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رب العاملني ،وإذا تع ّددت أساليب البيان يف
نص معجز على مجيع املستويات ّ
الشكليّة واملضمونيّة باعتباره كالم ّ
النص القرآنّ ّ
ّ
مرة كشف وجوه إعجازه ،وبيان أسرار نظمه.
ّ
كل ّ
النص القرآنّ فقد تع ّددت معها مناهج البحث وال ّدراسة ،اليت حاولت وحتاول يف ّ
القصة القرآنيّة ملمحا من مالمح ذاك اإلعجاز.
ويف هذا اإلطار ّ
تعد ّ
السورة الواحدة ،كما نعثر عليه يف
إ ّن الذي يتدبّر القرآن يرى أنّه اعتمد على أسلوب ّ
القص بشكل كبري ،حيث أفردت له ّ
جمرد
السور .وعلى العموم فقد ارتبط القصص القرآنّ باإلخبار عن أحوال األمم املاضية و ّ
السابقة .ولكن هذا ال يعين ّأّنا ّ
النبوات ّ
ثنايا ّ

جمرد إمتاع للنفوس ،أل ّن غايتها هي إمعان التّ ّأمل وأخذ العربة قصد اهلداية ،ممّا جعلها
سرد ألحداث تارخييّة مضى عليها ّ
الزمن ،أو ّ
الزمان واملكان.
الصوغ ،وسرد األحداث ،وتقدمي ّ
الشخصيات ،ورسم معامل ّ
قصص متميّزة يف طريقة ّ
نائي ،واحلوار
ومن طرائق ذاك ّ
الصوغ جند البناء على أسلوب احلوار الذي متظهر يف أشكال خمتلفة ،كاحلوار ال ّذاتّ ،واحلوار الثّ ّ
النيب املرسل وقومه ،أو بني األنبياء واملالئكة.
بني ّ
ينظر إىل ّ
القصة القرآنيّة باعتبارها إحدى أساليب اإلقناع األكثر فعاليّة يف إحداث فعل التّأثري .وبالتايل يتّخذ القصص القرآنّ
مهمة يف اخلطاب القرآنّ .وإذا كان حديثنا عن اسرتاتيجيّة اإلقناع فإنّنا نعين بذلك اإلقناع باحلجاج ،حيث يع ّد احلجاج
أبعادا تداوليّة ّ
عمليّة مقصودة يف ذاهتا غايتها التّأثري يف املتلقي ومحله على االقتناع ،بالنّظر إىل ما توفّره اللّغة من وسائل وآليات.
أهم اسرتاتيجيات اإلقناع اليت نعثر عليها يف اخلطاب
وعليه سنحاول من خالل هذه املداخلة تبيان ماهي ّ
القصصي القرآنّ
ّ
داويل املتمثّل يف التّأثري واإلقناع؟
وحتديدا يف سورة آل عمران؟ كيف تتمظهر؟ وما هي فاعليتها يف حتصيل األثر التّ ّ

القصصي القرآنّ،
القص ،أسلوب احلوار ،اخلطاب
القص واحلوار يف اخلطاب
القصصي القرآنّ ،أسلوب ّ
الكلمات المفتاحيّة :أسلويب ّ
ّ
ّ
اإلقناعي ،اإلسرتاتيجيات اإلقناعيّة يف اخلطاب القرآنّ.
البعد
ّ

Abstract:
The Quranic text is miraculous at all levels -formal and substantive- Being the discourse of
the lord of all the worlds,in which many ways of«elbaian»( the manifestation)are included
consequently , methods of research and study have been multiplified which tried and still try to
uncover its miraculous features and to reveal secrets of its systems. In this context,the Qur'anic
story is one of those miraculous features.
The one who practices the Qur'an finds that he relied on the method of cutting very
much,as I singled out the single sura, as we find it in the folds of the wall. On the whole, Quranic
stories have been linked to news about the conditions of past nations and previous prophecies.
But this does not mean it is just a narrative of historical events, or simply a pleasure of souls,
because the purpose is to deepen meditation and take the lesson order to guide, this has made it
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distinct stories in the way of drafting, narrating events, presenting characters, and drawing time
and space.
One of the methods of this formulation is the construction of the method of dialogue,which
is manifested in défferentforms,such as self-dialogue,bilateral dialogue,dialogue between the
messenger and his people,or between the prophets and the angels.
