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Abstract
This study aims to analyse and identify the speech act in the prophetical discourse that forms it. In our analysis that relied on a pragmatic approach, we have
concluded that the relation between the coranic and prophetical discourses is specific. Consequently, it seems necessary to review some axiomatic speech act theory.

تعمل بعض مناهج حتليل اخلطاب -رغم جناعة ما قدمت من إجراءات -
على عزل اخلطاب عن سياقه ووظيفته ،بل وعن طبيعته املختلفة ،حبيث تتساوى
اخلطابات حتت إجراءاتها املسطرية .وهكذا يطبّق بعض التداوليني نظرية أفعال
الكالم بشكل آلي بني خطاب مُكَلِّف بإجناز فعل قول وآخر ناشئ عنه كما
هو الشأن مع اخلطاب القرآني واخلطاب النبوي ،فيقع التحليل يف حمظورين:
عزل اخلطاب من جهة ،ومساواته مبا عداه من جهة أخرى .فعلى سبيل املثال قوله
تعاىل« :قل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن» اإلسراء.53/
تتضمن اآلية من منطلق أفعال الكالم األفعال التالية :فعل قول :اآلية
ذاتها..وفعل يف القول :أمر اهلل تعاىل ﴿املرسل ﴾1رسوله ﴿ املرسل ﴾2أن يأمر العباد
بقول خمصوص.وفعل بالقول :أمر املرسل 2العباد بقول خمصوص وقول العباد
قوال حسنا.
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وجدير باملالحظة هنا أن الفعل بالقول تنشأ عنه خطابات متعددة من
املرسل 1حنو قوله صلى اهلل عليه وسلم« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليقل خريا أو ليصمت» (البخاري ،رقم .)6110و«إن العبد ليتكلم بالكلمة،
ما يتبني فيها يزل بها يف النار أبعد مما بني املشرق» (البخاري ،رقم .)6112
كما ينشأ عنه خطابات متعددة من العباد ،فكل قول حسن متضمن يف
الفعل بالقول.
والسؤال املطروح اآلن هل ميكن عزل هذه اخلطابات عن بعضها يف
التحليل؟ أي هل ميكن عزل اخلطاب ا ُملكَلِّف «قل لعبادي يقولوا اليت هي
أحسن» عن اخلطاب ا ُملكَلَّف «من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو
ليصمت» وهل ميكن جتاهل خصوصية كل خطاب حبيث نطبق عليه
اإلجراءات نفسها؟
ال ميكن ألية دراسة هلذا اخلطاب أن تدّعي العلمية إن جتاوزت ما اقتضاه
اخلطاب ذاته ،ما دامت الدراسات العلمية احلديثة للخطاب تؤكد على ضرورة
انطالق التحليل من النص ،لكن دون االقتصار عليه أو فصله عن سياقه ،وع ّما
عداه من نصوص تربطه بها عالئق ظاهرة أو خفيّة .وعليه ال ميكن للباحث أثناء
حتليله للخطاب النبوي أن يتجاوز إحالة هذا اخلطاب إىل خطاب خارجه كلّفه
مبخاطبة النّاس وتبليغهم رسالته يف عملية من تبادل اإلحالة ،كقوله تعاىل« :يا
أيها النيبء إنّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» األحزاب .45/وكقوله صلى اهلل
عليه وسلّم« :مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم ،كمثل الغيث الكثري»...
البخاري ،رقم.79
كما أنّ لكلّ خطاب خصوصيته ،من ظروف وجوده ومالبسات قوله
وظروف تلقّيه ،وهو ما يتطلب االنطالق من مغايرة كلّ خطاب لغريه من ألوان
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اخلطابات املختلفة أي االنطالق من الظاهرة املدروسة يف وجودها الفعلي وليس
من خصوصيات أمناط خطابية أخرى.
ومن هنا كانت عنايتنا بأفعال األمر املوجهة إىل الرسول صلى اهلل عليه
وسلم والتدقيق يف مدلوالتها ،فقد لفت انتباهنا ورود فعل األمر "قل" بنسبة عالية
يف اخلطاب القرآني ،بلغت نسبة وروده  332مرّة ،1وهو ما جيعلنا نعتقد أن
األمر بفعل القول أساسي وجوهري يف مجلة األوامر املوجهة إىل الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ،وكأن رسالته تتمحور حول هذا التكليف حتديدا .ثم الحظنا
