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  يف سورة الواقعةاألخرويالتقابل املكا�ي 

  دراسة بالغية وصفية
  (*)أمساء سعود ادهام اخلطاب. د

  مدخل

يم  من  وما فيه اآلخر القران الكريم اهتماما آبيرا بتقرير حقيقة يوم        اهتم      نع

دة                     ات في عقي رز الثنائي ـار من اب ة والنـــ وم وعذاب وجزاء وحساب ، وتعد الجن  الي

د جاءت رساالت       اإلسالمي  الدينية الكبرى في التصور        األبعادي   وهي ف  اآلخر ، وق

ان الجزاء         السماء ة ب وم             األخروي  مخبرة ومبين اك ي ه قطعي فهن  آمر حتمي وحدوث

امهم  فيه آل الخالئق وينصب         سيجتمععظيم   ؤمن         أم ـدل فيجازي الم ـزان العـ  ميـــ

ا            ويجازي،  إيمانهعلى   المؤمن       الكافر على آفره ثم يكون لكل منهم ستقر ف مصير م

افر      هـــذه ونعيمها وفي له الجنة    ين، والك  السورة يتمثل ذلك بالسابقين وأصحاب اليم

  . ذلك بأصحاب الشمالويتمثلله النار والعذاب 

ة    إذن ة ثالث ورة الواقع ي س ناف ورد ف ه     أص نف طبيعت ل ص اس لك ن الن  م

ـذه       أردنا ما إذاوجزاؤه و    ا      الثال األصناف  التعرف على صفات هـ ة علين ق   أنث  ننطل

ـة            اآلخرة الحياة   فيفهو  ) المكان(من   ه الملموس د من حقيقت  حامل لمعنى ولحقيقة ابع

ـالل  ـن خــ فمـــ ة الوص ة حي ا بني ان فيه شكل المك ث ي دم، حي ؤثرة المق ا  م  له

                                              
  .جامعة الموصل/  آلية اآلداب – مدرس في قسم اللغة العربية (*)

  

  131



  أسماء سعود ادهام الخطاب.       د-دراسة بالغية وصفية – لتقابل المكاني األخروي في سورة الواقعة ا

  النص القرآني                          المكان                           المتلقي

    

    

  النار                اإلحساس بالتآلف/                الجنة  الترغيب أو الترهيب

        أو اإلحساس بالتنافر                                                         

ا ستوى      وآم ي م اوتون ف شر يتف روف فالب و مع ذهني اإلدراك ه ياء ال  لألش

ة  ف       أوالتكويني ذاب، وتختل يم وع ن نع ـي م نص القرآنــ صورها ال ي ي سية الت  الح

رد        درجات ى  االستيعاب للمضامين الفكرية من ف ا لحدود النظر        آخر  إل  حجم   أو تبع

ا العرب بأسلوب من            ع أو ونعيمه   للمكانالرؤية   جم مع   سذابه، لذا جاء النص مخاطب

اتهم والهم  مفهوم بيل     وأح ـى س ه عل ا ورد في ل م سهم، وآ م وح اول إدراآه  ، ومتن

ى يرعووا            استهدفهالتقريب، واستهدف فيما     ضالين حت  الخوف والرهبة في نفوس ال
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  ين                   أصحاب اليم تخالفالسابقون /  أصحاب اليمين+ السابقون  = الجنة
   أصحاب الشمالتقابلأصحاب اليمين + قونبالسا /أصحاب الشمال = النار

ل ام :األول التقاب ث مق ة حي ي الجن سابقون( ف حاب( و) ال ينأص ،          ) اليم

ي   صنفين ف الف، فكال ال ل تخ ابالن تقاب صنفين يتق ـةوآال ال ينالجنــ ان مختلف   يكون

ل  يس آ لفل ضا  تقاب ون   أو تناق ا يك ه م ل في ضادا ب ايرات ابلينتغ ين المتق .      )1( ب

اني ل الث ام :التقاب ث مق حاب(  حي شمالأص ة )  ال ن جه ابلهمم ث ويق ة حي  الجن

سابقون ( ين أصحاب(و ) ال ة )  اليم ضاد وآال  أخرى من جه ل ت  تحت الطرفين تقاب

د،          اآلخرجنس واحد، ولكن ينافي أحدهما       د البع ا ابع   النعيمف  أوصافه الخاصة وبينهم

ـي  في شيء واحــد   نال يجتمعا  والعذاب ـد   وفــ ـت واحـ ريقين    .  وقــ ين الف ل ب والتقاب

ة     الكشف"منم شأنه    ة          األسلوب  عن فني اده المختلف ى بأبع ستويات المعن ي م ، )2( وتجل

ضاد    متنافرينألنه يجمع بيـن متضــادين      افر ، وبالت نفس         والتن ياء ونجد ال ين األش  تتب

