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ملخص البحث

وقد قام. ّيهدف هذا البحث إىل دراسة أسلوب التقدمي والتأخري يف سورة الكهف من انحية السياق البالغي
البحث بتحليل هذا األسلوب القرآين يف هذه السورة وفقا ملا يقتضيه السياق واملقام مستعينًا بكتب البالغة
وقد تبىن البحث املنهج التحليلي معتمدا على نظرية النظم اليت تتمثل يف مطابقة الكالم ملقتضى احلال. والتفسري
اختار البحث هذه السورة؛ لكثرة ورود. والسياق يف حتليل اآلايت القرآنية اليت ورد فيها أسلوب التقدمي والتأخري
. فيها التقدمي والتأخري%) 84  حيث ورد ما يقارب اثنتني وتسعني آية (وبنسبة،أسلوب التقدمي والتأخري فيها
،وتكمن أمهية هذا البحث يف حماولته إلبراز مجال سورة الكهف من اجلانب السياقي البالغي؛ بغية فهم القرآن
،وقد توصل البحث إىل أن التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي إمنا يكوانن حبسب ما يقتضيه املقام.  وتدبره،وتذوقه
فالنظر إىل سياق اآلايت القرآنية ومقامها مهم جدا يف االهتداء إىل أسرار التقدمي والتأخري يف القرآن.
 سورة الكهف- التقدمي والتأخري – السياق واملقام – البالغة: الكلمات املفتاحية.

________________________________________________________________

Abstract: This study aims at studying the style of pre-positioning and post-positioning in
surah al-Kahf from the rhetorical context aspect. 96 out of 110 its verses contain these two
rhetoric styles. The study analyzes this Quranic style in this chapter according to the
rhetorical context and situation by referring to Qur'anic exegesis and Arabic rhetoric
references. The researcher adopts the analysis methodology using the theory of al-Nazm (the
theory of composition) which manifested by the relevance of speech or composition
according to its context, situation or occasion. This study intends to reveal the beauty of this
Quranic chapter rhetorically as it would help people to understand the Quran and ponder on
its verses. The findings of this study indicate that the style of pre-positioning and postpositioning in surah al-Kahf is based on the context and situation of its verses, hence
observing the context and situation of the verses of the Holy Quran is essential to understand
the beauty and secrets of style of pre-positioning and post-positioning in Quran.
Keywords: Pre-positioning and Post-positioning – context and situation – the Arabic
Rhetoric- surah al-Kahf
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مقدمة

ال شك فيه أنّ للقرآن الكرمي مميزات من حيث األساليب البالغية يقرّ هبا املؤمنون به واجلاحدون له ،ومن هذه
األساليب التقدمي والتأخري ،حيث جيد قارئ القرآن الكرمي يف مواضع كثرية من هذا الكتاب املعجز أسلوب
التقدمي والتأخري .فالتقدمي والتأخري من أساليب كالم العرب ولغتهم ،والقرآن نزل هبذه اللغة فهذا األسلوب ليس
غريبا عليهم ،وقد حتدى القرآن العرب أن أيتوا مبثله لكنهم عجزوا ،فهذا يدلّ على أنه ليس من كالم البشر ،لذا
وجها من وجوه اإلعجاز البالغي ،ومن الضروري االطالع عليه والكشف عن
نرى أن ورود هذا األسلوب يُ َعدّ ً

إسهاما
أسراره .فهذا البحث حماولة متواضعة للكشف عن مجال هذا األسلوب يف سورة الكهف ،ولعله يكون
ً
ً.لتذوق القرآن الكرمي عامةً ،وسورة الكهف خاصة
مفهوم التقدمي والتأخري البالغي

