتلقّ
ي؛  املتلقّ  لد ا  واسعً إعالميًّا  ا  حضورً له  تضمنُ  معهودةٍ  غريُ  لّةٌ  حُ وهي  للمعنى، 
ه إعادةَ  ، وليسَ التقديمُ والتأخريُ –  بوصفِ ألنّه سيكونُ بمنزلة صانعٍ جديدٍ لألفكارِ

 . ناتِ بطريقةٍ جديدةٍ – ببعيدٍ عن هذا الفهمِ رصفِ املكوّ
كنَي الداللةِ األساسيّنيِ  (اللفظ  مَ أنّ اإلعالميّةَ تتمحورُ حولَ رُ يظهرُ لنا ممّا تقدّ
أفقَ  وتكرس  ي  املتلقّ عندَ  الرتابةَ  تكرسُ  جديدةٍ  بطريقةٍ  هام  تقديمِ وكيفيّةِ  واملعنى)، 
صَ أبرزَ مظاهرِ هذا الكرسِ يف السورِ املفتتحة  التوقّعِ لديه، لذلكَ سنحاولُ أن نتفحّ

بـ (احلمد) يف املطالبِ اآلتيّة: 
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( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

 : لُ - اإلعالميّةُ واخلربةُ املعرفيّةُ املطلبُ األوّ

 ، ن حمطّاتِ اإلعالميّةِ مِ ةً  املعرفيّةِ حمطّةً مهمّ تقديمِ اخلربةِ  املعهودِ يف  تُعدُّ خمالفةَ 
املعرفيّةِ  بأدواتِه  لتقبّلِه  ه ومل يكن قد استعدَّ  ي بام هو غريُ معهودٍ عندَ املتلقّ فاجأ  يُ إذ 
ح  ي؛ ألنّ ما يُطرَ ن التلقّ  عالٍ مِ زُ ألن يكونَ عىل مستوً املعتادةِ، وحينئذٍ نراه يتحفّ

 . ن منظومتِه املعرفيّةِ ا للمعتادِ مِ ه كرسً عليه سيخلقُ عندَ
َ�َّا َ�ُ ٱۡ�َِديَد}(١٢)،

َ
َو�  ۖ َ�ۡ ّوِِ� َمَعُهۥ َوٱلطَّ

َ
َ�ِٰجَباُل أ ه تعاىل: { وممّا وردَ يف ذلكَ قولُ

يعهد  ومل   ، والطريُ اجلبالُ  تؤوبَ  أن  خرباتٍ  ن  مِ اكتسبَ  ما  يف  ا  معهودً يكن  مل  إذ 
ليّنًا(١٣)، فقد ألفوا اجلبالَ والطريَ واحلديدَ عىل غريِ الصورةِ  كذلكَ أن ير احلديدَ 
ن التساؤالتِ  ن ثَمَّ ستقفزُ إىل متخيالتِه جمموعةٌ غري متناهية مِ فَتها اآلية، ومِ التي عرّ
ه  ، فتزيدُ إعالميّةً عندَ ا أقو فاعليّةً وأوسعَ مساحةً زمنيّةً التي تضمنُ للنصِّ حضورً

وتقو أوارصُ العالقةِ التواصليّةِ بينَه وبنيَ النصِّ بعدَ أن يظفرَ باملعنى. 
تشكيلٍ  إعادةُ  وكأنّه  لألشياءِ  املوضوعيِّ  الفهمِ  كرسُ  اجلهةِ  هبذه  يرتبطُ  وممّا 
لُ انعطافةً يف  مُ عىل األشياءِ بغريِ الظاهرِ أو املعتادِ فتشكّ كَ ، فقد حيُ للمنظومةِ املعرفيّةِ

 . ن درجةِ إعالميّةِ النصِّ ي ممّا يزيدُ مِ دةٍ لد املتلقّ دُ تساؤالتٍ متعدّ الفهمِ وتُولّ
ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن  ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ أ ويُمكنُ أن نلمسَ هذا يف قولِه تعاىل: {

ِۚ َ�ٰ�َِك  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظا�ِٞم ّ�ِ
، إذ  ا معَ ما ينبغي أن يكونَ ا حادًّ لَ النصُّ تقاطعً ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ� }(١٤)، فقد شكّ
دَ  هم بـ (ظامل لنفسه) أو (مقتصد)، فقد ولّ ثَ الكتابُ ملَن وصفَ كيفَ يُمكنُ أن يُورَّ
صِ حللِّ هذا  والتفحّ رِ  التدبّ ه عىل  زُ فّ حتُ ةٍ  لحّ ومُ ةٍ  معرفيّةٍ حادّ ي صدماتٍ  املتلقّ  لد
نا أنّ (توريث الكتاب) لـ (الذين  ؛ ألنّ املعتادَ املعريفَّ عندَ الكرسِ ألفقِ التوقّعِ املعريفِّ
ن  ، ومِ ه ذكرُ أسمى الصفاتِ بام يليقُ بصفةِ توريثِ الكتابِ اصطفى) ينبغي أن يتبعَ
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فَ بأنّه  صِ ا وُ يّةِ (ظامل لنفسه) يف أن يرثَ كتابً ثَمَّ تتواىل التقاطعاتُ املعرفيّةُ حولَ أحقّ
ي عقلَه لِيصلَ إىل أنّ (منهم) التي سبقتِ األصنافَ  (هد للمتقني)، فيُعملُ املتلقّ
ن  نهم، وإنّام هي لبيانِ أنّ مِ الثالثةَ ليست للتفريعِ عىل (الذين اصطفى)، فيكونوا مِ
ي ذلكَ زادت هبجتُه  (١٥)، حتّى إذا أدركَ املتلقّ ن يتّصفُ بذلكَ م مَ ذرارهيم  وأنساهبِ

ه بالنصِّ فارتفعت درجةُ اإلعالميّةِ فيه.  وقويَ اتّصالُ
املكانيّةِ  الظروفِ  توظيفُ  املعرفيّةِ  املنظومةِ  يف  املعهودِ  كرسِ  ضمنَ  ويدخلُ 
املكانُ  فيكونُ  مألوفٍ  غريَ  ا  حضورً املكانُ  حيرضُ  إذ  معتادٍ،  غريَ  ا  توظيفً والزمانيّةِ 
 إذ تر ، ةٍ عَ ، وحيرضُ الزمنُ بصورةٍ غريِ متوقّ صُ للخريِ مثالً مستعمالً يف الرشِّ املخصّ
ا لإلساءةِ وغريَ هذا. وممّا جاءَ  ، وزمنَ العبادةِ موظّفً زمنَ العملِ يستحيلُ وقتًا للكسلِ
}(١٦)، فقد استحالَ الوقتُ للمكرِ واخلديعةِ  ِۡل َوٱ�ََّهارِ  بَۡل َمۡكُر ٱ�َّ ه تعاىل: { قولُ
ا يف  ورصفَ الناسَ عن الوجهةِ املعهودةِ، فجعلوهم يكفرونَ باهللاِ وجيعلونَ له أندادً
مقاطعةٍ صارخةٍ لدعوهتم إىل أن يكونَ الليلُ للعبادةِ، (وقليال من الليل ما هيجعون)، 

واْ ٱ�ََّداَمَة }(١٧).  ُّ�َ
َ
وكأنّ النصَّ القرآينَّ أرادَ أن يُشعرَ هبذه املفارقةِ فقالَ { َوأ

دتِ اخلربةُ اإلنسانيّةُ أن  ن كرسِ التوقّعِ املكاينِّ أن تستعملَ املكانَ يف غريِ ما تعوّ ومِ
ه تعاىل:  نه قولُ ن هذا احلضورِ غريِ املعهودِ، ومِ ي مِ ه فيه، ممّا خيلقُ دهشةً لد املتلقّ جتدَ
َُّهَما }(١٨)، فليسَ  َداُر فََ�َن لُِغَ�َٰمۡ�ِ يَ�ِيَمۡ�ِ ِ� ٱ�َۡمِديَنةِ َوَ�َن َ�َۡتُهۥ َك�ٞ � ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
{ َوأ