ضاد    )3( اللذة في التقاء الضديـن    الن لذة،   في ذآرهما مجموعتين    هو   ، وبـذلك فـان الت

                                              
  ).االختالف (1/331: التهانويآشاف اصطالحات الفنون، ) 1(

) 2(  .37/ أبو الرضا سعد في البنية والداللة،

  .111/، المراآشي البديعالروض المريع في صناعة ) 3(
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  السابقون:  األول المحور

سابقون (نتباه هو ذآر لفظ        ما يشد اال   أول رتين وعدم     ) ال اء م ضمير   االآتف  بال

صورة         األولى  يجئ بعد اللفظة   أن باإلمكانالذي آان   ) هم(المنفصل   ذه ال ثال  في ه  م

ى        .  المقربونأولئكالسابقون هم    يال عل سابقين صريحا دل ولكن الذي جاء هو لفظ ال

الهم التي بل         الرغبة ربين وح ة هؤالء المق ى مكان دا إل اه ش غت منتهى    فـــي شد االنتب

رتبتهم من                     الفضل ى م ـهم أدل عل ـه عنــ ر ب را يخب  والرفعة بحيث ال يجد المتكلم خب

ة ، وهو هنا مستعمل على سبيل ا  ).السابقون(اسم   سابقون ( يكون  أن ويجوز  لكناي ) ال

، آما في    )5(الدين إلى الخير في     واإلسراع المبادرة داللته    في  على الحقيقة  مســتعمًال

الى   س : (قوله تع ون  ابقونـوال اجرين مال من  األول ـي     أو )6( )واألنصار  ه سـتعمال ف  م

الى  آقوله   )7( في تحصيل الخير   المغالبة سارعون  أولئك :(تع ا         ي م له رات وه  في الخي

ون  (همف أخرىوهؤالء السابقون لهم درجة     ) 8()سابقون سائل من      ) مقرب سأل ال د ي وق

ذه  ه ه اء واالصطفاءالدرجةآانت ل ا هي آيف يكون م.  من االجتب ه وم ان إقامت ك

ال إذ                الذي) السابقون (مكان ؟صفاته   ال والكم  عرض هو في أقصى درجات الجم

ي عناصره   ر ف التنوع الكبي سم ب هات ة   ومكونات ان جمل ذا المك رآن له م الق ـد رس ، فقـ

                                              
  .42/الداللة وفي البنية )  4(

  

  .27/286:تفسير التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ) 5(

  100:سورة التوبة  ) 6(

  .27/286 :التنويرتفسير التحرير و ) 7(

  .61:سورة المؤمنون ) 8(
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  .13/450: منظور ، مادة وضن لسان العرب، ابن) 9 (

  .19/203: والسور ، البقاعي اآلياتنظم الدرر في تناسب  )10(

  .13/303) :عين(، مادة لسان العرب) 11(
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  .27/294 : والتنويرتفسير التحرير ) 12(

  

  19/204: نظم الدرر ) 13(
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  .4/286: آثير ابنالعظيم،  تفسير القران) 14(

  .90/م1965، 1 المعاصر، علفكرري، مجلة ا عشجاللفلسفة الفن عند العقاد، ) 15(

  .8/137:زاد المسير في علم التفسير ، الجوزي ) 16(

  .27/295 :والتنويرتفسير التحرير ) 17(

  .211/حامد قنيبي . ، دالكريمالمشاهد في القران ) 18(
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  مكان أصحاب اليمين: المحور الثاني

ا     أل الصنف األول وذآر في جزائه مما        – سبحانه   –أتم الحق    دن م صحاب الم

ا يلبي هواتف                      ال ي  ه وذآر في جزائهم م ـو دون ا ه ـه بم مكنهم الوصول إليه ثـم اتبع

م أصحاب                      يم، فه وان النع دارآهم وتجاربهم من تصور أل غ م آهل البداوة حسبما تبل

                                              
  69/ عمر مختاراللغة واللون، احمد ) 19(

  .66/المفردات، للراغب ) 20(

  .27/296:نوير تفسير التحرير والت) 21(
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   الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم-

  فالن مني باليمين إذا وصفته بالرفعة:  أصحاب المنزلة السنية من قولك-

   أصحاب اليمين الن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم-

  )25( أصحاب اليمين هم الموجهون في الجنة ذات اليمين-

ؤمنين يأخذون       نتيجة الحساب   ومن خالل الجمع بين هذه األقوال يتبين أن الم

ة           انتهم مرموق زلتهم حسنة ومك واب فتكون من يم والث ، )26(آتابًا بأيمانهم فيجدون النع

ة، والمسوغ الستعمال              ين (وهو المعنى الذي يفهم من وراء الكناي ى    ) اليم ة عل للدالل