يهتم هبذا األسلوب القرآين النحويون والبالغيون واملفسرون قدميا وحديثا ،وحنن يف هذا البحث يهمنا اجلانب
البالغي منه فقط ،فننطلق من نظرية النظم اليت تتمثل يف مطابقة الكالم ملقتضى احلال ،وهي "إيراد الكالم وفق
عقول املخاطبني وحاهلم ،واملناسبة اليت يقال فيها الكالم من أجلها ،والظروف اليت يقال فيها ".وحريّ ابلتنبيه هنا
أن البالغيني يف تناوهلم هلذا األسلوب يهتمون أبسبابه وأغراضه ،وهي كثرية منها :العناية واالهتمام،
واالختصاص ،والتنبيه ،والتشويق ،والتعظيم ،والتهديد والوعيد ،وإفادة الرتبة والرتتيب ،والتنقل ،ورعاية الفواصل .
ومن املستحسن هنا نضرب مثاال على التقدمي والتأخري من أجل االختصاص ،وذلك بتقدمي املفعول ،كقوله
تعاىل ﴿:إِ ااي َّك نَ ْعبُ ُد﴾[الفاحتة ،]5:أي خنصك ابلعبادة فال نعبد غريك .فالتقدمي والتأخري إمنا يكوانن حبسب ما
يقتضيه املقام ،فقد يقدم لفظ يف مكان ويؤخر يف مكان آخر حبسب ما تقتضيه البالغة .وقد أكد ذلك فاضل
السامرائي قائال" :إن تقدمي األلفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها املقام وسياق القول ،جيمعها
قوهلم :إن التقدمي إمنا يكون للعناية واالهتمام .فما كانت به عنايتك أكرب قدمته يف الكالم .والعناية ابللفظة ال
".تكون من حيث إهنا لفظة معينة بل قد تكون العناية حبسب مقتضى احلال
التَّقدمي والتأخري يف سورة الكهف

سورة الكهف من سور مكية وحتتوي على مائة وعشر آايت وتبدأ ابلتحميد (احلمد هلل ).ومن روعة
هذه السورة؛ أهنا تتضمن أربع قصص :قصة أصحاب الكهف ،وقصة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل
اخلضر ،وقصة صاحب اجلنتني ،وقصة ذي القرنني .إضافة إىل ذلك ،فإهنا يتلوها املسلمون كل اجلمعة؛ لكثرة
فضائلها الواردة يف احلديث النبوي ،ومنها أهنا سالح ملواجهة فتنة الدجال وثبت ذلك يف احلديث الذي رواه
ِ
ظ ّع ْش ّر آايتّ ِم ّن أَاوِّل سورِّة الْ َكهف ع ِ
ال )).بعد تتبع هذه
ص َّم ِم َّن ال اد اج ِّ
َُ ْ ُ
ْ
((:م ّْن َحف َّ َ َ َ
مسلم ،قال الرسول ﷺ َ
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السورة وجدان آايت كثرية ورد فيها التقدمي والتأخري ،وله دالالت معينة وفقا ملا يقتضيه فن القول وسياق التعبري،
:ومن هذه اآلايت كاآليت
•

احلم ّد ِاِّ ِ
اب َوَّلْ َْجي َعل لاّهُ ِع َو ًجا﴾[الكهف ]1:
َنزَّل َعلَى َعْب ِدِّه الْ ِكتَ َّ
.قال هللا تعاىل ُ ْ َْ ﴿:
لِل الا ّذي أ َ

.أوال :إنّ هللا قد مدح نفسه
بدأت هذه السورة آيتها األوىل ابلتحميد .وهناك أقوال حول هذا التحميد ًّ
على أنه أهل للمدح إطالقا إلنزاله القرآن على رسوله حممد ﷺ ،الذي خيرج به الناس من الظلمات إىل

النور .وهذا الكتاب ال شك فيه وال ريب وال عوج حمفوظ إىل يوم القيامة .اثنيًا :االهتمام ،على أن هللا
أيمران أن حنمده ألنه أنزل القرآن قيما ال عوج فيه .هذا ما ذهب إليه العسكري .اثلثًا :إنّ من أعظم
النعم اليت وهبَنا هللا إايها ،نعمة اإلسالم مع القرآن املنزل على رسولنا حممدﷺ .وهذه النعمة سبب
النجاة والفوز العظيم يف الدارين؛ ألن القرآن هدى للناس .فاهلل َعلمنا أن حنمده على هذه النعمة .
.فناسب تقدمي التحميد يف هذا املقام مراعاة لسياق الكالم وذلك إلفادة التعظيم