The Qur'anic story is seen as one of the most effective methods of persuasion in
influencing action.Thus,theQuranic stories has got pragmatic dimensions in the Qur'anic
discourse. If we talk about the strategy of persuasion, we mean persuasion with
argumentation,where argumentation are a deliberate process in it self to influence the recipient
and convince him, given the language and mean savailable mechanisms.
Therefore, we are trying through this article to reveal the most important strategies of
persuasion that we find in the quranic narrative discourse mainly in the Surat Al-Imran? How
does it appear? What is itseffeciency in producing the pragmatic effect which are the influence
?and the persuasion
Key words:The methods of storytelling and dialogue in the Qur'anic narrative discourse,
storytelling ways ,dialogue ,the persuasive dimension,persuasive strategies in quranic discourse

.
وري للقرآن ،عدد آياهتا يبلغ املائتني.
السور املدنيّة الطّوال ،الثّالثة يف ّ
-1اإلطار العام ّ
الس ّ
الرتتيب ّ
للسورة :هي من ّ

النبوة ،فكانوا املثل
ومسيت "بآل عمران" لورود ذكر ّ
قصة تلك األسرة الفاضلة من "آل عمران" الذين عاشوا يف بيت ّ
السالم
األعلى لإلنسانيّة يف إخالص العبادة هلل وحده ،وخدمة دينه" .فعمران" والد "مرمي" ،ومن ذريته "عيسى" عليه ّ
وجل لتلك األسرة الطّاهرة وبيان كيفية تأييده
السورة كذلك كرامات اهلل ّ
آخر أنبياء بين اسرائيل .كما تعكس ّ
عز ّ
ألوليائه ونصرته هلم ،مبا جتلّى فيها من مظاهر القدرة اإلهليّةعلى إحداث اخلوارق واملعجزات بوالدة "مرمي" البتول وابنها
السالم.1
"عيسى" ،ووالدة "حيي" ابن "زكريا" عليهم ّ
2
السورة فيمكن اختزاهلا يف ركنني أساسيني مها:
ّأما عن ّ
أهم موضوعات ّ
الشبهات اليت
الرد على ّ
النبوة ،وإثبات صدق القرآن و ّ
 -1ركن العقيدة اإلسالميّة الذي يتمثّل يف إثبات الوحدانيّة و ّ
الزمرة الثّانيّة من أهل الكتاب وهم
يثريها أهل الكتاب حول اإلسالم والقرآن باحلجج والرباهني ،وحتديدا ّ
الرد على ّ
النّصارى الذين جادلوا يف شأن "مرمي" وابنها املسيح الذي زعموا ألوهيته.
اإلسالمي ،وخاصة ما يتعلّق باملغازي واجلهاد يف سبيل اهلل.
 -2ركن التّشريع
ّ

القرآني
القصصي
 -2االستراتيجيات اإلقناعيّة في الخطاب
ّ
ّ
اسرتاتيجيات اإلقناع هي األساليب املوظّفة يف القرآن إلقناع النّفوس بأنواعها (من نفس مؤمنة ،إىل نفس
مرتددة) ،والوصول هبا إىل توفري سبل اهلداية.
كافرة ،إىل نفس ّ
داويل املتمثّل يف اإلقناع ،وهي
يزخر اخلطاب القرآنّ بأساليب ّ
متنوعة ذات فعاليّة قصوى يف إحراز األثر التّ ّ
الرتكيب ،إىل اإلقناع بأمناط األساليب اليت تراوحت بني
على أنواع وأشكال خمتلفة بدء باإلقناع باحلرف والكلمة و ّ
السليم واالستناد إىل الربهان القومي بطريق القصص والتّمثيل والتّصوير واحلوار.