ه  ، وإنّام حيرضُ اجلدارُ بوصفِ ه حافظةً لألموالِ نَ املعهودِ أن حيرضَ (اجلدار) بوصفِ مِ
ا فكانَ احلضورُ الفاعلُ للجدارِ (بوصفه حافظا للكنز) بخالفِ احلضورِ اجلامدِ  سورً
ه بالنصِّ وزادت  ي، فزادَ تعلّقَ للجدارِ (بوصفه سورا) حمطَّ نظرٍ ودهشةٍ لد املتلقّ

 . ه إعالميّةُ النصِّ معَ
غريِ  صورةٍ  يف  (مدادا)  ه  بوصفِ (البحر)  استعاملُ  الفهمِ  هذا  عن  ببعيدٍ  وليسَ 
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ن 
َ
َّۡو َ�َن ٱۡ�َۡحُر ِمَداٗدا ّلَِ�َِ�ِٰت َرّ�ِ َ�َفَِد ٱۡ�َۡحُر َ�ۡبَل أ قُل � معهودةٍ، إذ قالَ تعاىل: {

الًّ  ه حمَ }(١٩)، ألنّ املعهودَ حضورُ البحرِ بوصفِ تَنَفَد َ�َِ�ُٰت َرّ�ِ َو�َۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا
، وهنا سينتجُ هذا االستعاملُ  ا لألشياءِ الً مداديًّ َوّ ، ال أن حيرضَ ممُ للصيدِ وجمر للسفنِ
، فتزادُ العالقةُ بنيَ  رِ الداللةِ ي يف تصوّ لِ فيكونُ حضورُ املتلقّ ن التأمّ فضاءاتٍ واسعةً مِ

 . تدفّقٍ ن بُعدٍ إعالميٍّ مُ ي وحيظى النصُّ بموقعٍ لديه بام توافرَ عليه مِ النصِّ واملتلقّ
تّبُ  سريُ الذهنِ  يف  املعهودةِ  غريِ  بصورتِه  املكانِ  حضورَ  أنّ  فيه  الشكَّ  وممّا 
 . ، فيكونُ املكانُ حمطّةً معرفيّةً مضافةً إىل ما سبقَ األولوياتِ داخلَ املنظومةِ املعرفيّةِ

ُ�مَّ  �ِض 
َ
ٱۡ�  �ِ ِسُ�واْ  قُۡل  } تعاىل:  قولِه  يف  احلضورِ  هذا  مظهرِ  س  تلمّ ويُمكنُنا 

�ِض 
َ

َو �َۡم �َِسُ�واْ ِ� ٱۡ�
َ
}(٢٠)، أو قولِه تعاىل: { أ �َِ� ٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱ�ُۡمَكّذِ

اعتادتِ  ما  النصُّ  قَ  خرَ فقد   ،(٢١){ َ�ۡبلِِهۡم  ِمن  ِيَن  ٱ�َّ َ�ٰقَِبُة  َ�َن  َكۡيَف  َ�َينُظُرواْ 
لت  ، إذ حتوّ ا لالستئناسِ ا مصدرً ن كوهنِ ن فوائدِ السياحةِ يف األرضِ مِ املنظومةُ املعرفيّةُ مِ
لَ هذا االنقالبُ يف توظيفِ  (٢٢)، فشكّ رةَ ه الصدرُ وهو ير اآلثارَ املدمّ إىل ما يضيقُ معَ

 . ي فازدادت إعالميّتُه بذلكَ املكانِ انعطافةً معرفيّةً كرست أفقَ التوقّعِ لد املتلقّ
منطقيّةٍ  غريَ  نتيجةً  يبدو  ما  يف  ا  أيضً ةِ  الفكريّ املنظومةِ  يف  املعتادِ  خرقُ  ويتمظهرُ 
ه النصُّ القرآينُّ  زَ ماتِ وهو ما ركّ ن املعروفِ منطقيًّا أنّ النتائجَ تتبعُ املقدّ ، فمِ لألشياءِ
َهۡل َجَزآُء ٱۡ�ِۡحَ�ِٰن إِ�َّ ٱۡ�ِۡحَ�ُٰن }(٢٣)، وقولِه تعاىل: { َجَزآُء  } : ن مثلِ ا مِ كثريً
ا وجزاءُ السيّئةِ حسنةً فإنّ ذلكَ  ا أن يكونَ جزاءُ اإلحسانِ كفرً }(٢٤)، أمّ َسّ�َِئةِۢ بِِمۡثلَِها
ا  عِه، ممّا يُعطي النصَّ بُعدً ن كرسٍ ألفقِ توقّ ي بعنايةٍ ملِا فيها مِ ممّا يستدعي توقّفَ املتلقّ
ةِ النبيِّ موسى سَ هذا املظهرَ يف قصّ ، ويُمكنُنا أن نتلمّ رِ إعالميًّا ضاغطًا نحوَ التدبّ
ازاةً غريَ  ن أحداثٍ جمُ مِ قابلِه  ملِا  الصالحِ  العبدِ  ازاةُ  لت جمُ ، فقد شكّ العبدِ لصالحِ معَ 
ا  رَ إىل أن يكونَ رفضً ا تطوّ دَ استغرابً ، ممّا ولّ ا عىل الضدِّ ممّا هو متوقّعٌ متوقّعةٍ أو لِنقل إهنّ
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، فقد جاز أهل القريةِ الذينَ أبَوا  ، ألنّه مل جيرِ بحسبِ ما هو معروفٌ عقالً ملِا حدثَ
ا  (٢٥)، يف مقابلِ أنّه قتلَ نفسً ريدُ أن ينقضَّ أن يضيّفومها بفعلِ اخلريِ هلم وإقامةِ جدارٍ يُ
أثارَ حفيظةَ موسى وأظهرَ عدمَ  ا  ممّ  ،(٢٦)ما ظهرَ ملوسى بغريِ حقٍّ بحسبِ  زكيّةً 

ن جنسِ العملِ بحسبِ رأيه.  الرضا، إذ مل يكنِ اجلزاءُ مِ
والذي   – ا  طبعً ي  املتلقّ ه  ومعَ  – ملوسى التوقّعِ  ألفقِ  الكرسِ  هذا  مثلَ  إنّ 
ن شأنِ مثلِ هذا الكرسِ ألفقِ التوقّعِ  ، مِ ن آياتٍ ه يف ما سيأيت مِ سيُحاولُ أن حيلَّ لغزَ

 . أن يعطيَ إعالميّةً واسعةً
وال يفوتُني أن أذكرَ أنّ حلَّ هذه اإلشكاليّاتِ النصيّةِ تقعُ عىل عاتقِ املنتجِ للنصِّ 
ن  ، وهو ما أتى به النصُّ القرآينُّ مِ بأن يضعَ املفاتيحَ حللِّ هذه االنغالقاتِ املعرفيّةِ
غاتِ التي دعته إىل فعلِ ما هو غريُ متطابقٍ معَ  خاللِ توضيحِ العبدِ الصالحِ للمسوّ
ن مناطقَ معرفيّةٍ مل يعهدها  ؛ ألنّه يف احلقيقةِ إنّام كانَ مِ املنطقِ العقيلِّ واخلربةِ املعرفيّةِ
موسى، وهي منطقةُ (العلم بالغيب) فجاءتِ اآلياتُ (٧٩- ٨٢) لتسدَّ الفجواتِ 
ن درجةِ إعالميّةِ النصِّ  ، ممّا رفعَ مِ ي عىل حدٍّ سواءٍ املعرفيّةَ يف ذهنِ موسى واملتلقّ

