بعض من مكونات اللوحة الفنية
مسعود عبد الغفار محمد

1

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
وبعد :
لم يعد مفهوم اللوحة الفنية حك اًر على فن الرسم  ،وان كانت أصولها قائمة
في الرسم  ،إذ ثمة تداخل بين جوانب اللوحة في الرسم واألدب  ،وصار من
المقرور به اليوم إطالق مصطلح اللوحة في النص األدبي المحتوي على
مشاهد متعددة .
()2
وكلمة اللوحة في أصلها اللغوي :تعني الظهور من فعل الح يلوح  ،ومنه
في المصطلح الديني اللوح المحفوظ  ،أي :مكان الئح ظاهر بمعلوماته للمأل
األعلى()3ويمكن أن يبحث المرء في هذا الظهور في اللوحة الرسمية  ،وفي
لوحة األدب الخارجة عن األطر تبعاً للقوة اللفظية  ،وايحاءاتها المتسعة ،
ويمكن أن نقول  :إن اللوحة في األدب تعني تصوير التعدد المكاني  ،والتعدد
الزماني  ،وهي أكثر روحانية من الرسم .
فالكلمات يمكن أن ترسم األشكال  ،واأللوان ،والحركات التي نلمحها ،
وترصدها في اللوحة الرسمية  ،ثم تضيف الكلمات فضاءات جديدة تبعاً
لكونها أداة رمزية تتراكم عليها دالالت كثيرة  ،فهذه الكلمات تضيف إلى معالم
اللوحة الثابتة في اإلطار المحسوس عند الرسام األشياء الكثيرة .

 – - 1كلية التربية سوق الجمعة  -ترهونة
2ـ لسان العرب البن منظور  ،ج( 251/13مادة  :لوح) طبعة جديدة منقحة الناشر دار صادر
بيروت ـ لبنان الطبعة بدون تاريخ .
3ـ ينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج ، 247/19راجعه محمد بن إبراهيم الحفناوي  ،الناشر
دار الحديث ـ القاهرة 1428هـ ـ 2007م .
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ونخلص إلى أن مصطلح اللوحة يقصد به تعدد األمكنة ،وتعدد األزمنة،
بل يقصد به تعدد األشخاص أحياناً()1؛ ألنهم يمثلون تعدداً في الحركات ،
وأمكنتها ،وحيزها الزمني  ،كما تعني اللوحة تعامل األشكال مع اللون ،
وعالقة هذا بالفكرة وبجنبات اللوحة األخرى ،وأن اللوحة في األدب ذات أبعاد
الزمن  ،في حين نجد
ثالثة  :الطول ،والعرض واالرتفاع  ،يعبر ثالثَتها
ُ
اللوحة في الرسم ،أو النحت ،أو التصوير الضوئي ذات أبعاد ثالثة َس َج َن ْت
لحظة من الزمن  .وعليه تُ َعّد اللوحة نوعاً من الصور  ،إذ يمكن أن نقول :
الصورة مفردة ولوحة  ،فاللوحة عدة مشاهد ؛ ألن المشهد هو الصورة التي
تحدث في مكان واحد وزمان واحد .
ولم تكن هذه اللوحة الجمالية في األدب بعيدة عن الموروث البالغي
العربي الذي نعرف عنه النظر الثاقب ،والحس المرهف  ،فقد سعى البالغيون
العرب إلى تبيان معالم اللوحة تحت عناوين متعددة مثل  :التمثيل  ،والتشبيه
التمثيلي  ،والتشبيه المركب الذي ُي ْنتَ َزعُ فيه وجه الشبه من متعدد  ،وهذا
يضخ اللون مع الفكرة  ،فيمتد هذا اللون أو
المتعدد هو الذي يضخ الحركة أو
ّ
ص  ،أو يوميء ويعطي ظالالً وفسحة خيالية  ،المهم أنه متعدد وال
ُي َش َّخ ُ
يعطي جانباً واحداً جامداً قال لبيد )2(:من (الطويل)
ِ ()3
ِ
الش َه ِ
ور َرَماداً َب ْع َد ِإ ْذ ُهو َساط ُع
المرُء ِإالّ َك ِّ
اب َو َض ْوِئه *** َي ُح ُ
َو َما َ
يقصد الشاعر في هذا البيت أن كل امرئ يخبو بعد توقد  ،حين تدركه
المنية  ،كالنار تكون ساطعة الضوء  ،ثم تصبح رماداً .

1ـ الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف  ،تأليف محمد سعيد البوطي  ،ص ، 568الناشر دار
المكتبي للطباعة والنشر ـ دمشق ـ سوريا  2006م .
2ـ لبيد بن ربيعة بن مالك  ،أبو عقيل العامري  ،أحد الشعراء الجاهليين األشراف  ،ومن عالية
نجد أدرك اإلسالم  ،وهو من المؤلفة قلوبهم  ،وترك الشعر فلم يقل في اإلسالم إال بيتا ً
واحداً ،وله ديوان شعر  ،توفي سنة 41هـ ـ  661م  .األعالم لخير الدين الزركلي ج240/5
 ،الناشر دار العلم للماليين بيروت ـ لبنان  ،الطبعة الخامسة عشرة  2002م .
 3ـ الديوان ص 88الناشر دار صادر ـ بيروت ـ لبنان الطبعة بدون تاريخ .
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فوجه الشبه هنا سرعة الفناء ،انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ
()1
يبدو هالالً ،فيصير بد اًر  ،ثم ينقص حتى يدركه المحاق
وفي هذا البحث نكتفي بالحديث عن بعض جوانب الصورة الفنية الحركية
لتعم الفائدة  ،وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة  ،وثالثة مطالب ،وخاتمة ،
سائالً هللا أن ينفع بها الجميع .
المطلب األول  /جمالية الحركة في التصوير :
الحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي ،وهي سمة المخلوقات والكائنات
الحية ،والطبيعة النامية والكواكب ،واتصاف الوجود بالحركة يعني بث الروح
فيها ،وطواعيته للخالق ـ عز وجل ،وداللته على وجود الخالق ووحدانيته ،إذ
في الحركة إشعار أعمق أكبر بوجود الصانع ؛ ألن الحركة تمثل المرحلة
ٍ
بعدئذ كينونة وفاعلية ال ُيتصوران
التالية أي  :اإلمداد بعد اإليجاد  ،فتعني
من غير قوة خفية قضت ِب َخْل ِقهما  ،وليست هذه الحركة في الوجود عمياء
متخبطة  ،بل ُقِّدرت لها كل المراحل والماهيات من لدن عليم خبير(.)2
يظل
إن الحركة حياة  ،والسكون موت  ،وهي رمز لوجود اإلنسان  ،لذلك ّ
يظمأ إليها ويرقبها في األشياء المتحركة  ،بل في النقوش الثابتة المعبرة عن
حركات نفسية  ،واذا استعملت الحركة في مضمار الفن َّ
دلـت على غليان ،
وأريد بها إشباع الصفة النشطة للحياة ؛ ألننا إذا رصدنا حركة  ،فقد وقعنا
على جزء من الوجود  ،ما دامت الحركة تعني مكاناً وزماناً  ،أي  :احتاج إلى
الزمن ؛ ألجل التنقل  ،وتعدد المكان .
وصحيح أن األقدمين أبدعوا في الفن السكوني  :الرسم والنحت  ،وجاء
العصر الحديث بالفن الحركي ( السينما ) إال أن الحركة مرصودة في الفن
القولي  ،منذ أن كان  ،وذلك التصافه قبل كل شيء بطابع الزمان  ،ولتعبيره
يجمد
عن األفكار المتحركة باللغة الحقيقية والمجازية ذلك ؛ألن المبدع ال ّ
1ـ جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع  ،تأليف السيد أحمد الهاشمي  ،تحقيق يوسف
الصميلي  ،ص  ، 234الناشر المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت 1425هـ ـ  2005م .
2ـ الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ص. 641
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الحركة التي َّ
بث المعنوي في الحسي فيها  ،والتماس
يتلقاها  ،بل يسعى إلى ّ
ٍ
بعدئذ بالفكرة  ،إذ يقتنع العقل بما يقول  ،وتنبسط لديه
اإليحاءات  ،وربطها
القلوب .
وفي القرآن الكريم بإعجازه نجد الحركات على أنواعها ،من حيث الرشاقة،
والثقل ،والسهولة ،والقوة ،والسرعة  ،والحركة الباطنية  ،والحركة الحسية
ومحدثاً تلهفاً
الظاهرة  ،ونجد الحركة عنص اًر جمالياً مجسماً للمشاعر الدفينة ُ ،
يتابع الحياة المتحركة  ،وكثي اًر ما يعبر القرآن الكريم باإلشارة الحركية عن
َ
ذ َ َ َ
َ َ
َ َ
كْ
ِين ْكفروا ْلُيل ِقون ْ
الموقف الشعوري  ،مثل قوله ـتعالى َ ( :وإِنْ ْيكادْ ْاَّل ْ
َ
ِّ
َ َ
ارهِمْ ْل ذما ْ َس ِمعوا ْاَّلكْر ْ) ()1هذا االنزالق الحسي المرغوب حركة من الداخل
ص
بِأب ِ
تكشف عن الغيظ الشديد  ،وربطها بالعيون إثارة عظمى للخيال  ،فالعين
ِّ
تحرك وتبطش .
ذ
ذ
()2
ت ْالساقْْ
ومن الصور اإلشارية المخضلة بالحركة قوله ـ عز وجل ( َواْلَف ِْ
َ َ ِّ َ َ
ذ
ك ْيو َمئِذْ ْال َم َساقْ َّ)( .)3تعبي اًر عن هول رؤية العذاب  ،وقد جاءت
ل ْرب ْ
اق ْْإ ِ ْ
بِالس ِْ
الحركات استحضا اًر للمشاهد في تصوير القرآن الكريم  ،وتنوعت وفق المعنى
المبتغى  ،فكانت قوية سريعة في موضع  ،وبطيئة في موضع آخر(. )4
وقد ُد ِرَس ْت جمالية الحركة تحت عنوان أنواع التشبيه لـ ــدى البالغيين
العرب  ،وكانت نظرة عبد القاهر الجرجاني تفصيلية عميقة ال تكتفي بذكر
العنوان والشاهد كما درج المتأخرون  ،إذ تنبَّه إلى جمال الحركة  ،وقال " :إن
مما يزداد به التشبيه دقة  ،وسح اًر أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها
الحركات  ،والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين :
أحدهما  :أن تقترن بغيرها من األوصاف كالشكل ،واللون ونحوهما .
1ـ سورة القلم ( اآلية ) 51 :
ض ُل  :اللؤلؤ الصافي  .ينظر لسان العرب البن منظور  95/5مادة  ( :خ ض ل ) .
2ـ ال َخ ْ
3ـ سورة القيامة ( اآلية  29 :ـ . ) 30
4ـ انظر جماليات المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز  ،والتفسير تأليف أحمد زكريا يا سوف ص
 149ـ  ، 165الطبعة األولى  ،الناشر دار المكتبي ـ دمشق 1994م .
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الثاني  :أن تجرد هيئة الحركة حتى ال يراد غيرها "(.)1
الشماخ ()2(:من الرجز)
واستشهد الجرجاني في المكان نفسه بقول ّ

المر ِ
آة ِفي َك ِّ
ِ
َو َّ
ــــــــــــل
الجَب
ف األ َ
َش ْل *** َل َّما َأرَْيَن َها َب َد ْت َف ْو َ
ق َ
س َك ْ
الش ْم ُ
ْ

()3

فالشمس شكل واللون إشراقها  ،وهذا التنظيم الفني يتضمن إلى جانب
ِ
جسد في هيئة المصاب بالشلل  ،ومثل هذه
الشكل واللون الحركة  ،إذ تُ ّ
الصورة الحركية وادراكها وتذوقها كثير في تراثنا البالغي(.)4
ومن الالفت للنظر في كلمة الجرجاني جعُله الصورة حركة خاصة  ،أو
صورة تبرز فيها الحركة  ،وهذا ما نسعى إليه في هذه الفقرة  ،إذ ال شك أن
كل كلمة تعني الحركة  ،ذهنية كانت  ،أو حسية  ،وأن الحركة واضحة في
الفعل  ،بل هي قابعة في طبقات االسم  ،وان كان مجرداً معنوياً  ،فنحن ال
تتبدى
نستطيع أن نتصور شجاعة إال في رجل شجاع  ،وفي موقف متحرك ّ
فيه مظاهر الشجاعة  ،كما أن الفعل يتضمن الحركة لعالقته األساسية
بالزمن .