الرتغيب و ّ
ّ
الرتهيب ،إىل اإلقناع باملنطق ّ
نود يف البداية قبل التّفصيل يف املوضوع حتديد مفهوم اإلقناع وعالقته بالتّأثري .فاإلقناع «عمليّة فكريّة وشكليّة
ّ
3
يتم بأكثر من
حياول فيها أحد الطّرفني التّأثري على اآلخر وإخضاعه لفكرة ما»  .وهذا يعين أنّه فعل متع ّدد األشكال ّ
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احلجة واملنطق .أما
القوة املستعملة هنا هي ّ
السلوك .و ّ
أسلوب ،نسعى من خالله إلحداث تأثري على املعتقدات و ّ
الشيئ أو ترك عالمة عليه».4
بالنّسبة للتأثري فهو «إبقاء األثر يف ّ
بالسلوك عن طريق فعل
وبناء على ذلك يكون االنفعال أو إبقاء األثر أقرب إىل التّأثري ،ممّا جيعله ذا صلة وثيقة ّ
الرضا أقرب لإلقناع .ممّا جيعله ذا صلة وثيقة بالفكر والعاطفة .ضف إليه أ ّن
ّ
الشيئ أو تركه .يف حني يكون القبول و ّ
اإلقناع يتأتّى بطريق احلجج والرباهني.
يؤدي إىل
كل مصطلح إالّ أ ّن بينهما صلة وثيقة ،من منطلق أ ّن اإلقناع قد ّ
وعلى ّ
الرغم ممّا توحي إليه داللة ّ
السلوك.
ينجر عنه القيام بسلوك ّ
التّأثري ،حبكم أ ّن االقتناع بفكرة معيّنة قد ّ
معني أو تعديل هذا ّ

القص
 -1-2أسلوب ّ
قصة "امرأة عمران" اليت ارتبطت بوالدة "مرمي"،
السورة :ميكن تلخيصها يفّ :
 -1-1-2القصص الواردة في ّ
السالم.
يب "زكريا" اليت ارتبطت بوالدة "حيىي"ّ ،
ّ
وقصة "عيسى" عليهم ّ
وقصة النّ ّ
قصة حتوي ثالثة مشاهد أساسيّة:
ّ -1-1-2
قصة امرأة عمران -والدة مريم :هي ّ
ِ
ِ
يع
َت ِع ْمَرا َن َر ِّ
ك َما ِيف بَطِْين ُُمَرًرا فَتَ َقب ْل ِم ِّين ۖ إِن َ
ت لَ َ
كأ َ
ب إِ ِّن نَ َذ ْر ُ
األول ﴿ :إِ ْذ قَالَت ْامَرأ ُ
 المشهد َّنت السم ُ
ِ
السامع املقول أو ناتج فعل القول .املتح ّدثة
يم ﴿(﴾﴾٥٣آل عمران) .مرتبط بفعل القول (إذ قالت) حيث ينتظر ّ
الْ َعل ُ
توجهت به إىل اهلل ،ممّا يفيد ّأّنا امرأة مؤمنة باهلل «ويف هذا إظهار ألوصاف
هنا "امرأة عمران" .ومقول القول دعاء ّ
5
الشهوات.
على
اهلل
جلانب
إيثار
دعائها
يف
ن
أ
كما
.
الشخصية النّامية»
ّ
حب ّ
ّ
ّ
س الذ َك ُر َك ْاألُنثَ ٰى َوإِ ِّن
ت َر ِّ
ض َع ْ
ض ْعتُ َها أُنثَ ٰى َوالل هُ أ َْعلَ ُم ِمبَا َو َ
ب إِ ِّن َو َ
ض َعْت َها قَالَ ْ
 المشهد الثّاني ﴿ :فَلَما َو َت َولَْي َ
ِ
ِ ِ ِ
ستهل هذا املشهد بالوضع –أي
َمسْيتُ َها َم ْرََمي َوإِ ِّن أ ُِعي ُذ َها بِ َ
ك َوذُِّري تَ َها م َن الشْيطَان الرجيم ﴿( ﴾٥٣آل عمران) .يُ ّ
زمين بني م ّدة احلمل والوضع ،هو ما اختزله اخلطاب القرآنّ .مث إ ّن اآلية ال ّدالة
وضع احلمل -واألكيد أ ّن هناك فاصل ّ
موجه هلل تعاىل ،فيه إخبار عن نفسها .ولكن مفاجأة
على املشهد هي أيضا مقول القول .فاخلطاب يف كلتا اآليتني ّ
وضعها ألنثى صدمت أملها يف اإليفاء بالنّذر وحتقيق وعدها مع رّهبا يف أن هتبها خادمة لبيت املقدس ،لذلك نراها
وظّفت هاء التّأنيث للتدليل على األنثى ،مث إ ّّنا تُشهد اهلل على ما وضعت وإن كان اهلل أعلم مبا وضعت .ممّا جعل
إن )...تظهر آماهلا يف املولود وهي عبادة
حسر على فوات املأمول .ويف دعائها (مسيتها مرمي و ّ
اإلخبار خيرج إلفادة التّ ّ
6
بكل تفاصيلها
للحياة
ة
ترمج
هنا
ة
القص
تكون
وهبذا
.