 .ه إىل مدياتٍ قصو والتفاعلِ معَ
لِئَالّ  ؛  ةٌ مهمّ تواصليّةٌ  رضورةٌ  املعرفيّةِ  الفجواتِ  هذه  سدَّ  أنّ  إىل  أشري  وكذلكَ 
فيقلّ  ه  معَ التواصلِ   ر عُ وتنقطعَ  الفهمِ  عنِ  ا  بعيدً ويضحي  النصِّ  عقدُ  نفرطَ  يَ

ي(٢٧).  ه، ممّا قد يؤدّي إىل اهنيارِ عمليّةِ التواصلِ بنيَ املنتجِ واملتلقّ التفاعلُ معَ
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( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

 : املطلبُ الثاين - اإلعالميّةُ والقصصُ
، وتتمثّلُ يف سلوكٍ غريِ  ن النصِّ ن اإلعالميّةِ يف اجلانبِ القصيصِّ مِ يظهرُ جزءٌ مِ
دُ  ولّ ، ممّا يُ ، فيكونُ موقعُ األشخاصِ يف غريِ موقعِهم احلقيقيِّ ةِ توقع ألبطالِ القصّ مُ
ن  ي ملالحظةِ أحداثِها مِ ، فيندفعُ املتلقّ ةِ ي منذُ البداياتِ األوىل للقصّ مفارقةً لد املتلقّ

 . ةِ اخلارجةِ عن أفقِ التوقّعاتِ أجلِ الظفرِ بنهاياتِ هذه القصّ
النبيِّ  مرافقةِ  ن  مِ الكهفِ  سورةِ  يف  جاءَ  ما  يف  املظهرَ  هذا  سَ  نتلمّ أن  ويُمكنُنا 
 ، الرفقةِ هلذه  األوىل  اللحظاتِ  ن  مِ املفارقةُ  لتِ  تشكّ إذ   ، الصالحِ للعبدِ   موسى
ن رجلٍ مل يكن له حضورٌ قويٌّ عىل  ن أويل العزمِ أن يطلبَ التعليمَ مِ فكيفَ لنبيٍّ مِ
ي الذي استقرَّ  مرسحِ األحداثِ قبلَ هذا، فضالً عن كرسِ األفقِ املعريفِّ لد املتلقّ
ن هنا  م، ومِ يف بنائه العقديِّ أنّ الرسلَ (والسيام أولوا العزم) هم أعلمُ أهلِ زماهنِ
مَ لنا تعليالً منطقيًّا حلضورِ الرجلنيِ يف غريِ موضعِهام كام يظهرُ  كانَ عىل املنتجِ أن يقدّ
والعبدُ   ، األشياءِ بعضَ  الذي جيهلُ  املتعلّمِ  موقعِ  (الرسول)  يف  السطحيِّ  للقارئِ 
تعاىل يف حلِّ هذا  فقالَ  بينَهام،  فيام  األدوارَ  تبادال  فقد   ، للرسولِ معلّامً  الذي يكونُ 
نَّا  ُ : { فَوََجَدا َ�ۡبٗدا ّمِۡن ِعَبادِنَآ َءاَ�ۡيَ�ُٰه رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلَّۡمَ�ُٰه ِمن �َّ اإلشكالِ
دَت غيومُ النصِّ وأسهمَ هذا التوضيحُ يف فتحِ آفاقٍ جديدةٍ  ِعۡلٗما }(٢٨)، وهنا تبدّ

 . ه بالنصِّ ي فزادَ تعلّقُ امامَ املتلقّ
غريِ  بنهاياتٍ  ي  املتلقّ مفاجأةُ  القصيصِّ  اجلانبِ  يف  ا  أيضً اإلعالميّةِ  مظاهرِ  ن  ومِ
للنصِّ  كان  متوقّعةٍ  غريَ  النهاياتُ  كانتِ  كلّام  أنّه  خيفى  وال   ، لألحداثِ متوقّعةٍ 
 . ي، ممّا يرتفعُ بدرجةِ مقبوليّتِهِ لديه وبمستو إعالميّتِهِ ادُ يف ذهنِ املتلقّ ه الوقّ حضورُ
 ٰ َُّهۡم َ�َ ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱ�َۡمۡوَت َما َد� س هذا املظهر يف قولِه تعاىل: { فَلَمَّ ويُمكنُنا تلمّ
 }(٢٩)، فبعدَ كلِّ ما أُويتَ النبيُّ سليامنُ ۥۖ تَُه

َ
ُ�ُل ِم�َس�

ۡ
�ِض تَأ

َ
َ�ۡوتِهِۦٓ إِ�َّ َدآبَُّة ٱۡ�
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ي أن  عَ املتلقّ ةٍ خمفيّةٍ (تسخري اجلن له)(٣٠) توقّ ةٍ مرئيّةٍ (الريح، عني القطر)، وقوّ ن قوّ مِ
، إالّ أنّ النصَّ  ةٍ أعظمَ ا ستكونُ عىل يدِ قوّ ةَ هنايةٌ فإهنّ ، وإن كانت ثمّ لن تكونَ له هنايةٌ
فاجأ اجلميعَ بأن جعلَ ما يدلُّ عىل موتِه خملوقٌ ضعيفٌ هو (دابة األرض) لتسقطَ 
تأكلَ هذه احلرشةُ  أن  بعدَ  املهني)،  (العذاب  ها يف  التي كانوا معَ اجلبّارة  ة  القوّ هذه 
ا  ن االعتقادِ بأهنّ ا يزيدُ مِ (٣١)، وممّ احلقريةُ منسأتَه فتكونَ دليالً عىل هنايتِه غريِ املتوقّعةِ
يراهم،  أنّه  يظنّونَ  موتِه وهم  بعدَ  كاملةً  يعملونَ سنةً  ظلّوا  م  أهنّ متوقّعةٍ  هنايةٌ غريُ 
َّۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ن �

َ
نُّ أ ا َخرَّ تَ�َيََّنِت ٱۡ�ِ َ عنه النصُّ القرآينُّ بقولِه: { فَلَمَّ وهو ما عربّ

ٱۡلَغۡيَب َما َ�ُِثواْ ِ� ٱۡلَعَذاِب ٱ�ُۡمِهِ�}(٣٢). 
ن مظاهرِ اإلعالميّةِ يف القصصِ واإلخباريّاتِ أن  ا أنّ مِ وال يفوتُني أن أذكرَ أيضً
ن جهةٍ  مِ ةِ  القصّ الضوءُ عىل  يُسلّطَ  بأن  ةً يف شكلٍ جديدٍ  القصصُ مسوقَ تكونَ هذه 
ي يف ما سيؤولُ  ي؛ ليكرسَ بذلكَ أفقَ التوقّعِ لد املتلقّ مغايرةٍ ملِا رسخَ يف ذهنِ املتلقّ
أوسعَ  إعالميًّا  ا  بُعدً يُعطي  ممّا  دةٍ  متعدّ ةٍ  لغويّ أشكالٍ  يف  املعنى  فيعرضُ   ، النصُّ إليه 
ن ذكرِ  . ومثالُ ذلكَ يف القرآنِ الكريمِ ما جاءَ مِ ن كفاءتِه اإلعالميّةِ ، ويرفعُ مِ للنصِّ
السورِ  ةُ  ا، كانت حصّ ن (٤٤٠) موضعً مِ أكثرِ  كِرَ يف  ذُ اهللاِ موسى، فقد  نبيِّ  ةِ  قصّ
ةً يف سورةِ األنعامِ يف اآليةِ (٨٤) يف سياقِ ذكرِ  تني)، مرّ نها (مرّ املفتتحة بـ (احلمد) مِ
ةً أخر يف سورةِ الكهفِ يف اآلياتِ (٦٠-٨٢) يف  ، ومرّ نعمةِ اهللاِ عىل نبيِّه إبراهيمَ
لّطَ الضوءُ عىل  ه وإنّام سُ ، فال يكونُ ذكرُ موسى هو نفسُ ه ولقائِه بالعبدِ الصالحِ رِ فَ سَ
ي.  عِ بالنهاياتِ لد املتلقّ ن جهةٍ أخر، ممّا أسهمَ يف كرسِ أفقِ التوقّ هذه الشخصيّةِ مِ
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( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