•

ت ِمْن ُه ّْم ُر ْعبًا﴾[الكهف ]18:
ت ِمْن ُه ّْم فَِر ًارا َولَ ُملِْئ َّ
ت َعلَْي ِه ّْم لََولاْي َّ
.قال هللا تعاىل ﴿:لَ ِّو اطالَ ْع َّ
قُ ِدم يف اآلية الفرار على الرعب ،والذي نعرفه من خالل املشاهدة والتجارب تقدمي الرعب على الفرار

ألن اإلنسان خياف مث يهرب ،ولكنه يف هذا املقام قدم الفرار على الرعب حبسب األمهية ،حيث أن
الفرار من هؤالء الفتية أهم من الرعب ،إذ إهنم فروا من قومهم وآووا إىل الكهف لئال يراهم أحد ،فاملهم
إذن أال يتملى فيهم الرائي ويتفرس يف وجوههم فيعرفهم ،وهللا أراد حفظهم ومحايتهم وحجبهم وسرتهم
.عن عيون الناظرين ،فقدم الفرار منهم على الرعب
•

.قال هللا تعاىل َ ﴿:سيَ ُقولُو َّن ثَالثَةّ ارابِعُ ُه ّْم كلبُ ُه ّْم َويَ ُقولُو َّن َخَْ َسةّ َس ِاد ُس ُه ّْم كلبُ ُه ْم﴾[الكهف ]22:

قدم (ثالثة )على (رابعهم )و(َخسة )على (سادسهم )يف هذه اآلية من أجل إفادة الذات ،أي على رتبة
العدد من القلة إىل الكثرة .فهذه اآلية القرآنية تقدم األلفاظ وتؤخرها حسبما يقتضيه املقام حيث يكون
.سياق الكالم متدرجا حسب ترتيب العدد ،فبدأت ابلقلة مث اليت تليها
•

ِ
ص ّر بِِّه وأ ِْ
ات واألَر ِّ ِ
َْس ّْع َما َهلُّْم ِم ّْن ُدونِِّه ِم ْنّ
هللاُ أ َْعلَ ُّم ِمبَا لَبِثُوا لَّهُ َغْي ُّ
قال هللا تعاىل ﴿:قُ ِّل ّ
ب ال اس َم َاو ّ َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ل و ّالَ ي ْش ِرُّك ِ ّ ِ ِ
َح ًدا﴾[الكهف]26:
يف ُحكْم ّه أ َ
.وِ ّ َ ُ
َ
اقتضى املقام يف اآلية تقدمي البصر على السمع ،ألن الكالم عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم
وجلؤوا إىل الكهف لئال يراهم أحد لكن هللا سبحانه وتعاىل يراهم وهم هربوا من قومهم ،ويراهم يف ظلمة
الكهف ،ويرى تقلبهم ذات اليمني وذات الشمال ،وهذا يف جمال الرؤية ال يف جمال السمع ،فاقتضى
.املقام والسياق تقدمي اإلبصار على السمع
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•