العادات
ويظهر
ة
العقيدي
البيئة
مسات
يعكس
ه
ن
أ
كما
.
اهلل
ّ
ّ
ّ
ّ
وجزئياهتا ،عملت على جتسيد الوقائع أو األحداث اخلارجيّة واملشاعر ال ّداخلية النّفسيّة.
 المشهد الثّالث ﴿ :فَتَ َقب لَها ربُّها بَِقب ٍول َح َس ٍن َوأَنبَتَ َها نَبَاتًا َح َسنًا َوَكفلَ َها َزَك ِريا ۖ ُكل َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِريا
َ ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّن لَ ِ
ت ُه َو م ْن عند الل ه ۖ إِن الل َه يَ ْرُز ُق َمن يَ َشاءُ بِغَ ِْري
اب َو َج َد ِع َند َها ِرْزقًا ۖ قَ َال يَا َم ْرَميُ أ ٰ
ك َهٰ َذا ۖ قَالَ ْ
الْم ْحَر َ
ِحس ٍ
اب ﴿( ﴾﴾٥٣آل عمران) .يُظ ِهر هذا املشهد استجابة اهلل لدعاء " ّأم مرمي" وقبوله هلا خادمة لبيته تعظيما
َ
لشأّنا ،فكانت األنثى الوحيدة اليت ختدم بيت املقدس .مث كفالة "زكرياء" هلا الذي وقع عليه االختيار هو كرامة "ملرمي"
7
الرزق.
امة
ر
ك
به
أحيطت
ما
إىل
اإلشارة
مع
.
من باب إنباهتا نباتا حسنا
ّ
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هامة هي جزء من بالغة القرآن ككل،
 -2-1-1-2البعد
اإلقناعي لل ّ
قصة :تعكس هذه ّ
القصة جوانب بالغيّة ّ
ّ

املعجز يف نظمه .ففي قول "امرأة عمران" (وليس ال ّذكر كاألنثى) فيه قلب للمعىن ،أو عكس للمبىن ،كوّنا مل تلد
غوي
ذكرا حىت تبتدئ به اخلطاب «وهذه بالغة يف احلكاية ،كما ّأّنا بالغة يف ّ
الصياغة ،فهي وإن خالفت املنطق اللّ ّ
القصصي أو القصص
السرد
عوري يف الواقع
فسي واملوقف ّ
الش ّ
احملكي ويف ّ
ّ
ّ
أو اللّغة املنطقيّة قد ح ّققت املنطق النّ ّ

8
الزمن.
على
ة
ي
ر
ا
ر
االستم
و
البقاء
مسات
عليها
ويضفي
فس،
الن
و
العقل
يف
أثري
الت
ة
للقص
يضمن
ما
وهذا
.
اري»
ّ
ّ
مر ّ
ّ
ّ
احلو ّ
ّ
وما استهلّت به اآلية السابعة والثّالثون ﴿فَتَ َقب لَها ربُّها بَِقب ٍ
ول َح َس ٍن﴾ فيه جواب من اهلل كوّنا متّصلّة بدعاء
َ ََ ُ
ّ
ِ
﴿وأَنبَتَ َها نَبَاتًا َح َسنًا﴾ متّصل بتسميتها "مرمي" وباإلعاذة .ويدخل يف
"امرأة عمران" ﴿فَتَ َقب ْل م ِّين﴾ .وقوله تعاىلَ :
القصة هنا
نيب من أنبياء اهلل .و«رواية ّ
إطاره كفالة "زكريا" هلا باعتباره مظهر من مظاهر اإلنبات احلسن ،كيف ال وهو ّ
لقص هذا
السمع والعلم ،ليكون ذلك مبثابة التّوثيق والتّقريب ّ
وما هبا من مفاجأة ووحدة تستدعي وصف اهلل بصفيت ّ
اللّون من القصص الذي يعتمد على األسرار والغيبيات والكرامات واملعجزات» .9وهذا ضرب من ضروب إعجاز
القرآن ودقّته يف انتقاء األلفاظ ووضعها املوضع املالئم هلا .ويف جواب "مرمي" كذلك ﴿قَالَت هو ِمن ِع ِ
ند الل ِه ۖ إِن
ْ َُ ْ
الل َه ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾ يظهر مغزى جديد يف هذا التّعقيب يتّصل بسمع اهلل وعلمه ،كما يتّصل بإنبات
َْ َ َ ُ
َ
"مرمي" نباتا حسنا.