ة                  القوة على سبيل     وة أو اآللي اليمين سبب الق سببية ف ة ال المــجاز المــرسل هو عالق

اليمين ارتبطت     ) 27( البيانيين عـلــى اعتبـار ان اليـمين آلة القــــوة       عند عدد من   اذن ف

م       ،)28(دالالتها بالخير والبرآة والسعادة والقوة والعناية      ين النه وسموا بأصحاب اليم

ة            ذآر المكان ان واآتفى ب  ،)29(قد انتهوا إلى أماآنهم في الجنة فاستغنى عن ذآر المك

                                              
   .29/142: التفسير الكبير، الرازي) 22(

8:سورة الواقعة) 23(
  

  

.27/285: تفسير التحرير والتنوير) 24(
  

  
  

  .4/363الكشاف ) 25(

  .305-304/ ألفاظ الثواب في القران ، عماد عبد يحيى ، رسالة ماجستير) 26(

  .295/ راه الكناسة في القران الكريم ، احمد فتحي رمضان ، أطروحة دآتو) 27(

  .304/ ألفاظ الثواب في القران ) 28(

  0 39/ سورة الواقعة ومنهجها في العقائد ، محمود محمد غريب ) 29(
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  27/299: تفسير التحرير والتنوير) 30(
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ق    د أن خص الح بحانه – وبع ام     – س ى الع ل إل ح انتق سدر والطل ذآر ال  بال

ة  ( ة وال ممنوع رة ال مقطوع ة آثي ة   ) وفاآه ة وال ممنوع ـ ال مقطوع ـت بـ ووصفـ

ع من        وصفًا بانتفاء ضد المطلوب إذ الم      ا أوق م والنفي هن ة له طلوب أنها دائمة مبذول
                                              

  .27/صورة األرض، ابن حوقل ) 31(

  .316/البلدان، اليعقوبي ) 32(

  .79/احسن التقاسيم في معرفة األقاليم،المقدسي ) 33(

  .19/208:  الدرر نظم) 34(
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  .300/ 27:تفسير التحرير والتنوير ) 35(

  .368/آتاب الصناعتين، العسكري) 36(

  .101-100/ الكناية في القران الكريم ) 37(
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  حاب الشمالمكان أص: المحور الثالث

ق  م الح د أن ت بحانه –بع ه  – س ا في ف م اني وص ور األول والث ي المح  ف

ه وصف أضداد ه          سماهم    مالصنفان المحمودان اتبع شمال   ( ف م آهل    ) أصحاب ال وه

  :النار والشقاوة قال الزمخشري فيهم عدة أقوال

  . الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم-

  .الشمال إذا وصفته بالضعةفالن مني ب:  أصحاب المنزلة الدنية من قولك-

  . أصحاب الشمال أشقياء الن األشقياء مشائيم على أنفسهم بمعيشتهم-

  .)38( أصحاب الشمال هم الموجهون في النار ذات الشمال-

ين           وال يتب ذه األق ابهم        " ومن خالل ه افرين يأخذون نتيجة الحساب آت إن الك

زلت          ـاب فتكون من ـذاب والعقـ شائيم         بشمائلهم، فيجدون العـــ قياء الم م األش ة فه هم دني

سهم  ى أنف ذآر       )39("عل ى ب ان واآتف ر المك ن ذآ تغنى ع ار فاس ي الن انهم ف  مك

                                              
   .363/ 4: الكشاف) 38(

   .297/ الكناية في القران الكريم ) 39(
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اليمين نعيم حسي قوبل عند أصحاب الشمال بعذاب حسي فهم          صحاب  ألوآما  

شمال محرومون      ) في سموم وحميم وظل من يحموم ال بـارد وال آريم         ( فأصحاب ال

ـذاب         من نعمة الراحة والجلوس دائمًا حل بهم الشقاء والعذاب منذ البدايـــة واول العـ

ان أي آ         ن المك عة م ساحة واس ل م شكل الظ نم ف اخ جه ـو وصف من ة ه ان بمثاب

دوائر               ك الظل وال ل ذل ى تمث دائرة األول المحتوى لبقية أصناف العذاب األخروي  فال

ـان                        ى، فكـ دائرة األول ك ال دور في فل ذاب األخروي وهي ت ل أصناف الع الباقية تمث

آلما نضجت    ( :العذاب ال تنفك عنهم أبدا قال تعالى       الكافرين يدورون في دوامة من    

 فهم في حالة االستمرارية المفزعة التي ال راحة             )42()غيرهاجلودهم بدلناهم جلودًا    

  ..      فيها أبدا

ذي                   ة ال يم الجن فالعذاب يبتدئ من الكل المؤدي إلى الجزء على العكس من نع

ة الجلوس                      داء بهيئ ان االبت يم آ يبتدئ من الجزء المؤدي إلى الكل   فعند وصف النع