1ـ أسرار البالغة تعليق محمد رشيد رضا  ،ص ، 157الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ،
بيروت ــ لبنان ــ  1389هـ ــ  1978م .
2ـ الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الذبياني  ،شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم ،
وهو من طبقة لبيد والنابغة  ،كان شديد متون الشعر  ،ولبيد أسهل منه منطقا ً  ،وكان أرجز
الناس على البديهة  ،توفي في غزوة موقان سنة 22هـ ـ  643م  .ينظر المؤتلف والمختلف
لآلمدي ص 177صححه وعلق عليه الدكتور /ف .كرنكو الناشر دار الجيل بيروت ـ لبنان
الطبعة األولى 1411هـ ـ ال1991م  ،واألعالم لخير الدين الزركلي ج. 175/3
 3ـالبيت للشماخ بن ضرار الذبياني في ديوانه ص  ،394تحقيق صالح الدين الهادي  ،الناشر
دار المعارف بمصر  ،الطبعة بدون تاريخ .
 4ـ انظر عيار الشعر البن طباطبا  ،تحقيق طه الحاجري  ،محمد زغلول سالم  ،ص  7ـ 10
الناشر المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة  1956م  ،نقد الشعر ألبي الفرج قدامه بن
جعفر تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي  ،ص  126ـ  ، 129دار الكتب العلمية بيروت ـ
لبنان ـ بدون تاريخ ،كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري ص  45ـ  48تحقيق على محمد
البجاوي الناشر المكتبة العصرية بيروت ـ لبنان ـ  2004م .
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وما نبتغيه من جمال الحركة في الحديث النبوي بصورة عامة مناسبتها
للموقف تمام المناسبة قبل كل شيء ،وسيطرتها وتملكها للفكرة  ،وال نرمي إلى
هذا في كل الكلمات  ،بل في الصور التي تبرز فيها الحركة برو اًز واضحاً ،
حتى كأنها هي الفكرة  ،وتبرز كما تبرز النقوش على جدار منحوت  ،أو كما
يبرز التيار مياه البحر  ،فتطغى صورة الحركة على سائر الجماليات في
النص  ،ويتلفظها البصر دون غيرها  ،ولم نجد هذه المسألة في الكتب التي
تحدثت عن تصوير الحركات على الرغم من أهميتها .
وقد أفرد عبد القاهر كالماً على الحركة الخالصة  ،ورأى أنها تتمتع بالتنوع
والتكرار  ،وهي في منظوره حركة مجردة من الشكل  ،إذ يقول  " :وأما هيئة
الحركة مجردة من كل وصف يكون في الجسم  ،فيقع فيها نوع من التركيب ،
بأن يكون للجسم حركات في جهات مختلفة  ،نحو أن بعضها يتحرك إلى
اليمين  ،والبعض إلى الشمال  ،وبعض إلى فوق  ،وبعض إلى قدام  ،ونحو
ذلك  ،وكلما كان التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد ،
كان التركيب في هيئة المتحرك أكثر ،فحركة الرحا  ،والدوالب  ،وحركة السهم
ال تركيب فيها ؛ ألن الجهة واحدة  ،ولكن في حركة المصحف في قول
الشاعر ابن المعتز ( )1(:من الرجز )
()3
()2
ِ
ف قار *** َفاْن ِطَباقاً َم َّ
احاً
وكأن البر َ
ّ
ق ُم ْص َح ُ
ــــرًة َواْنف َت َ

 1ـ عبد هللا بن محمد المعتز باهلل ـ أبو العباس ـ شاعر مبدع ( خليفة يوم وليلة ) ولد في بغداد سنة
 861م وأولع باألدب  ،فكان يقصد فصحاء األعراب  ،ويأخذ عنهم  ،وله مصنفات كثيرة
منها ( الزهر والرياض )  ( ،البديع ) ،وله ديوان شعر مطبوع  ،إال أنه احتقر وسلم إلى
خادم المقتدر (مؤنس ) فقتله خنقا ً سنة  908م  .ينظر الفهرست للنديم ص  ، 186ضبطه
وشرحه يوسف علي طويل  ،ووضع فهارسه أحمد شمس الدين  ،الناشر دار الكتب العلمية
ـ بيروت ـ لبنان  1416هـ ـ  1996م .
قار  :تخفيف قارئ .
2ـ ٍ
3ـ الديوان ص  121قدمه عمر فاروق الطباع  ،الناشر دار األرقم بن أبي األرقم ـ بيروت ــ لبنان
 .الطبعة بدون تاريخ .
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تركيب ؛ ألنه في إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته في الحالة
ٌ
األخرى"(.)1
فهي إذن حركة متنوعة في اتجاهين مختلفين  ،وكأن الجرجاني يقصد
جمالية اتساع المكان لدى تنوع اتجاه الحركة  ،وأن التنوع في الجهة أكثر
إظها اًر للحركة  ،وأبعد عن سيما الثبات  ،لذلك يستجلب االنتباه  ،ويثير طاقة
الخيال بشكل أقوى مما في الحركة ذات االتجاه الواحد  .وتلك لفتة طيبة من
وي ْح َمُد عليها الجرجاني ،وذلك ؛ ألن
تراثنا البالغي ُينظر إليها بإجالل وتقدير ُ
تنوع الجهات ليس المقياس الوحيد  ،والمعيار الفني األوحد  ،فالحركة ذات
االتجاه الواحد جميلة  ،مادامت موافقة للفكرة .
ويمكن أن نستشهد لفكرة الجرجاني بحديث أبي هريرة ()2رضي هللا عنه ـ أن
ط َّه َر ِفي َب ْيِت ِه  ،ثُ َّم َم َشى ِإَلى َب ْي ٍت
النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قالَ " :م ْن تَ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يض ًة ِم ْن َف َرِائ ِ
اه َما
ض هللاِ َ ،ك َان ْت َخ ْ
م ْن ُبُيوت هللا  ،ل َيْقضي َف ِر َ
ط َوتَاه ِ :إ ْح َد ُ
تَح ُّ ِ
األخ َرى تَ ْرَف ُع َد َر َج ًة " (.)3
ط َخط َيئ ًة َ ،و ْ
ُ
فالحركة في تصوير هذا الحديث ذات اتجاهين كما استحب الجرجاني
الرفع إلى األعلى  ،والحط إلى األسفل  ،ولكن جمال الفن في الحديث يسمو
على حركة البيت الذي استشهد به الجرجاني ؛ ألن الحركة في البيت حسية
خالصة  ،فالطرف األول حركة البرق  ،والطرف الثاني انطباق المصحف
وانفتاحه  ،في حين وجدنا في الحديث أن الحركة الحسية مجسمة لزيادة
الثواب  ،ونقصان الخطايا  ،وتلك أمور غير مرئية كالبرق  ،فهي إذن حركة
في الذهن  ،مع ما ترمز إليه من قيمة العلو والهبوط في مفهوم اإلسالم ،
1ـ أسرار البالغة ص 182ـ  ، 183التبيان في البيان تأليف اإلمام الطيبي ص 352تحقيق عبد
الستار حسين زموط  .الناشر دار الجيل بيروت ـ لبنان .
2ـ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي  ،الملقب بأبي هريرة  ،صحابي كان أكثر الصحابة حفظا ً
للحديث ورواية له  ،ولد سنة  21ق هـ ـ  602م نشأ يتيما ً ضعيفا ً في الجاهلية  ،وتوفي
بالمدينة سنة 59هـ ـ  679م  ،األعالم ج. 208/3
3ـ صحيح مسلم بشرح النووي ج 173/ 5باب المشي إلى الصالة تحقيق رضوان جامع
رضوان  ،حديث  666/282الناشر مؤسسة المختار القاهرة  2001م .
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وهذا هو سر جمال االستعارة المكنية " جعل الشيء المعنوي في صورة شيء
حسي (. )1
ويميل المنظرون المعاصرون إلى أن جمال الحركة قابع في حيز
االستعارة ،إذ بها يخرج الفن القولي من إسار التجريد والفن السكوني  ،وقد
ذكر في فصل أهمية االستعارة الفعلية وخصوصياتها  ،يقول الدكتور مصطفى
ناصف  " )2( :إن الواقع ال يعرف إال الحدث  ،ولكن اللغة ال تنهض إال من
خالل الدأب المستمر على تكوين الشيء المجرد  ،ثم تأتي االستعارة ،
فتنفض عن اللغة هذه السمة إلى حد بعيد  ،وتعيد إلى الذهن والواقع طبيعتها
الحقيقية ،وطبيعتها هي الحدث ،والفعل المستمر ،ولكن الصورة االستعارية
تستطيع أن تعيد إلينا معنى الحدث المتحرك مهما يكن ظاهر العبارة متجهاً
إلى صفة ثابتة كالطول مثالً  ،فاالستعارة هي التي تجعلنا نمارس هذا الطول
فعالَ "(.)3
ولكن نجد في بعض األحاديث حركة مفعمة بالفاعلية ،والغليان  ،على
الرغم من أنها مبنية على الحقيقة ال على المجاز  ،مع العلم بأن التشبيه
اختلف في كونه من المجاز  ،أو الحقيقة وهو أقرب إليها على الوجه
األصح(.)4
روى أبو هريرةـ رضي هللا عنه ـ قال  " :قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه
وسلم  " :م ْن تَ َرّدى ِم ْن َج َب ٍل َ ،فَقتَ َل َنْفس ُه َ ،ف ْه َو ِفي َّ
الن ِار َيتَ َرّدى فيها  ،خالداً
َ
َ
ِ
حساهُ ِفي
ت
ي
ده
ي
في
ه
م
فس
،
ه
س
ف
ن
ل
ت
ق
ف
،
ا
م
س
ى
تحس
ن
م
و
،
ا
أبد
ُ ُّ
يها ً َ َ ْ
ّ ُ ّ ً َ َ َ َ َْ َ ُ
َ ََ ّ
ُم َخلداً ف َ