 : املطلبُ الثالثُ - اإلعالميّةُ واالستعاملُ اللغويُّ

ن دونِ شكٍّ ستسعى  ي فمِ ملّا كانتِ اإلعالميّةُ تُبنى عىل كرسِ أفقِ التوقّعِ لد املتلقّ
س  ، ويُمكنُ تلمّ ِ البِنى يف الذهنِ واالستعامالتِ املألوفةِ لأللفاظِ إىل حتقيقِ ذلكَ بتغريُّ
ها ما ييل:  ن أوضحِ دةٍ لعلَّ مِ هذه النواحي يف السورِ املبدوءةِ بـ (احلمد) يف مظاهرَ متعدّ

 : ١ - االستعاملُ غريُ احلقيقيِّ لأللفاظِ
عتادٍ، فيغدو  ا غريَ مُ إنّ االستعاملَ غريَ احلقيقيِّ لأللفاظِ يُعطي املوجوداتِ حضورً
ا  حضورً لَ  ليسجّ للموجوداتِ  اخلارجيُّ  الشكلُ   ُ فيتغريّ حيًّا،  وامليّتُ  ا  ناطقً الصامتُ 
، فينفتحُ النصُّ عىل آفاقٍ واسعةٍ  ن املوجوداتِ ه مِ رَ ي تصوّ ا ملِا اعتادَ املتلقّ ا وكرسً جديدً
اجلديدةُ لألشياءِ تصبُّ يف  فاملعارضُ   ، اإلعالميّةِ كفاءتِه  تزيدُ يف  دةٍ  متعدّ واحتامالتٍ 
دُ  ، فتُولّ مة يف النصِّ معَ أنامطِ املعرفةِ املختزنةِ يف ذهنِ القارئِ مسألةٍ تُعارضُ األنامط املقدّ
يه ديبوكراند بعنرصِ (التعارض)  ي، وهو ما يُسمّ انعطافاتٍ شديدةَ اإلثارةِ النتباهِ املتلقّ

 .(٣٣) ن درجاتِ اإلعالميّةِ وهي الدرجةُ األكثرُ إعالميّةً ضمنَ الدرجةِ الثالثةِ مِ
املجازُ  هو  لأللفاظِ  احلقيقيِّ  غريِ  االستعاملِ  مظاهرِ  أبرزِ  ن  مِ أنّ  املعروفِ  نَ  ومِ
، وهو ما حفلَت به السورُ املفتتحة بـ  (بنوعيه املرسل والعقيل)، واالستعارةُ والكنايةُ

 . (احلمد) فزادت يف درجةِ الكفاءةِ اإلعالميّةِ للنصِّ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ }(٣٤)،  ه تعاىل: { بَۡل َمۡكُر ٱ�َّ نَ اآلياتِ التي جاءت باملجازِ قولُ و مِ
 ، اللفظيّةِ امللكيّةِ  املكرَ هلام عىل سبيلِ  أسندَ  بأن  والنهارَ سمةَ احلركة  الليلَ  إذ جعلَ 

 . حتّى بدا الليلُ والنهارُ ماكرينِ عىل نحوِ املجازِ العقيلِّ ذي العالقةِ الزمانيّةِ
تِ  ۥۚ }(٣٥)، فحرضَ ذَِن َ�ُ

َ
ۥٓ إِ�َّ �َِمۡن أ َ�َٰعُة ِعنَدهُ ه تعاىل: {َوَ� تَنَفُع ٱ�شَّ ا قولُ وأيضً

رَ ليسَ هلا عىل  ها فاعالً عىل سبيلِ املجازِ يف حنيِ أنّ النفعَ والرضَ الشفاعةُ هنا بوصفِ
ه تعاىل:  ن االستعاملِ غريِ احلقيقيِّ لأللفاظِ يف بابِ االستعارةِ قولُ (٣٦). ومِ وجهِ احلقيقةِ
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فقدِ  بُون}(٣٧)،  تَُ�ّذِ بَِها  ُكنُتم  ٱلَِّ�  ٱ�َّارِ  َعَذاَب  ُذوقُواْ  َظلَُمواْ  ِيَن  َّ�ِ� {َوَ�ُقوُل 
استعارَ النصُّ (الذوق) للعذابِ يف عمليّةٍ حسيّةٍ غريِ معهودةٍ، ألنّ املعهودَ أن يكونَ 
ن  ، ممّا فتحَ النصَّ أمامَ آفاقٍ واسعةٍ مِ ا بطعمِ األشياءِ املأكولةِ أو املرشوبةِ قً الذوقُ متعلّ
ه تعـاىل:  ن االستعارةِ قـولُ . ومِ دِ املسـاحةِ رَ له زمخًا إعالميًّا غريَ حمدّ ي بعدَ أن وفّ التلقّ

}(٣٨)، فالفعلُ (يريد) جاءَ عىل االستعارةِ(٣٩).  ن يَنَقضَّ
َ
{فَوََجَدا �ِيَها ِجَداٗر� يُرِ�ُد أ

باسمِ  العربيّةِ  البالغةِ  يف  ى  يُسمّ ما  لأللفاظِ  املألوفِ  غريِ  باالستعاملِ  ويرتبطُ 
ا عن املعاين(٤٠)، فيفتحُ  ُ هبا عرضً (الكناية)، ألنّه يذهبُ إىل ألفاظٍ غريِ مبارشةٍ يعربّ
وظّفَ  وقد   ، للتخيّلِ املكبّلةِ  التوقّعاتِ  أفقَ  ا  كارسً القارئِ  أمامَ  ي  التلقّ مساحاتِ 
نه  ن املواضعِ يف السورِ املفتتحة بـ (احلمد)، ومِ النصُّ القرآينُّ هذا اخلروجَ يف عددٍ مِ
ـه تعـاىل:  (٤٢)، وقولُ َ�ٖن قَرِ�ٖب}(٤١)، كنايةً عنِ القنوطِ ِخُذواْ ِمن مَّ

ُ
ه تعـاىل: {َوأ قـولُ

ه  (٤٤)، وقولُ بَعِيٖد}(٤٣)، كنايةً عنِ اخلفاءِ والغيبِ َ�ِنۢ  مَّ ِمن  بِٱۡلَغۡيِب  {َوَ�ۡقِذفُوَن 
 (٤٥)، كنايةً عنِ اليهودِ والنصار{ آّلَِ� تعاىل: {َ�ۡ�ِ ٱ�َۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱ�ضَّ
ه  ا قولُ نَ الكنايةِ أيضً (٤٦)، ومِ ا سبحانَه عامّ يصفونَ ذَ ولدً واملُثَلّثنيِ والقائلنيَ بأنّ اهللاَ اختّ

ا(٤٨).  م مجيعً ْۚ }(٤٧)، كنايةً عن إبادهتِ ِيَن َظلَُموا َ�ُقِطَع َدابُِر ٱۡلَقۡوِم ٱ�َّ تعاىل: {
 : – املخالفةُ بنيَ األساليبَ ٢

