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 ملخص البحث:

القرآن الكريم حيمل معايَن ال حدود هلا، وأفكاًرا عظيمة يف كل جماالت العلوم، وقد 

هدفت هذه الدراسة إىل تلمس وتأصيل أساليب لغة الصورة يف القرآن الكريم، من خالل 

األساليب الصورية يف سورة الفيل مع أساليب البناء الصوري يف عرصنا احلارض. وقد  مقاربة

 استخدم الباحث املنهج التحلييل االستنباطي.

 لغة الصورة، الصورة، الفيل، الكامريا. الكلامت املفتاحية:

Language of Image in Al-feel Surat: A Fundamental Study 

Abstract:  

The Noble Qur’an carries boundless meanings and great ideas in all fields 

of science. The present research paper aims at exploring and rooting the styles of 

cinema language in the Holy Qur’an through approaching the cinema language in 

Al-Feel Surat with the methods of cinema language in present time. The 

researcher has used the explorative analytical method to analyze the data. 

Key Words: Language of Image, Image, Al-Feel, Camera  
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 دراسة تأسيسية –لغة الصورة يف سورة الفيل 

 مقدمة: 

النص القرآين ليس بيانًا لغوًيا فقط، وإنام له آفاق ال حيكمها حد وال عرص وال حرص، 

كانت أوضح ما تكون يف النظم والبيان، حيث متحور جهد علامء املسلمني حول هذا وإن 

، يف حني أن التقدم الذي حصل يف جماالت العلوم األخرى وبخاصة العلوم التطبيقية (1)األمر

 ، فضال عن أن هذه العلوم فيها فائدة عظيمة للبرشية.(2)اسرتعى االهتامم بجوانب هذه العلوم

يف عرصنا احلارض من أهم أدوات نقل العلم واملعرفة، ومن أكثر أضحت الصورة 

األدوات تأثرًيا يف املتلقني، وأحد أبرز وسائل التواصل اإلنساين يف احلارض واملستقبل، وأكثر 

الوسائل قدرة عىل إيصال املعنى، "وإيصال العواطف واالنفعاالت التي تغني املعرفة، وجتعلها 

عززت الثورة الرقمية من هذه األامية بمزجها الفكر املكتوب بالفكر . وقد (4)ذات معنى أكرب"

ما متتلكه الصورة املرئي، حتى وصلت الصورة إىل موقع اهليمنة اإلعالمية واالتصالية، باعتبار 

من خصائص تقنية وفنية وإقناعيه ال حدود هلا. أضف إىل ذلك أن لغة الصورة هي اللغة 

ني البرش، ومن ثم فمن السهل توصيلها إىل أكرب عدد من املتلقني املشرتكة التي يفهمها مجيع ب

 بمختلف لغاهتم وأجناسهم وثقافاهتم.

إن قوة تأثري املشهد الصوري يف املتلقني يأيت من جمموعة األساليب املستخدمة يف بنائه، 

 بناء وحدة–وقد أدرك اإلنسان منذ اخرتاع الكامريا هناية القرن التاسع عرش أامية الصورة

عىل وضع وتطوير أساليب بنائها  -زالوال–فحرص منذ ذلك احلني  -راملصوَّ  املشهد

واستخداماهتا؛ لكي تصبح هذه األساليب لغة برصية جديدة، شأهنا شأن اللغات املنطوقة 

واملكتوبة، وهي يف طريقها لتحقيق ذلك، ألهنا بالفعل لغة؛ بل هي لغة العرص، لكن نظامها 

 وحيتاج إىل جهود بحثية مضنية لدراسة أساليبها ومنطلقاهتا ومداخلها.اليزال مفقوًدا 
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م هبا السياق  ويف هذه الدراسة سيقف الباحث أمام أساليب البناء الصوري التي قدَّ

القرآين قصة أصحاب الفيل يف سورة الفيل، بوصفها أساليب رسدية برصية خاصة يف 

 استخدامها وتوظيفها. 

التي نحاول استيضاحها يف هذه الدراسة مل يتطرق إليها هذه األساليب الصورية 

الباحثون، ومل يكن متاًحا ملفرسي القرآن الكريم اكتشافها واستنباطها؛ ألن أساليب بناء 

الصورة املستند إىل اآللة من اكتشافات اإلنسان اجلديدة التي بدأ التأسيس هلا مع اخرتاع 

ا منذ ذلك التاريخ اإلنسان للكامريا، واستمر اإلنسان يف تط وير أدوات هذا العلم تقنًيا ونظريًّ

هذه األدوات التقنية والفكرية اإلبداعية عامال أساسيًّا ساعدت الباحث حتى اليوم؛ فكانت 

عىل تفسري سورة الفيل تفسرًيا برصًيا، وهو تفسري جديد يعتمد عىل تفهم طبيعة مقومات 

ن الكريم باملقاربة مع أساليب البناء الصوري يف واستخدامات أساليب البناء الصوري يف القرآ

 العرص احلديث.

وجتتهد هذه الدراسة أن تتلمس بعض أساليب البناء الصوري يف قصة أصحاب الفيل يف 

سورة الفيل. تلك األساليب التي احتواها النص القرآين نفسه. حيث نتلمس هذه األساليب 

حلقبة زمنية، وال عىل   ذلك، ال عىل أهنا تاريخمنطلقني من اعتبار النص قصة قرآنية وليس غري

أهنا تصوير لرؤية ذاتية؛ تعاىل اهلل عن ذلك، وهلذا سينصب اهتامم الدراسة عىل استيضاح 

أساليب البناء الصوري من ناحية االستخدام والتوظيف، كون هذه األساليب مستخدمة يف بناء 

 الدراسة.الصورة يف عرصنا احلارض، وهنا تكمن خصوصية هذه 
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 أهداف الدراسة: 

اهلدف الرئيس من هذه الدراسة، فهم بعض أرسار القرآن الكريم، واستنباط جديد من 

آياته، واالستمداد السليم يف التلقي للنص القرآين، وبيان طرق تقديم املعنى، ومتكني العقل من 

يف القرآن الكريم، فهم القصة القرآنية عىل أسس برصية من خالل تتبع أساليب البناء الصوري 

وتأّمل األساليب التي جتري عليها عملية القصص القرآين، بغرض إفادة البرشية بام تضمنه 

 النص القرآين من علوم يف هذا املجال املهم والواسع.

 ويسعى الباحث من هذه الدراسة الصورية "التأسيسية" إىل حتقيق األهداف التالية:

صوري يف القرآن الكريم. وفتح آفاق جديدة أمام . تتبع وتأصيل أساليب البناء ال1

 الباحثني يف جماالت علمية عديدة لتأصيل هذا العلم. 

. إثراء اجلانب النظري والتطبيقي يف جمال االتصال عامة، واالتصال الصوري خاصة؛ 2

 ووسائله؛ وتطبيقاته، وفتح جمال واسع ملناقشة املفاهيم العلمية يف جمال العلوم املذكورة. 

. توظيف أساليب البناء الصوري التي تضمنها السياق القرآين لالرتقاء باألعامل املرئية 3

 بكافة أشكاهلا يف عرصنا احلارض.

 مشكلة الدراسة: 

ا لواقع حقيقي يتمثل يف املشهد األخري من قصة سورة الفيل تنقل لنا  واقًعا تصوريًّ

حتاول هذه  وفق أساليب وطرق معينة، أصحاب الفيل، بطريقة خمتزلة رسمت الواقع احلقيقي،

الدراسة تلمس هذه األساليب. وعليه، فإن مشكلة الدراسة احلالية يمكن صياغتها يف السؤال 

 اآليت:

 ما أساليب البناء الصوري التي يمكن استنتاجها من السياق القرآين يف سورة الفيل؟
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ألساليب الصورية يف سورة وبناًء عليه؛ حياول الباحث يف هذه الدراسة تتبع بعض هذه ا

الفيل، من خالل التحليل الصوري وفهم بناء املشهد األخري من قصة أصحاب الفيل، وتأمل 

 األساليب التي جرت عليها عملية القص القرآين، أو دل إليها السياق.

 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

 التكوين الصوري يف سورة الفيل؟. ما التطبيقات الظاهرة ألساليب 1

 . ما هي حجوم املناظر التي يوحي إليها السياق القرآين يف سورة الفيل؟2

 . ما أامية العالقات التجاورية للمناظر التي يوحي إليها السياق القرآين يف السورة؟3

 ؟. ما أنامط حركة العني التي يدل عليها السياق القرآين يف السورة؟ وماهي أاميتها4

 . ما أنامط زوايا الرؤية التي يوحي هبا السياق القرآين يف السورة؟ وماهي أاميتها؟5

 منهج الدراسة:

يأيت املنطلق املنهجي لدراستنا الصورية لسورة الفيل من أن النص القرآين يف السورة 

الكريمة له خصوصية من حيث البناء والصياغة والداللة والرتكيب؛ لذلك كان من املداخل 

ملنهجية لدراستنا احلالية، االستعانة بأساليب البناء الصوري يف العرص احلديث، فهذه األدوات ا

تساعدنا عىل الفهم واالستنباط واملقاربة ألساليب البناء الصوري يف سورة الفيل، آخذين يف 

 االعتبار خصوصية وكامل وقدسية النص القرآين والدقة املتناهية يف بنائه.

تقتضيه خصوصية الدراسات القرآنية، مل ُيقيد الباحث نفسه بمنهٍج ما، بل وبناًء عىل ما 

اشتق أدواته وخطواته اإلجرائية من طبيعة النص ومن داخل النص كام هو، وهي منهجية 

. (3)اقتضتها طبيعة النص املدروس فهو نص إهلي وهو نص رسدي وهو نص تارخيي واقعي

ا  رسديـًّا أي أنه ينتمي إىل اللغة وبآلياهتا وأساليبها، وبوصفه وسيتم النظر يف النص بوصفه نصًّ
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ا وموظًفا حلكمة تربوية وهتذيبية. ولتشعب إمكانية الدرس والتحليل يف جمال   ا إهليًّا موجهًّ نصًّ

 بحثي حمدود فإن البحث سيقترص عىل الرتكيز عىل أساليب البناء الصوري.

تحلييل واملنهج االستنباطي، بغرض تلمس وقد اقتضت طبيعة الدراسة اتباع املنهج ال

واستنباط أساليب البناء الصوري يف سورة الفيل. عىل أن الباحث استفاد من معطيات املناهج 

 األخرى.

 وتكمن أامية الدراسة يف أهنا:

 تؤصل ألساليب البناء الصوري يف القرآن الكريم. .1

تسهم  بإثراء املعرفة اإلنسانية بإطار نظري تطبيقي جديد يتعلق بأساليب البناء  .2

 الصوري. 

متكني العقل من فهم القصة القرآنية عىل أسس برصية، وبذلك تكون الدراسة حماولة  .3

أوىل يف طريق وضع تفسري برصي للقصص القرآين وبعض آيات القرآن الكريم، 

 التفاسري القرآنية املتوفرة حاليًّا. ليضاف التفسري الصوري إىل أنواع

 حماولة جدية ألفكار جديدة. .4

 مفاهيم الدراسة:

استخدم الباحث املصطلحات/ املفاهيم اآلتية وفًقا ملبادئ اللغة الصورية وبام يتناسب مع 

 النص القرآين وبام يسمح به ترادف الرتمجة مع اللغة العربية:

هي  لصورة/ األسس الفنية للعمل املصور:أساليب البناء الصوري/ أساليب لغة ا -

األساليب التي تتم عىل أساسها عملية اإلعداد والتصوير والتقديم النهائي للعمل املرئي 

 )املصور(. 
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والعمل املصور يف العرص احلديث، هي تلك األعامل املصورة عن طريق الكامريا، والتي 

مها للمتلقي، بواسطة التلفزيون أو أي ختضع لعملية اإلعداد والتصوير واإلخراج، ليتم تقدي

وسيط آخر كجهاز اهلاتف املحمول أو غريه. ويندرج حتت مسمى العمل الصوري يف عرصنا 

احلارض أشكال مرئية عديدة، مثل: العمل الوثائقي، العمل الروائي، الربنامج التلفزيوين، 

 خ. التقرير اإلخباري، املقطع املصور، اإلعالن، اخلرب املصور... إل

 "املنظر": ويقابله مصطلح "اللقطة" يف لغة بناء الصورة يف العرص احلديث.-

املشهد: العمل القصيص أو الوثائقي املصور يتكون من عدة َمَشاهد. واملشهد، هو أي  -

 تغيري يف الزمان أو املكان. 

 حدود الدراسة:

 حتليالً برصًيا بحًتا.ستجري الدراسة عىل حتليل ودراسة النص القرآين يف سورة الفيل، 

 اإلطار النظري للدراسة:

 أواًل. التكوين الصوري وحجوم املناظر )حجوم اللقطات(:

التكوين الصوري هو أحد أساليب البناء الصوري يف عرصنا احلارض. ومن أجل تقديم 

اب ومؤثر؛ فإن أول املستلزمات املتعلقة بعملية البناء  العمل الصوري للمتلقي بشكل جذَّ

 الصوري الناجح واملؤثر، تتطلب االهتامم بعملية التكوين الصوري لام يتم عرضه أمام املتلقي.