أن األمر بالقول ورد بصيغ أخرى ،حبيث ميكن تسميتها بأفعال التكلّيف
بالقول أو أفعال التكلّيف باخلطاب منها :نبّئ  ،اتل ،اذكر ،ذكِّر ،اقصص،
ادعُ ،بلّغ.
ودفعنا تنوع هذه األفعال إىل النظر يف صيغها وما متدنا به كل صيغة من
معنى .فالحظنا فروقا داللية ناجتة عن مجلة من العالقات هي:
 العالقة بني املتخاطبني :أي حتديد املتكلم واملخاطب ،مبعنى هل يظلاملرسل للقول هو ذاته أم أن اجملال ينفتح أمام املخاطب ويتحول إىل مرسل متحمل
لتكليف بالقول.
 عالقة فعل القول بالفعل بالقول :وهنا نتساءل عن مدى حتمل املخاطبمسؤولية القول عند فعل التكليف؟
 عالقة سياقية :ونقصد بها غياب أو حضور أطراف اخلطاب يف موضوعاخلطاب ،مبعنى حييلنا املوضوع إىل مرجع ماض ،أو مرجع متعلق باملستقبل.
 العالقة بني اخلطابني :وهي عالقة تنتج عن العالقات السابقة ،فتساءلنا:متى حييلنا فعل التكليف إىل اخلطاب احلاضر ،ومتى حييلنا إىل خطاب آخر
غري منجز بعد ،ينتج عن حتول املخاطب إىل مرسل متحمل لتكليف بالقول؟ وهل
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حيدث أن حييلنا فعل التكليف إىل اخلطابني معا؟ وهو ما سيتضح لنا بعد النظر
يف هذه األفعال:
- 1األمر باإلنباء :ورد األمر باإلنباء يف موضعني من القرآن الكريم هما:
«نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ،وأن عذابي هو العذاب األليم» (احلجر
 )50- 49و«ونبئهم عن ضيق إبراهيم ،إذ دخلوا عليه فقالوا سالما ،قال إنا
منكم وجلون» (احلجر .)52- 51
وبالعودة إىل األصل اللغوي للفعل جند أن« :النبأ :اخلرب واجلمع أنباء، .....
والنيبء :املخرب عن اهلل عز وجل يقال :نبأ ونبّأ وأنبأ» 2و«النبأ :خرب ذو فائدة
عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن ،وال يقال للخرب يف األصل نبأ حتى يتضمن
هذه األشياء الثالثة ،وحق اخلرب الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب،
كالتواتر وخرب اهلل تعاىل وخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ........ونبأته أبلغ من
أنبأته ........ويدل على ذلك قوله« :فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال أنبأني
العليم اخلبري» (التحريم :اآلية  )3ومل يقل :أنبأني بل عدل إىل نبأ الذي هو أبلغ
تنبيها على حتقيقه وكونه من قبل اهلل.3
بناء على األصل اللغوي للكلمة ،ميكن تسجيل النتائج اآلتية:
 يتعلق األمر يف اآليتني مبجرد إخبار النيبُّ برسالة اهلل تعاىل ،ومن منطلقأفعال الكالم يكفي الفعل بالقول ترديد اآليات ذاتها من قبل املخاطب ﴿النيب
صلى اهلل عليه وسلم﴾
 انسجام تركيب اآليتني مع املعطى اللغوي للكلمة ،يدل عليه استعمال
الضمائر يف اخلطاب ،فاملتكلم يف اآليتني هو اهلل تعاىل يُشري إليه ياء النسبة يف
قوله :عبادي ﴿أنا﴾ أني ﴿أنا﴾ عذابي ﴿أنا﴾
واستعمال ضمري الغائب الذي يُشري إىل حكاية اهلل لقول إبراهيم عليه
السالم وضيفه يف قوله :إذ دخلوا ﴿هم﴾ ،املقصود ضيف إبراهيم ،عليه﴿هو﴾
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المقصود إبراهيم ،فقالوا ﴿هم﴾ أي ضيف إبراهيم ،قال﴿هو﴾ أي إبراهيم
واملخاطَب بهما هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،لكن التكليف يف القول
جيعل منه مرسال ثانيا(مرسل ،)2فهو الفاعل لفعل التكليف بالقول" :نبّئ" وهو
فعل التكليف بالقول ،و"أنت" :فاعل لفعل التكليف بالقول.
إال أنّ مسؤولية "املرسل  "2تتوقف عند حدّ اإلنباء برسالة "املرسل "1يدل
على ذلك ،غيابه عن مضمون النبأ الذي حييلنا إىل مرجع ماض ﴿قصة إبراهيم
وضيفه﴾ ومرجع غييب مستقبلي ﴿اهلل /أخبار اآلخرة﴾ .وهلذا فهو ينقله إىل املرسل
إليه كما تلقاه جاهزاً مكتمالً من "املرسل  ."1ومنه تتحدد مسؤولية املرسل إليه
املتمثلة يف تلقي الرسالة ،ألنّه عند والفعل بالتكليف هو مفعول به:
نبئ :فعل