•

•

•

احلَيَ ِّاة الدنْيَا﴾[الكهف ]46:
.قال هللا تعاىل ﴿:الْ َم ُّ
ال َوالْبَ نُو َّن ِزينَّةُ ْ
إن يف هذه اآلية تقدمي (املال )على (البنون )ليفيد مراعاة اإلفراد ،أي أن اجلمع أييت بعد املفرد .وذلك
ِ
ِ
ني﴾ [املؤمنون ]. 55:فالتقدمي والتأخري هنا حبسب ما يقتضي السياق
حنو قوله تعاىل ﴿:من َمالّ َوبَن َ
.واملقام
ال َه َذا الْ ِكتَ ِ
ابّ
ني ِمماا فِ ِّيه َويَ ُقولُو َّن َّاي َويْلَتَ نَا َم ِّ
ني ُم ْش ِف ِق َّ
اب فَََرتى الْ ُم ْج ِرِم َّ
﴿:وُو ِض َّع الْ ِكتَ ُّ
قال هللا تعاىل َ
.ال ي غَ ِاد ّر ِ
اها﴾[الكهف ]49:
صَ
صغ َريًّة َوال َكبِ َريًّة إِ ّالا أ ْ
َح َ
ُ ُ َ
يف هذه اآلية ،تقدم لفظ (صغرية )على (كبرية )إلفادة التنقل ،أي لقصد الرتقي من األدىن إىل األعلى،
.فكان من املناسب تقدمي الصغر على الكرب
ني َِ
محئَة﴾[الكهف ]. 86:وقال هللا
يف َع ْ ّ
ب ِّ
س َو َج َد َها تَ ْغ ُر ُّ
ام ِّ
ّت إِذَا بَلَ َّغ َم ْغ ِر َّ
﴿ح اّ
ب الش ْ
قال هللا تعاىل َ :
س وجدها تَطْلُ ّع علَى قَومّ اّل ََنعل اهلم ِمن د ِ
ِ
تعاىل ﴿:ح اّ ِ
وهنَا
ُ
ُ َ
ْ ْ َْ ُ
ام ِّ َ َ َ َ
ّت إذَا بَلَ َّغ َمطْل َّع الش ْ
َ
ِ
.س ْ ًرتا﴾[الكهف ]90:
قيل :إن ذا القرنني بدأ رحلته ابملغرب قبل املشرق ألنه جاء من جهة املشرق .وتقدمي املغرب على املشرق
طغياان ،وهذا التقدمي يفيد االهتمام عند املخاطب
.إلفادة االهتمام ألن الناس يف تلك اجلهة أشدّ ً
احلَقّ ِمن اربِ ُك ّْم فَ َمن َشاء فَ ْليُ ْؤِمن َّوَمن َشاء فَ ْليَ ْك ُف ْر﴾[الكهف ]29:
.قال هللا تعاىل َ ﴿:وقُ ِّل ْ

يف هذه اآلية تقدم (فليؤمن )على (فليكفر )أي اإلميان على الكفر إلفادة الرتتيب ،ألن اإلميان هو
.األصل ،مث جاء (فليكفر )إلفادة التهديد والوعيد الشديد

•

ت ُر ْش ًدا﴾[الكهف ]66:
ك َعلَى أَن تُ َعلِ َم ِّن ِمماا عُلِ ْم َّ
وسى َه ّْل أَتابِعُ َّ
.قال هللا تعاىل ﴿:قَ َّ
ال لَّهُ ُم َ

تقدم االستئذان على طلب التعليم يف هذه اآلية الكرمية مراعاة لألدب ،واألخالق ،وتعظيم العلم،
.فالتقدمي والتأخري هنا إمنا يكوانن حبسب ما يقتضيه املقام واحلال
•

ِ
اءهم
ني يَ ْع َملُو َّن ِيفّ الْبَ ْح ِرّ فَأ ََر ّ
ت لِ َم َساكِ َّ
قال هللا تعاىل ﴿:أَاما ال اس ِفينَّةُ فَ َكانَ ّْ
دت أَ ْنّ أَعيبَ َها َوَكا َنّ َوَر ُ
ِ
ِ
صبًا﴾[الكهف ]79:
 .املكّ َأيْ ُخ ُّذ ُك اّل َسفينَةّ َغ ْ

إن التعبري (فأردت أن أعيبها )مسبب ،وخوف الغصب على السفينة هو السبب .فال بدّ أن يكون
متأخرا عن السبب .فلم يقدمه على السبب لقصد على نية التأخري ،لو قُ ِدم فيكون غرضه
املسبب
ً
للعناية .ويف الوفت نفسه ،السبب ليس خوف الغصب عليها وحدها ،بل (ملساكني )أيضا هو السبب .
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فكان سبب إعابتها هو ملساعدة املساكني .إذن ،فال حاجة إىل تقدمي املسبب ،أي إرادة إعابة السفينة
.لقصد على نية التأخري
•