من املعلوم لدى ُصناع العمل الصوري يف العرص احلديث، سواء كان هذا العمل 

الصوري إخبارًيا أو وثائقًيا أو روائًيا أو غري ذلك، فإنه يتم تقديم مضامني هذا العمل من خالل 

عدة مشاهد. واملشهد الواحد يف بنية العمل الصوري يتم تقديمه أو تركيبه بطريقتني؛ مشهد أو 

األوىل: طريقة اللقطة الواحدة. أي تقديم ما يتضمنه املشهد بواسطة لقطة واحدة من بداية 

املشهد إىل هنايته. وهذه الطريقة هي أقل الطرق استخداًما؛ ألهنا ال تثري املتلقي بشكل واسع، 
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ا ختللت اللقطة الواحدة عدة حركات للكامريا حسب احلاجة البنائية للمشهد. أما إال إذ 

الطريقة الثانية، فهي طريقة جتزئة احلدث إىل لقطات متعددة يف إطار املشهد الواحد، وهذه 

الطريقة هي األكثر جاذبية وتأثرًيا يف املتلقي؛ ألن تقسيم احلدث إىل أجزاء من أهم اإلجراءات 

 بناء العمل الصوري بشكل عام، ألهنا جتذب املتلقي باستمرار، وتقدم له التفاصيل الصورية يف

املرئية التي هلا معنى يف ثنايا احلدث بصورة مبارشة. ويف كال الطريقتني املتبعتني لرتكيب 

املــََشاهد املصورة )اللقطة الواحدة أو جتزئة احلدث( فإن االهتامم بالتكوين الصوري هو حجر 

 .(5)س لعملية البناء واجلذب والتأثرياألسا

وبناًء عىل ما سبق فإن أي مشهد إما أن يتكون من لقطة واحدة أو جمموعة من اللقطات. 

فبعض املــََشاهد يمكن أن يضم لقطتني، وبعضها ثالث لقطات، وبعضها أكثر، وهكذا. 

ة حركة املتابعة ونستدل عىل وجود توزيع سليم للقطات داخل املشهد الواحد من خالل سالس

الصورية التي يفرضها السياق الصوري للمشهد، والقيمة الرسدية التي تضيفها كل لقطة إىل 

 املعنى العام للمشهد.

والتكوين الصوري معناه: "وضع عنارص املنظر يف عالقة متآلفة؛ بحيث يشعر من 

س عىل كل لقطات وهذه املتطلبات البد أن تنعك .(6)خالهلا املتفرج بالراحة واالستحسان"

عمل برصي قصري كان أم طويال يتكون من عدد حمدد من اللقطات  العمل الصوري؛ ألن أي

 )املناظر(. 

واملنظر )اللقطة(: هي وحدة بناء العمل الصوري. وهي الوحدة التي جيري عليها 

 هندسة التكوين الصوري. ويتم بناء التكوين الصوري السليم وفق ترتيب وتنظيم ما حيتويه

املنظر. وُيستدل عىل التكوين السليم من خالل استحالة نزع عنرص من العنارص التي يتضمنها 

 املنظر )اللقطة( دون القضاء عىل فاعلية التكوين فيه.
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ويتم إعداد وبناء اللقطة وحتديد نوعها، وإطارها، وحمتوياهتا، ومدهتا، وعالقاهتا بام قبلها 

وبام بعدها، بشكل دقيق وواضح؛ ألن كل لقطة ستقدم معنى حمدًدا ومقصوًدا له داللة عندما 

 يتم ربطها بلقطة أخرى. 

 املعنى الذي وربط اللقطات ذات احلجوم املختلفة مع بعضها يؤدي إىل معنى جديد غري

تؤديه اللقطات منفردة؛ ألن "عملية النظم ال حُيكم عليها بشكل فردي لكن عن طريق املزاوجة 

 .(7)والتتابع بني أكثر من صورة يف تسلسل مستمر"

كام أنه ال يمكن صنع حيز زماين متامسك للعمل الصوري، أو وصف الفضاءات 

مؤثر، إال بتغيري أحجام اللقطات يف املشهد املكانية، وتوصيل املعنى للمتلقي بشكل مكتمل و

الواحد أو يف املـــََشاهد املتتالية. "فالعمل الصوري يعيد بناء الواقع عن طريق جتزئة الواقع إىل 

وحدات منفصلة )لقطات(؛ ألنه ال يتم يف العمل الصوري نقل الواقع بأكمله، حتى لو تم 

الواقع وفق قانونية برصية قائمة عىل القفزات. االستغناء عن املونتاج. فالعمل الصوري جيزئ 

 هي الصوري البناء يف -والتعاقب–قانونية حيكمها مبدأ التجزئة )الال استمرارية(. فاحلركة 

. فالرسد القصيص املنطقي (8)الصوري إىل مفهوم االستمرارية" بالعمل جتاوزت التي

بينها لصنع اإلحساس بالتواصل أو والعالقات املرئية بني املناظر )اللقطات( تشرتك فيام 

االستمرارية املكانية. إن هاتني الفكرتني: التأثري ومتييز احليز املكاين، توفران القاعدة األساسية 

 للعمل الصوري. (9)لتنظيم أسلوب االستمرارية

إذن فتكوين وحمتوى املنظر )اللقطة( ليس تكوينًا وحمتوًى عشوائيًّا؛ ألن كل ما يظهر يف 

يلزم أن ينقل للُمشاهد معنى  -سواء أكان شخًصا أم موجودات أخرى-ة اللقط
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حمدًدا...فاألدوات واللوازم التي ينبغي أن تظهر يف كل لقطة، جيب أن خُتتار بعناية، وتوضع  

 .(10)بطريقة حُتقق هذه الغاية

ويطلق أهل االختصاص اسم لقطة )منظر(: عىل ذلك املقطع من رشيط الفيلم املصور 

 .  (11)طة واحدة، أو ضمن حركة كامريا واحدة، من نقط إىل نقطةمن لق

واملقصود بحجم اللقطة هو ما يظهر من حجم اليشء املراد تصويره، وتأسيًسا عىل ذلك 

فإن اللقطة واسمها يتحددان بفعل املسافة املتوترة بني الكامريا واملوضوع؛ لذلك فإن املسافة 

، إنام هي نوع يشبه حالة املعادل املكافئ بني طاقة احلدث أو املتوترة بني املنظر وآلة التصوير

املنظر ومضمونه الامدي ... بمعنى أن اجلزء املصور يكون أقرب أو أكرب تبًعا للموجودات التي 

يتعني إظهارها بالشكل املناسب وطاقتها التعبريية واجلاملية .. أي أن حجوم اللقطات يتحدد 

ورات التي توجب استخدامها. والدور الذي تؤديه ضمن البناء يف ضوء الدور املناط أو الرض

 .(12)العام للعمل

وتلعب املسافة املتوترة بني الكامريا واملوضوع دوًرا بالغ التأثري عىل املستوى النفيس 

بحسب طبيعة الشخصية وهي خترتق فراغنا الشخيص مقرتبة أو مبتعدة، حيث يتنوع ويتغري 

 .(13)إىل طبيعة الشخوص ومدى قرهبم أو بعدهم عنَّا احلجم والشعور استناًدا

واللقطات نوعان: لقطات ثابتة، ولقطات متحركة. فاللقطة الثابتة: هي التي تؤخذ 

والكامريا ثابتة. وتنقسم إىل ثالثة تقسيامت رئيسة، هي: اللقطة العامة، واللقطة املتوسطة، 

ة تقسيامت فرعية تلبي حاجة احلدث الذي واللقطة القريبة. ويتفرع من هذه التقسيامت الرئيس
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يتم تصويره وفق رؤية القائمني عىل إنتاج العمل الصوري. أما اللقطة املتحركة: فهي اللقطة 

 التي تؤخذ والكامريا متحركة بإحدى حركاهتا املعروفة: بان، تلت، تراك، دوليل، زووم...إلخ.

يقصد به: اللقطة العامة،  عاملًيا عليه املتعارف -الثابتة–أي أن مفهوم حجوم اللقطات

واللقطة املتوسطة، واللقطة القريبة. هذه احلجوم تكونت كنتيجة لتطور نظام االستمرارية يف 

تتداخل فيام بينها، من خالل احلصص  -وال زالت -اللغة الصورية، وقد كانت تلك األحجام

واضح من خالل العالقة املتبادلة  عن مفهوم وسياق -مجيعها -املكانية يف احليز الواحد، وُتَعربِّ 

 .(14)فيام بينها

يتمثل بتحقيق استيعاب جيد ورؤية  -مهام كان نوعها -ومن ثم فإن أوىل مهام اللقطات

. (15)واضحة عند املتلقي، ماعدا بعض االستثناءات التي تعاَلج بمعزل عن القواعد

فاالستيعاب اجليد للحدث يعني فيام يعنيه أن تقوم اللقطات بالوظائف الرسدية والتعبريية 

 والوصفية. 

فاللقطة العامة )البعيدة جًدا(، هي اللقطة التي جيري تصويرها عن بعد؛ سواء كان 

. ومن إجراءات (16)موضوعها اإلنسان أو األشياء، فسيبدو اجلميع يف إطارها بأحجام صغرية

تخدام اللقطة البعيدة جًدا، أهنا تقدم املكان كامالً واضًحا فيه موقع األشياء والشخصيات، اس

وتعطي الشمولية لفضاء كامل املساحة، وتضع املتلقي إزاء صورة شاملة وغري مفصلة. وهي 

، حني تعمل عىل إبراز األعداد (17)ُتْسَتْخَدم يف هذا االجتاه لتعميق التأثريات السيكولوجية

ائلة للجيوش، أو إظهار الصحراء مرتامية األطراف. كام أهنا تقدم تفاصيل عديدة، وتتمتع اهل

 بعمق صوري، وتوحي باستمرار التكوين خارج حدود الصورة. 
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. باملسافة نسبًيا -جًدا البعيدة اللقطة من أي–أما اللقطة العامة فهي أقرب من سابقتها  

شياء املنطلقة واملصورة من بعيد، وميزهتا التقنية أهنا ْسَتخَدم يف الغالب ملتابعة حركة األوتُ 

جتعل االنتقال سلًسا وناعاًم للقطة القريبة، ومقبواًل ورضورًيا للوصول إىل تفاصيل وأجزاء 

صغرية من اليشء املصور يف اللقطة األوىل، برشط أن يكون اليشء املصور هو نفسه يف اللقطة 

 .(18)الزاوية .. إهنا تبقي العالقة بني الناس وما حييط هبمالعامة كام يشرتط أيًضا بقاء نفس 

ومما يميز اللقطة العامة أهنا تقوم بدور التأسيس والرسد ومتابعة املوضوع واملحافظة عىل 

جذب االنتباه إليه. وال حُيبَّذ استخدام احلوار فيها ألهنا ستكون بعيدة عن املتلقي، وسيفقد 

 .  (19)املتلقي احلوار أاميته يف جذب اهتامم

اللقطة الكاملة أو اللقطة الواسعة. فباإلضافة إىل وظيفتها  -أيًضا–وتسمى اللقطة العامة

التأسيسية لربط الشخصية باملوقع؛ فإهنا تؤطر الشخصيات داخل املشهد، وتسمح للمتلقي 

 أي تقدم الفعل اجلسامين.، (20)بمتابعة حتركات اجلسد

ًدا وتنوًعا يف إجراءات استخدامها؛ فتقوم أما اللقطة املتوسطة فهي من  أكثر اللقطات تعدُّ

بضغط احلدود املكانية، فتضيق اللقطة باملكان الذي حيكمها ويقيدها ويمنعها من التوسع؛ 

فتصبح املظهر املهيمن عىل الرسد؛ يف األمكنة التي سيكون من السهولة بمكان مالحظة احلركة 

 . (21)ًعا ما قياًسا باللقطات العامةفيها، حيث ستبدو رسيعة وموجزة نو

ومن خصائص اللقطة املتوسطة أهنا تعمل عىل إقران الشخصية ودجمها يف املحيط الذي 

ر، مما  من حوهلا. كام ُتْسَتخَدم لتسهيل اإلدراك واإليضاح، وتقرب املتلقي من املوضوع املصوَّ

، وتقوم بتقريب بعض يزيد عنده الشعور بالفضول ويمنحه حافًزا بالتقرب واملعرفة
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العموميات ووضعها حتت النظر بقدر معني من التأثري؛ لكي تكون أكثر حتديًدا ووضوًحا، 

 .(22)لذلك يطلق عليها اللقطة التفسريية أو التوضيحية أو الرسدية

بتطويق الفعل يف املشهد دون احلاجة إىل  -أحياًنا–كام تقوم اللقطة املتوسطة، والعامة 

جيب أن  -بشكل عام -لقطات أخرى إلنجاز الرسد القصيص، بينام اللقطة القريبةااللتجاء إىل 

، مع (23)ترافقها لقطات متوسطة أخرى أو لقطات كاملة الستكامل املتطلبات الرسدية للمشهد

الوضع يف االعتبار أن أساليب الرسد الصوري مجيعها نسبية ومطواعة؛ ألهنا خاضعة لرؤية 

صوري عن أفضل التقديامت تأثرًيا يف املتفرج، وأكثرها تعبرًيا عن ما يراد القائمني عىل العمل ال

 التعبري عنه. 