يف  األساليبِ  بنيَ  خمالفةٍ  ن  مِ جاءَ  ما  القرآينِّ  النصِّ  يف  اإلعالميّةِ  اإلجراءاتِ  نَ  مِ
قَ بنيَ األساليبِ دعا  ا، حتّى إذا فرّ ا واحدً ي غريُ املدقّقِ موضعً مواضعَ يراها املتلقّ
فيشعر  مبتغاهُ  إىل  ذلكَ  بعدَ  ليصلَ  ثُمَّ   ، املفارقةِ هذه  السببِ يف  صِ  تفحّ إىل  ي  املتلقّ
ه تعاىل: ةٍ عاليةٍ فرتتفع بذلكَ الكفاءة اإلعالميّة للنصِّ لديه. ومثالُ ذلكَ قولُ بلذّ

ي إىل  ضَ املتلقّ َ�ۡقٗبا}(٤٩)، فقد تعرّ َ�ُۥ  ٱۡسَتَ�ُٰعواْ  َوَما  َ�ۡظَهُروهُ  ن 
َ
أ ٱۡسَ�ُٰعٓواْ  {َ�َما 

، ألنّ السريَ املتوقّعَ معَ النصِّ يُفرتضُ  ن كرسِ أفقِ التوقّعِ يف رتابةِ النصِّ درجةٍ عاليةٍ مِ
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ةٌ معرفيّةٌ  ها (استطاعوا) حدثت لديه هزّ دَ مجلةَ (وما اسطاعوا له نقبا)، فلامّ وجدَ أن جيَ
رِ يف االستعاملِ اللفظيِّ بنيَ  صَ السببَ الدافعَ هلذا التغايُ ن ثَمَّ كانَ عليه أن يتفحّ ومِ
(اسطاعوا، استطاعوا)(٥٠)، حتّى إذا أدركَ أنّ (الظهور عىل اليشء بمعنى الصعود 
ه (نقب اليشء وإحداث ثقب فيه)، والسيام أنّ  فوقه) ال حيتاجُ إىل اجلهدِ الذي حيتاجُ
ي هذا  ، فلامّ أدركَ املتلقّ كلَّ هذا اليشءِ عىل املواصفاتِ التي وصفَ هبا هذا اجلدارُ
، وارتفعت  ى النصَّ بأفقِ آخرَ ةَ يف وصفِ األشياءِ تلقّ التباينَ يف االستعاملِ وهذه الدقّ

ه.  درجةُ إعالميّةِ النصِّ عندَ

 : املطلبُ الرابعُ - اإلعالميّةُ واجلانبُ الصويتّ

، برشطِ أن تكونَ هذه  النصِّ الصوتيّةِ يف  املنبّهاتِ  تعتمدُ اإلعالميّةُ أحيانًا عىل 
ي احلرِّ  التلقّ ي إىل  املتلقّ ، يدفعُ  بُعدٌ معنويٌّ ها  يلفُّ ا وإنّام  املنبّهاتُ غريَ مقصودةٍ لذاهتِ
بغزارةٍ يف رسمِ  ا سيقت  أهنّ أو  املنبّهاتُ غريَ معتادةٍ  ، والسيام إن كانت هذه  للنصِّ

 . الصورةِ الكليّةِ لألحداثِ سواءً يف بدءٍ السورِ أو يف النهاياتِ
ا منذُ اللحظاتِ األوىل يف السورِ املفتتحة بـ (احلمد)، فقد  لقد كان هذا البعدُ حارضً
نَ التفاعلِ اإلجيايبِّ يف رحلتِه  ي إىل مزيدٍ مِ ا صوتيًّا يدفعُ باملتلقّ كانت هذه الكلمةُ منبّهً
راتُ  ، فتذهبُ اآلراءُ والتصوّ للبحثِ يف سببِ اختيارِ هذه الكلمةِ يف مطلعِ هذه اآلياتِ
مرشبِه  بحسبِ  كلٌّ   ، العصورِ عربَ  القراءةُ  وتُعادُ  شتّى،  مذاهبَ  بالنصِّ  والقراءاتُ 

 . دةً قُ للنصِّ إعالميّةٌ واسعةٌ وتفاعلٌ مستمرٌّ ألنّه سيُنتجُ قراءاتٍ متعدّ ورؤاه، فتتحقّ
فواصلِ  اختيارِ  يف  الصويتُّ  املنبّهُ  حرضَ  فقد  (احلمد)  بـ  املفتتحة  السورِ  سياقِ  يف  ا  أمّ
 ، نَ النصِّ ةِ املسوقةِ مِ ةَ الفعلِ الدراميِّ داخلَ القصّ ناسبُ احلضورَ الذهنيَّ أو قوّ اآلياتِ بام يُ
ي،  نَ التلقّ ا واسعةً مِ ي آفاقً نَ القصصِ هنايةٌ واحدةٌ تقريبًا ممّا يُعطي للمتلقّ ةٍ مِ فكانَ لكلِّ قصّ
ةِ أهلِ الكهفِ لوجدنا هناياتِ اآلياتِ فيها األلفُ املطلقةُ املسبوقةُ بأحدِ  قنا يف قصّ فلو دقّ
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 ،فقد جاءَت يف هذه النهاياتِ الكلامتُ (عجبا، رشدا، عددا، أمدا، هد ، أحرفِ القلقلةِ
ةُ موسى  ا قصّ شططا، كذبا، مرفقا، مرشدا، رعبا، أحدا، أبدا، مسجدا، ملتحدا... )(٥١)، أمّ
أمرا، ذكرا،  نصبا، عجبا، خربا،  تقريبًا (حقبا، رسبا،  والراءِ  الباءِ  ا  ها صوتَ تقاسمَ فقد 
رتابةَ  كرست  إثارةٍ  نقطةَ  الصويتُّ  امللمحُ  هذا  لَ  شكّ لقد   ،(٥٢)( نكرا...  عرسا،  صربا، 

ي.  ن التلقّ الرسدِ داخلَ النصِّ فسمحت بمدياتٍ واسعةٍ مِ
ي إىل  ا صوتيًّا يدفعُ باملتلقّ ه ملمحً ا عن هذا استعاملُ اجلناسِ بوصفِ وقد ال يكونُ بعيدً
نَ  . ومِ ه، ممّا يُسهمُ يف االرتفاعِ بمستو كفاءتِه اإلعالميّةِ صِ التوقّفِ إزاءَ النصِّ وتفحّ
لته  }(٥٤)، فضالً عامّ شكّ َ�ۡنُهۖ  ۡوَن  َوَ�ۡ� َٔ َ�ۡنُه  َ�ۡنَهۡوَن  َوُهۡم  } ه تعاىل:  قولُ  (٥٣) اجلناسِ
 . الرتيبَ اللفظيَّ  إيقاعيّة تكرسُ االنثيالَ  ن فاصلٍ صويتٍّ مثلت حمطاتٍ  مِ كلمةُ (عنه) 
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱ�َۡمۡغُضوِب 

َ
ِيَن � ِصَ�َٰط ٱ�َّ ن هذا ما جاءَ يف قولِه تعاىل: { وقريبٌ مِ

 . لت كلمةُ (عليهم) وقفةً صوتيّةً إيقاعيّةً آّلَِ� }(٥٥)، إذ شكّ َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱ�ضَّ
 : اتُ - اإلعالميّةُ واملتضادّ املطلبُ اخلامسُ

ن خاللِ القصدِ إىل  يعتمدُ هذا البعدُ عىل كرسِ أفقِ التوقّعِ برقابةِ جمرياتِ احلدثِ مِ
لُ فواصلَ داخليّةً  ، فتشكّ اتِ لِتكونَ حمطّةً إيقاعيّةً عىل مستو الفكرِ وضعِ املتضادّ