                                              
  .39/ سورة الواقعة ومنهجها في العقائد ) 40(

  .308/ 3 :صفوة التفاسير، الصابوني) 41(

  56: سورة النساء) 42(
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  .61/سورة الواقعة ومنهجها في العقائد ) 43(
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   .55/ 4: الكشاف) 44(

  

   .19/212: نظم الدرر ) 45(

  .12/268):رقم(لسان العرب، مادة) 46(

) 47(  .280/آامل حسن البصير. بناء الصورة الفنية في البيان العربي، موازنة وتطبيق، د
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   .51/ اني أسرار البالغة، الجرج) 48(

  311/ 27: تفسير التحرير والتنوير ) 49(

   .218 / 19: نظم الدرر ) 50(

  .7/699: في ظالل القران ، سيد قطب ) 51(

   .203/الكناية في القران الكريم ) 52(
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  .)54( النهائي من العذاب الذي تبلور وتشكل في الحياة

ان خصوصية    ان للمك ول أن آ ة نق ان األصناف الثالث ام وصف مك ي خت وف

ا      وهوية معينة فان ذلك يعكس بعضًا من جوانب الشخصية اإلن                ا أمكنن سانية وإذا م

ن        ط م ين نم ق ب ا التفري ه يمكنن ة فان ذه الهوي ق ه ى وف ر عل ان أخ ين مك ق ب التفري

ذي             "الشخصية أخر    الزم ال اد ال فالمكان هو الذي يحدد صورة أصحابه ويمنحنا العم

ين     .  )55(يقتطعون بمقتضاه مستقرًا لهم بأذهاننا     دم من وصف يتب إذن من خالل ما تق

دة ة وطي سبه إن العالق شكل األول وتك ة ت ر آلي ان والوصف بوصف األخي ين المك  ب

ة واهره      )56(الهوي يائه وظ ان بأش ب المك ى قل ي إل دخل المتلق ف ي ل إن الوص  ب

ان        "يقول محمد شوابكة    : وتفاصيله اد المك د أبع لوبه من حيث تحدي إن الوصف وأس

ا              ارئ من مك ل الق ى  ورائحته وتضاريسه وأشياؤه هي التي تمكن الكاتب من نق ن إل

ده  ان يري ى       )57("أي مك بط إل ا يه سجيل وانم صوير والت ي بالت روء ال يكتف ى مق  إل

ياء               ين األش ربط ب ، )58(باطن المكان اللتقاط الالمرئي وتجسيد الخطوط الخفية التي ت

                                              
   .170/ الجمال في الوعي الشعري العربي قبل اإلسالم، هالل محمد، أطروحة دآتوراه  )53(

   .90/ ر المكية القيم الجمالية في السو) 54(

سية،                   ) 55( ة التون ات الجامع ة حولي د، مجل صمد زاي د ال راهيم، عب د اهللا إب ة لعب ة اللجن        المكان ودالالته في رواي

  .61/م1988 ، 29ع 

   .128/شعرية المكان في الرواية الجديدة، خالج حسين حسين ) 56(

) 57(  .1991/36 2،ع9اث اليرموك ، مج داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف، مجلة أبح

   .121 – 120/ شعرية المكان ) 58(
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   .24: سورة الفرقان ) 59(

   .99/ شعرية المكان ) 60(
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ة األليف ة الثاني ا الثنائي ث  /  أم ون حي ي الك ال ف ع الجم ة نب ادي، فالطبيع المع

ة                        اة وألف ى حي دة إل ياء الجام ه األش سية وتتحول بموجب ة والنف ه لبوسه الفني يستمد من

دوء        ي واله سكون الح ا بال ال أحيان رف الجم ذلك يع اء ل شيـطوانتم ل إن )62(الن ، ب

                                              
  .20/ المكان في رسالة الغفران، عبد الوهاب زغدان) 61(

  .20/ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، روز غريب ) 62(
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   .385/ 2: الكشاف) 63(
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  أسماء سعود ادهام الخطاب.       د-دراسة بالغية وصفية – لتقابل المكاني األخروي في سورة الواقعة ا

ى            اسفل  / فظهر لدينا التضاد االتجاهي ويمكن التمثيل له بالثنائية المضادة أعل

ا الي ف ان ع شكل مك ذا ال ه به ة(لنص عرض أمكنت فلي ) الجن ان س ه مك ار(يقابل ) الن

الغ في                   أثير ب ا ت ى واألسفل له ة األعل ريقين، فثنائي لعكس التناقض المصيري بين الف

ان      ى، والحرم ي األعل ع ف دها تتموق ة نج ة والراح الترف والرفاهي سان ف ر اإلن تفكي

ي  وعي المتلق فل، ف ي األس ان ف ؤس يتموقع ة والب ات المكاني ذه االتجاه شحن ه  ي

ا                  ة التي يمنحه دالالت اإليجابي نح ال ى يم ا يتجه نحو األعل بالدالالت الرمزية فكل م