الصاحلني
وباستقصاء ذلك ميكن أن نلمس الغرض
الديين للقصة املتمثّل يف بيان كيفية تأييد اهلل ألوليائه ّ
ّ
وإكرامه هلم.
القصة ّأّنا جاءت متالمحة مرتابطة ،متّ وصلها لغويّا بالفاء ،حيث بدء الفصل الثّان
املالحظ على فصول ّ
كل الفصول ،وال غرابة يف
والثّالث منها بالفاء ،ممّا خلق تسلسال لألحداث .مثّ إ ّن "مرمي" كانت مدار احلديث يف ّ
ألمها ،وما
قصة "مرمي" قبل أن تكون ّ
القصة يف احلقيقة هي ّ
ذلك ،ال سيما وأ ّن ّ
قصة ّأمها ،وما "مرمي" إالّ امتداد ّ
ّأمها إالّ ممه ّدة هلا.10
ِ
ك
ك َد َعا َزَك ِريا َربهُ ۖ قَ َال َر ِّ
نك ذُِّري ًة طَيِّبَةً ۖ إِن َ
ب ِيل ِمن ل ُد َ
﴿هنَال َ
ّ -3-1-1-2
قصة زكريا -والدة يحيىُ :
ب َه ْ
َِمسيع الد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِّدقًا بِ َكلِ َم ٍة ِّم َن الل ِه
ُ َ
صلِّي ِيف الْم ْحَراب أَن الل َه يُبَش ُِّرَك بِيَ ْح َ ٰىي ُم َ
ُّعاء ﴿ ﴾٥٣فَنَ َادتْهُ الْ َم َالئ َكةُ َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ
ِ
ِ
ِِ
ك
ني ﴿ ﴾٥٣قَ َال َر ِّ
بأ ٰ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل غُ َالمٌ َوقَ ْد بَلَغَِ َين الْ ِكبَ ُر َو ْامَرأَِت َعاقٌر ۖ قَ َال َك َٰذل َ
ورا َونَبِيًّا ِّم َن الصاحل َ
َو َسيِّ ًدا َو َح ُ
صً
ِّ
ك
الل هُ يَ ْف َع ُل َما يَ َشاءُ ﴿ ﴾٠٤قَ َال َر ِّ
اس ثََالثََة أَي ٍام إِال َرْمًزا ۖ َواذْ ُكر رب َ
اج َعل ِّيل آيًَة ۖ قَ َال آيَتُ َ
ب ْ
ك أَال تُ َكل َم الن َ
َكثِ ًريا َو َسبِّ ْح بِالْ َع ِش ِّي َو ِْ
اإلبْ َكا ِر ﴿( ﴾﴾٠٤آل عمران) .تبتدئ اآليات بكلمة (هنالك) اليت خلقت متاسكا بني هذه
عما رآه من إكرام اهلل "ملرمي" ،وتَقبُّلها بقبول حسن ،وإنباهتا نباتا
ّ
القصة وسابقتها ،كون دعاء "زكريا" كان ناجتا ّ
حسنا نتيجة دعاء ّأمها .كل ذلك دفعه لدعاء ربّه متيقنّا من قبول ال ّدعاء ،فكان جزاءه بعدما أخلص نيّته يف ال ّدعاء
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ورا َونَبِيًّا
ص ِّدقًا بِ َكل َمة ِّم َن الل ه َو َسيِّ ًدا َو َح ُ
صلِّي ِيف الْم ْحَراب أَن الل َه يُبَش ُِّرَك بِيَ ْح َ ٰىي ُم َ
أن َ﴿نَ َادتْهُ الْ َم َالئ َكةُ َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ
صً
ِِ
السالم .كما وقع تعريفه بالعالمة اليت يعرف من ورائها وقوع ما بشر
ِّم َن الصاحل َ
ني﴾ .وهي بشرى بوالدة "حيىي" عليه ّ
به زيادة يف اطمئنانه.11
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قصة "مرمي" و ّأمها «ملا بينهما من ّقوة االرتباط،
وبالتّايل
قصة مستأنفة ،سيقت يف تضاعيف ّ
فالقصة هنا هي ّ
ّ
قصة مرمي و ّأمها من بيان اصطفاء آل عمران» .12لذلك
وش ّدة االشتباك ،مع ما يف إيرادها من تقرير ما سيقت له ّ
وجل لتلك األسرة الطّاهرة.