1ـ جواهر البالغة ص. 263
2ـ ولد بمصر سنة  1340هـ ـ  1922م  ،باحث وأستاذ للبالغة العربية القديمة  ،وله عدة
بحوث  ،وأشرف على عدد كبير من الطالب  ،وتوفي سنة 1429هـ ـ  1922م .
3ـ الصورة األدبية  ،تأليف مصطفى ناصف  ،ص  150الناشر دار مصر ـ القاهرة  1958م .
4ـ المنهاج الواضح  ،تأليف حامد عوني  ،ج 95/1الناشر مكتبة الجامعة األزهرية  ،بدون
تاريخ .
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ن ِار جهنَّ ِم  ،خالِداً َّ
مخلداً فيها أبداًَ ،و َم ْن َقتَ َل َنْف َس ُه ِب َحِد َيد ٍه َ ،ف َحِد َيدتُ ُه ِفي يده
َ
َ ََ
()1
َّ
ِ
ِ
جهن ِم َ ،خالداً ُم َخلداً فيها أبداً " .
َي َجأُ بها َب ْ
ط َن ُه في َن ِار َ
ويمكن أن نقول بحركة ذات اتجاهين في هذا الحديث ؛ ألنها متكررة  ،وال
تشبه حركة السهم ،وفي تكررها يتنوع المكان ،فالعاصي يشرب السم  ،فيتعذب
به  ،ثم يشرب مرة أخرى ،متجرعاً ح اررة في بطنه ،ومعانياً ح اررة جهنم
َّ ِ
ِ
يها
المحيطة به  ،وهي حركة متكررة ،ودائمة كما أكدت العبارة " َخالداً ُم َخلداً ف َ
أ ََبداَ "  ،وهي التي أعطت سمة التكرار الدائم لكل مشهد  :السقوط  ،السم ،
الطعن .
والزمن موجود في كل واحد من هذه المشاهد  ،خصوصاً األفعال
المضارعة التي تقدم األحداث سرمدية( )2مستمرة  ،وكأن هذه األحداث تجري
اآلن  ،مع أنها من الغيب المستقبلي  ،ومن قبيل االستباق الزمني  ،وحضورها
يزيد في فاعليتها .
وال شك أن أدوات الموت تتغير ماهيتها في نار جهنم  ،لتأخذ أث ًار أكبر ،
كما يدل على االستمرار أيضاً انتفاء الموت في العالم اآلخر اإلطار الزمني
لهذه األحداث  ،فتحصل مسببات الموت  ،وال يموت المعذب في جهنم قال
ِّ َ َ
َ ِّ
َ
ََ َ َ
َ
ََ َ
َ
ك ْمَكنْ ْ َوما ْه َْو ْبِميتْ ْ َومِنْْ
ل ْيكادْ ْي ِسيغهْ ْ َويأتِي ِْه ْالموتْ ْمِنْ ْ ْ
هللا ـ تعالى  (:يتج ذرعهْ ْو ْ
َ
َ َ
َو َرائ ِ ِْهْعذابْْغلِيظْْ) (. )3
وكذلك األفعال المضارعة اآلتية بعد ثبات الجمل االسمية " هو يتردى " ،
ُس ُمه في يده يتحساه"  " ،فحديدته في يده يجأ بها في بطنه " وهذا تنظيم فني
َّ ِ
ِ
هيحيز
يها أ ََبداً " التي
ّ
رائع يعطي َن َسَقاً ُيشبعه وجود الالزمة " َخالدًا ُم َخلداً ف َ
زمني للحركة .
1ـ صحيح البخاري  ،كتاب الطب باب شرب السم والدواء به ج 171/3رقم الحديث 53333
تحقيق محمد عبد القادر عطا  ،الناشر دار التقوى للتراث ـ القاهرة ـ 1421هـ ـ  2001م .
2ـ الس َّْر َمد  :دوام الزمان من ليل ونهار أي  :دائم غير منقطع  .ينظر النهاية في غريب الحديث
واألثر ألبي السعادات بن األثير الجزري ج ( 363/2باب السين مع الراء ) الناشر دار
الفكر للطباعة والنشر  2000م .
3ـ سورة إبراهيم ( اآلية . ) 17 :
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إنه كالم حقيقي وليس بالمجازي  ،ولكنه بعيد عن الصبغة التقريرية لهول
المواقف وأهميتها في الفكر اإلنساني  ،وقد َب َّث التشكيل الفني إيحاءات
كبيرة  ،وأعطت الفكرة الديني ُة العميقة لنار جهنم  ،وطبيعة اليوم اآلخر
جماليات كبرى .
ويمكن أن تدرك الحركة في كل الفنون  ،وان كانت بعض الفنون ثابتة في
بغض النظر َّ
شكلها  ،وهذا ما لحظه( ديوي )( ")1إذ رأى أن العمل ّ ِ
موقتاً عن
زمنه الفني هو عمل متحرك  ،وشكل من األشكال سواء في ذاته  ،كما هو
الحال في البالية( )2والرقص ،أما بالنسبة للمتلقي  ،كما هو الحال في رؤية
أثر معماري "(.)3
ويسعى الفن األدبي إلى أن يقتنص الحركة من فنون أخرى ُ ،ويقصد ههنا
اإلفادة من تعدد المناظر ،أو مناظر الحادث الجزعي من عدة زوايا  ،كما في
وتعدِدها ،
فن الصور المتحركة (السينما) فيتعدد المكان تبعاً لتغير المناظر ُ
واألدب أقدر الفنون بعد هذا على رصد الحركة المتتالية والمتنامية والمتنقلة ،
وذلك لخصوصية أداته اللغوية التي تمنحه الحرية الكبرى في رسم الخطوط .
مجسم متحرك  ،فيغدو
كما أن الفن األدبي يسعى إلى نقل الذهني إلى
َّ
الذهني المجرد كائناً  ،خارجياً  ،له نشاطه في الواقع العيني  ،كما يقول نعيم

1ـ جون ديوي  :مربي وفيلسوف وعالم نفس أمريكي وزعيم من زعماء الفلسفة  ،ويعتبر من
األوائل المؤسسين لها  ،ومن مصنفاته ( البحث عن اليقين )  ،ويعتبر من أشهر أعالم
التربية الحديثة على المستوى العالمي  .ولد في  20من أكتوبر  1859م وتوفي سنة 1952
م  .شبكة المعلومات .
2ـ البَا ِليَةُ  :الشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء في كسرها  .ينظر المختار الصحاح للشيخ
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص  ) ، 696مادة  :هشم )  ،الناشر الهيئة
المصرية للكتاب  1976م .
3ـ الشعر بين الفنون الجميلة " سلسلة المكتبة الثقافية " تأليف نعيم الوافي ص  93ـ  .94الناشر
دار الكتاب العربي ـ القاهرة ـ  1968م .
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()1
ق
الصور الحركية  ،والمتحركة أن األولى حركة في
اليافي  " :الفر بين ّ
الخيال  ،أما الثانية فحركة في الخارج  ،وبعبارة أخرى  ،تحريك للموضوع
صد لحركة الجسم المتحرك  ،وكال
الذي ال يملك حركة  ،في حين أن الثانية َر ْ
النوعين من الصورة وجد في التيار التقليدي  ،وكان يقوم غالباً في صور
االستعارة المكنية " (. )2
والجدير بالذكر أن الحديث الشريف استحوذ على هذين النوعين من
فصور المجردات  ،وصور األجسام  ،وأعطاها الحركة ،
الجمال الحركي ،
ّ
ِ
يصف المجردات  ،واألجسام وصفاً حسياً خالصاً  ،بل أضفى عليها
ولم
تصور خارج اللوحة  ،فارتبطت الحركة بالمنطق
جوانب إيحائية يمكن أن
َّ
الحسي  ،مع الكثير من بث الروح في الحسي .
والجميل في الحركة أن تكون انسيابية في القوة ،أو الضعف  ،أي تظل
مطابقة لحدود الفكرة  ،فال تتسم باإلسراف  ،أو التقصير  ،إذ ليس ثمة افتعال
فيها  ،وتلك سمة يتلمسها الباحث لصور الحديث النبوي  ،قال جان
ماريجويتو")3( :فالجمال األسمى في الحركات ُمستمد إذن من غير الحركات ،
إنه يأتي من فوق  ،ويأتي من أفق اإلرادة والعواطف  ،ولكي نجد تعليله
الصحيح  ،فال بد من الصعود إلى هذا األفق أفق اإلرادة والعواطف " (.)4

1ـ ولد بحمص سنة  1936م  ،وتلقى تعليمه بها  ،وترد على حلقات العلماء في المساجد  ،ثم نال
اإلجازة في األدب العربي من جامعة القاهرة سنة  1960م ومن مصنفاته ( تطور الشكل
الفني للقصة القصيرة  ،وتوفي بحمص سنة  2003م  .انظر شبكة المعلومات .
2ـ تطور الصورة الفنية في الشعر الحديث  .تأليف نعيم اليافعي  ،ص 207اتحاد الكتاب العرب ـ
دمشق ـ  1983م  ،واالستعارة المكنية  ،ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه
مثل استعارة العيون للفضل واآلذان للمجد والذيل للغي  ،وال نرى اقتصار الحركة على
المكنية وال غيرها .
3ـ لم أعتر له على ترجمته .
4ـالصورة الفنية في الحديث النبوي لمحمود سعيد رمضان البوطي ص ، 649الناشر دار المكتبي
سوريا ـ دمشق ـ  2006م  ،مسائل فلسفة الفن المعاصر  ،تأليف جان ماري جويتو ،ترجمة
سامي الدروبي  ،ص  ، 48الطبعة الثانية  ،الناشر دار اليقظة العربية ـ دمشق ـ سوريا
 1965م .
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إننا ال نجد في الحديث النبوي إال الفكرة الحقيقية تتحرك في صور
الحركات ،وال تقع على حركة منفلتة بشكل غير إرادي  ،أو أن حجمها أكبر
من الفكرة  ،فهي عفوية الصدور ،مقنعة مؤثرة  ،متسلسلة األجزاء  ،وذلك ؛
ألن الحديث النبوي فن بعيد عن نقيصة االفتعال .
وسنبين ذلك ببعض النماذج من الحديث النبوي  ،نستخلص منها جمال
تصوير الحركة  ،والنظرة مختلفة عما ورد في فقرة االستعارة الفعلية  ،ألننا هنا
سنضيء جوانب تصوير حركة المجردات واألجسام ،ونعني بالخطوط التي
ترسمها الحركة  ،ونبين نوع هذه الحركة من حيث الحركات القوية  ،والحركات
الضعيفة  ،والحركات المنقطعة  ،والحركات الدائرية  ،وندلل على الطاقة
النفسية لكل منها  ،ونبين سمة تصوير اللوحات  ،والركائز الفنية التي يتكيء
عليها التصوير من تشبيه واستعارة ونقدم حجم تأثيرها  ،وندلل على تعدد
المكان .
المطلب الثاني  /الحركة القوية السريعة :
غالباً ما تعتمد صورة الحركات القوية في الحديث النبوي على االستعارة ،
وهي تنقل المجرد الذهني في كثير من األحاديث إلى أجسام مشاهدة
متحركة  ،وهذه الحركة على أنواع من حيث الخطوط التي ترسمها ،
شاقولية( ، )1أو دائرية  ،وغير هذا كذلك من حيث الزمن الذي تستغرقه من
خالل العماد الفعلي أو الحيز
الزمني الذي يؤطرها .
وعلى سبيل المثال يستعار الخوض في الماء للتجني لدى آكل المال
الحرام  ،كما في الحديث الذي روته خوله األنصارية( )2ـ رضي هللا عنها ـ ،
1ـال َّ
شاقُو ِليَة  :هي حركة العين إلى أعلى  ،وإلى أسفل  .ينظر الموسوعة العربية العالمية  .شبكة
المعلومات  ،كتاب العين للفراهيدي ،تحقيق مهدي المخزومي  ،إبراهيم السامرائي ،
ج، 370/1الناشر دار ومكتبة الهالل بدون تاريخ  ،لسان العرب ج( 113/8مادة شقل ) .
 2ـ هي خولة بنت قيس بن فهد بن ثعلبة األنصارية أم محمد  ،وقيل أم حبيبة  ،قتل عنها حمزة بن
عبد المطلب  ،وخلف عليها النعمان بن عجالن األنصاري  ،وقال علي بن المديني  :خولة
بنت قيس هي خولة بنت ثامر  .فإن كانت هي فالحديث مشهور ،وإن كانتا امرأتين فابنة
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قالت َ :س ِم ْع ُت رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول ِ " :إ َّن ِر َجاالً
يتخوضون ِفي م ِ
ال هللا ِب َغ ْي ِر َح ٍق َ ،فَله ْم َّ
القيام ِة(.)1
الن ُار َي ْوَم
َّ
َ
ُ
َ
()2
والخوض هو  :المشي في الماء وتحريكه  ،وذلك يحتاج إلى جهد
تجسم المآتم المحيطة به نتيجة الظلم ،
عضلي يجعل المرء داخل المياه التي ّ
ها هنا حركة خطرة  ،ومتنقلة أمام البصر ليس لها اتجاه مما يعبر عن
الضياع النفسي  ،والقلق المفزع  ،فلها أكثر من مكان  ،وان تشابهت األمكنة
تبعاً لتكرار المياه  ،والمنظومة الصوتية تسعف التصوير ،وتعضه في التجلي،
المشددة  ،ثم
إذ يفيد الفعل بتركيبه الصوتي عنف هذه الحركة  ،حيث الواو
ّ
حرف الضاد المضموم .
والحركة القوية والعنيفة المروعة تتجّلى في حديث آخر لدى مشهد
الخسف  ،وهو في األصل زلزلة األرض وانشقاقها  ،روى أبو هريرة ـ رضي
َ
ِ
ِ
هللا عنه ـ عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلمَ " :ب ْي َن َما َرُج ٌل َي ْمشي في ُحّلة ،
ِ
ِ
ض  ،فهو َيتَجْل َج ُل ِإَلى يو ِم
األر َ
خس َ
ف هللا به ْ
نفسه ُ ،م َرّج ٌل ُج َّمتَه  ،إذ َ
تُ ْعجُب ُه ُ
ِ
القيامة " (. )3
إن االنتفاخ الناتج عن التبختر ،واإلعجاب بالنفس ،والعلو الزائف بالُقشور
من تسريحة َش ْعر ،أو زي ثياب ،أو تبختر  ،كل هذا يتبعه انحسار يوضحه
يدل على
التصوير ،وقد تم هذا االنحسار بالهبوط إلى األسفل  ،والتعبير ّ