أنت :فاعل

عبادي(هم) :مفعول به

وتكتمل الرسالة عند اكتمال التكليف واكتمال دورة التواصل فينتج
خطاب أحادي هو :اخلطاب القرآني .وقد أشار اخلطاب ذاته إىل حتقق فعل
التكليف بالعدول عن استعمال صيغة أنبئ إىل صيغة نبئ.
 - 2األمر بالتالوة :ورد أمر "املرسل" ،"1املرسل " 2بالتالوة يف اخلطاب
القرآني ست مرات هي« :واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق ،إذ قربا قربانا فتقبل
من أحدهما ومل يتقبل من اآلخر »...املائدة  « .27/واتل عليهم نبأ الذي آتيناه
آياتنا فانسلخ منها » األعراف « .175 /واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن
كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهلل فعلى اهلل توكلت »...يونس.71 /
«واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك »...الكهف  « .27/واتل ما أوحي إليك من
الكتاب» العنكبوت .45/
وبالرجوع إىل األصل اللغوي للكلمة جند أن« :تال ...تلوته تلوا :تبعته...
وناقه مُ ْتلٌ ومٌتْلِيَةٌ :يتلوها ولدها أي يتبعها ...وتلوت القرآن تالوة :قرأته» 4وبناءً
على األصل اللغوي للكلمة ،ال يتعلق األمر يف هذا املستوى من اخلطاب باإلنباء
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فحسب ،وإمنا بتالوة النبأ أي جعله يتلو بعضه بعضا ،فال ينقطع اإلنباء عن
املتلقي ،كما نالحظ أنّ اإلنباء يتعلق بأخبار ماضية سابقة على املكلف أُخْبِرَ
عنها من املكلِّف .فاملتكلم يف اآليات هو "املرسل "1يدل على ذلك استعمال
اخلطاب لضمري الغائب بعد "إذ" الذي يشري إىل حكاية "املرسل  "1لألنباء
املذكورة.
فاملخاطب بها إذن هو" املرسل  "2الذي حُ ّمل مسؤولية الفعل بالقول ،فهو
فاعل الفعل بالقول ،مبعنى أنّ مسؤوليته تتوقف عند حد نقل النبأ ،كما أخرب
به "املرسل ،"1وهو املعنى الذي ينسجم مع تركيب اآليات حبيث أنّ قوله «اتل
عليهم» يتعلق باألركان التالية :أقول (أنا) فعل القول ،أتل (فعل التكليف)
(أنت) فاعل لفعل التكليف ،عليهم وهم (مفعول به) .ومثله األمر بتالوة الوحي
فهو يتعلق بشيء سابق ناجز مكتمل حمفوظ يف كتاب معروف سلفا -معرّف
ب"ال" التعريف وباإلضافة « :-من كتاب ربك»« .من الكتاب» ،كما أنّ
استعمال اخلطاب لفعل ماض مبين للمجهول ،يشري إىل أنّ املخاطب أوتي الوحي
من غريه فهو غائب عن موضوع اخلطاب « :تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك»
هود« .49 /ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» (آل عمران )44/ومنه تتحدد
مسؤوليته يف جمرد تالوة الوحي ،كما أوحي إليه به .فالوحي جزء من هذا
الكتاب املكتمل .وهو ما شهد له به اخلطاب ذاته يف قوله تعاىل« :إن أتبع إال ما
يوحى إلي» األنعام \.50
من هنا نالحظ أنّ األمر بالتالوة حييلنا دوما إىل مرجع قبلي سابق
مكتمل ،ال يتحمل املخاطب إالّ مسؤولية استحضاره باستمرار يف كل خطاب
حاضر .فالغرض من تالوة القصص التفكّر املطلوب للعبادة ،لقوله تعاىل:
«فاقصص القصص لعلهم يتفكّرون» األعراف« .176 /لقد كان يف قصصهم