يين مثل غرض سابقتها يف بيان كرامات اهلل ّ
عز ّ
متحور غرضها ال ّد ّ
قصة واحدة.
قصتان داخل ّ
السالم ،فهما ّ
وحبكم مضمون ّ
القصتني ميكن ع ّدمها متهيديتني لوالدة املسيح عليه ّ

الرد على سؤال "زكريا" ﴿ 13قَ َال
 -4-1-1-2البعد
للقصة :إ ّن املغزى يف والدة "حيىي" تتمثّل يف ّ
اإلقناعي ّ
ّ
ِ
ك الل هُ يَ ْف َعلُ َما يَ َشاءُ﴾ اليت جتلى كمال قدرته تعاىل يف اخللق .لذلك ال ُحي َمل سؤال "زكريا" حني دعا ربّه بالولد
َك َٰذل َ
ِ
ِ
ين الْ ِكبَ ُر َو ْامَرأَِت َعاقٌِر ﴾ على اإلنكار ،إذ لو أنكر قدرة اهلل ملا سأله وملا دعاه.
﴿قَ َال َر ِّ
بأ ٰ
ََّن يَ ُكو ُن يل غُ َالمٌ َوقَ ْد بَلَغَ َ
لذلك قد حيمل االستفهام هنا على االستعالم واالستخبار ،ألنّه مل يكن يدري أنّه سبحانه وتعاىل سريزقه الولد
السرور هبذا األمر العجيب ،أو هو استفهام الستبعاد ما جرت
عن طريق زوجته العاقر ،أو هو على سبيل التّعجب و ّ
وسن زوجته.14
به العادة من أن يأت الغالم مع تق ّدم سنّه ّ
القصة
القصة أ ّن خامتتها مفتوحة ،فهي على قصرها كانت إىل األقصوصة أقرب منها إىل ّ
واملالحظ على هذه ّ
قصة كاملة وإن كانت خامتتها
الصابون -كوّنا تدور حول جزئيّة واحدة ،ويف املقابل ميكن اعتبارها ّ
 كما يرى ّالرتقّب للمصري ،وكوّنا كذلك فقد أوفت بالغاية ،كما أظهرت اهلدف
مفتوحةّ ،
ألّنا حتمل على التّشويق والتّساؤل و ّ
السالم .وهنا يظهر
ظل غياب األسباب واملسبّبات ،متهيدا لوالدة "عيسى" عليه ّ
املتجلّي يف قدرة اهلل على اخللق يف ّ
للقصة األوىل ،ومتهيدا وتوطيدا لوالدة
ال ّدور
القصة التّمهيديّة اليت ميكن اعتبارها «امتدادا واستطرادا ّ
احلجاجي هلذه ّ
ّ
املسيح عيسى بن مرمي».15

قصة ميكن توزيعها على مشاهد:
ّ -5-1-1-2
قصة إعداد مريم – والدة عيسى :هي ّ
ِ
اك وطَهرِك واصطََف ِ
ِ
ِ
اك َعلَ ٰى
اصطََف َ َ َ ْ
األول :يتمثّل في إعداد مريم﴿ َوإِ ْذ قَالَت الْ َم َالئ َكةُ يَا َم ْرَميُ إِن الل َه ْ
المشهد ِّ ِ
ِ
ك و ِ
ب نُ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِم ْن أَنبَ ِاء الْغَْي ِ
وح ِيه
ني ﴿َٰ ﴾٠٥ذل َ
اس ُجدي َو ْارَكعي َم َع الراكع َ
ن َساء الْ َعالَم َ
ني ﴿ ﴾٠٤يَا َم ْرَميُ اقْ نُِيت لَربِّ َ ْ
ك ۖ وما ُكنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ي لْ ُقو َن أَْق َالمهم أَيُّهم ي ْك ُفل مرَمي وما ُكنت لَ َدي ِهم إِ ْذ َخيْتَ ِ
ِ
ص ُمو َن ﴿( ﴾﴾٠٠آل عمران).