ثامر لم يروعنها غير النعمان بن أبي عجالن  .ينظر معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني
ج 3304/6تحقيق عادل بن يوسف العزازي  .الناشر دار الوطن للنشر ـ الرياض ـ
الطبعةاألولى  1419هـ ـ  1998م  ،اإللزامات والتتبع ألبي حسن الدار قطني ص76
تحقيق مقبل بن هادي الوادعي الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1405هـ .
1ـ صحيح البخاري باب قوله ـ تعالى :ﱡﭐﱇﱈﱉﱠج ، 116/2حديث  . 2886ضبطه محمد
عبدالقادر أحمد عطا  .الناشر دار التقوى للتراث 1421هـ ـ  2001م .
2ـ معجم مقاييس اللغة تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي  ،وضع حواشيه إبراهيم شمس
الدين ج ، 384/1الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1420هـ ـ  1999م .
3ـ صحيح مسلم  ،كتاب اللباس  ،باب تحريم التبختر :ج67/14

133

مجلة كلية اللغات  ،جامعة طرابلس العدد  14سبتمبر2016م

ِ
سف هللا
المفاجأة العنيفة المذهلة من خالل قوله َ " :ب ْي َن َما َرُج ٌل َي ْمشي ِإ ْذ َخ َ
به ".
والتعبير َ"ي ْم ِشي ِفي ُحَّل ٍة تُ ْع ِجُب ُه َنْف ُس ُه" لغة مصورة أقوى أث اًر من قوله " :
َب ْي َن َما َرُج ٌل ُمتَ َكِبٌر "  ،إذ جاء التعبير بالصورة مباشرة مع الحركة ،
واستحضرت الحركة المتعالية إلى فوق  ،كما استحضر التعبير بالمضارع
(ي ْم ِشي ) و ( تُ ْع ِجُب ُه) المشهد للداللة على نشاطه وحيويته  ،وكأن الرجل ماثل
َ
أعماق األرض المكان
حيث
،
األسفل
إلى
العلو
من
يهبط
ثم
،
األبصار
أمام
ُ
الغيبي الذي تم االنتقال إليه من الضيق إلى الوسيع لكنه غير مريح  ،والزمن
السرمدي في ( َيتَجْل َج ُل) المضارع يعطيه طابع التهويل ؛ لعدم تحديد حجمه
الذي يحتوي هذه الصورة الشاقولية الهابطة إلى األعماق مما يفزع القلوب .
وتشفع الصورة الحركية هنا بصورة ضوئية  ،تميل من النور على سطح
مروعة ذات مكان غريب ،
األرض إلى العتمة في باطن األرض  ،وهي ظلمة ّ
وثمة صورة صوتيه توائم القوة والرعب ؛ ألن الجلجلة حركة مع صوت
()1
طر بالنفوذ في الباطن
شديد  ،وهذا االنضمار يتضمن الهلع البالغ ؛ ألنه مؤ ّ
والمجهول .
وروى عبد هللا بن عمر()2ـ رضي هللا عنهما ـ  ،عن النبي ـ صلى هللا عليه
ض شيئاً ِبغي ِر حِّق ِه  ،خ ِس ِ ِ
وسلم قال  " :من أ ِ
ِ
ام ِة إلِى
َْ َ
ُ َ
َخ َذ م َن األ َْر ِ َ ْ َ َ ْ َ
ف به َي ْوَم الق َي َ
ِ
ين "(.)3
َس ْب ِع أ ََرض َ
ومفهوم األرضين السبع من عالم الغيب  ،وهذا مما يزيد الحركة
ضخاً
ّ
للرعب ،وتبياناً لعقوبة الظالم بما هو غير محدود في حياته  ،كما أن الخسف
يجري مستم اًر ؛ ليصل إلى عوالم اآلخرة  ،فله ماهيات مختلفة عن خسف
1ـ لسان العرب ج ( 184/3مادة  :جلل ) .
2ـ عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة  ،أبو جابر األنصاري الخزرجي السلمي  :صحابي  ،من
أجالئهم  ،كان أحد النقباء االثني عشر  ،وشهد العقبة مع السبعين من األنصار  ،وبدرا ً وقتل
يوم أحد سنة 3هـ ـ  625م  .ينظر األعالم ج. 111/4
3ـ صحيح البخاري  ،كتاب المظالم والغصب  ،باب إثم من ظلم شيئا ً من األرض ،ج 590/1رقم
الحديث . 2274
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الدنيا ؛ ألنه من عالم الغيب  ،وله صلة بالمطلق المكاني والزماني  .وتبدو
المسافة في هذه الصورة طوالنية  ،إذ تبدأ من سطح األرض  ،وكلما امتدت
ادلهمت الظلمات شيئاً بعد شيء  ،وتزداد هذه الصورة عن
كثرت العتمة  ،و ّ
صورة الحديث السابق إذ جعلت للظالم هنا مساحة كبيرة يتم بها الخسف فهي
من سبع أرضين .
وقد ناسبت المسافة أن تكون سبع أرضين ؛ ألن المغتصب شيء من
هو  ،فهذه الزيادة تناسب الزيادة في ظلم
األرض أيضاً  ،خالفاً للمتكبر المز ّ
اآلخرين  ،في حين كان الحديث األول يؤكد عقوبة المتكبر الذي يظلم نفسه ،
فالمظالم أعظم من الظلم الذاتي  ،وحقوق العباد أكثر ُعصياناً للخالق من
حقوق المعبود  ،وما دامت األرضون السبع من الغيب  ،فإن الهول المتجلي
في تصوير هذه الحركة غير محدود .
وال ريب أن الرعب الناتج عن العنف هاهنا يتصل بالخط الطوالني
للتصوير ،كما يقول ريتشارد ز ")1(:فالحركة من أعلى  ،أو أسفل لها طابع
يختلف عن طابع الحركة من اليمين  ،أو اليسار ،وهذه بدورها تختلف عن
الحركة اتجاهنا،
أو بعيداً عنا  ،فالمسافة الرأسية ال تبدو مساوية للمسافة األفقية  ،وان كان
لها نفس المقاس ،وال يبدو أن المسافة بعيدة عنا تساوي أياً من هاتين
المسافتين األوليين"()2ويمكن أن نبين هذه الميزة أي الخط من األعلى إلى
الكب  ،كما في حديث سعد بن معاذ ـ رصي هللا عنه  ،أن
األسفل في حركة ّ
1ـ أيفور أمسترونجريتشاردز  :ناقد أدبي وعالم بالغي  ،تلقى تعليمه في الكلية المجدلية في
كامبردج  ،أثرت كتبه في توجهات النقد الجديد  ،ككتاب معنى المعنى  ،ومبادئ النقد األدبي
 ،والنقد العلمي  ،وفلسفة البالغة ) قاد مبدأ النقد العملي إلى تطبيقات القراءة الوثيقة التي
يعتقد أنها أسست بدايات النقد األدبي الحديث  ،ويعتبر أحد مؤسسي دراسات األدب
األنجليزي المعاصرة ،ولد سنة  1893م وتوفي في كامبردج سنة 1979م  .ينظر شبكة
المعلومات .
2ـ مبادئ النقد األدبي  ،تأليف أيفور أمسترونجريتشاردز ص 221ترجمة محمد مصطفى بدوي ،
الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر  ،القاهرة  1963م .
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رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال في حديث طويل َ " :يا َس ْعُد ِ ،إني
ِ ()1
أحب َّ ِ
َن ُي ِك َّب َعَلى َو ْج ِهه"
أل
اء َ ،و َغ ْي ُرهُ ُّ
ُع ِطي َّ
الع َ
إلي م ْن ُه َ ،م َخاَف َة أ ْ
الرُج َل َ
طَ
ْ َ
وهكذا تؤلف القلوب  ،ويحبب إليها الدين الحنيف  ،وحركة الكب هي
االنتكاس على الوجه  ،والترويع نابع من قوة الحركة  ،ونهاية خطها في قلب
النار  ،والصورة من حيث الواقع  ،محتملة للرجل المعطي  ،وثابتة واقعة
للكافر()2هذه الحركة تشبه حركة الكب في المثل الذي جسم به القرآن الكريم
ًّ َ َ
َ َ َذ َ
َََ َ
شْ
َع ْ َوج ِه ِْه ْأهدى ْأمنْ ْيم ِ ْ
ش ْمكِبا ْ ْ
الهداية والضالل ،قال هللا تعالى ( :أفمنْ ْيم ِ ْ
َ ًّ َ َ
َ
َع ْ ِ َ
ِصاطْ ْمسْت ِقيمْ ْ)()3وتفترق اآلية الكريمة عن هذا الحديث  ،وكذلك كما
س ِويا ْ ْ
ذكر في حديث طويل عن معاذ بن جبل( )4ـ رضي هللا عنه ـ عن النبي ـ
ِ
ُم َك َيا م َعا ُذ َ ،و َه ْل َي ُك ُّب َّ
اس في
الن َ
صلى هللا عليه وسلم ـ فقال  " :ثَكَل ْت َك أ ّ
ُ
ِ ِ ِ ِ َّ
ِِ
َّ ِ
ص ِائُد أَْل ِس َنِت ِه ْم " (. )5
النار َعَلى ُو ُجوهه ْم ـ أ َْو َعَلى َم َناخره ْم ـإال َح َ
فاآلية تعبر الحركة هنا عن المشيئة الصالحة  ،والمشيئة السيئة  ،فهي
أخاذ  ،وذلك ؛ ألن
مجسمة للمشاعر  ،والمقاصد  ،كما أنها تمتاز بجمال ّ
اإلنسان هو الذي يختار هذه المشيئة المنكوسة بنفسه مخالفاً الموازين ،