ان    ور     : الوعي فاألعلى مك ه، والن ا يتجه نحو األسفل فيجوز دالالت              ... اإلل ا م ، أم

وتى والخوف         ة،ومكان الم سة والجن، والعتم ... مضادة السلب والبؤس، مكان األبال

ان ف ى بمك ة األعل ا دالل ين(إذا ربطن سابقون واصحاب اليم ون ) ال م ينعم دنا انه وج

ا    : ( بمناعم آثيـرة غيـر معدودة فـي جنة عالية قال تعالى   سمع فيه ة ال ت في جنة عالي

درجات         )64 ()الغية   المتلقي ذوي ال ذي يليق ب ان ال ة المك د خاصيته ورفع  حيث تتأآ

ة  ف )أصحاب الشمال(عالية، أما مكان     هم يذوقون العذاب في جهنم وهي الصفة الغالب

                                              
  .10 :سورة الغاشية) 64(
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ة    ا إن الجن دما قلن ن عن ار  = ونح ى، والن العلو   = أعل صد ب م يق فل، ل اس

ى مس         إلىواالنخفاض الراجع    ين   خط مستوى النظر بقدر مـا هو راجع إل توى اللفظت

ة  ابلين الجن دهما/ المتق ي أح ل حرآ انين تقاب ين المك ضهما، فب سبة لبع ار بالن   الن

  .ينسحب إلى أعلى واآلخر يبتعد عن هذا المستوى

ه    ل ل ن التمثي دادي ويمك ضاد االمت و الت ضاد فه ن الت ر م وع اآلخ ا الن أم

ين ائيتين يم ان الث / بالثن رتبط هات اذا ت ائل بم أل س ا س مال وإذا م ة ش ي عقيل ان ف نائيت

  العربي قبل اإلسالم؟

                                              
   .60: سورة غافر) 65(

   .12/112): جهنم(لسان العرب، مادة ) 66(

  

  .11-9: سورة القارعة ) 67(

   .15/373):هوى(لسان العرب، مادة ) 68(
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ا                    ريح التي آانت تهب عليه ة وال رة العربي المعروف إن العرب سكنوا الجزي

ح                   ضا ري يًال، وهي أي ريح الشمال وهي ريح شديدة البرودة قويـة العصف إذا هبت ل

ة العرب  ارًا ونتيجة لمعرف وه إذا هبت نه ح الوج ون وتلف ال وتعمي العي تسف الرم

ذلك صار ر  ب و موضع الخي ين وه ه اليم رب وصار يقابل د الع ًا عن شمال مكروه  ال

شمال وصار           )69(والرجاء واألمل  ين وشر ال ، ومن هنا بدأ ينبت اإلحساس بخير اليم

شاؤم       د إضافة لفظة       . اليمين موضعًا للتفاؤل والشمال موضعًا للت ى  ) أصحاب (فعن إل

ـر  شمـال اعتب ـن وال ون "اليمي م المؤمن ين ه حاب اليم ذين أص م ال دنيا وه ي ال ف

ر أصحاب     ى الكف ون عل ذين يموت مي ال رة، وس ي اآلخ ة ف يكونون أصحاب الجن س

شمال  ي اآلخرةألال ار ف يكونون أصحاب الن م س ي )70("نه شمال ق اليمين وال ، إذن ف

دما             ضد فعن ذهن ال ى ال ضد يجلب إل العقيلة العربية مستمدة من البيئة من المكان، وال

وازيين               تحد ) أصحاب اليمين (يذآر   سارين مت سير بم ة ت ة ذهني دى المتلقي حرآ ث ل

ه  حرآة الذهن نحو التداعي فاليمين سيرتبط بالدالالت المخزونة في الذاآرة        : هما عن

ـوة لكون الحضور     " ـودة بالق ا موج ستوى النص لكنه ى م ة عل دالالت مغيب ذه ال وه

شي        . )71("يفترض الغياب ويستدعيه   ه من ال ذهن وانتقال ى م   ءوحرآة ال ه أو   إل ا يقابل

ه    شمـال وتداعيات يتمثل بال ـا س ه وهن ين    .. يخالف ان أصحاب اليم دما وصف مك         فعن

ين                  ـة ب د مقارن وأصحاب الشمال لم يقصد به إحالة المتلقي إلى المحيـط الخارجي ليع

ى             صدًا إل ه يقصد ق ل ان المفردات اللغوية التي قدمت له وبين مفردات هذا المحيط، ب

رآة                   حمله على تلقي     ى م سية المتلقي إل ا نف ة التي يمكن ان تتحول به ه الداخلي خبرات