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عربة» (يوسف )111 /والغرض من تالوة الوحي بلوغ املعرفة املوجبة لعبادة اهلل
تعاىل هلذا يقول تعاىل بعدها ...« :وأقم الصالة»...
خنلص مما سبق أنّ األمر باإلنباء والتالوة ال يرتك للمرسل  2مسؤولية يف
الفعل بالقول فهو يف هذا املستوى جمرد ناقل ملا كلّف به .وجيسّد حقيقة رسالة
ووظيفة الرسول املسؤول الوحيد عنها .فهو يف اإلنباء ال خيرب إال عن اهلل تعاىل
ويف التالوة ال يتبع إال الوحي ،هلذا يتم الرتكيز على املخاطب ﴿املرسل  ﴾2ألنه
املسؤول الوحيد على تالوة الوحي واإلنباء.
- 3األمر بالذّكر ﴿اذكر﴾ :ورد أمر "املرسل"،"1املرسل " 2بالذكر يف
اخلطاب القرآني مخس عشرة مرة ،وقد الحظنا عند استقرائها أنّ منها:
أ  -ما حييلنا إىل خطاب ماض جاهز مكتمل ،كقوله تعاىل:
«واذكر يف الكتاب مريم ،إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا»
مريم.16/
«واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا» مريم41/
«واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيئا»
مريم.51/
فتتلخص مسؤولية "املرسل "2يف استحضار اخلطاب يف قوله ،ومن منطلق
أفعال الكالم يكفي للفعل بالقول ترديد اآليات كما وردت يف الكتاب أو
كما أخرب عنها "املرسل ،"1فقوله تعاىل:
اذكر ← تكليف بقول "املرسل " 1
أنت ← الفعل بقول "املرسل " 2
يف الكتاب مريم ← حمتوى القول (قصة مريم)
إذ ← ...أداة حييل ما بعدها إىل مرجع ماض.
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وقوله تعاىل« :واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسَّين الشيطان بنصب
وعذاب» ص41/
اذكر ← تكليف بقول ﴿من املرسل﴾ 1
أنت ← فعل بقول املرسل 2
عبدنا ﴿حنن﴾ ← فعل قول املرسل 1
داوود ← حمتوى القول ﴿قصة داوود﴾
إذ  ← ...مرجع ماض
نالحظ يف اآلية الكرمية أنّ مضمون القول (قصة داوود) صادر من
"املرسل "1يدل عليه استعمال اخلطاب لضمري املتكلم (حنن) ،أما قول
"املرسل "2فهو فعل بقول "املرسل ،"1أي أنّه "فعل قول" بتكليف من "املرسل،"1
مضمونه ما جاء يف قول "املرسل."1
ب -ومنها ما حتيلنا إىل خطاب حاضر ،إالّ أنّ حمتوى الذكر غري
معطى ،حنو قوله تعاىل« :واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واإلبكار» آل
عمران« 41/واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال» املزمل8 /
فمضمون التكليف هنا هو الدعاء والتسبيح ،ويتطلب الفعل بالقول من
املرسل 2جُهدًا ،وكَلَفة ينتج عنه خطاب هو احلديث النبوي ،حنو قوله صلى
اهلل عليه وسلم« :اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»
نلخص ما سبق يف الشكل اآلتي:
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اذكر
مرجع حاضر

مرجع ماض

 -واذكر ربك أذا نسيت

 -واذكر يف الكتاب مريم

 -واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة

 واذكر عبدنا أيوب واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفلينتج عن الفعل بالقول اخلطاب القرآني