1ـ داود  ،كتاب السنة  ،باب الدليل على زيادة اإليمان ص( 1069الحديث رقم  ) 4685وضع
فهارسه هيثم بن نزار تميم  ،الناشر دار األرقم أبي األرقم ـ بيروت ـ لبنان  ،.الطبعة األولى
 1420هـ ــ  1999م .
2ـ الصورة الفنية في الحديث النبوي ص. 653
3ـ سورة الملك ( اآلية . ) 22 :
4ـ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الجزرجي  ،أبو عبد الرحمن  :ولد سنة 20ق هـ ـ
 603م وهو صحابي جليل  ،كان أعلم األمة بالحالل والحرام  ،وهو أحد الستة الذين جمعوا
القرآن على عهد النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أسلم وهو فتى  ،توفي عقيما ً بناحية األردن
ودفن بالقصير سنة 18هـ ـ  639م  .ينظر اإلصابة في معرفة تمييز الصحابة تأليف أحمد
بن علي بن حجر العسقالني ج ، 311/4تحقيق علي محمد البجاوي  ،الناشر دار الجيل
بيروت الطبعة األولى  1412هـ .
5ـ الترمذي  ،كتاب اإليمان  ،باب ما جاء في حرمة الصالة ص 741رقم الحديث  . 2621طبعة
منقحة  ،الناشر دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان 1422هـ ـ  2002م
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ويصبح وجهه قدمين له مما يرعب ،وهكذا يبين هذا الوجود المنكوس انتكاسة
مهينة بين طبيعة هذا العاصي على شذوذها  ،وانقالبها عن الموازين .
كما اتسم الحديث بالمضارعة في حين جاء التعبير في القرآن باالسم
للداللة على الديمومة  ،والثبات في هذه الحركة  ،فهي حال ثبات  ،وهي في
ظ في هذه الحركة القوة المناسبة للفكرة
ويْل َح ُ
الحديثين كب بعد كب ُ ،
الترهيبية  .والكب حركة سريعة يفقد معها الجسم توازنه  ،ويهان بها اإلنسان
أشد اإلهانة ؛ ألنها تتوجه إلى الرأس  ،وهو أعلى عضو في اإلنسان  ،واذا
بها الرأس الذي يحوي الدماغ يهبط  ،ليكون كسائر الجسد  ،بل هو بمستوى
األقدام  ،وفي ذلك إذالل وقهر .
وتزداد الفكرة وضوحاً ،وتقري اًر ،وارتفاعاً كلما تمثلنا قوة هذه الحركة ،وقد
تعرف باقتصاد القوة فحسب  ،فإن بين
قال جويو  ":إن الحركات ال يمكن أن َّ
األهداف التي ترمي إليها ما يبلغ من ِّ
الرفعة مبلغاً تهون عنده كل قوة  ،بل
ِ
الضعة عندئذ أن تحسب القوة حساباً دقيقاً  ،ويكون الجمال األسمى
يكون من ّ
في التبذير ال في االقتصاد" (. )1
وروى أبو الدرداء( )2ـ رضي هللا عنه عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ
اللعن ُة ِإَلى َّ ِ
قال ِ " :إ َّن اْلعبد ِإ َذا َلعن َشيئاَ َّ ِ ِ ،
اب
صع َدت ْ َ
َ َْ
ََ ْ
الس َماء َ ،فتُ ْغَل ُق أ َْبو ُ
َ
َّ ِ
ط ِإلى األ َْر ِ
ون َها  ،ثُ َّم تَ ْهِب ُ
ميناَ
ْخ ُذ َي َ
ون َها  ،ثُ َّم تَأ ُ
ضَ ،وتُ ْغَل ُق أ َْب َو ُاب َها ُد َ
الس َماء ُد َ
وِشماالً َ ،فِإ َذا َلم تَ ِج ْد مساغاً رجع ْت ِإلى َّالِذي ُل ِعن َ ،فِإن َك ِ ِ
َهالً ،
ان ل َذل َك أ ْ
ْ َ
َ
َََ
ْ
ََ
َ َ
()3
َواِالَّ َر َج َع ْت ِإَلى َق ِائلِ َها "
1ـ مسائل فلسفة الفن المعاصر ص ، 47ترجمة سامي الدروبي  ،الطبعة الثانية  ،الناشر دار
اليقظة العربية ـ دمشق ـ سوريا  1965م .
2ـ أبو الدرداء  :هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية األنصاري الخزرجي  ،أبو الدرداء  :وهو
صحابي من الحكماء الفرسان القضاة  ،كان قبل البعثة تاجرا ً في المدينة  ،ثم انقطع للعبادة ،
ولما ظهر اإلسالم  ،اشتهر بالشجاعة والنسك  ،وهو أحد الذين جمعوا القرآن  ،حفظا ً على
عهد النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ مات بالشام سنة 32هـ ـ  652م .األعالم للزركلي
ج. 98/5
3ـ أبو داود  ،كتاب األدب  ،باب في اللعن ص 1114رقم الحديث . 4905
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ونجد في هذا النص حركة يقوم بها كائن مجرد هو اللعنة  ،وهذه الحركة
راسمة لخط نحو األعلى  ،وخط نحو األسفل  ،ثم كان لها خط نحو اليمين ،
وخط نحو اليسار مما يعطي صورة عرضية  ،وهذا يعني اشتمالها على
الجهات  ،واألمكنة تميل إلى الخصوص ال إلى العموم ؛ لكون السماء ذات
أبواب ال نراها بأعيننا  ،وكذلك أبواب األرض .
وهكذا نرى أن الفضاء الذي َّ
المجسمة كان وسيعاً ،
تجلت فيه هذه الحركة
ّ
هذا الفضاء الذي ال نعرف له لوناً  ،وال نعرف له حدوداً  ،وال موجودات إال
هذه الحركة التجريدية تسبح في هذا الفضاء  ،وتكاد تُ َكون حركة منقطعة ثابتة
بعد انسداد األبواب  ،لكنها ال تلبث أن تنطلق إلى غايتها  ،أما الزمن فهو
أيضاً غيبي ال نقدره بأوقاتنا  ،فهو سريع إذا كان المكان غيبياً .
وفي حديث آخر نجد حركة مرئية كما كانت اللعنة  ،فهي عندما تتحقق
المجسم عنها حيث يختلط
تكون غير مرئية  ،وهي مرئية لحظة الكالم
َّ
الروحي بالحسي  ،فقد روى عمرو بن عبسة ـ رضي هللا عنه ـ ()1عن النبي ـ
()2
ض ْأ َف َغ َس َل َي َد ْي ِه َّ
خرت َخ َ
صلى هللا عليه وسلم ـ قال ِ " :إ َّن اْل َع ْب َد ِإ َذا تَ َو َ
ط َاياهُ
ِ
ِ
ِ
خرت خ َ ِ
ِ
اع ْي ِه َو َم ّس َح
م ْن َي َد ْيه َ ،فِإ َذا َغ َس َل َو ْج َه ُه َّ َ
ط َاياهُ م ْن َو ْج ِهه َ ،فِإ َذا َغ َس َل ذ َر َ
ِ ِ
ط َاياهُ ِم ْن
اع ْي ِه َوَأر ِْس ِه َ ،فِإ َذا َغ َّس َل ِر ْجَل ْي ِه َّ
ِب َأر ِْس ِه َّ
خرت َخ َ
خرت َخ َ
طاياَهُ م ْن ذ َر َ
ِر ْجًل ْي ِه "(.)3
1ـ أبو نجيح عمرو بن عبسة بن جبلة بن حذيفة  ،صاحب رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهو
من قدماء الصحابة يقال أنه كان ربع اإلسالم  .ينظر األنساب للسمعاني ج ، 299/1وضع
حواشيه محمد عبد القادر عطا  ،الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  ،الطبعة األولى
1419هـ ـ  1998م .
خرت  :سقطت وذهبت ويروى  :جرت بالجيم  :أي جرت مع ماء الوضوء  .ينظر النهاية
2ـ
َّ
في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات بن األثير الجزري ج ، 21/2الناشر دار الفكر
للطباعة والنشرـ بيروت لبنان 1421هـ ـ  2000م .
3ـ سنن ابن ماجة  ،تأليف أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  ،كتاب الطهارة ج ، 288/1باب
ثواب الطهور  ،رقم الحديث  283كتب حواشيه محمود خليل  ،الناشر مكتبة أبي المعاطي
الطبعة بدون تاريخ .
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فهذه الصورة مرئية من حيث التجسيد اللغوي  ،وغير مرئية ؛ ألن فاعليتها
غيبية  ،كما أنها صورة قريبة تضعنا جانب المتوضئ ،وقد تحركت الخطايا
خرت خطاياه ) نرقب هذه
من األعلى إلى األسفل  ،وجعلنا التعبير المتكرر ( ّ
الحركة ونقترب منها مع كل عضو  ،مما يؤكد حتمية الحدوث لهذه الحركة
ليظل المسلم ناهضاً إلى العالم
التي توحي بالرشاقة  ،وخّفة الثقل عن الجسم ،
ّ
العْلوي .
ُ
وال تكمن القوة في تعدد أمكنة الحركة واتصافها بالزمان الطويل والمسافة
كما في األحاديث السابقة  ،فثمة حركات ثابتة تدل على قوة سابقة على ثباتها
َ َ َ
َ ََ ذ ََ
َ ََ َ
َ ََ َ َ
اوةْ ْ َولهمْْ
َع ْأبصارِهِمْ ْغِش
َع ْسم ِع ِهمْ ْو ْ
َع ْقلوب ِ ِهمْ ْو ْ
اّلل ْ ْ
 ،كما في قوله تعالى( :خت ْم ْ ْ
َ َ
َ
عذابْ ْع ِظيم) ()1فهنا محاصرة وشدة خناق  ،كما في حديث أبي هريرة ـ رضي
هللا عنه ـقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم َ " :م ْن ُسِئ َل َع ْن ِعْل ٍم ثُ َّم َكتَ َم ُه،
ِ
ام ِة ِبلِ َجا ٍم ِم ْن َن ٍار "(. )2
أُْلج َم َي ْوَم َ
القي َ
وثبات الحركة هنا يعني وحدة المكان والزمان  ،ويعني انقطاع هذه الحركة
عن النشاط واالستمرار  ،وقد ُنوسب َك ْت ُم العلم من الفم باللجام الذي يدل على
صبغة حيوانية  ،إذ يوضع في حنك الدابة .
واللجام ال ُيحكم السيطرة على فم الدابة إال إذا ُشَّد إلى الرأس وقيده  ،وكأن
العلم الذي ح ِ
ص َر في الرأس  ،وما تعدى اللسان  ،بات سبباً لتعذيب أرقى
ُ
وأعلى عضو في اإلنسان  ،وجعل خاتم الحيوانية يطبع على وجهه  ،ثم إنه
لجام من نار  ،و َج ْذوة هائلة القدرة مكتَّفة تُستخرج من النار  ،لتبرز في
الفم  ،فتقطع الحركة بهذه الحركة الثابتة  ،وهاهنا يقترن المرعب بالمنفر ؛
ألجل تهويل هذه المصيبة .
وقد تتجلى القوة في السرعة  ،فتقطع المسافات المديدة ؛ ألجل مناسبة
يتبدى عنصر الزمان في صور السرعة جلياً واضحاً ؛ ألن "
الفكرة ،وقد ّ
1ـ سورة البقرة  ( :اآلية . ) 7 :
2ـ الترمذي  :كتاب العلم عن رسول هللا  ،باب ما جاء في كتمان العلم  ،ص 749رقم الحديث
. 2654وهو صحيح .
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متحدان  ،ويشكالن هيكالً ُبني الكون على أساسه  ،فنحن قد
المكان والزمان
ّ
ننتقل في الزمان مثلما نستطيع التحرك في المكان  ،وللمكان بعض من
خاصية التدفق في الزمان "(. )1
وقد برز تدفق المكان في الحديث النبوي من خالل اللوحات ذات العناصر
المتشابكة المتالحقة ،واألحداث المتطورة مع تطور الفكرة ،ونستشهد لصور
السرعة بحديث أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه
ِ
ِ
نان َفرِس ِه ِفي سِب ِ
خير م ٍ
وسلم قال ِ " :م ْن ٍ
يل
عاش الناس لهم ٌ :
رجل ُم ْمسك بع ِ َ
َ
َ
()2
ِ
ِ
ط َار َع ْلي ِه َ ،ي ْبتَغي اْلَق ْت َل،
لما َس ِم َع َه ْي َع ًة أو َف ْزَع ًة َ
هللا  ،يطير على َم ْتنه ُ ،ك َ
()3
طن و ٍاد ِم ْن
الش َعف  ،أو َب ْ
أو َم َ
رجل في ُغ َن ْي َمة في َش ْعَفه من هذه ِّ
ظانَّه ،أو ٌ
ِ
يأتيه ِ
ين َ ،ل ْي َس
َهِذ ِه األ َْوِد َية ُ ،ي ِق
يم َّ
ويؤتي َ
اليق ُ
ويعبُد ربَّه حتى َ ُ َ
الزَكاةُ ُ ،
الصالَةُُ ،
ُ
الن ِ
ِم َن َّ
اس ِإالَّ ِفي َخ ْي ِر"(. )4
خيران  :رجل مجاهد ،ومتعبد متبتّل  ،وكالهما
وفي هذا الحديث أنموذجان ّ
ُيؤدي حركة في َك َنف هللا ـ َّ
وجل ـ ورعايته  ،حركة في فضاء واسع ،
عز َّ
وحركة في مكان معين  ،ذات طابع منظم  ،وقد ظهر المجاهد في أعلى
درجات الجاهزية ( ممسك ِ
بعنان فرسه) يمثَّل وقوفه النقطة في الرسم  ،ثم يبدأ
الخط  ،إذ ينقلب إلى طير سريع على حصانه من غير اتجاه .