إلَْي َ َ َ َ ْ ْ ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َ ْ ْ
ِ
وطهرها
بُدءت اآلية الكرمية باالصطفاء ،مث ّ
وضحت مظاهره .وهي يف احلقيقة بشرى "ملرمي" أ ّن اللّه اصطفاها ّ
الركوع
وارتضاها لتكون أهال للعبادة والطّاعة .ويف مقابل ذاك التّشريف والتّكرمي هناك تكليف هلا بالقنوت و ّ
السجود و ّ
متضمنة مظاهر التّوجيه والتّكليف».16
ف «إذا كانت اآلية األوىل مبيّنة ملظاهر التّبشري والتّشريف ،فإ ّن اآلية الثّانية ّ
المشهد الثّاني:حملها "بعيسى" عليه السالم ﴿ إِ ْذ قَالَ ِت الْ َم َالئِ َكةُ يَا َم ْرَميُ إِن الل َه يُبَش ُِّرِك بِ َكلِ َم ٍة ِّمْنهُ ْ
امسُهُ
ّ
ِ
ِ ِ
الْم ِس ِ
ِّ
اس ِيف الْ َم ْه ِد َوَك ْه ًال َوِم َن
يسى ابْ ُن َم ْرََمي َوج ًيها ِيف الدُّنْيَا َو ْاآلخَرِة َوم َن الْ ُم َقربِ َ
َ ُ
ني ﴿َ ﴾٠٣ويُ َكل ُم الن َ
يح ع َ
ِ
ِِ
ِ
ٰ
ض ٰى أ َْمًرا
ت َر ِّ
بأٰ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل َولَ ٌد َوَملْ ميَْ َس ْس ِين بَ َشٌر ۖ قَ َال َك َذلك الل هُ َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ ۖ إِ َذا قَ َ
ني ﴿ ﴾٠٣قَالَ ْ
الصاحل َ
ِ ِ
ِِ
ول لَه ُكن فَي ُكو ُن ﴿ ﴾٠٣وي علِّمه الْ ِكتَاب و ِْ
ِ
َن قَ ْد
يل أ ِّ
َ َُ ُ ُ
فَِإمنَا يَ ُق ُ ُ
َ
َ َ
يل ﴿َ ﴾٠٣وَر ُس ًوال إ َ ٰىل بَِين إ ْسَرائ َ
احل ْك َم َة َوالت ْوَرا َة َو ْاإلجن َ
َخلُ ُق لَ ُكم ِّمن الطِّ ِ
ئ ْاألَ ْك َم َه
ِجْئتُ ُكم بِآيٍَة ِّمن ربِّ ُك ْم ۖ أ ِّ
ني َك َهْيئَ ِة الط ِْري فَأَن ُف ُخ فِ ِيه فَيَ ُكو ُن طَْي ًرا بِِإ ْذ ِن الل ِه ۖ َوأُبْ ِر ُ
َن أ ْ
َ
ِ
ك َآليًَة ل ُك ْم إِن ُكنتُم
ُحيِي الْ َم ْوتَ ٰى بِِإ ْذ ِن الل ِه ۖ َوأُنَبِّئُ ُكم ِمبَا تَأْ ُكلُو َن َوَما تَد ِخ ُرو َن ِيف بُيُوتِ ُك ْم ۖ إِن ِيف َٰذل َ
ص َوأ ْ
َو ْاألَبَْر َ
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ِ ِ
ِ
ِِ
ض ال ِذي ُحِّرَم َعلَْي ُك ْم ۖ َوِجْئتُ ُكم بِآيٍَة ِّمن ربِّ ُك ْم
ص ِّدقًا لِّ َما بَ َْ
ُّم ْؤمن َ
ني يَ َدي م َن الت ْوَراة َوِألُحل لَ ُكم بَ ْع َ
ني ﴿َ ﴾٠٣وُم َ
ِ
ِ
َطيع ِ
يم ﴿ .﴾﴾٣٤هنا ينقلنا اخلطاب
اعبُ ُدوهُ ۖ َهٰ َذا ِصَرا ٌ
ون ﴿ ﴾٣٤إِن الل َه َر ِّيب َوَربُّ ُك ْم فَ ْ
فَات ُقوا الل َه َوأ ُ
ط ُّم ْستَق ٌ