اللقطة الكبرية )القريبة(، فهي اللقطة التي تقدم اليشء قريًبا ضخاًم عىل الشاشة، مع أما 

 .(24)استبعاد البيئة املحيطة به خارج حدود الصورة

، (25)النوعية يف تاريخ تطور تقنية الفيلمإن اللقطة القريبة هي إحدى أهم اإلضافات 

ومن أهم العنارص البنائية ملفردات الرسد املرئي، لام هلا من طاقة هائلة يف التعبري عن أدق 

وأعمق املشاعر اإلنسانية؛ لذا فمن الطبيعي أن متتد التنظريات يف إجراءات استخداماهتا 

 ملتلقي واليشء املنظور، خمرتقة عامله الشعوري.اجلاملية والتعبريية ... إهنا تلغي احلواجز بني ا

فاللقطة القريبة للوجه البرشي تعمق االتصال بني املتلقي والشخصية؛ ألن اللقطة 

القريبة ذات قدرات إحيائية وتعبريية هائلة وبالغة التأثري وتستوضح كل ما ينتاب 

ألكثر طبيعية هي القطع إىل . فالعني البرشية هلا قدرة تعبري هائلة. والقطعات ا(26)الشخصية

نظرة؛ ألن اإلحيائية البالغة القوة هلذه اإلشارة تساعد عىل إيضاح العالقات، وكل احلدود 

اللغوية التي تقودها العيون، كاحلملقة الغاضبة وغريها؛ فالعيون هي اجلزء األكثر تعبرًيا يف 
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خارج الكادر هو حمل االهتامم، الوجه اإلنساين، ونظرة واحدة بإمكاهنا تعريفنا بأن هناك يشء  

 . (27)وختربنا يف أي اجتاه يتواجد ذلك اليشء

 ثانيًا. احلركة:

إن احلركة هي أبرز ما يميز الصورة الفيلمية يف عرصنا احلارض. كام متثل احلركة أحد 

االهتاممات الرئيسية التي جيب وضعها يف االعتبار جيًدا يف عملية التكوين الصوري؛ فللحركة 

يف حتقيق التكامل بني العنارص الصورية املستخدمة، ذلك أن هذه احلركة قد تكون مصدر  دور

؛ لام تــتيحه احلركات املتعددة من امتداد وعمق برصي، ومن (28)قوة التكوين أو سبًبا يف إضعافه

رى حمافظة عىل التوتر املرئي، وتصنع الشعور بالعمق املكاين، ولام تشكله مع بقية العنارص األخ

يف اللقطة من دور رئييس يف الرسد الصوري للموضوع، وبذلك تظل اللقطات حمتفظة بشد 

 االنتباه املرئي لليشء املنظور باستمرار. 

إن حركة املوضوع داخل اللقطة له أامية كبرية؛ بسبب أن اجلسم املتحرك يؤثر يف العني 

معني، فهي حتيط باملرئيات يف  قبل اجلسم الساكن، واملعروف أن عني اإلنسان ال حيدها كادر

 . (29)أفق نصف دائري تقريًبا يبدأ من يمني الشخص إىل يساره

وُتْسَتخَدم احلركة من أجل جتسيد معاين متعددة لام هلا من تأثريات واضحة عىل احلالة 

الذهنية والنفسية للمتلقي. كام أهنا وسيلة للتنويع الصوري، وتدفع املتلقي إىل االندماج مع 

حداث وتثري عواطفه. كام أهنا تدعم التشويق وتعزز فاعليته من خالل تنويع احلركات األ

وتوقيتها مع أحداث العمل. أضف إىل ذلك أن املوضوعات تتحرك داخل الشاشة بصورة 

مستمرة، ومن ثم تتغري وتتابع اللقطات فتتقدم أحداث العمل الصوري إىل األمام. أي أن 

 باإلضافة إىل وظائفها التعبريية واملوضوعية. احلركة تؤدي وظيفة رسدية 
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واحلركة يف العمل الصوري عامة والعمل الصوري القصيص خاصة مرتبطة "بحركة 

العني ال تتحرك إال لغرض معني، . إن (30)عني املــــُشاهد الذي يتفحص الصورة بحًثا عن املعنى

احلوار، أو الرتقب، أو للبحث عن كتتبع التفاصيل، أو تتبع الشخصيات املتحركة، أو متابعة 

السبب أو لتعقب النتيجة. وكذلك هي حركة الكامريا يف العمل الصوري ال تتحرك إال لغرض 

 يتوافق مع أغراض حركة العني.

احلركة داخل اللقطة إال أجزاء معينة من احلركة يف احلياة الواقعية؛ ألنه من وال تأخذ 

مٍّ كبري من احلركة، لذلك يتم الرتكيز عىل األجزاء املهمة الصعب نقل واستيعاب املــــُشاهد لك

 .(31)التي تنقل معنًى معينًا وتلفت انتباهه

 : (32)واحلركة يف العمل الصوري تستمد من وسائل متعددة تتمثل يف

 . حركة آلة التصوير )الكامريا(. 1

 .حركة املوضوع )شخصية أو طائرة أو أي موجودات أخرى(. 2

 . حركة االثنني مًعا )حركة الكامريا وحركة املوضوع(. 3

. احلركة النابعة من توايل اللقطات واملــــََشاهد )الناجتة عن عملية التوليف(. فبواسطة 4

حتريك آلة التصوير وبومضات التوليف اخلاطفة يتم إضفاء احلركة عىل احلاالت الثابتة 

 ا برصًيا.التي ال حركة فيها، وجتعلها تكتسب تأثريً 

وحركة الكامريا أو حركة املواضيع داخل اللقطة البد أن يكون هلا رضورة ودافع منطقي 

 .(33)وإال فقدت قيمتها
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كام يتطلب البناء الصوري وجود تناغم تام بني حركة املواضيع داخل اللقطة وحركة  

. فحركة املوضوع الكامريا سواء تم استخدام إحدااما منفردة، أو االثنتني معا يف نفس الوقت

مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بحركة الكامريا. وأحيانا تتطلب حركة املوضوع حركة مصاحبة للكامريا 

 من أجل حتقيق املوازنة يف التكوين وتغيري خلفية املنظر.

ويف بعض األحيان فإن حركة املواضيع أمام الكامريا ابتعاًدا أو اقرتاًبا  يغنينا عن حركة 

أن حركة املوضوع يف هذه احلالة بزاويٍة ما اقرتاًبا أو ابتعاًدا من الكامريا عادة ما الكامريا، إال 

مع املوضوع من أجل احلفاظ عىل  -أو التلت-تقتىض وتفرض استخدام حركة البان أو الرتاك 

موازنة التكوين يف كل األوقات، وبشكل منفرد أو االثنني معا، وبام يضمن تغيري خلفية 

هذا يؤكد قوة االرتباط بني حركة املوضوع وحركة الكامريا داخل اإلطار . و(34)املنظر

احلركة فيه مستمرة ال تتجمد، فإما أن تتحرك الشخصية أو الصوري الذي ينبغي أن تبقى 

 .(35)املوضوع أو تتحرك الكامريا أو االثنني مًعا

ملحاكاة وآللة التصوير )الكامريا( يف العرص احلارض أكثر من عرش حركات تستخدم 

العني البرشية، ثم للقيام بوظائف موضوعية وتعبريية متعددة، مثل: الربط بني املوجودات 

واألشياء داخل املنظر، وللكشف، وللمتابعة، وحتقيق الشعور بالعمق املكاين، وتساعد املتلقي 

ضوح، وتنقل لنا معلومات مهمة حول املكان، وتنقل للمتلقي أامية الشخصية عىل الفهم والو

 .(36)التي تتابعها، وتعرب عن مواقف معينة كاالستغراب أو اإلنصات ... إلخ

 :(37)وقد شاعت عند أهل االختصاص ثالثة تصنيفات حلركة الكامريا، منها
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مريا بدون أن يتحرك . حركة الكامريا وهى ثابتة عىل احلامل، أي تتحرك الكا1

 حاملها، وهى نوعان:

(: وهى حركة أفقية تقوم هبا الكامريا وهى ثابتة عىل حمورها Panأ. احلركة االستعراضية)

 فوق احلامل، يف اجتاه اليمني أو اجتاه اليسار.

(: حيث تكون الكامريا ثابتة أيًضا فوق احلامل، ولكنها تقوم Teltب. احلركة الرأسية )

 عىل حمورها إىل األعىل أو إىل األسفل. بحركة رأسية

 . حركة الكامريا مع حاملها: أي تنتقل فيها الكامريا من مكاهنا وهى ثالث أنواع:2

أ. احلركة املقرتبة أو الزاحفة إىل األمام أو الراجعة إىل اخللف )دولىل، إن ودوليل، آوت 

Dolly  in Dolly out وهى عبارة عن حركة الكامريا مع حاملها تدرجييًّا يف اجتاه اليشء :)

الذي جيرى تصويره بحيث تقل املسافة بينهام شيًئا فشيئًا. أو تراجع الكامريا تدرجييًّا من أمام 

 اليشء الذي جيرى تصويره بحيث تزداد املسافة بعًدا بينهام شيًئا فشيًئا. 

وتتم بواسطة وضع الكامريا عىل عربة أو حامل متحرك، ب. احلركة املصاحبة )ترافلنج(: 

يف حماذاة حلركة املنظور الذي جيرى تصويره. ومن أهم مميزاهتا أهنا تبقي املسافة بني املوضوع 

 والكامريا ثابتة. 

 . احلركات اخلاصة:3

وهى حركة خاصة بعدسة الكامريا )عدسة متغرية البعد  :(Zomأ. حركة الزووم )

 Zom(، وحركة الزووم آوت )Zom inذه احلركة نوعان: حركة الزووم إن )البؤري(، وه

out .وهى عكس السابقة حيث يتغري حجم اللقطة من لقطة قريبة إىل متوسطة ثم إىل عامة :)
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وما يميز حركة الزووم بأنه باإلمكان استخدامها برسعة أثناء التصوير وال حيدث تغيري يف  

ـُشاهد بقرب املوضوع منه أو ابتعاده عنه بعكس حركة االقرتاب مكونات اخللفية. ويشعر املـــ

( والتي يشعر املتفرج بأنه هو الذي يقرتب أو Dollyواالبتعاد عن طريق الكامريا )الدوليل

 يبتعد عن املوضوع.

 ب. حركة الكامريا املحمولة باليد.

 (.ARCج. احلركة القوسية )

 د. حركة الكرين.

حتاكي العني البرشية، وتساعد يف حتقيق املعاين التي يرى من  وإمجاال فإن هذه احلركات

يف حني أن خالهلا املتلقي األحداث، أو التي ُيراد للمتلقي أن يرى من خالهلا األحداث. 

الوصف الصوري لألحداث الرسدية يف العمل الصوري القصيص ال يمكن أن يتحقق إال من 

لكل حركة والتنويع بني اللقطات وأحجامها. ف خالل حركة الكامريا واختيار زاوية التصوير

 .من حركات الكامريا معانيها اخلاصة التي ال يمكن االستغناء عنها إطالقا يف العمل الصوري

 ثالثًا. زوايا الرؤية )زوايا التصوير(:

تعد زوايا الرؤية أحد عنارص أساليب الرسد الصوري. وتتعدد التسميات لزوايا 

املتخصصني/ الباحثني يسميها، زوايا الكامريا، أو زاوية االلتقاط للكامريا، التصوير، فبعض 

ا تسمى نقطة رؤية زاوية الكامريا  .(38)أو زوايا الصورة أو زوايا اللقطات. ونظريًّ

، هي زاوية رؤية  shooting angle) ،(Camera angleإن زاوية االلتقاط للكامريا 

ه. أي االجتاه الذي تقوم الكامريا بالتصوير منه، وبالتايل الكامريا للمنظر الذى تقوم بتصوير

 فهي نفس الزاوية التي يرى املتلقي منها املنظور أو األحداث.



 
 
 
 

71 
 

  
 

 أ.م.د.علي أمحد اليزيدي احلاوري

ا  وتساعد الزوايا عىل تعدد مستويات الرؤية عند املتلقي، وتتيح امتداًدا وعمًقا برصيًّ

العمل الصوري للموضوع. وتعرب وتشكل الزوايا مع بقية العنارص يف اللقطة دوًرا رئيًسا يف 

عن املعاين واألحاسيس، وحتدد العالقات بني العنارص املرئية املختلفة، وختفف  زوايا الرؤية

صدمة االنتقال من لقطة إىل أخرى. فاللقطة الناجتة من وضع الكامريا لتصوير موضوع من 

التي تضفي عىل زاوية  زاوية ما يستطيع أن يرتك بني أيدينا العديد من املعاين والدالالت

 .(39)التصوير قوة بالغية وتأثريية فائقة

. (40)كام أن خط رؤية العني لليشء هي التي حتدد العالقات املكانية يف فضاء املشهد

فوجود عنرص ما يف مقدمة املنظر، وآخر يف املؤخرة يظهر عالقة ذات معنى معني، وقد يتغري 

 .(41)ا يف الوضع العكيسهذا املعنى متاًما بوضع زاوية الكامري

ومن خصائص زوايا التصوير، أهنا جتعلنا نرى األشياء أوضح مما نراها لو كنا شاهدين 

 عىل تلك األحداث يف احلياة العادية، فالزاوية تعطينا بعًدا حتليليًّا جتاه الشخصيات التي أمامنا.

ي يراها املتلقي؛ فآلة إن تقنية وضع آلة التصوير جتعل االندماج ممكنًا مع األحداث الت

التصوير تنظر من خالل عينّي إحدى الشخصيات إىل األشخاص اآلخرين وما حييط هبم، إهنا 

تنظر من خالل عينّي شخصية خمتلفة يف كل حلظة. وعن طريق هذه األوضاع نرى نحن مكان 

الل احلدث من الداخل بعيني الشخصيات التي نتابعها يف القصة، وندرك ما حيسون به من خ

 هذا الوضع. 

وهناك أنواع متعددة من زوايا التصوير، ولكل زاوية استخدامها اخلاص وتأثريها املرئي 

 :(42)الذي تنفرد به. وزوايا الرؤية األساسية هي
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 : وتوضع الكامريا يف مستوى عني الشخص البالغ.Eye Levelزاوية مستوى النظر  .1 

اللقطة فوق مستوى النظر، ولذا فإن  : ويكون مستوى هذهHigh Angleالزاوية العالية  .2

تنفيذها يقتىض رفع الكامريا أو خفض املنظور، ويف هذه احلالة تنظر الكامريا إىل أسفل 

 فيبدو املنظور عديم القيمة، ولذا فإن هذه اللقطة تقلل من أامية املنظور وتوحي بضعفه.