ي.  ا لد املتلقّ ا إعالميًّا قويًّ تُعطي النصَّ حضورً
 ويُمكنُني القولُ إنّ االعتامدَ عىل التضادِّ يف السورِ املفتتحة بـ (احلمد) يُعدُّ ملحامً 
يف  ليسهمَ  صوتيًّا  ا  بُعدً ا  ومضيفً  ، للرقابةِ ا  كارسً ا  إيقاعً للنصِّ  أعطى  نصيًّا  أسلوبيًّا 
ي برصاعٍ قويٍّ وهديرٍ متالطمٍ  ، بل يشعرُ املتلقّ االرتفاعِ بمستو الكفاءةِ اإلعالميّةِ
ةً كرست ما يُمكنُ أن  ةِ يف النصِّ أضفت عليه حركةً وحيويّ يّ ن التصادماتِ الضدّ مِ

ي بآفاقٍ جديدةٍ.  ، ففاجأتِ املتلقّ ن رتابةٍ يصيبَ النصَّ مِ
اتُ يف سياقِ اآلياتِ بكثرةٍ (األوىل / اآلخرة - يلج / خيرج  لقد ظهرتِ التضادّ
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- ينزل / يعرج – أصغر / أكرب – بني أيدهيم / ما خلفهم)(٥٦). 
ن خاللِ (السموات / األرض  ا مِ ا نصيًّا واضحً لَ ملمحً وكذلكَ ظهرَ التضادُّ فشكّ
– ممسك / يرسل – يضل / هيدي – موت / حياة – الصاحلات / السيئات – يعمر / 
ينقص – حتمل / تصنع – عذب فرات / ملح أجاج – الليل / النهار – الفقراء / الغني 
– األعمى / البصري – الظلامت / النور – الظل / احلرور – االحياء / األموات... )(٥٧). 
ن  ، وهو مظهرٌ مِ اتِ يقومُ عىل مبدأ خمالفةِ الالحقِ للسابقِ إنّ القصدَ إىل إيرادِ املتضادّ
ةِ النصيّةِ ونقلِ  ، إذ يقصدُ املنتجُ إىل تنويعِ اخلطابِ وحتقيقِ االستمراريّ مظاهرِ كرسِ التوقّعِ

 . نيِ مها االمتناعُ واإلمتاعُ ي بطريقةٍ تتوافرُ عىل عنرصينِ مهمّ اخلربةِ املعرفيّةِ إىل املتلقّ

 : املطلبُ السادسُ - اإلعالميّةُ والرتاكيبُ

نَنِ املتكلمنيَ هبا، فيخضعُ هلا املتكلمونَ هبذه  لكلِّ لغةٍ تراكيبٌ معروفةٌ جتري عىل سُ
لُ رقابةً عىل االستعاملِ  ةٍ يف حفظِ اللغةِ – تُشكّ ، وهي هبذا – وإن كانت مصدرَ قوّ اللغةِ
ن درجةِ إعالميّةِ هذه اللغةِ لذلكَ يعمدُ املنتجُ أحيانًا إىل كرسِ هذه  قلّلُ مِ ، ممّا يُ اللغويِّ
دَ  ي الذي تعوّ ، وهو هبذا التقديمِ يكرسُ أفقَ املتلقّ ه التأخريُ الرتابةِ املوقعيّةِ بتقديمِ ما حقُّ
ن (فعل وفاعل ومفعول به)، والرتكيبَ االسميَّ  نًا مِ مثالً أن ير الرتكيبَ الفعيلَّ مكوّ
إىل  الذي سيسعى  ي  املتلقّ  لد إعالميًّا  ا  للنصِّ حضورً يُعطي  ممّا  (مبتدأ وخرب)  ن  مِ

 . معرفةِ املسوغاتِ التي دعتِ املنتجَ إىل هذا الكرسِ ألفقِ التوقّعِ يف البناءِ
تعاىل:  قولِه  يف  الفاحتةِ  سورةِ  يف  جاءَ  ما  التقديمِ  هذا  صورِ  أوضحِ  ن  مِ ولعلَّ 
لِ  ةِ يف التحوّ ا عنِ املزيّ ي كثريً {إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� }(٥٨)، إذ سيتساءلُ املتلقّ
فيبحثُ عنِ   ، اجلديدِ الشكلِ  إىل هذا  الفعليّةِ  اجلملِ  املعروفةِ يف  البنائيّةِ  الرتابةِ  ن  مِ
النصَّ  جيعلُ  ممّا  ه،  خلفِ ن  مِ املعرفيّةِ   واجلدو لِ  التحوّ هلذا  الدالليّةِ  االحتامالتِ 

 . ي فرتتفعُ بذلكَ الكفاءةُ اإلعالميّةُ للنصِّ ن التلقّ دةٍ مِ ا عىل مستوياتٍ متعدّ مفتوحً
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ي  دةٍ بقصدِ إثارةِ املتلقّ قت الرتابةِ البنائيّةِ يف الرتكيبِ الفعيلِّ يف مواضعَ متعدّ رِ لقد خُ
االحتاملُ  يدخلُ  وهنا   – ها  أدركَ إذا  حتّى   ، اخلرقِ هذا  غاتِ  مسوّ صِ  تفحّ عىل  ومحلِه 
ه. واحلقُّ أنّ خرقَ الرتاتبيّةِ  الداليلُّ يف التفسريِ – كانَ للنصِّ حضورٌ إعالميٌّ واسعٌ عندَ
نَ الكثرةِ ما جيعلُه غريَ حمتاجٍ إىل التدليلِ  املوقعيّةِ لأللفاظِ يف السورِ املفتتحة بـ (احلمد) مِ
ةً إعالميّةً واضحةً يف جعلِ النصِّ يتملّكُ  ةَ قصديّ ي االعتقادَ عندي بأنّ ثَمّ عليه ممّا يُقوّ
 . ن كفاءتِه اإلعالميّةِ دةٍ للدالالتِ ممّا يرفعُ مِ رِ احتامالتٍ متعدّ القارئَ وحيملُه عىل تصوّ
أصولَ  جيدُ  القرآينِّ  اإلعجازِ  يف  نظريّاتٍ  ن  مِ قيلَ  ما  يف  نَ  املتمعّ أنّ  واحلقُّ 
نه  ةِ (النظم) التي قالَ هبا عبدُ القاهرِ اجلرجاينّ يف حماولةٍ مِ اإلعالميّةِ ماثلةً يف نظريّ
، وال أر هذه النظرةَ  ه ببعضٍ إلرجاعِ اإلعجازِ إىل معاين النحوِ وتعلّقِ الكلمِ بعضِ
القرآنِ  لغةَ  صنا  نا لو تفحّ سِ ألنّ املقدّ النصِّ  ن مصاديقِ اإلعالميّةِ يف  ا مِ إالّ مصداقً
ن حيثُ هي مفردات لوجدناها مألوفةً عندَ العربِ إالّ أنّ الشكلَ الذي  الكريمِ مِ
ه عاجزينَ ألنّه فاجأهم بشكلٍ نيصٍّ  م، فوقفوا إزاءَ مت به هو الذي أدهشَ ألباهبَ قدّ
م عجزوا عن جماراتِه وسمت منزلتُه يف  م، فلامّ كرسَ توقّعاهتِ جديدٍ عىل عكسِ توقّعاهتِ
عِهم يف البناءِ  . وممّا الشكَّ فيه أنّ كرسَ توقّ هم حتّى قيلَ فيه إنّه ليسَ بكالمِ برشٍ أنفسِ