ااس ِم ّْن ُك ِّل َمثَ ّل َوَكا َنّ ا ِإلنْ َسا ُنّ أَ ْكثَ َرّ َش ْيءّ
آن لِلن ِّ
يف َه َذا الْ ُق ْر ِّ
صارفْ نَا ِ ّ
قال هللا تعاىل َ ﴿:ولََق َدّ َ
.ج َدًال﴾[الكهف ]54:
َ
قُ ِدم يف هذه اآلية الكرمية (يف هذا القرآن )على (لِلناس )خبالف اآلية يف سورة اإلسراء يف قوله تعاىل:

َب أَ ْكثَ ُّر الن ِ
ورا﴾[اإلسراء  ]89:اليت ﴿
آن ِم ّْن ُك ِّل َمثَلّ فَأ َّ
يف َه َذا الْ ُق ْر ِّ
ااس ِ ّ
صارفّْنَا لِلن ِّ
َولََق َّد َ
ااسّ إال ُك ُف ً
تقدم فيها (لِلناس )على (يف هذا القرآن) ،وذلك ألنه تقدم الكالم يف (اإلسراء )على اإلنسان ونعم هللا
لى ِْ
ض َونَئَا ِِبَانِبِِّه َوإِ َذا َم اس ّهُ الشارّ َكا َّن
ان أ َْعَر َّ
اإلنْ َس ِّ
﴿:وإِ َذا أَنْ َع ْمنَا َع َّ
عليه ورمحته به فقال َ
وسا﴾[اإلسراء ] 83:فناسب ذلك تقدمي الناس يف (اإلسراء ).ول يكن نظم الكالم مثل ذلك يف
يَئُ ً
الكهف .ولعل النظر يف افتتاح كل من السورتني يعيننا على الكشف عن سر هذا النظم من التقدمي
احلم ّد ِاِّ ِ
َنزَّل َعلَى َعْب ِدِّه الْ ِكتَ َّ
والتأخري ،فقد افتتح سورة الكهف بقولهُ ْ َْ ﴿ :
اب َوَّلْ َْجي َعل لاّهُ
لِل الاذي أ َ
صِ
ِ
ِ ِ
َجًرّا
احلَ ِّ
ني الا ِذ َّ
يدا ِمن لا ُدنّْهُ َويُبَ ِشَّر الْ ُم ْؤِمنِ َّ
ين يَ ْع َملُو َّن ال ا
ِع َو ًجا قَيِ ًما ليُ ْنذ َّر َأبْ ًسا َشد ً
ات أَ اّن َهلُّْم أ ْ
َح َسنًا﴾[الكهف  .]2-1:فالسورة بدأت ابلكالم على الكتاب وهو القرآن مث ذكر بعده أصحاب
الكهف ،وموسى والرجل الصاحل ،وذا القرنني وغريهم من الناس ،فبدأت بذكر القرآن مث ذكر الناس،
فكان املناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس يف هذه اآلية الكرمية .وهكذا َند أن القرآن يقدم لفظة
.يف موضع ويؤخرها يف موضع آخر على حسب املقام
اخلامتة

بعد جولتنا املتواضعة مع األسلوب القرآين يف التقدمي والتأخري يف سورة الكهف وجدانه ال أييت عبثًا بال

فائدة وإمنا يفيد داللة معينة حبسب ما يقتضيه املقام والسياق .فقد يُقدم لفظ يف مكان ويؤخره يف مكان آخر
حبسب ما يقتضيه السياق والبالغة .فالقرآن دقيق يف نظمه ويف وضعه األلفاظ ورصفها ِبنب بعض ،كل ذلك
معجزا ال خيلو من أسرار ولطائف بالغية .
مراعاة لسياق الكالم واالتساق العام يف التعبري .والقرآن بوصفه كتااب ً

ولعلنا نقتبس من هذه الدرر القرآنية ونستفيد منها يف كالمنا وخطابنا فنقدم كلمة يف موضع مث نؤخرها يف موضع
آخر وذلك مراعاة ملقتضى احلال واملقام ،فالقرآن أعلى مثل لنا يف ذلك .وهللا نسأل أن يلهمنا الرشد وجينبنا
.الزلل ،إنه ْسيع جميب
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