بالنسبة لليشء  : وتوضع آلة التصوير يف موضع منخفض Low Angleالزاوية املنخفضة .3

 املراد تصويره، وتتجه الكامريا إىل أعىل فيتولد اإلحساس بأامية املنظور وموقعه املسيطر.

ونحصل عليها عندما نضع الكامريا عمودية : Bird,s Eye Viewزاوية عني الطائر  .4

 فوق املنظور.

ها إىل أعىل أو الزاوية الامئلة )املنحرفة(: وتنفذ بوضع آلة التصوير يف وضع مائل مع توجيه .5

أسفل. وتستخدم لتصوير حاالت اإلرباك الذهني لدى الشخصية وكذا احلاالت 

 املفاجئة.

 رابًعا. التوليف )الربط أو املونتاج(:

ُيعرف أهل االختصاص التوليف بأنه: ربط رشحية فلمية )كادر "فريم" بكادر آخر أو 

التعريف يقدم مفهوم بسيط  "فريم آخر"(، ولقطة بلقطة أخرى، ومشهد بمشهد آخر. وهذا

لعملية التوليف، لذلك فالتوليف بمفهومه العميق، يعني: "البناء الامدي والصوري واللغوي، 

 .(43)وتكوين اللقطات املطلوبة، واملــــََشاهد حسب تسلسلها املنطقي والرمزي واجلاميل

ليه العمل يعني: الرتتيب التصاعدي، وهو األساس الذي يقوم ع -مرئيًّا -والتوليف

أي والتوليف ُيقصد به أيًضا: تقوية معنى لقطة عن طريق ربطها بلقطة أخرى، . (44)الصوري

 ترتيب اللقطات وفق نظام معني بغرض إنتاج معنى فكري معني.
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ر؛ حيث تقوم بتجميع املهارات و التوليف عبارة عن : عملية ربط داخلية للسياق املصوَّ

الكيل، أي تقوم بعملية تنسيق للرموز والدالالت يف إطار لغوي الفنية والفكرية لتقديم املعنى 

؛ لذا فالتوليف ُيعدُّ أسلوًبا من أساليب التعبري عن الفكر، وهو قاعدة التجميع بني (45)متكامل

، وأحد مقومات النظام اللغوي الصوري؛ فالكاتب هو املنسق (46)العنارص املتفرقة )اللقطات(

الفكرية، أما التوليف فهو اإلطار اإلبداعي الذي يقدم العمل األول للوحدات واملفردات 

بشكل مرتب ومتناسق. وعن طريق  -سواء كان روائًيا أو وثائقًيا أو إخبارًيا-الصوري 

التوليف يتم بناء املعطيات املتعددة يف تركيب جيد وبالتايل يصبح هذا البنيان تركيًبا جديًدا له 

 . (47)ذاتيته اخلاصة

هو الذي يتحكم يف طبيعة العالقة بني الزمن الواقعي وزمن الرسد الصوري. والتوليف 

العنرص الصوري الذي . و(48)"وهو الذي يقود أفكار املتلقي ومشاعره، قيادة إجبارية حمددة"

؛ ألن التوليف يقدم األحداث الواقعية التي (49)ال يوجد نظري له يف العمل األديب هو التوليف

ربام استغرق مئات السنني يف زمن قليل، من خالل اختيار حمدد لألحداث وقعت يف زمن طويل 

 املعروضة، التي يفهمها املتلقي ويتفاعل معها بشكل تلقائي.

لذلك فعملية التوليف تعترب من أهم مراحل إعداد األعامل الصورية. والضعف يف 

املراحل اإلنتاجية  عملية التوليف يفقد العمل الصوري قيمته وجاذبيته، حتى لو مرت مجيع

ا.  للعمل بشكل ممتاز؛ فالتوليف الضعيف يصنع عمالً ضعيًفا والتوليف القوى يصنع عمالً قويًّ

ويتكون العمل الصوري من سلسلة من املـــََشاهد واللقطات املتصلة التي يتم ربطها عن 

فاء والظهور، ، من خالل إحدى وسائل االنتقال املعروفة: القطع، أو االخت(50)طريق التوليف
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أو املزج ... الخ؛ فاللقطات تظهر وختتفي يف تتابع مستمر دون أن ينتبه املـــُتلقي إىل القطع أو أي  

وسيلة انتقال أخرى تفصل بني اللقطات، وهبذه الطريقة املحددة واملتقنة واملبنية وفق قواعد 

 حمددة حتكمها؛ يستطيع املتلقي فهم األحداث وكأهنا وحدة متكاملة.

ومن خالل عملية التوليف تتجاور اللقطات واملــََشاهد، ويتمكن املتلقي من بناء إدراك 

منطقي ومفهوم ينتقل من الدال إىل املدلول يصوغ من خالهلا جتربة ذاتية مستنًدا عىل خمزونه 

املعريف والتأوييل. أي أن املتلقي من خالل اإلشارات السمعية والصورية التي قام عليها العمل 

لصوري يتمكن من بناء عالقات وإعادة تصور األحداث وفقًا ملفهومه وإدراكه ومستواه ا

. يفهمها ويتفاعل معها املتلقي حتى ولو كان مستواه املعريف بسيًطا؛ ألن ثقافة (51)املعريف

الصورة انترشت يف أوساط الناس بشكل تلقائي نتيجة انتشار البث التلفزيوين عىل نطاق 

 واسع. 

فالعالقات بني اللقطات هي القوى املحركة للعمل الصوري، وهي أساس الرسد 

وتعرف العالقات بأهنا: العملية املعرفية، حني تقيم عالقة بني األشياء أو الصوري والتوليف. 

صفاهتا. والعالقة: شكل من وحدة األشياء والظواهر وصفاهتا. وثمة أنامط خمتلفة من 

يئني أو أكثر، فمثالً، هناك عالقات السبب والنتيجة، والعالقات العالقات التي تربط بني ش

 .(*)التابعية )بني املتحول والتابع(، وعالقة الفعل ورد الفعل ... الخ

 :(52)والعالقات الرابطة بني اللقطات ختضع لثالث قواعد أساسية

اللقطة، بام فيها . العالقة املرئية، وهي عالقة املحتوى أو املضمون املرئي الذي حتمله 1

 العالقة املكانية.

 . العالقة غري املرئية، وهي عالقة زمنية.2

 . العالقة السمعية، وهي عالقة أخرى غري مرئية، وتعني كل ما يتعلق بالصوت.3
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ونظًرا لألامية الالحمدودة للتوليف يف بناء العمل الصوري بكافة أشكاله ومسمياته، 

 :(53)الصحيح يضع أهل االختصاص رشطان للتوليف

 . جيب أن تتواىل اللقطات يف نظام مفهوم ومنطقي.1

 . جيب أن يتم وفق زمن "حمدد" لكل لقطة، لكي يدرك املتلقي مغزى كل لقطة.2

 : (54)ومن القواعد األساسية للتوليف السليم

. حتقيق السالسة واالنسيابية، وتتحقق من خالل، توافق احلركات املتتالية، والتغيري يف 1

حجم اللقطة، أو التغيري يف الزاوية إذا كانت اللقطات متشاهبة، واملحافظة عىل اإلحساس 

 باالجتاه، واملحافظة عىل حركة الشخصيات داخل اللقطة.

"فزمن اللقطة )املنظر( جيب أن يأخذ حيًزا حمدًدا. فقد  . التحكم يف توقيت اللقطات؛2

وقد تأخذ اللقطة عرش ثوان، وقد تأخذ دقيقة، يكون زمن اللقطة ثانية واحدة أو أقل من ذلك، 

وقد تأخذ اللقطة أكثر أو أقل من ذلك الزمن بحسب احلاجة التي يدركها قائد فريق العمل 

الصوري. ومن أهم اإلجراءات املعمول هبا يف هذا اجلانب، هو أن يتم القطع عندما تصل 

طول اللقطة، إتاحة الوقت للمتلقي ومن االعتبارات التي حتدد  .(55)اللقطة إىل هناية معربة"

 .(56)إلدراك مضمون اللقطة

 . إحداث التنوع يف األحداث واملواقف.3

 . ربط األحداث التي وقعت يف أماكن وأوقات خمتلفة وإظهارها بوحدة معقولة.4

 . إحداث التأثري املطلوب.5

وهذه األنواع من والتوليف بني اللقطات املتتابعة يعتمد عىل ثالثة أنواع من الروابط. 

 :(57)الروابط تبتكر حالة اإلهيام بحقيقة العامل الامدي
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. الروابط املؤقتة. مثالً، نقطع من َرجل وهو يلقي بكأس الامء يف لقطة واحدة، ثم إىل 1 

 تكرس الكأس عند سقوطه عىل األرض يف لقطة ثانية.

حد التفاصيل الواضحة . الروابط املكانية. مثالً، نقطع من لقطة واسعة للمسجد إىل أ2

 للمسجد بلقطة قريبة، مثالً، لقطة ملدخل باب املسجد.

الروابط املكانية. نقطع من لقطة واسعة للمسجد إىل لقطة لرجل يصيل داخل املسجد. ال 

 توجد هنا رضورة للروابط املؤقتة واملكانية يف هذه الرتكيبة. 

 خامًسا. الزمان واملكان:

جيب أن  -حتويله إىل عمل صوري-نقله إىل عامل الشاشة  الواقع احلقيقي عندما يتم

. فالعمل الصوري أسلوب اتصال مرئي له (58)"ُيقابل" برؤية مرشوطة بحقل األشياء املرئية

قوانني خاصة به، من حيث تقدير الزمان واملكان، ومن حيث تكرار أي حلظة يف احلياة، وغريها 

ليب هلا قوهتا وتأثريها عىل املتلقي "فالزمن يف من األساليب الصورية األخرى. وهذه األسا

العمل الصوري خيتلف عن الزمن الواقعي من ناحية العالقة واملدلول، ففي احلياة الواقعية، 

. بمعنى أن (59)الدقيقة التي متيض ُتفقد وتنتهي إىل األبد، وال يكون هذا يف بناء الصورة"

 اإلنسان بواسطة العمل املصور القصيص يستطيع إعادة حماكاة الواقع وتقديمه للمتلقي. 

فمن األشياء املهمة يف حقل الفكر املرئي، أن البناء الصوري القصيص يتم وفق تعاقب 

ا فإن املتلقي يفهم  األفعال وردود األفعال، وما دام تعاقب األفعال وردود األفعال مستمرًّ

حداث بدون احلاجة لفهم بنائها الطبيعي؛ "فكل حلظة غري مهمة أو غري مفيدة، يستغنى عنها األ

، لعدم قدرة الشاشة عىل نقل كل تفاصيل احلياة الواقعية، يف حني أن (60)يف العمل الصوري"

 نقل كل تفاصيل األحداث سيجعل املتفرج يشعر بامللل. 
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عىل جتاوز قواعد الزمان واملكان، وهذه  ويعتمد البناء الصوري عامة والقصيص خاصة

األساليب تعمل وفق نظم دقيقة للغاية. فمن املعلوم من واقع احلياة أن مساحة مكاٍن ما، هو 

نفس احلجم وال يتغري، فامليل املربع هو نفس امليل املربع، وال يمكن تقليله أو زيادته، وكذلك 

ساعة أو اليوم، هو نفسه ال يمكن تغيري زمنه. كام الزمان ال يمكن مده أو تقصريه، فالدقيقة أو ال

أن الشخص ال يمكن أن يكون يف مكانني خمتلفني يف نفس الوقت، وال يمكن أن يكون يف 

الدقيقة األوىل يف مكان ما، وبعد دقيقة أو أقل جتده يف مكان آخر حيتاج إىل ساعات أو أيام 

راء، وإنام دائاًم يسري إىل األمام، إال أن العمل للوصول إليه .. والزمان ال يمكن أن يعود إىل الو

الصوري يف أساليبه اخلاصة بالزمان واملكان يعتمد عىل جتاوز قواعد الزمان واملكان؛ ألن 

املقاييس واألبعاد العادية يف احلياة الواقعية ال تتالءم مع طبيعة العمل الصوري؛ فالعمل 

، وال يمكن عرض حدثني وقعا يف *اللحظة نفس تكرار عىل يقوم -مثالً –الصوري القصيص 

وقت واحد، إال بتكرار املحتوى الزمني املتامثل، ولذلك يمتد زمن احلدث يف العمل الصوري. 

وهذا ليس من قبيل التحايل، أو يؤدي إىل نتيجة غري طبيعية، أو مفتعلة، ألن االنطباع الذي 

من الناحية الطبيعية والواقعية، فاملتلقي  يتولد لدى املتلقي من هذا االمتداد الزمني يفيد أكثر

. يدرك أهنا لرضورات تتعلق بخصائص البناء (61)يتجاوب مع هذا اإلجراءات نفسيًّا ويدركها

الصوري. ومثال ذلك، أن يتم القطع من لقطة لرجل خرج من باب منزله إىل لقطة ثانية وقد 

لكيلومرتات عن مكان منزله الذي وصل نفس الرجل إىل مدينة أخرى تبعد مئات وربام آالف ا

غادره. هنا املتلقي يدرك تلقائًيا أن القائمني عىل العمل الذي يراه قد اختزلوا الزمن بني مغادرة 

 الرجل ملنزله ووصوله املدينة اجلديدة ألسباب تتعلق بأساليب العرض املرئي. وهكذا.  