 . ن اصدقِ مظاهرِ اإلعالميّةِ املرتفعةِ للقرآنِ الكريمِ واألسلوبِ مِ
ي  تلقّ ألنّ  ؛  النصِّ إعالميّةِ  بدرجةِ  االرتفاعِ  يف  يُسهمُ  الرتكيبيَّ  االنزياحَ  إنّ 
ن املناسبِ ان نُشريَ  ي الدالالتِ الظاهرةِ، ولعلَّ مِ ن تلقّ ةِ أمتعُ مِ الدالالتِ املحتملَ
هنا إىل أنّ العربَ قد فطنوا إىل هذه اجلهةِ اإلعالميّةِ يف النصِّ حتّى أنّ عبد القاهر 
ةُ متى ما احتملَ  ةَ له، وإنّام تكونُ املزيّ َ يف اليشءِ ال مزيّ اجلرجاين كانَ يعدُّ النصَّ البنيّ

ا أخر غريَ الوجهِ الذي جاءَ عليه(٥٩).  النصُّ وجوهً
الرتاكيبِ  أو  والتأخريِ  التقديمِ  عندَ  الرتاكيبِ  يف  اإلعالميُّ  املظهرُ  يقفُ  وال 



٣٩

( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

علمِ  يف  ى  يُسمّ ما  ها  أبرزِ ن  مِ لعلَّ  أُخرَ  نواحٍ  إىل  اها  يتعدّ وإنّام   ، الداللةِ املحتملةِ 
(احلذف  باسمِ  قديامً  العربِ  عندَ  املعروفُ  وهو  النصيّة)،  (الفجوات  باسمِ  النصِّ 
ن شأنِ هذا اإلجراءِ أن ينأ بالنصِّ عنِ الدالالتِ املعتادةِ ويقرتبُ  واإلجياز)، ألنّ مِ
ن قراءةٍ احتامليّةٍ للنصِّ قد تكرسُ أفقَ  ها مِ ن فكرةِ االحتاملِ الداليلِّ وما يكشفُ هبا مِ
، فتكونُ مدعاةً إىل تفاعلٍ إجيايبٍّ معَ النصِّ  ن خربةٍ معرفيّةٍ مُ إليه مِ ي ملا يقدّ عِ املتلقّ توقّ

ممّا يرتفعُ بدرجةِ اإلعالميّةِ فيه. 
اإلجراءِ  هذا  بمثلِ  عامرةً  وجدناها  (احلمد)  بـ  املفتتحة  السورَ  صنا  تفحّ وإذا 
ي فارتفعت  ن جانبِ املتلقّ دةٍ مِ الرتكيبيِّ (احلذف)، ممّا فتحَ النصَّ أمامَ قراءاتٍ متعدّ

 . بذلكَ كفاءةُ اإلعالميّةِ
وََجَعَل  �َض 

َ
َوٱۡ� َ�َٰ�ِٰت  ٱ�سَّ َخلََق  ِي  ٱ�َّ  ِ َّ�ِ {ٱۡ�َۡمُد  تعاىل:  قولِه  إىل  مثالً  فانظر 

ن األفعالِ  ) مِ لَُ�ِٰت َوٱ�ُّوَرۖ  }(٦٠)، فإنّ املعهودَ يف التفكريِ اللغويِّ العريبِّ أنّ (جعلَ ٱلظُّ
ا عىل قدرٍ  ن النصِّ جعلَه مفتوحً ، إالّ أنّه ملّا حذفَ املعمول الثاين مِ التي تنصبُ مفعولنيِ
دَ  ا متعدّ ن جهةٍ وإىل جعلِه نصًّ ، فهو عمدَ إىل كرسِ توقّعه الرتكيبيِّ مِ ن االحتامالتِ كبريٍ مِ

 . ن جهةٍ أخر فزادت بذلكَ الكفاءةُ اإلعالميّةُ للنصِّ االحتامالتِ مِ
ه تعاىل: { َ�ۡعلَُم َما  ن مظاهرِ اإلعالميّةِ يف جهةِ خلقِ الفجواتِ يف النصِّ قولُ ومِ
َمآءِ َوَما َ�ۡعُرُج �ِيَهاۚ َوُهَو ٱ�رَِّحيُم  �ِض َوَما َ�ُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَ�ُِل ِمَن ٱ�سَّ

َ
يَلُِج ِ� ٱۡ�

ا  دةٍ لألشياءِ التي أشارَ إليها بأهنّ ن دونِ هناياتٍ حمدّ }(٦١)، فقد تركَ النصَّ مِ ٱۡلَغُفوُر
دَ  (تلج أو خترج من األرض) والتي (تنزل أو تعرج يف السامء)(٦٢)، فرتكَ النصَّ متعدّ
ن فجواتٍ داخلَ النصِّ  ه مِ ن التخيّلِ ملِا تمَّ تركُ ا مساحةً واسعةً مِ رً االحتامالتِ موفّ
وتوثّقت   ،أقو بالنصِّ  متعتُه  كانت  الفجواتِ  هذه  سدَّ  ي  املتلقّ استطاعَ  إذا  حتّى 

 . ر تواصلِه معَ النصِّ فارتفعت بذلكَ كفاءتُه اإلعالميّةُ عُ



ي محي عيدان - الباحثة: زينب كريم عبود أ.د. مكّ

٤٠

اخلامتة: 
ي)،  زت اإلعالميّة عىل رصد أبعاد العالقة بني (النص – املرسل – املتلقّ ١ - ركّ
ن شأنه أن يُديمَ هذه العالقة ويرفدها باالمتداد عىل مستو الزمان واملكان.  وكلّ ما مِ
ة واإلبداع واإلغراب يف  ٢- أنشئت اإلعالميّة عىل أساس رئيس أالَ وهو اجلدّ
ي وحثّه عىل كشف داللة النصّ واالنشدادِ إليه.  عرض النصوص لغرض إمتاع املتلقّ
عت األساليب يف النصّ القرآينّ لكرس املعهود يف املنظومة املعرفيّة من  ٣ - تنوّ

ي بنهايات غري متوقّعة لألحداث.  خالل مفاجأة املتلقّ
٤ - متظهرت اإلعالمية يف السور املفتتحة ب (احلمد) يف عدد من املظاهر، منها 
التوقع  أفق  كرست  التي  واملفاجآت  املعرفيّة  اخلربة  فيها  م  تقدّ التي  اجلديدة  احللّة 
البعد  نَ  مِ إطارٍ  يف  للغة  املعهود  غري  واالستعامل  القرآينّ  القصص  يف  ي  املتلقّ  لد
ي يف تناسق واضح، ثم لتنتقل بعد ذلك إىل كرس أفق التوقع  الصويتّ املدهش للمتلقّ

يف الرتاكيب اللغوية. 



٤١

( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

اهلوامش: 
( ١) ينظر: النصّ واخلطاب واإلجراء: ٢٤.  

( ٢) م. ن: ٢٤٩.  
( ٣) ينظر: انفتاح النصّ الروائي: ١٥١.  

( ٤) ينظر: فنّ القصص بني النظرية والتطبيق: ٤٤٥.  
( ٥) ينظر: النصّ واخلطاب واإلجراء: ٢٥٣.  

  .١٢ : ( ٦) ينظر: م. ن: ٢٤٩، ومدخل إىل علم لغة النصّ
: ٣٢، ونظرية علم النص ّ: ٦٦.   ( ٧) ينظر: مدخل إىل علم لغة النصّ

 (٨) ينظر: علم لغة النصّ النظرية والتطبيق: ٦٨.  
  .٨٦ : اه جديد يف الدرس النحويّ ( ٩) نحو النصّ اجتّ

  .٣٣ : ( ١٠) ينظر: مدخل إىل علم لغة النصّ
 (١١) ينظر: الصناعتني: ٦٠، ٦١.  

 (١٢) سورة سبأ: ١٠.   
 (١٣) ينظر: لطائف اإلشارات: ٣/ ١٧٨، و الكشاف: ٥/ ١١١، واملحرر الوجيز: ٤/ ٤٠٧.  