1ـ السينما فنا ً تأليف جان دويري  ،ترجمة خالد حداد  ،ص ، 164طبعة واحد  ،الناشر وزارة
الثقافة ـ دمشق ـ سوريا  1993م .
2ـ ال َه ْيعَةُ  :كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاعٌ  .ينظر الصحاح للجوهري ج ( 611/3مادة
 :هيع ) تحقيق أميل بديع يعقوب  ،الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان الطبعة األولى
 1420هـ ـ  1999م .
3ـ ال َّ
فو ُ
شعَفاتٌ  ،وهي رؤوس الجبال .
وف و َ
ش ْعفَةُ بالتحريك  :رأس الجبل  ،والجمع َ
شعُ ٌ
شعَ ٌ
المصدر السابق ج ( 91/4مادة  :شعف ) .
4ـ مشكاة المصابيح  ،تأليف محمد بن عبد هللا الخطيب التبريزي  ،تحقيق محمد ناصر الدين
األلباني  ،كتاب الجهاد ج ، 364/2الناشر المكتب اإلسالمي ـ بيروت ـ لبنان  ،الطبعة
الثالثة 1405هـ ـ 1985م .
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وبعد هذا تبدأ حركات متوالية تشد هذا الرجل ِ
المْق َدام كلما سمع طلباً
ّ
ُ
للجهاد  ،ويكون جوابه طيراناً  ،والتعبير (يبتغي القتل  ،أو الموت ) إشارة
حركية إلى شجاعته الفائقة  ،وايحاء بسرعته واندفاعه نحو القتال ال يهاب
الموت  ،وال يتراخى وال يفتُُر  .وليست التمددات اللغوية  :يطير على متنه ،
الش َعف  ،من هذه األودية  ،ليست إال تذكي اًر بالحركة القوية السريعة
من هذه ِّ
التي تمأل مساحات كبيرة  ،وهذا يدل على حركة المسلم وفاعليته في الوجود
على مستوى الفكر والعمل .
ِ
المضي في (
يحدد المكان الفسيح  ،و
والزمان قائم في فعل الطيران الذي ّ
ُ ّ
(س ِم َع)  ،وهكذا الفعل الماضي  ،كأن بدايته في
َ
ط َار) ّ
يدل على السرعة مثل َ
ِ
(ي ْبتَغي) يرشد
نهايته ليس من زمننا  ،واالستمرار والسيالن الزمني في فعل َ
المسلمين إلى أهمية الجهاد واستم ارره على مدى العصور  ،وهكذا يقدم
الحديث لوحة ينفرد بها هذا الرجل البطل متخذاً زماناً ومكاناً من خالل الفعل.
ويرى (لينسج)()1الذي أقام مقارنات بين الرسم والشعر في كتابه " أن
عنصر المكان يقوى على تقديم موضوعات محسوسة بشكل مباشر حي ،
ّ
ولكنه ال يستطيع أن يقدم حركة مثل تلك األجسام إال بشكل غير مباشر ،
ومن خالل صور األجسام ذاتها  ،وعنصر الزمان يقدم غير ذلك  ،فهو يقدم
األفعال تقديماً مباش اًر  ،ولكنه ال يستطيع أن يقدم األجسام إال تقديماً غير
مباشر ،من خالل األفعال "(.)2
تصور حركات تسلسل سرعتها  ،مع تسلسل طرف
وثمة نصوص نبوية ّ
المشبه به  ،كما في حديث عبد هللا بن مسعود ( )3ـ رضي هللا عنه ـ عن النبي
 1ـ لم أعتر على ترجمته .
2ـ ينظر الشعر بين الفنون الجميلة  ،تأليف نعيم اليافعي ص 16ـ  ، 19الناشر دار الجيل ـ دمشق
 1983م  ،النقد الحديث تأليف محمد غنيمي هالل ص 51الناشر دار العودة ـ بيروت ـ
لبنان 1973م .
3ـ عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي  ،أبو عبد الرحمن  :صحابي من أكابرهم  ،فضالً
وعقالً  ،وقربا ً من رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهو من أهل مكة  ،ومن السابقين إلى
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ِ
صلى هللا عليه وسلم قال َ " :ي ِرُد َّ
َع َمالِ ِه ْم ،
صُد ُرو َن م ْن َها ِبأ ْ
اس َ
الن ُ
النار  ،ثُ َّم َي ْ
()1
ض ِر اْلَف ْر ِ
فأ ََّوْلهم كَل ْم ِح اْل َب ْر ِق ،ثُ َّم َك ِّ
س،
الر ِ
يح  ،ثُ َّم َك َح ْ
ُْ
()2
الر ِ
الرُج ِل ،ثُ َّم َك َم ْشيِ ِه " (. )3
اك ِب ِفي ِر ْجلِ ِه  ،ثُ َّم َكشِّد َّ
ثُ َّم َك َّ
يضعنا النص بإزاء ست حركات يقوم بها ستة  ،كل واحد منهم مشهد
مكتمل العناصر  ،فأسعدهم من يكون في سرعته وتخلصه من النار كلمح
البصر  ،لتقريب السرعة الفائقة إلى اإلفهام  ،ويكاد ينعدم الزمان في حركة
لمح البصر  ،ثم تتوالى حلقات النص إلى أتعس هؤالء وهو من كانت سرعته
كالماشي  ،فال يشغله هذا البطء عن مشاهدة النار خالفاً للمسرعين  ،كل ذلك
في تصعيد للفكرة  ،وتسلسل للسرعة من األعلى إلى األسفل  ،وهي صورة
مستفادة من البيئة العربية  ،أي مشاهدة ورود اإلبل وصدورها على مورد
الماء .
وقرين هذا ما جاء في حديث الشفاعة عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ عن
النبي ـ صلى هللا عليه وسلم َ .... " :ف َيأتُو َن ُم َح َّمداً ـ صلى هللا عليه وسلم ،
الصر ِ
ان ج ْنب َّ ِ
َفيؤَذن َله  ،وتُرسل األَم َان ُة و َّ ِ
اط َي ِميناً َوِش َماالً ،
وم ِ َ َ
تي ّ َ
ُ ُ ُ َ َْ ُ َ َ
الرحم َ ،فتَُق َ
ِ
ِ
ِِ
َف َيم ُّر َّأوُل ُكم َك َ ِق
ال  :أََل ْم
أمي  :أ ُّ
َي َش ْيء َك َم ِّر اْل َب ْرق ؟ َق َ
الب ْر ُ ،قْل ُت بأَبي أ َْن َت َو ّ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ق
ط ْرَف ِة َع ْي ٍن ؟ ثُ َّم َكم ِّر ِّ
يح  ،ثُ َّم َك َم ِّر
ي
ف
ع
ج
ر
ي
و
ر
م
ي
ف
ي
ك
ر
ب
ل
ا
ى
ل
إ
ا
و
الر ِ
ُّ
َ
تَ َرْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
َ
ُّكم َق ِائم عَلى ِ ِ
ِ
َّ
الرج ِ
ول :
ال  ،تَ ْج ِري ِب ِه ْم أ ْ
َع َماُل ُه ْم َوَنِبي ُ ْ ٌ َ
الط ْي ِر َ ،و َشّد ِّ َ
الص َراط َ ،يُق ُ
ّ
اإلسالم  ،وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة  .وكان خادم رسول هللا األمين  .توفي سنة
32هـ ـ  653م  .ينظر األعالم ج. 137/4
1ـ ُحض ِْر الفرس :الترادّ  ،ثم الفتور  ،ثم التفهير ؛ ألن ال ُمفَ ِه ُر يَ ْعت َريهُ فتور وقلة نشاط ، ،وكأن
التفهير حقيقته نفي الصالبة  .ينظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري ج 58/3حرف
الفاء مع الياء  ،وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ
لبنان 1417هـ ـ  1996م .
الر ُج ِل  :ال َّ
شدِيدُ العد ِو  .ينظر لسان العرب البن منظور ج ( 39/8مادة  :شدد )  ،الناشر
2ـ َ
شدّ َّ
دار صادر ـ بيروت ـ لبنان الطبعة األولى بدون تاريخ .
3ـ سنن الترمذي  ،كتاب تفسير القرآن  ،باب سورة مريم ص 874حديث رقم  ، 3172قال هذا
حديث حسن .
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ِ
ِ ِ
الس ْي َر
ال اْل ِع َب ِاد َ ،حتَّى َي ِجيء َّ
يع َّ
َسّل ْم َسّل ْم َ ،حتَّى تَ ْع ِج َز أ ْ
الرُج ُل َ ،ف َال َي ْستَط ُ
َع َم ُ
َ
ِإ َّال َز ْحفاً "(. )1
وهذا النص يساوي بين سرعة البرق  ،ولمح البصر  ،مع لفتة إلى النظر
في الموجودات لفهم حيثيات الرحمة في االنطالق من النار  ،وكذلك تسلسل
السرعة من حركة البرق مع ضيائها المنعش المعبر عن الخالص هنا من
الظلمات في النار  ،ثم سرعة الريح  ،ثم سرعة الطير  ،وسعي الرجال ،
وتبقى الحركة البطيئة مقرونة بالزحف المعبر عن القساوة الجسدية  ،والقساوة
النفسية في رؤية النار للحظات األخيرة .
تعد مقابلة بين الحسي  ،والنفسي من الحركات ،
واذا كانت هذه السرعة ّ
فثمة أحاديث تختلف ماهية السرعة فيها  ،فهي ذهنية تعبر عن حركة الزمن
السيال  ،ومتصاعدة نحو األعلى  ،كما في الحديث الذي رواه أنس بن
ّ
()2
وم
مالك ـ رضي هللا عنه ـ عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال  " :ال تَُق ُ
َّ
َّ
يتقار َب َّ
كالج ُم َع ِة ،
مان َفتَكو ُن َّ
َّ
الز ُ
الس َ
السنة َكالش ْه ِر َ ،وَي ُكو ُن الش ْه ُر ُ
اع ُة حتى َ
ِ ( )3
ِ
َوتَ ُكو ُن اْل ُج ْم َع ُة كاَ َليو ِم َ ،وَيكو ُن
َّ
كالض ْرمة
الساع ُة
اعةَ ،وتَكو ُن َّ
اليوم َك َّ
الس َ
ُ
ِم َن َّ
الن ِار " (. )4
والمشبه والمشبه به ذهنيان إال في الخاتمة  ،ويمكن أن نقول  :ثمة سرعة
في النص متصاعدة نحو األسفل  ،حيث االنتقال من السنة إلى الشهر إلى
1ـ صحيح مسلم  ،كتاب اإليمان ج 55/3باب أدنى أهل الجنة منزلة  ،حديث رقم . 195
2ـ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري  ،ولد بالمدينة سنة  10ق هـ ـ  612م  ،وهو من
الصحابة الذين شهدوا أحدا ً  ،وهو من رواة الحديث  ،ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة
فمات فيها سنة 93هـ ـ  712م  ،وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة  .ينظر األنساب
للسمعاني ج 356/5تحقيق محمد عبد القادر عطا الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان
1419هـ ـ  1998م  ،األعالم ج. 24/2
3ـ الض َّْر َمةُ بالتحريك  :النار وهذا يقال عند المبالغة في الهالك  ،وأضرم النار إذا أوقدها  .ينظر
النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ج ( 86/3باب الضاد مع الراء ) الناشر دار
الفكر للنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان 1421هـ ـ  2000م.
4ـ سنن الترمذي  ،كتاب الزهد  ،باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر األمل ص 672رقم
الحديث رقم  . 2337قال أبو عيسى حديث غريب من هذا الوجه .
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الجمعة إلى اليوم إلى الساعة إلى زمن ضئيل سريع لضرمة النار  ،وذلك وفق
بغية التشابك الذي يدل على التشويق  ،وترايط النص  ،ومتابعة الجزئيات ،
وحلقات النص  " :كالشهر ويكون الشهر كالجمعة " حيث تعاد الكلمة من
المقطع اللغوي السابق .
والذي يسترعي االنتباه أن هذه الحركة السريعة ذهنية  ،ال تُرى ذاتها  ،بل
تُرى آثارها ؛ ألن الزمان ُب ْعٌد غير مرئي في الموجودات  ،إنه زمان سيَّال
متدفق  ،يمضي مسرعاً مما يخوف اإلنسان من الفناء  ،والزوال  ،خصوصاً
أن تُِّو َج ْت هذه السرعة بذكر النار مصير المجرمين  ،إشارة إلى كثرة الفتن ،
والمعاصي المستلزمة للعقوبة بنار جهنم  ،وثمة رواية ألبي هريرة فيها " :
احِت َر ِ
الخوصة " ( )1أي  :سعف النخيل .
اق َّ
َوتَ ُكو ُن َّ
الس َعفة ُ
الس َ
اع ُة َك ْ
المطلب الثالث  /الحركة الدائرية :