سَتخَدم بحكمة ومهارة، وجتاوز قواعد الزمان واملكان يف العمل الصوري البد أن يُ 

لتعزيز وتقوية اللحظات املهمة يف القصة؛ ال ملجرد اإلطالة واإلسهاب. كذلك احلال بالنسبة 
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لإلجياز وتقصري الزمن، جيب أن يتم لتحقيق نفس اهلدف فيتم حذف التفاصيل الختصار  

ر القصيص  .   (62)الزمن، ولتتناسب مع واقع الزمان واملكان اخلاصة بالعمل املصوَّ

إن جوهر أساس العمل الصوري خيتلف متاًما عن جمال القصة األدبية يف طريقة التعبري 

ويف طريقة البناء والشكل؛ إذ تستمد الرواية قوهتا من عرض األفكار يف صورة مرئية معتمد 

عىل الفعل ورد الفعل لألحداث املختارة واملتسلسلة واملرتابطة. بخالف القصة األدبية التي 

عىل اختيار الكلامت، وصياغة اجلمل، ومعاجلة األسلوب، بشكل يثري أفكار القارئ  تعتمد

وعواطفه. أما العمل املصور، فيقدم املواقف املتامسكة التي تعرض هبا األحداث، وُتقدم من 

خالهلا الشخصيات، وتنقل خصائص البيئة، وتنقل األفكار، وذلك عن طريق سلسلة من 

 .(63)ة، التي يتم عرضها عىل الشاشةالصور والتجسيدات املرئي

 التحليل الصوري لسورة الفيل:

 متهيد:

 قبل البدء بالتحليل والتأويل الصوري لسورة الفيل ينبغي التأكيد عىل األمور اآلتية:

قصص القرآن الكريم وحي إهلي مقدس، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من  األول:

خلفه. وأالَّ جمال وال جيوز بأي وجه من الوجوه مقارنة القصة القرآنية بالقصة التي يكتبها 

وهنا يربز الفرق اجلوهري واألسايس بني القصة القرآنية عامة وبني القصة أو الرواية . البرش

نسان. فقصص القرآن الكريم كلها حقيقية واقعية. أما القصة أو الرواية يف التي يكتبها اإل

العرص احلديث فيعتمد الكاتب يف جزء منها عىل ابتكار األحداث؛ ألن األساس الذي تعتمد 

سواء يف  -عليه صناعة احلبكة يف قصص اإلنسان هو التخييل، وهو نسج مفردات من اخليال 

ل القصة، وجتعلها قابلة للتمثيل، وقابلة للتحرك يف خيال لتحم -الشخصيات أو األحداث 
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الناظرين كأهنا تولد اللحظة مع الزمن اجلديد. ولكن ال خيفى عىل الباحثني يف القصة القرآنية أن 

 -القرآن الكريم حيّفز خيال املتلقي، وليس إعامل خيال صاحب النص كبقية نصـوص البشـر، 

فـال يـدخل القرآن يف آياته غري احلق، ومن هنا حتديًدا ينبغي أن   -عن ذلك علًوا كبرًياهلل تعاىل 

ندرك أن النص القرآين القصيص ال يعتمد عىل توسيع املضمون القصيص؛ ألن طريقة العرض 

 عىل القصة القرآنية، وهي جزء ال يتجزأ من نسيج الوحي. تعتمـد 

بشأن نوع املنظر أو زاوية  أن التأويالت التي يقدمها الباحث يف هذه الدراسة الثاين:

الرؤية أو احلركة املستخدمة لتجسيد النص اإلهلي؛ ال يعني أن هذه املقرتحات قطعية؛ بل 

 ينبغي البحث عن االختيار األمثل بام يلبي أفضل تقديم للصورة التي يوحي هبا النص القرآين.

ر مرسوم وحكمة أن األحداث يف الكون ويف املجتمعات واألفراد متيض وفق قد الثالث:

يعلمها اهلل، ومن ثم فإن قص تلك األحداث بطريقة ما والرتكيز عىل تفاصيل وإغفال أخرى 

أيضا يقع ضمن حكمة اهلل يف هتذيب اإلنسان املتلقي بعد أن كانت تلك األحداث تربية 

لإلنسان الذي وقعت عليه؛ عقوبة له أو مكافئة له. كام أن من حكمته أن أساليب نظمه تقع 

من دائرة اإلعجاز القرآين الذي يتضمن البناء الصوري كأداة مهمة حمببه لدى اإلنسان ض

 .(64)ومؤثرة فيه

نعتقد أن السياق القرآين سواء يف سورة الفيل ويف مواضع أخرى بالقرآن الكريم،  الرابع:

ب ال يقيد املتلقي بتخيل صورة حمددة، بل يتيح له أن يتخيل صورة املوصوف حسب ما يتناس

 مع ثقافته وبام ال يتعارض مع النص القرآين.

 التحليل الصوري للسورة:

( يف املصحف الرشيف. وهي من السور القصرية، 105سورة الفيل هي السورة رقم )

   مكونة من مخس آيات، تقدم خالصة ما حدث يف املشهد األخري من قصة أصحاب الفيل. قال
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 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ُّ  ٹ 
ومما نراه يف هذه   َّ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

السياق القرآين قد اعتمد عىل استحضار املعادل املرئي لتقديم رؤية اآليات املباركات أن 

صورية عن ما حدث يف ذلك املشهد. وال شك أن هذا التقديم له حكمة إهلية يف جوانبها 

لة الستيضاح بعض الدالالت الصورية يف وفيام ييل حماواللغوية والصورية والفكرية وغريها. 

 السورة الكريمة.  

وإىل  -صىل هلل عليه وسلم-تبدأ السورة بتوجيه خطاب الوحي اإلهلي إىل النبي حممد 

.  يك ىك مك لك اك يق ىق يف الناس مجيًعا يف كل زمان ومكان. قال تعاىل: 
ومن هذه الدالالت، أن سؤال تعجب له دالالته املتعددة ومنها دالالته الصورية العديدة، 

اآلية الكريمة تقدم للمتلقي بعض املعلومات اخللفية األولية عن القصة، مثل، عنوان القصة 

)أصحاب الفيل(، وموضوعها )ماذا فعل اهلل هبم(، وفكرة القصة وهدفها )ومنها: التأييد 

ىل رد كيد أعدائه، اإلهلي، ورعاية اهلل للبيت احلرام ليبقى للناس مثابة وأمنًا، وقدرة اهلل ع

وعجز قريش واملرشكني عن محاية البيت احلرام، وعجز أهل الكتاب بجربوهتم وقوهتم عىل 

التعدي عىل حرمة الكعبة، وعربة ظاهرة لكل زمان ومكان، والتأكيد عىل عظمة احلادث، 

 فسؤال التعجب من احلادث يف بداية اآلية ينبه إىل داللته العظيمة(.

وىل للمتلقي باجلزء الذي سيتم تقديمه من القصة )النهاية(، وموضع كام أوحت اآلية األ

، ففعل اهلل بأصحاب كيف فعل ربك بأصحاب الفيلاإلشارة لذلك تأيت يف قوله تعاىل: 

الفيل كانت هناية قصتهم التي بدأت بانطالق جيش "أبرهة" من اليمن كام تشري الروايات يف 

  (65)تفسري ابن كثري وغريه.
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توحي اآلية األوىل بصورة ضمنية معلومات عن مكان وزمان القصة؛ فالسورة خترب كام 

بقصة تعرفها العرب، وهي قصة أصحاب الفيل الذين جاءوا هلدم الكعبة، وهي قصة مل يمر 

. واحلادث (66)عليها سوى بضع وأربعني سنة؛ إذ كانت هتيئة ملبعث النبي صىل اهلل عليه وسلم

شهوًرا عندهم، حتى إهنم جعلوه تأرخًيا. يقولون حدث كذا عام كان معروًفا للعرب وم

 . (67)الفيل

. تقودنا اآلية الكريمة إىل منظر عام هييئ َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ

ذهن املتلقي ومشاعره لإلدراك بتفاصيل املكان وبام حيتويه؛ حيث إن االقرتاب من املكان 

فيه من إتاحة املقدار املطلوب من التفاعل  وتفاصيله وأبعاده وما جياوره وما حييط به، فيه ما

عند املتلقي واستشعار احلدث واملكان والزمان. وهو ما يتحقق من خالل جمموعة املناظر 

 العامة الثابتة واملتحركة التي يتصورها املتلقي عن جيش "أبرهة" الكبري القادم هلدم الكعبة.

ن هتيئة ذهن . وفيه ما فيه م*. استفهام تقريريَّ رن مم ام  يل ىل ملُّ

املتلقي ليتصور سيطرة جيش أصحاب الفيل عىل املكان. كام تقدم اآلية معلومات إضافية عن 

خلفية احلادث مثل: سوء نية أصحاب الفيل ومكرهم. وفيها استباق بتقديم النتيجة وهي 

هزيمة أصحاب الفيل. ليأيت توضيح كيف حدثت اهلزيمة يف اآليات التاليات من السورة. ويف 

ا التقديم أحد أساليب الرسد الصوري التي تقدمه لنا سورة الفيل، واملتمثل يف تقديم هذ

 النتيجة ثم معرفة كيف متت تلك النتيجة بعد ذلك؟ 

 . تعبري دقيق لام يضمرونه من جريمة جتاه الكعبة.َّ  يل ُّ

. وكأن اآلية الكريمة تقرر تصوراتنا جتاه ما يريد َّرن مم ام  يل ىل مل ُّ

النص القرآين معاجلته، وهو جزء من هدف القصة كام أرشنا. فلعل اآلية فيها تذكري قريش 
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عىل حتطيم األقوياء. وهو  بضعفهم أمام أصحاب الفيل اجلبابرة، وتذكريهم بقدرة اهلل  

نص تقتيض أن يالمس املتلقي عظمة تذكري لإلنسان يف كل زمان ومكان. وكأن مدلوالت ال

جيش أصحاب الفيل وعتادهم وعدهتم ويالمسها عن قرب. كام يؤكد النص عىل هدف كبري 

ومكيدة كربى يريدون تنفيذها؛ ألن القرآن الكريم يستخدم األلفاظ واملعاين بدقة متناهية 

اب الفيل "كيدهم"، ويقدم الوصف املستحق للموقف حسب أاميته. حتى إن تسميتهم بأصح

يعزز قوهتم وجربوهتم. ففي تلك األزمنة كانت الفيلة من العتاد الذي ال تستخدمه إال القوى 

العظمى، فهي حتتاج إىل تدريب ومدربني مهرة، وحتتاج إىل إمكانيات لرعايتها واحلفاظ عليها. 

ناظر قريبة أو واملتلقي هنا حيتاج مناظر عامة ثابتة ومتحركة، وحيتاج أن يتنقل بنظره لريى يف م

متوسطة الفيلة التي تتقدم اجليش، ويالمس قوة العتاد والعدة، ويرى كثافة التجهيزات التي 

يتمتع هبا جيش أبرهة. فانتقال عني املتلقي لتتبع التفاصيل املرئية، يشد االنتباه، ويبني 

دماج مع العالقات بني املوجودات املختلفة، وحيقق التنوع الصوري، ويدفع باملتلقي لالن

 األحداث بشكل تلقائي.

لقد أعطتنا اآليتان؛ األوىل والثانية إحساًسا باملوضوع، والفكرة، واهلدف، واملكان، 

والزمان، واجلو العام، وتقودنا نحو استطالة النظر يف أصحاب الفيل لفهم قوهتم، وفهم ما 

األحداث، وما  جاءوا من أجله. فاملوقف يتطلب التعرف عىل اجلو العام الذي تدور فيه

تتضمنه ساحة احلدث من موجودات، والعالقة بني هذه املوجودات، من خالل جمموعة 

 املناظر العامة واملتوسطة والقريبة التي يتصورها املتلقي عن املكان الذي جيري فيه احلدث. 

وأطوال املناظر سواء كانت عامة أو متوسطة أو قريبة ختتلف يف مددها الزمنية حسب 

نظر وحسب احلالة التي ُيقدم فيها اليشء املنظور؛ فلكل نوع من أنواع املناظر وظيفة نوع امل
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يرتتب عليها بناء احلدث املعروض. يف حني أن اختالف حجوم املناظر يؤثر يف إدراك املتلقي 

 لتفاصيل املنظور ويتحكم يف مشاعره، ويفيد يف قوة اجلذب ملتابعة األحداث.  

ن ثمة مناظر عامة ومتوسطة وقريبة ألصحاب الفيل يتيحها قوله ويف اعتقاد الباحث فإ

؛ ألن َّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ تعاىل:

مالمسة حالة الغرور والعظمة يف وجوه أصحاب الفيل، واستعداهم البرشي والامدي الكبري 

يقتيض اقرتاب املتلقي من تفاصيل اجليش، لام لذلك كله من إحساس املتلقي باحلالة الشعورية 

التي كان عليها جنود جيش أصحاب الفيل، وكأننا شهدنا اللقاء، وكأننا نستشعر عن قرب 

 لعنجهية والتملك التي انتابت اجلنود. حالة ا

بعد اآليتني التمهيديتني؛ األوىل والثانية، يبدأ السياق القرآين يف استكامل ما حدث؛ حيث 

ستجيب الثالث اآليات املتبقية من السورة عىل:  كيف حدث رد كيد أصحاب الفيل؟ أي أن 

 املشهد قائم عىل مبدأ السبب والنتيجة.  

لسياق يتجه باملتلقي إىل السامء لرؤية الطري األبابيل، . اَّ ين ىن نن من زن ُّ

 ويتحقق ذلك باملنظر العام، وبزاوية فوق مستوى النظر.