 (١٤) سورة فاطر: ٣٢.  
ة: ١٣٠، وتفسري القرآن العظيم ( تأويالت   (١٥) ينظر: أجوبة املسائل احلاجية أو املسائل العكربيّ

أهل السنة ): ٤/ ١٨١، و الكشاف: ٥ / ١٥٦، واملحرر الوجيز: ٤/ ٤٣٩.  
( ١٦) سورة سبأ: ٣٣.  
 (١٧) سورة سبأ: ٣٣.  

 (١٨) سورة الكهف: ٨٢.  
 (١٩) سورة الكهف: ١٠٩.  

( ٢٠) سورة األنعام: ١١.  
( ٢١) سورة فاطر: ٤٤.  

 (٢٢) ينظر: تفسري القرآن العظيم ( تأويالت أهل السنة ): ٤/ ١٨٨، وجممع البيان: ٤ /  ١٣، 
واملحرر الوجيز: ٢/ ٢٧١، وامليزان: ٧ / ٢٥.  

( ٢٣) سورة الرمحن: ٦٠.  
 (٢٤) سورة يونس: ٢٧.  

( ٢٥) ينظر: سورة الكهف: ٧٧.  
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٤٢

 (٢٦) ينظر: سورة الكهف: ٧٤.  
  .٣٣ : ( ٢٧) ينظر: مدخل إىل علم لغة النصّ

 (٢٨) سورة الكهف: ٦٥.  
 (٢٩) سورة سبأ: ١٤.  

 (٣٠) ينظر: سورة سبأ: ١٢.  
 (٣١) ينظر: لطائف اإلشارات: ١٨٠/٣، و الكشاف: ٥/ ١١٣، وامليزان: ٢٢/ ٣٦٤،  وتفسري 

الصايف: ٢٢/ ٢١٣.  
 (٣٢) سورة سبأ: ١٤.  

 (٣٣) ينظر: النصّ واخلطاب واإلجراء: ٢٨٥.  
 (٣٤) سورة سبأ: ٣٣.  
 (٣٥) سورة سبأ: ٢٣.  

 (٣٦) ينظر: الكشاف: ٥/ ١١٩، واملحرر الوجيز: ٤/ ٤١٧، وامليزان: ٢٢/ ٣٧١.  
( ٣٧) سورة سبأ: ٤٢.  

 (٣٨) سورة الكهف: ٧٧.  
 (٣٩) ينظر: املحرر الوجيز: ٣ / ٥٣٣.  

( ٤٠) ينظر: دالئل اإلعجاز: ٤٣١.  
( ٤١) سورة سبأ: ٥١.  

 (٤٢) قيل إنّ املقصود بـ (قريب) هو األخذ من املوقف إىل النار، ينظر: الكشاف: ٥/ ١٣٣.  
 (٤٣) سورة سبأ: ٥٣.  

 (٤٤) ينظر: الكشاف: ٥/ ١٣٣، واملحرر الوجيز: ٤/ ٤٢٧، وامليزان: ٢٢/ ٣٩١.  
 (٤٥) سورة الفاحتة: ٧.  

 (٤٦) ينظر: تفسري القرآن العظيم ( تأويالت أهل السنة ): ١/ ١٠، و الكشاف: ١/ ١٢٢  وما 
بعدها، واملحرر الوجيز: ١/ ٧٧، وتفسري الصايف: ١/ ٨٧.  

 (٤٧) سورة األنعام: ٤٥.  
 (٤٨) ينظر: تفسري الطربي: ٩ / ٢٥٠، و الكشاف: ٢/ ٣٤٦.  

 (٤٩) سورة الكهف: ٩٧.  
 (٥٠) ينظر: الكشاف: ٣ / ٦١٦، واملحرر الوجيز: ٣ / ٥٤٣.  

  .٢٧ –  (٥١) ينظر: سورة الكهف: ٩



٤٣

( اإلعالميّةُ في السورِ المفتتَحةِ بـ (الحمد) (دراسةٌ في ضوءِ لسانيّات النصّ

  .٨٢ –  (٥٢) ينظر: سورة الكهف: ٦٠
 (٥٣) كان للجناس حضور كبري يف السور املفتتحة بـ ( احلمد )، ينظر: سورة الكهف: ١٩-٢١.  

 (٥٤) سورة األنعام: ٢٦.  
 (٥٥) سورة الفاحتة: ٧.  

  .٣٩ – ٩، ٣٣ –  (٥٦) ينظر: سورة سبأ: ١
  .٢١ – ( ٥٧) ينظر: سورة فاطر: ١

 (٥٨) سورة الفاحتة: ٥.  
 (٥٩) ينظر: دالئل اإلعجاز: ٣١٦.  

 (٦٠) سورة األنعام: ١.  
 (٦١) سورة سبأ: ٢.  

 (٦٢) ينظر: تفسري الصايف: ٢٢ / ٢١٠. 
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٤٤

 املصادر واملراجع: 
القرآن الكريم. 
 ،ة أجوبة املسائل احلجاجيّة أو املسائل العكربيّ

د بن نعامن بن أيب عبد اهللا العكربيّ  د بن حممّ حممّ
حتقيق:  (ت٤١٣هـ)،  املفيد  الشيخ  البغداديّ 
ع البحوث اإلسالمية،  ، جممّ عيل أكرب اخلرساينّ

بريوت، ط١، ١٤١٤- ١٩٩٤م. 
 انفتاح النصّ الروائي النصّ والسياق، سعيد

ط٢،  لبنان،   ، العريبّ الثقايفّ  املركز  يقطني، 
٢٠٠١م. 
 تفسري الصايف، الفيض الكاشاينّ املوىل حمسن

إيران، (د ط)،  (ت١٩٠١هـ)، مكتبة الصدر، 
(د ت). 
 آي تأويل  عن  البيان  جامع  الطربي  تفسري 

د  بن جرير الطربيّ (ت٣١٠هـ)،  القرآن، حممّ
دار   ، الرتكيّ املحسن  عبد  بن  عبداهللا  حتقيق: 

هجر، القاهرة، ط١، ٢٠٠١م. 
 ،(تأويالت أهل السنّة) تفسري القرآن العظيم

د بن حممود املاتريديّ السمرقنديّ  د بن حممّ حممّ
 ، اخليميّ يوسف  فاطمة  حتقيق:  (ت٣٣٣هـ)، 

مؤسسة الرسالة، لبنان، ط١، ٢٠٠٤ م. 
 ّدالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر اجلرجاين

(ت٤٧١هـ)، قرأه وعلّق عليه: أبو فهر حممود 
، ط٣، ١٩٩٢ م.  د شاكر، مطبعة املدينّ حممّ

 عبد بن  احلسن  والشعر،  الكتابة  الصناعتني 
د  حممّ عيل  حتقيق:   ، العسكريّ سهل  بن  اهللا 
دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  د  حممّ و  البجاويّ 

، ط٢، (د ت).  الفكر العريبّ

د٠ والتطبيق،  ة  النظريّ بني   ّ النيصّ اللغة  علم 
، دار قباء، ط١، ٢٠٠٠م.  يّ صبحي إبراهيم الفقّ

 نبيلة د.  والتطبيق،  ة  النظريّ بني  القصص  فنّ 
إبراهيم، دار غريب للطباعة والنرش، القاهرة، 

ط١، ١٩٩٥م. 
 التنزيل غوامض  حقائق  عن  الكشاف   

وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم 
(ت٥٣٨هـ)،  الزخمرشيّ  عمر  بن  حممود 
حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ 
د معوض و د٠ فتحي عبد الرمحن أمحد  عيل حممّ

حجازي، مكتبة العبيكان، ط١، ١٩٩٨م. 
 لطائف اإلشارات، د. إبراهيم بسيوين، اهليئة

ة العامة للكتب، ط٣، (د ت).  املرصيّ
 جممع البيان يف تفسري القرآن، الفضل بن احلسن
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