دت
ربما
استقر ْت القوة في الحركة الدائرية في بعض األحاديث َّ ،
فوح ْ
ّ
االنغالق على الشيء؛ ألنها تتكون من
المكان مع بذل الزمان  ،وتعني الدائرةُ
ُ
عدد ال نهاية له من الخطوط ،مبدؤها نهايتها ،وجمالها في االنحناء الذي هو
أرشق الحركات  ،وأكثرها حري ًة وطالق ًة ولفتاً لالنتظار ،والخط الدائري هو
حركة الدارات تسبح خالقها .وذلك مثل حركة الطواف الذي جاء في َمثَل
ُح ْسن ختام الدعوة إلى هللا باإلسالم  ،إذ روى أبو هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن
ومثَ َل األنبياء ِم ْن َقْبلِي
رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال  " :إن َم َثلي َ
َّ
ِ ٍ
ض َع لِب َن ٍة ِم ْن َزِاوًي ٍة ِم ْن َزَو َاياهُ ،
َج َمَل ُه ِ ،إال َم ْو َ
َح َس َن ُهَ ،وأ ْ
َك َمثَل َرُجل َب َنى ُب ْن َياناً َفأ ْ
ِِ
ِ
َّ ِ
ضع ْت هذه َّ
ِ
الناس ُي ِ
اللبن ُة ،
طوُفو َن ِبه ُ ،
وي ْعجُبون به َ ،وَيُقوُلو َن َ :هال ُو َ
َف َج َع َل ُ
ِ
َّ
بيين " (.)2
أنا اللِب َن ُة َ ،وأ ََنا َخات ُم النَّ َ
1ـ مسند أحمد بن حنبل ج ، 537/2تحقيق السيد أبو المعاطي النوري ،الناشر عالم الكتب بيروت ـ
الطبعة األولى 1419هـ ـ 1998م .
2ـ صحيح مسلم  ،الفضائل  ،باب ذكر كونه ـ صلى هللا عليه وسلم خاتم النبيين ج 55/15حديث
رقم . 2286
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ِ
يقدم في بداية األمر رجالً واحداً يبني دا اًر جميلة  ،ثم
إن هذا التمثيل ّ
ُيسعفنا التعاقب الزماني في الفن األدبي  ،فنجد أن األشخاص يتكاثرون في
ليكونوا َحَلقات حول هذا البيت .
المشهور ّ ،
المتعدي(ج َع َل) على النشاط في حركة الطواف
ويدل التعبير بالفعل
َ
المتكررة  ،أما الفعل المضارع ( يطوفون ) ُ ( ،يعجبون ) باستم ارريته
وسرمديته إلى دوام الحاجة إلى النور المحمدي على مر العصور  ،خصوصاً
أن اإلسالم يقرن بالبناء الجميل وبالبيت رمز األمان والرقي فال يكون لغير
اإلنسان  ،فهو دين الحضارة  ،وهو ضرورة وجمال .
وتتجّلى في هذا النص حركة شكلية دائرية حسية في الطواف  ،وهي
منظمة متكررة  ،كأنها إيقاع موسيقي منعش كحركات ذرات الكون  ،وثمة
حركة نفسية هي اإلعجاب الذي يتبعه حديث داخلي  ،هالّ ُوضعت هذه
اللبنة ؟ أما الزمان فهو طويل في حركات النص  ،ولكنه ال ُيحسب مع
التكرار  ،والمكان واسع بالتدريج من تكاثر حلقات الطائفين .
ويقول جويو عن الخطوط المنحنية  " :لئن كنا في إدراك األشياء
ِ
المتشنية على الخطوط
ضل الخطوط المتموجة
ّ
المنظورة ،والملموسة مثالً ُنَف ّ
أقل ،
المنكسرة المتقطعة ،فألن إدراك األولى يتطلب من عضالت العين عمالً َّ
فما تحتاج إليه العين إذ تتابعها إلى وقف حركاتها فجأة  ،أو تغيير اتجاهها
طاً منكس اًر متذبذباً  ،ونالحظ أن جميع
على ِح ْين ِغ َّرة  ،شأنها حين تتابع خ ّ
َّ
الخط
الكائنات الحية من حيوان ونبات تمثّل في حركاتها  ،بل في تركيبها
المتموج "(.)1
ونظير هذه الدائرة الجميلة في الطواف حركة الدوران في نص ترهيبي  ،إذ
قال أسامة بن زيد()2ـ رضي هللا عنهما ـ سمعت رسول هللا ـ صلى هللا علي
1ـ مسائل فلسفة الفن ص ، 55 /وانظر التصوير والحياة ص ، 113/ومن الوجهة النفسية في
دراسة األدب ونقده  ،ص. 41/
2ـ أسامه  ،حب رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بن زيد  ،وزيد قتل في عهد رسول هللا ـ صلى
هللا عليه وسلم  ،كان ابن عمر يقول  :ما كنا ندعوه إال حبه زيد بن محمد حتى نزلت :
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وسلم يقول  " :يؤتَى ِبا َّلرج ِل يوم ِ
الق َيام ِةُ ،فيْلَقى ِفي َّ
الن ِار َ ،فتَْندلِ ُق
ُْ
َ
ُ َْ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه ُل
طِنه ،
ور الح َم ُار في َّ
أقتاب َب ْ
الر َحى َ ،ف َي ْجتَم ُع ِإَل ْيه أ ْ
فيدور ب َها َكما َيُد ُ
ُ
الن ِار َ ،فيُقوُلون  :يا ُفالَن ماَلك ؟ أََلم تَ ُكن تَأْمر ِباْلمعر ِ
َّ
وف َ ،وتَْن َهى َع ْن
ُ َ َ
َ َ َ
َ ُْ
ْ ْ ُُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الم ْن َك ِر
ول َ
الم ْن َك ِر ؟ َف َيُق ُ
آم ُر باْل َم ْع ُروف َوالَ آتيه  ،وأ َْن َهى َعن ُ
:بَلى َ ،ق ْد ُك ْن ُت ُ
ُ
و ِآت ِ
يه " (.)2
َ
تتضمن هذه اللوحة خمسة مشاهد متوالية متعاقبة بفعل الزمان  :اإللقاء في
المرائي في
النار  ،اندالق األمعاء  ،الدوران  ،اجتماع أهل النار  ،جواب ُ
َو ْعظه  ،والمشهدان األخيران عبارة عن حوار في أحشاء النار  ،وقد كان
ممكناً مع هول العذاب الشديد  ،وذلك لعدم وجود الموت في عذاب اآلخرة ،
ولتعدد أحوال أهل النار وهكذا يترافق الرعب الشديد  ،والقبح وفظاعته في
المشاهد التي جاءت صو اًر حقيقية غير قائمة على المجاز  ،لكن مضمونها
المتفرد الجديد يثير الخيال .
ويتجّلى الرعب في مشهد ال ُيعهد في الدنيا  ،إذ يدور المرء بأمعائه ،
بص َرع َ ،يحار إلى أين يذهب بما رأى من أمعائه  ،والدوران
وكأنه أصيب َ
حركة متكررة في غاية اليأس والشديد باالختناق بإطار الحركة الدائرية .
ومما يزيد في تصوير العنف برو اًز  :الجمالية الصوتية  ،إذ انتُِق َي ْت
يصور الكسر بعد
أصوات شديدة للتعبير ( تندلق  ،أقتاب بطنه )  ،وكأنما
ّ
الفتح في ( تندلق ) خروج األمعاء بعد تجمعها في الجوف  ،وهو خروج إلى
ويلقى)،
كالك ْسرة  ،كما نجد صفة اإلكراه في صيغة
األسفل َ
ْ
الفعلينُ ( :يؤتى ُ ،
والبناء للمجهول هنا له ميزتان :إيماء إلى القوة الخارجية العظيمة التي تصنع
ما تصنع  ،ولفت نظر المتلقي إلى الحدث نفسه ؛ ألهميته التصويرية .
( أدعوهم آلبائهم ) توفي ابنه أسامة عقب خالفة عثمان سنة 54هـ ـ  674م  .ينظر األنساب
للسمعاني ج638/4
ب وتعني األمعاء  .ينظر أساس البالغة للزمخشري ص ( 660مادة  :قتب)
1ـ األ ْقتابُ  :جمع قِت َ ٍ
2ـ صحيح مسلم كتاب الزهد  ،باب عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله ج 110/18حديث رقم
. 2989
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ويتبدى القبح في مغايرة المشهد للمعهود  ،وفي تشبيه الدوران بدوران
الحمار حول الرحى  ،مما يزيد في تصوير بهيمية المرائي وحياته الغريزية ،
إذ يغدو عبداً لغرائزه  ،فضالً عن اندالق األمعاء المشيرة للتقزز مع الرعب .
ويقول الدكتور عز الدين السيد  ")1(:أما بناء الفعلين األخيرين في صورته
للفاعل  ،فلُِيشي ار إلى حصولهما منه  ،فاندالق األمعاء إ ْث َر انفجار الحاجز ،
ِ
ِ
الصدمة  ،وهو تُحدثه الفواجع ،
ان بها ِإ ْث َر
وهو أمر تُ ْحدثُه الَقذَف ُة  ،والدور ُ
وكثي اًر ما َي ْحُد ُث تلقائياً عند المباغتة  ،أما أنها أفعال مضارعة لم تقترن
بالتَّ ْسويف مع أنها أمور أخروية مستقبلة  ،فلذلك الستحضارها في الحال ،
ان الحمار بالرحى  ،والتشبيه بأمر
وي َح ُس دور ُ
كأنها تُْد َرك وتُ َح ُس  ،كما ُي ْد َر ُ
ك ُ
سر اختياره دون ما َي ُج ّر الرحى من
يتصل بالحمار ال يكون إال تقبيحاً وذلك ّ
سائر الحيوان "(. )2