واذكر اسم ربك بكرة وأصيالينتج عن الفعل بالقول اخلطاب النبوي

كما نالحظ أيضا يف أمر "املرسل "2بالذكر ،الرتكيز على املخاطب
﴿املرسل ﴾2ويبدو لنا أنّ غياب املرسل إليه عن اخلطاب مرده إىل أنه هو اآلخر
يتحمل مسؤولية الفعل بالقول فينفتح التكليف على املرسل إليه يف استحضار
خطاب سابق جاهز مكتمل وهو اخلطاب القرآني وهو املعنى املذكور يف قوله
تعاىل« :ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ،كذبت عاد»...القمر.17/
«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ،كذبت مثود  »...القمر22 /
 إنشاء خطاب حاضر ينتج عنه خطاب املرسل إليه اخلاص ،وهو املعنى
املذكور يف قوله تعاىل « :واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحون» (اجلمعة)10 :
«فاذكروا اهلل عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم» (البقرة)198 /
ومن صور هذا الذكر يف القرآن« :الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى
جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك» آل عمران191/
ومن صوره يف احلديث ما روى أمحد عن عبد اهلل ابن عمر أنّ عبدا من
عباد اهلل قال« :يا رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك»...
191
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وعن أبي أيوب قال« :قال رجل عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه :فقال رسول اهلل :من صاحب
الكلمة؟ فسكت الرجل ،وظن أنّه قد هجم من رسول اهلل على شيء يكرهه!
فقال رسول اهلل ﴿من هو؟ فإنّه مل يقل إال صوابا .فقال الرجل :أنا قلتها يا رسول
اهلل أرجو بها اخلري! فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :والذي نفسي بيده
لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدرون كلمتك .أيهم يرفعها إىل اهلل تبارك
وتعاىل"»

6

ومما سبق ميكن القول أنّ األمر بالذكر يفتح اجملال "للمرسل،"2
واملرسل إليه حتمل مسؤولية القول ،ألنّ الذكر عبادة والعبادة ال ينفصل فيها
اجلانب القولي والعقدي والعملي.
- 4األمر بالتذكري﴿ذكّر﴾ :ورد أمر املرسل 2بالتذكري يف اخلطاب
القرآني يف ستة مواضع ،وقد الحظنا عند استقرائها ما الحظناه يف األمر
بالذكر ،أي أنّ منها:


ما حييلنا إىل خطاب ماض جاهز مكتمل ،يف قوله تعاىل« :وذكر به

أن تبسل نفس مبا كسبت» األنعام« .70/فذكر بالقرآن من خياف وعيد»
ق.45/
وهذا يعين أنّ مسؤولية "املرسل "2تتوقف عند حد استحضار اخلطاب
القرآني يف قوله .ومن منطلق أفعال الكالم يكفي للفعل بالقول ترديد آيات من
اخلطاب القرآني وال يتحمل املرسل 2مسؤولية من يذكر أو من يعرض ،وهو
املعنى املذكور يف قوله تعاىل:

«فذكر إنّما أنت مذكر ،لست عليهم

مبصيطر» الغاشية« .22- 21 /إنّما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا
سُجدا» سجدة« .15 /ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها»
(الكهف)57/
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 ومنها ما حييلنا إىل خطاب حاضر غري منجز ،يتطلب الفعل بالقول
كلفة وجهدا من "املرسل  ،"2منها قوله تعاىل« :وذكر فإنّ الذكرى تنفع
املؤمنني» الذاريات« .55/وذكرهم بأيام اهلل» إبراهيم « .5/فذكر إنّما أنت
مذكر» (الغاشية .)21 /فمضمون التذكري غري معطى يف هذه اآليات ،وهو ما
يتطلب من "املرسل  "2إنشاء خطاب خاص يتم به تذكري املرسل إليه.
نلخص ما سبق يف الشكل اآلتي:
ذكّر
مرجع حاضر