ـا عايش                      ين الحين واآلخر آلم سترجعها ب ا وت رات وتختزنه ذه الخب عاآسة تتلقى ه
                                              

   .533/التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القران، عودة خليل أبو عودة ) 69(
  

    .532 – 531/ ن  .م) 70(

   .160/ شعرية المكان ) 71(
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ًا ال قضية منظور، قضية يعول                    اة اآلخرة غيب ولما آانت قضية البعث والحي

دل    بل الج ا س سلك الثباته ران ال ي ـد الق ـا نج صديقه، فأنن ب وت اع القل ى اقتن ا عل فيه

ي إال ك        العقل داني والتحري أثير الوج ـى الت ر عل ي األآث د ف ا يعتم ل، وانم ي القلي  ف

وة              ضمائر بق الضميري واستجاشة المشاعر واالحساسات، وهو يغرس العقيدة في ال

ة                وثبات ال ترقى إليها وسائل المنطق والتجريدات الفلسفية وآية ذلك انه جعل الطبيع

رها      ت بعناص ال فكان أثير الفع ذا الت اًال له ـة   مج ائل مجدي ة وس ا المختلف وظواهره

ًا واضحًا من خالل                         راه متجلي ا ن ذا م ه، وه سعى ويهدف إلي ذي ي لتحقيـق المقصد ال

اس        وس الن ـي نف أثير ف ادة الت ار، ولزي ة و الن ين الجن ة ب ة الخاص ابالت المكاني التق

ل بينه                    ه يقاب انين فان ذين المك ه له ريم في تناول ا  وجريًا على منوال منهج القران الك م

ذين         ا ه ان مزاي ة، ولبي ن جه ي م دى المتلق ـة ل ـداث الرهب ـة وألحـ ـق الرغب لتحقي

فقد وضعت الجنة في النـص     . المكانين الضدين الواسعين بأيسر طريقة و أوجز بيان       

ة ورغد العيش وطيب                    ام والراحة الدائم تقرار الت بأحسن الصفات التي توحي باالس

ل              فأنهم محرمون    "المقام، أما أهل جهنم      ع في مث ة الراحة والجلوس والتمت من نعم

                                              
  .81/ عارات التي نحيا بها، جورج اليكوف االست) 72(
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  .303/ المكان في القران الكريم، يوسف سليمان، أطروحة دآتوراه) 73 (

  

  .4/524: أحياء علوم الدين، الغزالي ) 74(
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  .44: سورة الرحمن) 75(

  

  .35: سورة الرعد) 76(
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ز     ان األول تمي ا فالمك ة ومحتواه شاهد المكاني ار الم دينا اآلن إط ل ل د اآتم لق

ون،                     ا المؤمن شر به ة التي ب النعم األخروي ه الترغيب ب ق عن   باآتمال النعيم الذي انبث

ين    يئين متالزم ن ش ة ره وز بالجن ران الف ل الق د جع دة : فق و العقي ان وه ي اإليم  الت

دة من مفهومات                        ا في العقي ذ م ق بتنفي صالحات وهو يتعل ســلم، وعمل ال يحملها الم

ى      اس عل ـث الن ا يحـ ة فإنم ى الجن شوق إل و إذا ي ي وه ع العمل ى الواق ا إل واخراجه

  .)78(االلتزام بهذين الجانبين

ذاب                   ه الترهيب بالع ق عن ذي انبث ذاب ال أما المكان الثاني فقد تميز باآتمال الع

دافعين  األخ  ذين ال سان به ـاحدون وشعور اإلن افرون والجـ ه الك دد ب ذي ه  –روي ال

ب  ب والترهي ة   –الترغي ي حال ه ف دف يجعالن ي اله ين ف املين والمتفق ويين المتك  الق

ه من                           ا يطلب من ة آل م ة هللا والرسول ولتلبي ؤ آامل للطاعة التام ام وتهي استعداد ت

ة  واجبات ومسؤوليات ويتعلم آل ما يوجهه إليه     اإلسالم من نظام جديد للحياة وطريق

  . ورسوله الكريم-سبحانه–جديدة في السلوك ولتجنب آل ما ينهي عنه اهللا 

وع         الكثرة والتن ة ب ة المكاني ر الجن ازت عناص د امت ول لق ام نق ي الخت إذن ف

ن    ة م ة والكرام سكن والراح ســتقر لل ان وم ر مك ة خي ى ان الجن ة عل دوام للدالل وال

ا عناصر        ناحية، ولتلبي  ة رغبات أهلها وساآنيها بإشباع حاجات الحواس الجمالية، أم

ا                ذابا فضًال عن قبحه ا وع دها ألم نفس وتزي ى ال ل عل النار المكانية فهي محدودة تتق

                                              
  .27: سورة يونس) 77(

) 78(  418/ آاصد ياسر الزيدي. الطبيعة في القران الكريم، د
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ين         ابالت ب ذه المتق اذا يرمي النص القرآني من إجراء ه سائل م سأل ال د ي وق