. إن توجيه عني املتلقي إىل منظور حمدد )الطري األبابيل( َّ ين ىن نن من زن ُّ

 فيه ما جيعل املتلقي يدرك اليشء املراد رؤيته، ويستشعر أامية ما يرى، ويفهم عملية الرسد

القصيص؛ فكل منظر يقدم معلومات تضاف للمعلومات التي قدمتها املناظر السابقة. فمن 

خالل ترابط أجزاء املضمون الذي حيتويه كل منظر مع ما قبله وما بعده تنشأ عالقات برصية 

منتظمة تساعد املتلقي عىل تصور ما حيدث. فالعالقات بني املناظر، إما أن تكون عالقة سبب 

د فعل. ونتيجة، أو  عالقة سؤال وجواب، أو عالقة تسلسل انسيايب، أو عالقة فعل والَّ
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( أن مؤامرة أصحاب الفيل قد تم سحقها، 2، 1واملتلقي قد علم من خالل اآليتني رقم ) 

فكيف تم ذلك؟ هذا ما يريد املتلقي معرفته. وهذا ما ستقدمه بقية آيات السورة الكريمة. 

 ملرئي لسحق مؤامرة أصحاب الفيل.( تبدأ بالرسد ا3واآلية رقم )

هو  -هنا -. اإلرسال يعني انطالق اليشء ثم قدومه باجتاهنا، والرسولَّ وأرسل ُّ

الطري، ولسنا بحاجة ملعرفة موطن إقالع هذه الطيور؛ ألن أساليب الرسد الصوري كام تعلمنا 

االختزال، فيكفي و التكثيف عىل مبنية -احلارض العرص يف مستخدمة هي وكام–إياها السورة 

املتلقي أن يرى أرساب الطيور قادمة تشق عنان السامء باجتاه أصحاب الفيل ليستويف متطلبات 

فهم املشهد، وهو مشهد كاف لتحقق القصة أهدافها. وهذا االختيار الدقيق املكثف لبعض 

 تفاصيل األحداث هي إحدى أساليب الرسد الصوري التي تزودنا هبا سورة الفيل. 

ؤية الطيور األبابيل وهي قادمة ال حيقق االختزال املتقن لتفاصيل القصة فحسب، إن ر

بل إن احلركة الطبيعية للمنظور )الطيور( يف هذا املوقف تقتيض أن تقرتب الطيور باجتاهنا 

( 4)باجتاه املتلقي(؛ لكي تتم متابعة التفاصيل الالحقة، وهذا ما تم عندما جاءت اآلية رقم )

الطيور حلجارة السجيل. ومما نرى من حكمة يف بعض جوانب هذا الرتكيب، أنه متضمنه رمي 

يمنحنا معطيات عملية عن حركة اليشء املنظور داخل اإلطار الصوري اقرتاًبا عن عني املتلقي 

 أو ابتعاًدا عنه. ويف نفس الوقت يتصاعد الرسد املرئي بشكل سلس نحو فهم ما جرى.

منا أو عنا هلا انعكاساهتا النفسية عند املتلقي كنتيجة مبارشة  إن حركة االبتعاد واالقرتاب

للتطبيق الديناميكي احلركي الذي يتابعه املتلقي لليشء املنظور؛ فاقرتاب الطيور األبابيل يولد 

عند املتلقي الرتقب والسعي احلثيث ملعرفة ماذا سيحدث؟ وكيف سيتم احلفاظ عىل بيت اهلل 

 .*احلرام
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أو  احركة االقرتاب واالبتعاد بني املتلقي وبني اليشء املنظور )إنسانً  أضف إىل ذلك أن

( متثل أسلوًبا ممتًعا للعني وتنسجم مع التغيري املستمر لالنفعاالت املتباينة التي اأو مجادً  احيوانً 

يالمسها املتلقي؛ فقد يلمس املتلقي تكرًبا وعنجهية وغروًرا يف وجوه أصحاب الفيل يف بداية 

د، ثم يلمس ذالًّ وانكساًرا وهزيمة يف هناية املشهد، وهذا التناقض مهم لفهم احلدث املشه

 والتفاعل مع جمرياته والتأثر به.

، توجيه عني املتلقي من َّ ين ىن نن من زن ُّ ومما نتصوره يف قوله تعاىل:

املتلقي املنظر العام، ثم حركة العني وهي تراقب ما جيري من موقع ثابت؛ "ألن انقياد عني 

. وهنا ندرك بوضوح من الطريقة التي (68)ملتابعة حركة معينة داخل إطار الصورة يوحي بثباهتا"

يقدم هبا السياق القرآين هذا املشهد تنوع التكوين وتعدد حركات العني وتعدد حركة اليشء 

عه، وبالتايل املنظور، وكأننا نشهد حركة تراجع العني أو تقدمها، أو تقدم اليشء املنظور أو تراج

انتقال املنظر الصوري من منظر بعيد إىل متوسط ثم قريب أو العكس مستغلني املساحة التي 

أوجدها السياق القرآين لتصور ما حدث. فاملتلقي يرى الطري يف منظر عام )أو بعيد( ثم تبدأ 

نه. وهذا الطري باالقرتاب نحو املتلقي فيتحول املنظر العام إىل منظر متوسط فقريب فأقرب م

حيدث عندما يتحرك املنظور باجتاه املتلقي. وحيدث العكس عندما يبتعد املنظور عن املتلقي. 

ويف عرصنا احلارض تستطيع الكامريا حماكاة االقرتاب واالبتعاد من خالل حركة الدوليل 

 والزووم.

، َّ ين ىن نن من زن ُّوهكذا يمكن للمتلقي تصور املعنى صورًيا لقوله تعاىل:

مناظر متنوعة عامة ومتوسطة وقريبة للسامء والطيور واألرض، عىل نحٍو ما، يرى من خالل 

فيها املكان وأبعاده، ويتابع التفاصيل املرئية. فمثالً، يمكن للمتلقي تصور منظر عام يرى فيه 
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الطيور يف جو السامء خترتق الفضاء عىل شكل جمموعات منتظمة ومرتاصة وهي قادمة نحونا.  

ش جرار فيه فيلة يتقدمها فيل عظيم. وكأن السياق القرآين يقدم لنا توصيًفا وعىل األرض جي

دقيًقا لام يسمى "اللقطة األمامية" يف أدق تعبرياهتا. وهناك فرق يف استخدام اللقطات املأخوذة 

 من أمام اليشء املنظور واللقطات املأخوذة من خلفه.

مناظر أكثر قرًبا، يرى فيها بعض كام يتيح سياق اآلية مساحة للمتلقي للتنقل إىل 

التفاصيل املرتبطة باحلدث، كأن يرى الطيور فرادى ومجاعات يف جمموعات منتظمة ومرتاصة 

تشق طريقها يف الفضاء بكل ثقة. ويمكن تصور حركة انقضاض مجاعات الطيور مجاعة تلو 

تصور اختصاص  مجاعة مع تلبد السامء نظرا لكثافتها وتتابعها، ويف لقطة االنقضاض يمكن

 طري أو جمموعة منها بفرد أو جمموعة منهم وهو مشهد يوحي بالرهبة.

وهكذا نلحظ أن السياق القرآين يف هذا املشهد يقود عني املتلقي يف حركة مستمرة وهي 

تتتبع قدوم الطيور األبابيل، ثم دخوهلا أرض املعركة، ثم متابعة رميها حلجارة السجيل، 

ردة فعل أصحاب الفيل جتاه ما تقذفه الطيور، وسقوط اجلنود واحًدا تلو وإصابتها ألهدافها، و

اآلخر، ومتابعة استمرار املعركة بني الطيور األبابيل وأصحاب الفيل حتى حتقق هالك 

 أصحاب الفيل.

إن استشعار املتلقي قوة جنود اهلل تقتيض اقرتاب املتلقي من الطيور األبابيل يف مناظر 

متوسطة وقريبة، ويف نفس الوقت ملالحظة سالحها الفعال الذي ستستخدمه يف املعركة. إن 

معايشة احلدث وفهمه تتطلب التهيئة له وفهم بعض تفاصيله. كام أن إثارة املتلقي وحتفيز حالة 

تطالع لديه يتطلب رؤيته للطري األبابيل وهي حتمل كرات صغرية، فيزداد رغبة يف حب االس

معرفة ماذا حتمل الطري؟ وماذا ستصنع هبذه الكرات الصغرية؟ وهل هي قادرة عىل تغيري 



 
 
 
 

87 
 

  
 

 أ.م.د.علي أمحد اليزيدي احلاوري

جمريات األحداث هبذا احلمل الصغري جدا؟! إن حتفيز حالة الرتقب وإثارة التساؤالت ثم 

دق وأمانة وواقعية يف سياق الرسد الصوري هي إحدى أساليب البناء املفاجئة عند املتلقي بص

 الصوري التي تقدمها لنا سورة الفيل. 

. وكأن عني املتلقي أمام مناظر متنوعة يرى فيها املتلقي َّ ني مي زي ري  ٰى ُّ

الطيور األبابيل يف منظر متوسط وهي خترتق جو السامء، ثم تنتقل عني املتلقي إىل منظر أقرب 

يف أطراف مناقريها أو ممسكة حلجرين يف  *يها أحد الطيور وهي حتمل حجارة من سجيليرى ف

خملبيها، لينتقل إىل منظر آخر عام ملكان املعركة وقد احتشد فيه جيش كبري، والطيور تقرتب 

 أكثر فأكثر.

. إن ناتج مساحة َّ  حئ جئ يي ىي ُّ َّ ني مي زي ري  ٰى ُّ

الكريمتني، جيعل املتلقي يتصور الطيور وهي تدنو من أفراد التصور املتاح من جتاور اآليتني 

اجليش بشكل جيعل من استهداف الطري املحلق يف السامء للفرد املوجود عىل األرض يتم وفق 

 خطة حمكمة، بحيث تصيب حجارة السجيل املقذوفة من الطري الفرد بشكل دقيق.

 املعركة )الطيور األبابيل إن حالة تبادل النظرات التي يتخيلها املتلقي بني طريف

وأصحاب الفيل(، فالطيور تأخذ مواقعها يف أرض املعركة، وتصوب سهامها )حجارة 

السجيل( من السامء بدقة متناهية صوب أصحاب الفيل، وأصحاب الفيل بعضهم ينظر إىل 

السامء، وبعضهم يف حالة ختبط ودهشة، وبعضهم يسقط عىل األرض. واملتلقي يتنقل بنظره 

رة نحو السامء )نحو الطيور(، وتارة نحو األرض )نحو أصحاب الفيل(. إن تبادل النظرات تا

العكسية بني الطيور وأصحاب الفيل هو تطبيق للمناظر العكسية بني طريف الرصاع، وهذا 

الرتكيب يبني عالقة تقابلية هلا القدرة عىل تنويع املناظر، وتغيري مواقع أقطاب الرصاع، وجيعل 
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من أطراف الرصاع مركز اهتامم يف كل منظر بالتناوب، وهذا يمنح املتلقي إحساًسا كل طرف  

بالتأثري املتبادل، وتتأكد حتمية التجاذب والتقابل وااللتقاء بني أطراف الرصاع. وقد يتطلب 

بني حني وآخر لقطة تشتمل الطري وتساقط احلجارة وسقوط أفراد اجليش رصعى تعبث الرياح 

 لثياب يف هيئة جتعلهم كعصف مأكول وفًقا للتعبري القرآين.بام عليهم من ا

وهكذا يدرك املتلقي احلدث من خالل جمموعة املناظر املتنوعة املتجاورة املرتابطة يف 

سياق متصل وموحد. وسياق املناظر ومعانيها يتضح من خالل ارتباطها بام قبلها وما بعدها 

ر املشهد ترتبط بعالقة عضوية يف وحدة متكاملة أي من خالل عالقاهتا التجاورية. فكل مناظ

وصلة وثيقة قدمت احلادثة كام وقعت يف مساحة زمنية حمدودة وبأسلوب شيق. فاملناظر 

املتعاقبة واملتنوعة األحجام واملحتوى، تعرب عن املعنى املراد توصيله، وجتعل املتلقي يتفاعل 

 تفاعالً عميًقا مع األحداث والشخصيات.

بنا من املنظور، فعندما نحتاج َّ حئ جئ يي ىي ُّ . كأن النص القرآين يقرِّ

لفهم احلال التي صار إليها أفراد اجليش الغازي وجمموعاته بعد رمي احلجارة عليه؛ فإما أن 

تتحرك عني املتلقي أفقًيا الستجالء املكان والتجوال فيه، فيتبني للمتلقي ما حصل ألجساد 

و مرتفع ثم تنخفض قليال قليال حتى تتجول بني جيش أصحاب الفيل، وإما لقطة من عل

 الرصعى. 

إن املعجزة العظيمة التي يقدمها السياق القرآين يف سورة الفيل تكشف عن قيام طيور 

خاصة بحمل أحجار حتمل مواصفات خاصة للقيام بمهمة خاصة. وهذا حيتاج من املتلقي أن 

ارة السجيل. وتفحص طريقة القذف، يتفحص بنظره املكان، والطري وما حتمله الطري من حج

ويتحقق من اإلصابة، ويتحقق من ردة فعل أصحاب الفيل. وهذا كله حيتاج إىل مناظر متنوعة، 

 وحركة مزدوجة لعني املتلقي، ولليشء املنظور.
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(، والفعل "ترميهم" يف اآلية 3هذه احلركة نالحظها مع الفعل "أرسل" يف اآلية رقم )

لقي ترقب حركة الطري يف جو السامء، وترقب الطري وهي ترمي. (. وكأن عني املت4رقم)

وحركة اليشء املنظور أو حركة العني ملتابعة املنظور، تعمل عىل نقل القصة من جزء إىل جزء 

آخر )تطوير األحداث(، كام أهنا جتعل املتلقي يتفاعل عقلًيا وعاطفًيا مع احلدث؛ ألن "املظهر 

من خالل حركة العني ركن رئييس يف اكتساب الصورة ملعناها  احلركي يف مضامني املنظور أو

 . (69)احلقيقي"

. اآلية الكريمة جتعل املتلقي يستشعر هزيمة أصحاب َّ  حئ جئ يي ىي ُّ

ا وصغرهم أمام الطيور الصغرية. وقد يكون من جوانب احلكمة فيام نرى جعل  الفيل برصيًّ

من خالل املناظر العامة واملتوسطة الثابتة املتلقي حيس بسطوة الطيور األبابيل عىل املكان، 

واملتحركة للفيلة وأفراد اجليش وهم يتخبطون يف املكان. ففي سيطرة الطري األبابيل عىل املكان 

 تقابل مع سيطرة أصحاب الفيل عىل املكان الذي ربام شعر به املتلقي يف بداية السورة.