مرجع ماض
-ذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت

-ذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني

-فذكر بالقرآن من خياف وعيد

-وذكرهم بأيام اهلل

ينتج عن الفعل بالقول اخلطاب القرآني

ينتج عن الفعل بالقول اخلطاب النبوي

ونالحظ يف أمر "املرسل  "2بالتذكري ما الحظناه يف األمر بالذكر
الرتكيز على املخاطب (املرسل  )2وتغييب املرسل إليه ،ويبدو أنّ مرد ذلك أيضا
أنه هو اآلخر يتحمل مسؤولية الفعل بالقول ،فينفتح التكليف على املرسل إليه
بالطريقة نفسها ،اليت بيناها يف األمر بالذكر.
ومن صور إنشاء خطاب حاضر ينتج عنه خطاب املرسل إليه اخلاص ،ماال
حصر له من خطابات الدعاة من عهد النبوة إىل قيام الساعة.
- 5األمر بالقصّ :ورد أمر "املرسل " 2بالقص يف اخلطاب القرآني مرة
واحدة ،يف قوله تعاىل« :فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» األعراف176/
ويبدو لنا أن عدم تكرار األمر بالقص راجع إىل أن املرسل  2متّبع فيه
القص القرآني ،فالقص «تتبع األثر ،يقال :قصصت أثره والقصص األثر ...ومنه
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قيل ملا يبقى من الكأل ،فيتتبع أثره :قصيص ... ،والقصص األخبار املتتبعة».7
أي أن مواصفات القص النبوي مستمدة من مواصفات القص القرآني ،واليت
ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:
 - 1القص القرآني إتباع ألثر ،فهو:
أ -سابق زمانا :وهو املعنى املذكور يف قوله تعاىل« :كذلك نقص عليك
من أنباء ما قد سبق» طه99/
ب -سابق ذاتا :أي أنّها أحداث قام بها أناس سلفوا ،حنو قوله تعاىل:
«ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك» غافر78/
ج -سابق موضوعا :منها ما ذكر اخلطاب القرآني من أخبار بين
إسرائيل يف قوله تعاىل« :إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم
فيه خيتلفون» النمل76/
أي أن مضمون القص القرآني غيب من وحي اهلل تعاىل ،وهو ما عبّر عنه
اخلطاب القرآني بعد ذكر قصة زكريا ومريم وحيي ،يف قوله تعاىل« :ذلك من
أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم وما
كنت لديهم إذ خيتصمون» آل عمران. 44/
- 2القصّ القرآني حدث حقيقي :وهو املعنى املذكور يف قوله تعاىل:
«حنن نقص عليك نبأهم باحلق» الكهف« 13/إن هذا هلو القصص احلق وما من
اله إال اهلل» آل عمران.62/
- 3اهلدف من القص القرآني العربة :إنّ اتباع األثر املاضي وإن بدا سريا
إىل األمام إالّ أنه يف حقيقته سري يف طريق املاضني قصد «االعتبار والعربة باحلالة
اليت يتوصل بها من معرفة املُشاهد إىل ما ليس مبشاهد» 8يقول اهلل تعاىل « :لقد
كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب» يوسف.111/
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 - 4التكثيف واإلجياز :وهي صفة مرتبطة باهلدف من القص ،لذلك ال
يعتين القص القرآني بتفاصيل األحداث والتحديد الدقيق للزمان واملكان
واألشخاص .وبالنظر يف مسات القص النبوي جند أن الرسول صلى اهلل عليه
وسلم يُكمل فعل القص يف اإلطار نفسه ،أي أنّ إسرتاتيجية فعل القص يف
احلديث النبوي حمددة سلفا ،فهو يقص أحداثا تارخيية ماضية وقعت حقيقة.9
وهذا ما تدل عليه لغة احلديث ،فقصة التوبة على سبيل املثال تبدأ كما
يلي« :كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا ،»...فلغة احلديث
﴿أو طريقة سرد القصة﴾ توحي إىل أنّها ليست من نسج اخليال ،فلو «أراد شيئا
من ذلك جلأ به على طريقة املثل وليس على طريقة الرواية التارخيية ،فنحن نؤمن
بأن هذه الوقائع اليت صاغها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف عبارته البليغة
حدثت بالفعل يف بين إسرائيل ،وأن اهلل أخربه بوقائعها ،شأنها شأن غريها من
الوقائع التارخيية اليت وردت يف القرآن الكريم واحلديث الشريف»