   تقول لنا هــذه المشــاهد األخروية المتقابلة في سورة الواقعة؟األمكنة وماذا تريد ان

                                              
   .309/ المكان في القران الكريم ) 79(

) 80(  .197/السمات الجمالية في القران الكريم، من وجهة نظر فنان تشكيلي، قيس إبراهيم،أطروحة دآتوراه

  

  159



  أسماء سعود ادهام الخطاب.       د-دراسة بالغية وصفية – لتقابل المكاني األخروي في سورة الواقعة ا

ل   ك التقاب سام ذل ا أق ال يعنين ل ف ًا عن التقاب ى وسطيًا ناتج اك معن ول ان هن نق

البالغي او نوعه بل ما يهمنا هو آيفية بناء تلك المشاهد المتقابلة وتشكلها في النص                

ـو  "المعنى الوسطي"على تسميته القرآني بما يؤدي إلى معنى متكون منها أطلق         وهـ

شاهد        ذه الم ل، فه ا التقاب ن اجله ى م ذي يبن اس ال ة األس ون الغاي ذي يك ـى ال المعنـ

ل     ـذي تكون من تقاب ى الــ ك المعن ى ذل ه إل ود في آل جزيئات اء يق ة بنيت بن المتقابل

ي  ، فالقضية األولى التي تعالجها هذه السورة هي قضية النشأة اآلخرة ا            )81(األمكنة لت

يم وعذاب                     ه من نع ا يلقون اس وم أنكرها الكافرون والقران عندمـا فصل مصائر الن

ـهذه أدق                        ه فـ شك في ع ال مجال لل ائن واق وصفا مفصال أوقع في الحس أن هذا أمر آ

ي الماضي    دنيا ه و الحاضر وال ذاب ه أن الع ان وآ ـة للعي  ،)82(التفاصيل معروض

سيق والت        د أن تكون            والذي صدر عنه هذا التنظيم والتن اس الب ـن أصناف الن سيم بي   ق

ـها       ـس لـ ادقة ليـ ة ص تقع وقع ي س ا فه ة وتحقيقه اع الواقع ى إيق درة عل ام الق ه تم ل

ة                    ائزين بالجن شاهد محسوسة للف وع م ذا الوق ى ه يترتب عل رجعــة وال ارتــداد، وس

ة          . والخاسرين الذين يساقون إلى جهنم     ة بالكناي ر عن القيام ة (وان التعبي ل   )الواقع  نق

دها      )83(فكرة البعث والنشور من دائرة الجدل إلى المسلمات        ه بع ا    (، وقول يس لوقعه ل

ة اء ) آاذب دج ذهن والحس لتاآي ي ال يخه ف ـى الوسطي وترس ك المعن د .  ذل ي الب فه

ـي                      ة فهي ذات إيحاء مقصـود ف ة أن تكون واقع ا الدائم ا وحقيقته واقعة آأن طبيعته

   .صدد االرتياب فيها والتكذيب

                                              
  .25/ تقابل الصور في القران الكريم، ثائر حسن، أطروحة دآتوراه ) 81(

  

) 82(  694/ 27: في ظالل القران

  .27/  العقائد سورة الواقعة ومنهجها في) 83(
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  رآة والتوتر بين المتقابلين الح

ابلين              ى اتسمت المقابلة في النص بالحرآة والتوتر والحرآة هي نزعة المتق  إل

ا   د او نزعته ىالتباع الف   إل و الت وتر فه ـا الت ارب، أم ي   أو  التق ين اللفظي افر ب  نالتن

وتر      ـزداد الت صلة إذ ي ي ال ان وثيق ة فيكون المفهوم ذه الحرآ اء ه ي أثن ضادين ف المت

ـادة ابالن         ع زع المتق د ين صانها، وق نقص بنق د وي ى التباع ة إل ـاد النزع               بازدي

دم         ارب بدرجة ينع دم     –إلى التق اد ينع سجمان      -أو يك ضافران وين وتر، إذ يت ا الت  معه

د  ى واح ن معن ر ع سابقين   )84(للتعبي ين ال ا ب ل األول م ي التقاب  واصحاب –1– وف

ى      –2–اليمين   ابلين إل ه بالضرورة انخفاض              نرى نزوع المتق تج عن ا ين ارب مم  التق

شع  د ال ن ا ق ا، وهن اظ به ع االحتف وتر م ة الت ي درج ى رف ـن إل د المتقابلي ـة أح  بحرآ

ابالن هو                     ه المتق ق ب اآلخر لكن الحرآة تتمثل في اثر العملية على عنصر ثالث يتعل

ة تعبي    1/2اإلنسان فبيـن    ة    توتـر ينـزع بهمـا إلى التقـارب فتكون المقابل رًا عن رغب