وقريب من الحركة الدائرية حركة التطويق ،وهي حركة عنيفة آخذة بالعنق،
أسيرها(.)3
حركة شاقة على من يدخل في إطارها ومحيطها
ّ
ويظل َ
قال سعيد بن زيد( )4ـرضي هللا عنه ـ سمعت رسول هللا ـ صلى هللا عليه
الق ِ
طوُقه يوم ِ
ِ
َخ َذ ِش ْب اًر ِم َن األ َْر ِ
يامة ِم ْن
ض ُ
"م ْن أ َ
وسلم ـ يقولَ :
ظْلماً  ،فإنه ُي ّ َ ْ َ
َس ْب ِع أرضين "(.)1
1ـ عز الدين علي السيد سليمان  :ولد في قرية ( سنتريس) بالمنوفية سنة  1915م يدعو دائما ً إلى
اإلصالح  ،وله مصنفات كثيرة منها  ( :التكرير بين المثير والتأثير )  ،وتوفي في المدينة
المنورة في حادث سنة  1984م  ،ودفن في البقيع  .شبكة المعلومات .
2ـ الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية  ،تأليف عز الدين علي السيد ص ، 169الطبعة
الثانية  ،الناشر دار اقرأ بيروت ـ لبنان ـ 1406هـ ـ 1986م .
3ـ الصورة الفنية في الحديث النبوي ص. 662
4ـ هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي  ،ولد بمكة سنة  22ق هـ ـ  600م  ،وهو صحابي
من خيارهم  ،هاجر إلى المدينة  ،وشهد المشاهد كلها إال بدرا ً  ،وهو أحد المبشرين بالجنة ،
وله في كتب الحديث  48حديثا ً  ،وتوفي بالمدينة سنة51هـ ـ  671م  .ينظر الكاشف في
معرفة من له رواية في الكتب الستة  ،تأليف اإلمام شمس الدين الملقب بالذهبي ج436/1
تعليق أحمد محمد نمر الخطيب  ،الناشر دار القبة للثقافة اإلسالمية ـ السعودية ـ جدة الطبعة
األولى  1413هـ ـ  1992م .
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ِ
ستطوق رقبة هذا اآلخذ اآلثم،
يمكن أن نفسر هذه الحركة بأن حلقات سبعاً
ّ
وذلك من امتداد يلي الشبر المأخوذ من األرض األولى نحو سبع أرضين ،
واذا كان التفسير كذلك  ،فالصورة ستكون في غاية التشويه  ،إذ يبتعد الرأس
عن الجسد ُب ْعداً غيبياً تبعاً لسماكة كل أرض  ،وكل هذا في حركة ذهنية
غيبية ال تُرى باألبصار  ،وهذا من حيث المكان  ،أما الزمان فهو لم يقع بعد.
وهذه القطعة الصغيرة من األرض كانت بمقياس شبر أي  :اليد المنفردة ،
وهذا إيحاء بأن هذا الشبر الملتف حول العنق إنما هو يد كبيرة تخنق ؛ ألن
الشبر في اليد العادية ال يلتف حول العنق بالكامل  ،بل حسبه أن تلتف حول
المعصم  ،فهو إذن ال يخنق  ،بل يعصر العنق عص ًار  ،وهذه الحركة تجعلنا
بإزاء مشهد قريب  ،نجد فيه هذه العنق محوطة بطوق من هذه األرضين مما
يدل على ضآلة اإلنسان وضعفه أمام القدرة اإللهية  ،أو يدل على
ضخامته  ،وحيوانيته بأطماعه التي تضخم من جسده  ،حتى يتسع لهذا
الطوق الهائل .
َّ ِ
بالع ْنق  ،فتكتمل الحركة
ويمكن أن َن ُعّد التطويق من الط ْوق المحيط ُ
ِ
الشبر  ،ليقوم بحركة التطويق  ،فهو
الدائرية  ،وعليه يمكن أن نقول ُ :ش ّخص ْ
تمتد ذراعاه من أفق بعيد مرتبط ِب َغ ْي ِب األرضين السبع
شخص هائل الحجم ّ ،
كما في حديث الخسف الذي ذكرته سابقاً .
هذه الحركة القوية بحجمها  ،وغيبيتها تجعل اإلنسان الظالم في ثبات  ،أو
حركة ثابتة كالنحت الذي ُي َج َّمد فيه الزمان  ،إذ تُ ْستَ ْج َم ُع له الُقوى القصوى ،
ِ
قل الكبير  ،وذلك
واإلحكام الشديدة من خالل دائرة كبرى  ،والتطويق يفيد الثّ َ
ط به إلى األسفل .
ض َغ ُ
وي ْ
إذ كانت األرضون طوقاً في العنق ينوء به الظالم ُ ،
وهكذا وجدنا أن الحركة القوية في الحديث النبوي اتخذت أشكاالً متعددة ،
فهي سريعة  ،ولها مسافات وُف َس ٌح زمنية  ،واتخذت أشكاالً دائرية أحياناً ،
واتجاهات مختلفة  ،في عالم الغيب  ،والشهادة  ،واستعانت نصوص الحديث
1ـ صحيح البخاري  ،كتاب بدء الخلق  ،باب ما جاء في سبع أرضين ج 141/2رقم الحديث
. 2959
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النبوي بوسائل داخلية في التركيب ؛ ليتم التعبير عن أغنى مكامن األثر
الوجداني  ،واستحضار المشاهد  ،فقد رصدت لوحات مستوفية العناصر ،
فوارة بالحركة الشعورية والحركة الحسية  ،والحركة الذهنية .
َّ
الخاتمة
وخالصة القول في هذا البحث نستنتج من ذلك :
بالح َّج ِة
 1ـ أن فائدة جمالية اللوحة هي امتالك النفس القارئة امتالكاً كامالً ُ
الثابتة الحسية التي تبقى مقترنة بإيضاح الفكرة .
 2ـ وأن منافذ الدخول على النفس تتعدد  ،وهكذا تغدو الفكرة شيئاً حسياً بعد
تذوق الصورة الحسية  ،وتكون سبيالً إلى إثبات الدعوى والجمال الفني ،
فيتحقق هنا اإلقناع واإلمتاع .
 3ـ وكذلك أكثر ما يميز الفن األدبي وتصويره الحركة  ،وهي لحظة جامدة
في الرسم ؛ ألن األدب يعبر باأللفاظ والعبارات  ،ويعبر التصوير باأللوان
والخطوط  ،وتعبر الموسيقى باألصوات  ،والمسافات  ،ويعبر النحت
باألحجام  ،واألوضاع  ،وتتحكم األداة في اختيار الموضوع  ،فاألدب
بوجه عام يعبر عن الحركة المتتابعة  ،سواء كانت حركة مادية تتم في
الخارج  ،أو حركة شعورية تتم في الخيال  ،وهذا يتسق مع طبيعة التعبير
اللفظي باأللفاظ المتتابعة في اللسان  ،التي تملك وصف كل جزء من
جزئيات الحركة المتتابعة في الزمان  ،ومن هنا كانت موضوعات األدب ،
الشعر والقصة واألقصوصة والتمثيلية والترجمة والخاطرة والمقالة والبحث ،
كلها حركات في الطبيعة أو في الشعور .
 4ـ تبين لي أيضاً أن الحديث النبوي يحتوي على أنواع متعددة من الحركات
فهي قوية  ،وسريعة  ،وممنوعة  ،ودائرية  ،وذات اتجاهات  ،وغير ذلك ،
وكانت هذه الحركات ثوباً الئقاً تماماً بالفكرة الحسية  ،والروحية  ،وممثلة
لها بأقصى غايات الحجة  ،في شكل ِ
التخيل  ،ولكن ال يدفع
يحف ُز على
ّ
بالمرء إلى وهم  ،أو إغماض  ،فالدالالت متسعة نتيجة التغيرات المكانية ،
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والزمانية  ،واختالف المقاييس ،ويكاد يوحد المرء بين الحسي  ،والروحي
لكن ال خلط في األمر  ،فإنها الحقائق الدينية التي لها تجليات متنوعة .
وفي هذا البحث المتواضع نوصي  ،وندعو إلى االستمرار في منهج
الدراسة الموضوعية المتأنية  ،وذلك للتمكن من دراسة بالغة النبي األكرم سيد
البشرية ـ عليه الصالة والسالم ـ دراسة عميقة تفي بحّقه  ،وتبين مكانته الفنية
المرموقة في األدب العربي  ،كما بين الفقهاء مكانته الفكرية الرفيعة في الفكر
اإلنساني  ،ومسيرته الحضارية  ،وهذا ما حرصت عليه في حدود هذا
البحث .
المصادر والمراجع
القرآن الكريم  ،رواية حفص عن عاصم  ،طبعة دار طيبة .
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 6ـ األنساب للسمعاني  ،وضع حواشيه محمد عبد القادر عطا  ،الناشر دار الكتب العلمية بيروت
ـ لبنان ـ الطبعة األولى 1419هـ ـ 1998م .
 7ـ التبيان في البيان تأليف اإلمام الطيبي تحقيق عبد الستار حسين زموط  .الناشر دار الجيل
بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ .
 8ـ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ،راجعه محمد إبراهيم الحفناوي  ،ومن معه  ،الناشر دار
الحديث ـ القاهرة 1428هـ ـ 2007م .
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1993م .
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