10

ألنّه ال

سبيل للرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل معرفة الغيب إال عن طريق الوحي  .فـــــ
«مصدر القصص القرآني والنبوي واحد وهو الوحي» .11وهو ما أكده اخلطاب
القرآني يف أكثر من موضع ،منه قوله تعاىل« :وما كنت جبانب الغربي إذ
قضينا إىل موسى األمر وما كنت من الشاهدين» القصص « .44/تلك من أنبا
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصرب إن العاقبة
للمتقني» هود  49/أي أنّ «أخبار املاضني وقصصهم ليس هلا مصدر إال الوحي،
سواء أجاءت يف سورة قرآنية أو يف حديث نبوي ،وال فرق .فالذي أخربنا بهذا هو
نفسه الذي أخربنا بهذا صلىّ اهلل عليه وسلم» .12غري أن القصص النبوي وإن
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كان إتباعا لإلسرتاتيجية العامة للقصص القرآني إالّ أنّه مضمونه خيتلف عن
مضمون القصص القرآني ،يتحمّل فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم كيفية
أدائه يف إطار اإلسرتاتيجية العامة للقصص القرآني.
 - 2األمر بالدعوة والتبليغ :فيما خيص األمر بالدعوة "ادعُ" واألمر بالتبليغ
"بلّغ" ،فنالحظ أن هلما وضعا خاصا ،ضمن منظومة األفعال املنشئة للخطاب يف
القرآن الكريم.
فاألمر بالدعوة "ادعُ" يشمل األوامر السابقة ،ويرتبط بها وفق احملور
الرتاتيب ،أي يتعلق بسريورة إجناز أفعال التكليف بالقول ومبعنى آخر ،ميثّل
األمر بالدعوة سبيل إجناز أفعال التكليف باخلطاب وفق إسرتاتيجية مسطرة
سلفا ،فتكون الدعوة بالتذكري تارة بالقص تارة أخرى ،وهكذا ...بناء على ما
يتطلبه سياق القول ،ولعله املعنى املذكور يف قوله تعاىل« :قل هذه سبيلي أدعو
إىل اهلل على بصرية» (يوسف )108/حبيث أن سبيلي هوسبيل الدعوة إىل اهلل،
أما على بصرية ،فتعين وفق اسرتاتيجية حمددة سلفا.
أما األمر "بالتبليغ" فيمثّل مقصدية التّكليف باخلطاب ومنتهاه ،فكل
فعل أمر من األفعال املذكورة هو صورة من صور التبليغ يكتمل باكتماهلا،
وينتفي بإهمال صورة من صوره ،كونها الرسالة املكلف بتبليغها ،وهو املعنى
املذكور يف قوله تعاىل« :يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل
فما بلغت رسالته» (املائدة )67/أي عليك أن تبلغ الرسالة بكل تفصيالتها
وجزئياتها.
كان ما سبق حماولة منّا لتصنيف أفعال "التكليف باخلطاب" يف القرآن
الكريم ،فعلى الرغم من انضوائها معجميا ضمن فعل األمر بالقول "قل" -وهو
منطلق أو أصل التكليف بالقول -وارتباطها به وفق ما بينّاه يف بداية املقال .إالّ
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أنّ التمييز بينها دالليا أوصلنا إىل مجلة من املالحظات -أوردناها يف حينها –
ولعل أهمها ما ينتج عن هذه األفعال من خطابات (قرآن  /حديث) وهي قضية
حمورية ،ال تستقيم الدراسة دون ضبطها علميا ﴿تداوليا﴾ ،فينتج مما سبق أن
احلديث النبوي ،وخالفا لكل اخلطابات البشرية ،ال يصدر عن رغبة يف القول
وال يعرب عن حالة نفسية ،كما يقول بذلك غرمياس وجاك فونتاني يف كتابيهما
املوسوم ب "مسيائية األهواء" إذ اهتما باحلالة النفسية للمتكلم وما يعرتيه من
مشاعر وانفعاالت وأهواء ،وافرتضا أن الكالم هو صدع مبا يوجد فيها أي أنّ
«اهلوى هو أساس الداللة» 13يف اخلطاب.
فاخلطاب النبوي ،إذن ،يصدر عن تكليف بالقول ،وهو املعنى املذكور
يف قوله تعاىل« :وما ينطق عن اهلوى ،أن هو إال وحي يوحى» النجم« .3/أصدع
مبا تؤمر ( »...احلجر )94/ومبعنى آخر هو فعل إجنازي ألفعال الكالم املنشئة
للخطاب يف القرآن الكريم.
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