ـ      ب فـ اطة الترغي ي بوس ي المتلق أثير ف ل ) 1( الن 2=1بالت ضا) 2(التماث  دوال تت

ى               معهـا وذلك الن النعيم مشترك بين أهل الجنان جميعا مقربين واصحاب اليمين عل

تم   نالذين آمنوا بآياتنا وآانوا مسلمي(نحو ما جاء في سورة الزخرف     ة ان  ادخلوا الجن

رون يط   م تحب شتهيه      وازواجك ا ت ا م واب وفيه ب وأآ ن ذه صحاف م يهم ب اف عل

تم تعلمون            ا آن ا بم األنفس وتلذ األعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموه

يم هو خالف في الدرجة ال         )85()لكم فيها فاآهة آثيرة منها تأآلون      ارق في النع فالف

                                              
   .26-25/ محمود محمد محمدين . دراسة في البديع وجماليته، د) 84(

  

   .15:سورة الروم ) 85(
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   .3 وما يقابلهما 2 / 1 تحسس الفوارق المكانية بين -

 الصراع النفسي للمتلقي ما بين قوتي اإليمان والمعصية، فاإليمان هنا يؤدي            -

تحكم      صــراع ت ـذا ال ار وه ى الن ؤدي إل صية ت ة والمع ى الجن ة إل ه ثالث في

  .المهيئات واألدوات والبواعث:أشياء

ذا          = البواعث   حاجة اإلنسان إلى االستقرار والمكان األمن والعيش الرغيد وه

  .ما نلمسه من خالل صفات المكان في الجنة

  .النار التي يعرضها النص/ مواصفات المكان الجنة = المهيئات 

فات أي ا      = األدوات  ور وص ن ص ذاآرة م ي ال ق ف ا عل سابقة  م رات ال لخب

  .للمتلقي عن المكان

                                              
   .303/ 27: تفسير التحرير والتنوير) 86(

  .100/صورة بخيل الجاحظ الفنية، احمد بن محمد بن اميير بك) 87(
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ياء عن                 ذه األش ين ه       والتقابل يعمل على تتبع صورة التجاذب التي تقوم ب

  .طريق التداعي

ين  - ل ب دي فالتقاب صراع العقائ د  3 و 2/ 1 ال ى التباع رًا إل ًا آبي زع نزوع  ين

وهري    اس والج ـابع األس صـــراع الطـ ذا ال ل ه صراع ويمث ذا ال ن ه رًا ع ي تعبي  ف

  .المقابلة بين الطرفين وهو صراع يعتمد البرهنة للتأثير في المتلقي عمومًا 
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  أسماء سعود ادهام الخطاب.       د-دراسة بالغية وصفية – لتقابل المكاني األخروي في سورة الواقعة ا

Abstract 
 

The Hereafter Spatial Comparison in 
Soorat Al-Wakiah 

Rhetorical descriptive study 
 

Dr. Asma’a S. Edham Al-khatab(*) 

Place is considered an important element of stability and 
tranquility of all creation. Man realized this process since his 
creation and appearence on the surface of the earth. So he took it as 
asylum and residence in which he could protect himself. The place, 
moreover, is a frame which embraces the events of the literary arts 
as awhole. Therfore; the modern literary studies paid great attention 
to place. It is not new to say that description as it is described as the 
technique of formulating the text finds in the place what glorifies its 
existence and its deep roots in the maps and details of the objects. 
The character relation with the place is however open to 
spontaneous and objective visions is its structure and constitution. 

                                              
(*) Dept. Arabic - college of Arts / University of Mosul 
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Soorat Al-wakiah is based on the comparision between 
paradise and its dwellers on one hand and fire and its dwellers on 
the other hand and the fate of each group in the Day of 
Resurrection. The style of expressing the verses of this surah 
achieved by spatial comparision  contributed actively in the process 
of conviction. This style gave man the chance to think of the two 
compared objects in order to get after that the judgement of which 
one is the right to be followed and which one is the best to be 
selected. The research consists of three axes, the first: the place of 
the predecessors, the second: the place of the people who have got 
their books on their right hands and the third axis is the place of the 
people who have got their books on their left hand. Through these 
axes, we will recognize the most important characteristics of the 
Hereafter place which carried multi significations and various 
senses in away that suits the purposes of the Koranic expression.  

 Finally. we say that achieving the intellectual aspects of the 
place through the comparison between paradise/fire was not isolated 
from the nice show, the suitable performance, the excellent 
production and the skillful imagination. It was on the contrary 
having a close relations with the abovementioned, criteria 

 Thus, the spatial comparison was the rhetorical article which 

showed and made clear the intellectual aspects in a way that could 

uncover the secrets of this immortal book i.e. the Koran. 
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