واملدمرة التي تلقاها . إن الرتكيز عىل النتيجة املفاجئة َّ  حئ جئ يي ىي ُّ

أصحاب الفيل ال يظهره إال املناظر املتوسطة والقريبة؛ فاملناظر القريبة واملتوسطة هي التي 

 حتقق االندماج بني املتلقي وبني ما يراه أمامه. 

 يي ىيُّ. َّ ني مي زي ري  ٰى ُّفالسياق القرآين يف قوله تعاىل:
حيدد الفعل والنتيجة بشكل متتابع. ويتحقق التجسيد املرئي للسياق القرآين يف . َّ حئ جئ

هاتني اآليتني الكريمتني، من خالل املناظر املتوسطة والقريبة للفعل ورد الفعل. أي منظر 

متوسط للطري تقذف حجارة السجيل، يقابله منظر متوسط يرى فيه املتلقي أحد أصحاب 

قذوف. ثم منظر آخر متوسط أو قريب يرى فيه طرًيا آخر يصوب نحو الفيل يقع عليه احلجر امل

 اهلدف، ويقابله منظر متوسط أو قريب جلندي أخر يصاف بمقذوف آخر، وهكذا. 
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وبإمكان عني املتلقي أن تتنقل بني مناظر متوسطة وقريبة ترى فيها وجوه بعض أفراد  

م الذاهلة، أو ترى بعض اجلنود اجليش املندهشة وهي تنظر إىل األعىل، أو ترى بعض عيوهن

حلظة اإلصابة. وهي كلها مناظر انتقالية من حالة إىل أخرى داخل املشهد الواحد، ويمكن أن 

ختتلف زاوية التقاطها أو املسافة، وكذلك حجم )الكادر( أو اإلطار، وباختالف التفاصيل؛ 

م املنظر خيتلف فيمكن أن حتتشد الصورة باألشخاص، أو بشخصني، بمقتىض احلال. وحج

 بحسب املوقف والسياق وبام ينسجم مع ما ُيراد ايصاله إىل املتلقي من دالئل وإشارات. 

كام يتيح السياق القرآين للمتلقي أن يقرتب أكثر فأكثر بمنظر قريب متحرك يالمس فيه 

أجساًدا مشوهة وأخرى ميتة. فكشف مثل هذه التفاصيل جيعل املتلقي يستشعر اجلو النفيس 

ملتشابه بني جنود جيش أصحاب الفيل. واملتلقي سيشعر هبذا االنفعال من خالل عدد من ا

املناظر القريبة لبعض أجساد أصحاب الفيل. فاملناظر القريبة هي أداة مناسبة لنقل مشاعر حالة 

اليشء املنظور إىل املتلقي. ليتضح من الصورة ذهاب ما كانوا عليه من األهبة والزخرف والقوة 

دثار ما محلوه من املظاهر، وبىل ما لبسوه من العتاد، أصبحوا ال ُيرهبون و ال يرجى منهم وان

 يشء، أي أهنم  أصبحوا منعدمي النفع، وهذا يتناسب مع التشبيه بالعصف املأكول.

أضف إىل ذلك أن عني املتلقي عندما َترُقب يف منظر قريب األجساد الذابلة أمر هيم 

سية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن رؤية املتلقي ملوضع إصابة املتلقي بالدرجة األسا

حجارة السجيل أجساد أصحاب الفيل وأثرها فيهم التأثري الرسيع املزلزل، من مستوى رؤية 

عني املتلقي فيه حتقيق االندماج بني املتلقي واحلدث ومعايشة شخصياته. ويف ذلك كله ما فيه 

كيد أعدائه بصغري  من جنوده )الطيور(، ال سيام بعد أن تكون  عىل رد من تأكيد قدرة املوىل 

الصور قد عرضت لنا حالة التأهب واالستعداد املتكامل الذي كان يتمتع به ذلكم اجليش. 

 وهذه هي بعض األهداف املطلوبة من هذا املوقف. 
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 استخالصات:

نلحظ أن يف آيات السورة تنوًعا يف مراكز االهتامم، فأحياًنا يقود السياق القرآين عني  -1

(. 2(، واآلية رقم )1املتلقي إىل تركيز النظر عىل أصحاب الفيل، كام يف اآلية رقم )

(. 3وأحياًنا يقود السياق القرآين عني املتلقي ملتابعة الطيور األبابيل، كام يف اآلية رقم )

ا يتيح السياق القرآين مساحة أكرب للمتلقي للتنقل بنظره بني متابعة أصحاب وأحيانً 

(. والتنويع يف مراكز االهتامم وخاصة بني 4الفيل والطيور األبابيل، كام يف اآلية رقم )

أطراف الرصاع يبني عالقات تقابلية تشعر املتلقي بقوة أطراف الرصاع، كام أن 

ي إحساًسا بالتأثري املتبادل بني األطراف. وهذه من العالقات التقابلية متنح املتلق

 األساليب التي تزودنا هبا سورة الفيل. 

حفلت السورة بالتقابل؛ التقابل أو التباين جيده املتلقي بشكل ضمني وربام لإلعراب  -2

( من معلومات عن أصحاب الفيل 2، 1عن التباين بني ما قدمته اآليتان رقم )

واستعدادهم القتايل البرشي والامدي الكبري هلدم بيت اهلل احلرام، وبني ما آلت إليه 

(. كام جيد املتلقي التباين بني هالك أكرب حيوان من 5، 4، 3النتيجة يف اآليات رقم )

 ذوات األربع )الفيل( بواسطة حيوان صغري )الطري(. فالتناقض يصنع التوتر يف منتهاه. 

جتزئة احلدث يف هذا املشهد و تنقل عني املتلقي من مركز اهتامم إىل آخر ملتابعة حركة   -3

بعة ردة فعل أفراد اجليش ثم تناثر اجليش وحركة الطيور وقذف الطيور للحجارة ومتا

قطاعات ذلك اجليش املتامسك الكبري، يقدم لنا ثالثة أساليب للرتكيب والبناء 

الصوري، هي: أسلوب تغيري مراكز االهتامم، وأسلوب تنقل حركة العني من منظور إىل 

 آخر، وأسلوب جتزئة احلدث.
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ارة عن جمموعة من األحداث املضامني الصورية التي تقدمها السورة الكريمة هي عب  -4 

املجزأة التي تقدمها املناظر الثابتة أو املتحركة املرتبطة واملتآرصة مع بعضها شكلت بنية 

املشهد، وتراقبها عني املتلقي بشكل متتابع. وانتقال عني املتلقي من منظور إىل منظور 

االستمرارية هو الذي حيقق  -من حيث املبدأ -آخر هو تغيري للمنظر، وتغيري املنظر

 الرسدية الصورية. وهذا أحد أساليب الوصل والرتكيب التي تزودنا هبا سورة الفيل. 

جاء أسلوب العرض املتسارع للسبب والنتيجة يف سورة الفيل، مع ما يتضمنه من تتابع   -5

حركي رسيع لألفعال وردود األفعال، إىل حتقيق االستمرارية الذهنية عند املتلقي يف 

 منتهاها.

داعية اللغة الصورية عند مستوى الرؤية، فعني املتلقي وهي تتابع تفاصيل احلدث، إب -6

مثل: قدوم الطري األبابيل، ورمي الطري حلجارة السجيل، وردة فعل أصحاب الفيل أثناء 

رمي احلجارة عليهم، وحاهلم بعد اإلصابة؛ كل ذلك يقتيض من املتلقي تعديل زاوية 

 أرض املعركة، حتى يبقى اليشء املنظور ظاهًرا للعيان. الرؤية وهو يتصور ما حيدث عىل

 يؤدي إىل تغيري حجم املنظر.  -حتاًم  -وتغيري زاوية الرؤية

إن تغيري االجتاه من زاوية إىل أخرى حيقق عملية النظم والتتابع، وال نستطيع احلكم عىل 

يف تسلسل مستمر. ولكل ما جيري إال من خالل التتابع بني أكثر من منظر وبني أكثر من زاوية 

مستوى رؤية سواء أكان يف مستوى النظر، أو فوق مستوى النظر، أو حتت مستوى النظر 

وظائف ويستجيب هلا املتلقي بشكل تلقائي؛ من خالل احلالة الشعورية لديه جتاه شخصيات 

ًرا خمتلف األحداث، وجتاه ما يتضمنه املنظور عموًما؛ فرؤية املنظور من زاوية معينة يوّلد شعو

 عن شعورنا جتاه املنظور عندما نراه من زاوية أخرى.
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  ٰى ُّ تعاىل: قوله من -برصًيا–ويف نفس سياق تغيري زاوية الرؤية فإن الظاهر
، يقتيض أن يرفع املتلقي نظره إىل السامء لريى الطيور األبابيل وهي َّ ني مي زي ري

، وهذا يقتيض أن يدنو املتلقي َّ  حئ جئ يي ىيُّ ترمي احلجارة. ثم يأيت قوله تعاىل:

بزاوية حتت مستوى النظر لريى إصابة الطيور األبابيل ألهدافها عىل األرض من خالل األثر 

املتحقق يف هالك اجليش. واختيار زاوية رؤية العني للمنظور واالنتقال من مستوى رؤية إىل 

 ها. آخر له أثر مهم يف زيادة فهم املتلقي وانجذابه لألحداث ومتابعت

أضف إىل ذلك أن التغيري املستمر يف زاوية الرؤية وفق حاجة املوقف حتقق مقتضيات 

استمرارية التفاعل والتجاذب بني طريف الرصاع )أصحاب الفيل والطري األبابيل( من جهة، 

 وبني املتلقي وبني ما يشاهده عىل األرض من جهة ثانية. 

من خالل توجه املتلقي بنظره يمينًا أو  -أيًضا-وتتجسد زوايا الرؤية يف سورة الفيل

يساًرا ملالمسة تفاصيل أخرى تتعلق بالفيلة وتتعلق بالشخصيات وانفعاالهتا وحركاهتا 

ونظراهتا نحو بعضها البعض بزاوية يف مستوى النظر. وربام يتجه بنظره مرة ثانية إىل السامء 

نحو أصحاب الفيل )زاوية فوق  ليتابع الطيور األبابيل وهي تلقي مزيًدا من حجارة السجيل

مستوى النظر(. وقد يتجه بنظره إىل األرض أسفل لريى جثًثا ذابلة )زاوية حتت مستوى 

النظر(. وهكذا يستمر رؤية تفاصيل احلدث من خالل زوايا متنوعة، تعكس شعوًرا معينًا عند 

ة حتت مستوى النظر(، املتلقي جتاه املنظور. هذا الشعور قد حيمل أحياًنا معنى اهلزيمة )زاوي

وقد حيمل معنى الثقة )زاوية فوق مستوى النظر(، وقد حيمل معنى حمايًدا )زاوية مستوى 

 النظر(.

وما نستنتجه من هذا الرتكيب البرصي الفريد أن ثمة حركة مستمرة لعني املتلقي يف 

حتياجات املوقف. اجتاهات خمتلفة تتم بانتظام ملتابعة التفاصيل، تتم بزوايا رؤية تتوافق مع ا
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وقد تكون حركة عني املتلقي طوعية من املتلقي، وقد تكون ناجتة عن حترك شخصيات احلدث  

 فيضطر املتلقي ملتابعتها.

إن التغيري املستمر للزوايا التي يتيحها السياق القرآين للمتلقي يف سورة الفيل ملتابعة 

وطريقة التنقل بني املناظر، تفاصيل ما حدث يف املشهد األخري من قصة أصحاب الفيل، 

ا، وقدم لنا أسلوًبا من  وتقابل املناظر وتنوعها، كل ذلك منح املشهد تدفًقا حركيًّا تصاعديًّ

 أساليب البناء الصوري يتعلق بالزوايا واستخداماهتا.

دقة الرتكيب اللغوي؛ فألفاظ اجلمع التي تضمنتها سورة الفيل، مثل، "أصحاب"،  -7

ترميهم"، "فجعلهم"؛ فإن ألفاظ اجلمع توحي فيام نرى من الناحية "كيدهم"، "عليهم"، "

الصورية إىل مناظر عامة. وعىل األغلب تتحقق الرؤية اجلامعية جليش أصحاب الفيل، 

والطيور باملناظر العامة. واملناظر العامة تتبعها مناظر تفصيلية متوسطة وقريبة تلبي حاجة 

تتيح مساحة أكرب للتنقل ومتابعة التفاصيل املتعلقة املتلقي لفهم املوقف. فألفاظ اجلمع 

بأصحاب الفيل، واملتعلقة بالطري األبابيل، ومتابعة الفعل ورد الفعل. وهذا الفهم يوحي 

 إليه السياق القرآين يف السورة بشكل ضمني وأحياًنا بشكل مبارش.

حتتاج مدة زمنية أطول ولام كانت ألفاظ اجلموع جتسدها مناظر عامة، فإن املناظر العامة 

ملتابعة التفاصيل التي يتضمنها املنظر. وكام هو معروف أن مناظر )لقطات( اجلموع تتطلب 

بعدها مبارشة مناظر متوسطة وقريبة ملتابعة التفاصيل التي حيتاجها املتلقي لفهم ما تتضمنه 

امة غري مفهومة مناظر اجلموع، ولفهم املوقف املعروض أمامه، وإال صارت تلك املناظر الع

التفاصيل. بمعنى أن املناظر العامة ال متكن املتلقي من احلكم عىل املوقف الذي يراه، وال متكنه 

من التفاعل والتأثر بام جيري أمامه، أو بام يتصوره يف ذهنه؛ ألن هذه اخلاصية ال توفرها إال 

 املناظر التفصيلية )القريبة واملتوسطة(.
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، يف هناية فجعلهم كعصف مأكولدينا جميء قوله تعاىل: ومما يعزز هذا القناعة ل

السورة )هناية املشهد أو هناية املوقف(. فكأن اآلية الكريمة تقرب املتلقي من أصحاب الفيل 

يف مناظر أقرب ليكتشف تساقطهم. ثم مناظر أكثر قرًبا تكشف كيف حتولت أجسادهم 

فيها من املرونة ما جيعل املتلقي يتخيل كالعصف املأكول. وبام أن أساليب البناء الصوري 

املوقف من خالل أكثر من تصور، فإن لفظ اجلمع هنا يمكن أن يتضمن مناظر جتمع أكثر من 

شخصية )منظر ثنائي أو ثالثي( لتتحقق الرؤية اجلامعية ملجموعة احلارضين يف احلدث أو جلزء 

ذي نسمعه بلفظ اجلمع( والصورة منهم. ومما يراه الباحث أن حتقيق التزامن بني الصوت )ال

)التي يتخيلها املتلقي( يتطلب منظًرا جيمع بني أكثر من شخصية. فالسياق القرآين سواء يف 

القصة هنا أم يف قصص أخرى ال يقيد املتلقي بتخيل صورة حمددة بل يتيح له أن يتخيل صورة 

ين. إطالق القدرات املوصوف حسب ما يتناسب مع ثقافته وبام ال يتعارض مع النص القرآ

 التخيلية لدى املتلقي. 

وألفاظ اجلمع تعكس معنى القوة والبأس، وتوحي بالتعميم، نحو أصحاب الفيل 

والطري األبابيل. ففي ألفاظ اجلمع ما فيها من معنى ضمني بأن أصحاب الفيل يتشاركون 

 اهلدف املتمثل يف هدم الكعبة، ونفس األمر ينطبق عىل الطري األبابيل.

قدم السياق القرآين واقًعا حقيقيًّا افرتاضيًّا للمشهد األخري من قصة أصحاب الفيل،   -8

هذا الواقع االفرتايض الذي يقدمه السياق القرآين لألحداث هو واقع حقيقي، لكننا نسميه 

افرتاضيًّا ألنه يتيح للمتلقي ختيل ما حدث بناًء عىل العالقات القائمة التي شكلتها أجزاء 

رآين يف ذهن املتلقي؛ بناًء عىل ما لدى املتلقي من خمزون معريف وسعة أفق النص الق

 تساعده يف وضع تصور للزمان واملكان واألفعال التي تضمنها ذلك املوقف.
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يمكننا القول: إن الرتتيب املتقن للمناظر املعروضة التي قدمها السياق القرآين يف سورة  

اط املعاين الكامنة والظاهرة يف املناظر املتجاورة. ويمنح الفيل، يمنح املتلقي القدرة عىل استنب

املشهد احليوية واحلركة، وحيقق االستمرارية الذهنية عند املتلقي لربط األحداث واملواقف 

املختلفة املعروضة أمامه، ومعرفة العالقات السببية بينها. وهكذا تتواىل املناظر التي تعرض 

ضامني الرسدية الصورية، مما جيعل العمل الصوري أكثر تأثرًيا األحداث املتالحقة املطورة للم

يف املتلقي؛ ألنه يتفاعل عقلًيا وعاطفًيا إزاء ما يراه أو يتصوره. وبذلك تكون سورة الفيل قد 

أرست أساليب لغة الصورة يف أعىل تطبيقاهتا. بعض هذه األساليب تضمنتها هذه الدراسة 

 ليب حتتاج إىل مواصلة البحث والدراسة والتأصيل. املحدودة، وكثرًيا من هذه األسا

 اخلامتة والنتائج:

)لغة  الصوري بالبناء تتعلق هامة بأساسيات تزودنا -ظاهر هو فيام–سورة الفيل -1

قدمت لنا الصورة(، وقد أوضحت لنا كيفية توظيف هذه األساليب لتقديم املعاين. ف

وأزماهنا، والعالقات التجاورية وحجوم املناظر أساليب متنوعة للتكوين الصوري، 

والتبادلية للمناظر، ومعطيات احلركة، وزوايا الرؤية، ومراكز االهتامم، وتكثيف 

. وأساليب برصية أخرى حتتاج ملزيد من األحداث، وكيفية التعامل مع الزمان واملكان

الدراسة والتأصيل العلمي؛ ألن األسلوب الذي انتهجه القرآن الكريم يف تقديم 

تصال الصوري حيوي عنارص ذات طاقة إحيائية يعجز اإلنسان عن إدراكها بشكل اال

 مكتمل دفعة واحدة.

جمموع هذه األساليب الصورية نقلت للمتلقي املشهد األخري من قصة أصحاب الفيل  -2

بواقعه وجمرياته وكأنه شاهد عليه. وساعدت املتلقي يف متابعة أحداث املشهد بشكل 

إىل جزء أكثر تأثريا، وأوصلت األفكار والعواطف تصاعدي من جزء مؤثر 
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واألحاسيس واالنفعاالت بشكل جذاب، وقربت املعنى املراد فهمه بطريقة برصية 

 مشوقة.

أساليب الرسد الصوري ظاهرة واضحة يف القرآن الكريم، وهذه األساليب مهمة  -3

سامية، ومقاصد لتقريب املعنى للمتلقي والتأثري فيه، والرسد الصوري جاء ألهداف 

بليغة، واشتمل عىل أرسار ودقائق، ترتك يف النفس جمااًل ملحاولة قراءات علمية جديدة 

 ال حدود هلا.

صياغة القص للمشهد األخري من قصة أصحاب الفيل بطريقة مرئية خاصة، والرتكيز  -4

عىل تفاصيل وإغفال أخرى، يقع ضمن حكمة اهلل يف هتذيب اإلنسان املتلقي، ولكي 

 اإلنسان أساليب النظم الصوري كأداة مهمة حمببه لدى اإلنسان ومؤثرة فيه. يعلم

سورة الفيل تعلم اإلنسان يف العرص احلارض الرؤية العلمية اخلاصة بحقل األشياء  -5

املرئية لكيفية نقل ومعاجلة الواقع احلقيقي إىل عامل الشاشة بصدق وأمانة، وبدون 

ائع، أو املبالغة يف تقديمها، وبدون االعتامد عىل مّد االعتامد عىل اخليال، أو تغيري الوق

 الزمان الذي حيطم استمرارية جريان احلدث الواقعي.

هناك توافق بني مع ما تضمنته سورة الفيل من أساليب برصية وأساليب الرسد  -6

الصوري يف العرص احلديث )أساليب بناء الصورة يف العرص احلديث(؛ وهذا ال 

لنص القرآين بالقدسية واإلعجاز واإلنجاز املتجدد، وبطريقة يتعارض مع احتفاظ ا

النظم، والتكامل التام، يف تركيبه وتناسقه الشكيل واللغوي واإليقاعي واللفظي 

 واملعنوي. 
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 :التوصيات 

إجراء دراسات معمقة للكشف عن ما يزودنا به القرآن الكريم عن لغة الصورة؛  -1

واستخداماهتا لكي تصبح "لغة برصية جديدة"، للمساعدة يف تطوير هذه األساليب 

شأهنا شأن اللغات املنطوقة واملكتوبة، وهي يف طريقها لتحقيق ذلك؛ ألهنا بالفعل لغة، 

بل هي لغة العرص، لكن نظامها الشفري اليزال مفقودا وحيتاج إىل جهود بحثية مضنية 

 لدراسة أساليبها ومنطلقاهتا ومداخلها.

مجاعية من متخصصني يف علوم شتى، فنحن نعيش عرص تكامل تنظيم جهود بحثية  -2

العلوم وتداخل التخصصات. وتفسري القرآن الكريم حيتاج ألهل كل التخصصات 

العلمية، ليكتشفوا بعض أرسار القرآن، لام فيها من إضافات علمية وحياتية تسهم يف 

 مواجهة متطلبات العرص وحتدياته.

رض النص القرآين، وفًقا لضوابط ال خترج بالبحث إىل توظيف املناهج احلديثة يف ع -3

 الشطط والقول يف كالم اهلل بام ليس فيه. 

 

 اهلوامش:

 .7نحو قراءة نصية يف بالغة القرآن واحلديث:  (1)

م، متاح عىل: 23/3/2004املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ديب،  (2)

http://aljazeera.net م.2016/ 6/ 22. تاريخ الدخول 

 .19: أنامط الرواية العربية احلديثة (3)

 .1: لغة اجلسد يف القرآن الكريم (4)

http://aljazeera.net/
http://aljazeera.net/
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(5) .张会军/著,电影摄影画面创作，中国电影出版社，北京2001，第

二次刷，260 – 280页. 

 .167املسلسالت التلفزيونية العربية والصينية: دراسة حتليلية مقارنة للشكل واملضمون،:  (6)

 .174بلقطة:  اإلخراج لقطة (7)

 م.2019/ 21/10عني عىل الشاشة،. تاريخ الدخول  (8)

 .170اإلخراج لقطة بلقطة:  (9)

 .93دينامية الفيلم:  (10)

 .91املصدر سابق:   (11)

 .22 -13قواعد أساسية يف فن اإلخراج التلفزيوين والسينامئي:   (12)

 .29املصدر السابق:  (13)

 .168اإلخراج لقطة بلقطة:  (14)

 .47قواعد أساسية يف فن اإلخراج:  (15)

 .38املصدر سابق:  (16)

 .43اللغة السينامئية:  (17)

 ينظر: (18)

 .24فهم السينام:  -

 .48 -43قواعد أساسية يف فن اإلخراج:  -

 .45املصدر السابق  (19)

 .181اإلخراج لقطة بلقطة:  (20)

 .181املصدر السابق،  (21)

 .52قواعد أساسية يف فن اإلخراج:  (22)

 .180اإلخراج لقطة بلقطة:  (23)
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 .96اإلخراج السينامئي:  (24) 

 .43السينامئية: اللغة  (25)

 . بترصف.72قواعد أساسية يف فن اإلخراج  (26)

 .172اإلخراج لقطة بلقطة:  (27)

 .102التكوين يف الصورة الفلمية:  (28)

 .25 - 24الفيلم وفنون التلفزيون:  (29)

 .102التكوين يف الصورة الفلمية :  (30)

 .102 - 101دينامية الفيلم :  (31)

 .85نظرية الفيلم:  (32)

 .102التكوين يف الصورة الفلمية: (33)

 .71اعد أساسية يف اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين: قو (34)

 .137كيف تتم كتابة السيناريو:  (35)

 .19قراءات خاصة يف مرئيات األفالم املرصية:  (36)

(37) 张会军/著,电影摄影画面创作，中国电影出版社，北京2001，第

二次刷，260 – 280页. 

 .280 260اإلبداع الصوري يف تصوير األفالم: 

 .170اإلبداع الصوري يف تصوير األفالم: (38)

 .48 :فنًاالسينام  (39)

 .172اإلخراج لقطة بلقطة:  (40)

 .خالصة الدراسةالصورة الضوئية كوسيلة للتعبري الدرامي:  (41)

 .260اإلبداع الصوري يف تصوير األفالم: (42)

 .74 قواعد أساسية يف اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين:  (43)
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 .52دينامية الفيلم: (44)

 .171 :الداللة يف التلفزيون يف عرص العوملة (45)

 .38دينامية الفيلم: (46)

 .271-169 الداللة يف التلفزيون يف عرص العوملة، (47)

 .139جاذبية الصورة:  (48)

 .43دينامية الفيلم: (49)

 .36املصدر السابق: (50)

 .210املسلسالت التلفزيونية الصينية والعربية دراسة حتليلية مقارنة للشكل واملضمون :   (51)

 .309املعجم الفلسفي املخترص: * 

 .52دينامية الفيلم: (52)

 .43املصدر السابق: (53)

 .77 -76قواعد أساسية يف اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين:  (54)

 .166 - 163دينامية الفيلم:  (55)

 .    139 -135جاذبية الصورة:  (56)

 .204اإلخراج لقطة بلقطة:  (57)

 .عني عىل الشاشةموقع  (58)

 .66 - 61دينامية الفيلم: (59)

 .61املصدر السابق: (60)

 ما، يضطر املخرج لتكرار نفس اللحظة الزمنية لكي يراها املُتفرج،  لقطة لسيارة تصدم رجال

 ويتعامل معها، ألهنام حدثتا يف وقت واحد.

 .56 - 53دينامية الفيلم:  (61)

 .59 - 58املصدر السابق:  (62)
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 .أي أمل يضل كيدهم فلم يبلغ غايته وهدفه 

  البيت احلرام غري مذكور يف السورة، لكن قصة أصحاب الفيل كانت معروفة عند أهل مكة وعند
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