القرآنّ من احلديث عن "مرمي" املولودة إىل احلديث عن "مرمي" الوالدة؛ حيث كانت إرادة اهلل أن يقيس صربها وثقتها
به فحملت دون أب ،ومع إيقاّنا بقدرة اهلل املطلقة سألت اهلل سؤاال تعجبيّا ما إذا كانت املرأة حتمل دون أب ،ومبا
أنّه سؤال منتظر منها فقد أردفه اجلواب بأ ّن اهلل خيلق ما يشاء وأ ّن أمره بني الكاف والنّون﴿قَ َال َك َٰذلِ ِ
ك الل هُ َخيْلُ ُق َما
السؤال وهذا
ض ٰى أ َْمًرا فَِإمنَا يَ ُق ُ
يَ َشاءُ ۖ إِ َذا قَ َ
ول لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن ﴾ ،فما كان منها سوى اخلضوع ألمر اهلل« .وهذا ّ
اجلواب كالمها يلتقي يف جوهره بسؤال زكريا وباإلجابة عنه ،ممّا حي ّقق معىن النّظم يف سياق هذه اجملموعة من قصص
آل عمران» .17مث أعقبت اآلية بذكر صفات املسيح ومعجزاته النّبويّة ال اإلهليّة؛ حيث «وصفه اهلل بصفات الزمة له
ومتج ّددة معه تدور حول التّكرمي له والتّعظيم يف حدود كونه رسوال ،وعلى شرط االعتقاد بأنّه عبد اهلل وكلمته حىت ال
18
نبوته عليه
خيرج التّكرمي عن حدوده ،وحىت ال خيرج التّعظيم عن شروطه»  .وهي يف جمملها أدلّة قاطعة ّ
تدل على ّ
السالم.
ّ
تتمتها
األول والثّان ّ
و ّ
تتمة ،ومن مثّ اقرتنت ّ
قصة مفيدة شائقة ،مث هي هبذا التّشويق حتتاج إىل ّ
القصة مبشهدها ّ
بالفاء﴿ فَلَما أَحس ِعيسى ِمْن هم الْ ُك ْفر قَ َال من أ ِ ِ ِ
السياق.19
َْ َ
َ
َنصاري إ َىل الل ه ﴾ لتأكيد ّ
الربط وتقوية ّ
َ ٰ ُُ َ
المشهد الثّالث:حياة المسيح في بني اسرائيل﴿فَلَما أَحس ِع َِنصا ِري إِ َىل الل ِه ۖ قَ َال
يس ٰى مْن ُه ُم الْ ُك ْفَر قَ َال َم ْن أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول فَا ْكتُْب نَا َم َع
ت َوات بَ ْعنَا الر ُس َ
َنزلْ َ
َنص ُار الل ه َآمنا بِالل ه َوا ْش َه ْد بِأَنا ُم ْسل ُمو َن ﴿َ ﴾٣٤رب نَا َآمنا مبَا أ َ
ا ْحلََوا ِريُّو َن ََْن ُن أ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ك إِ َيل
يك َوَرافعُ َ
يس ٰى إِ ِّن ُمتَ َوفِّ َ
الشاهد َ
ين ﴿َ ﴾٣٥وَم َك ُروا َوَم َكَر الل هُ ۖ َوالل هُ َخْي ُر الْ َماكري َن ﴿ ﴾٣٠إ ْذ قَ َال الل هُ يَا ع َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َح ُك ُم بَْي نَ ُك ْم
ين ات بَ عُ َ
ين َك َف ُروا إِ َ ٰىل يَ ْوم الْقيَ َامة ۖ ُمث إِ َيل َم ْرجعُ ُك ْم فَأ ْ
وك فَ ْو َق الذ َ
ين َك َف ُروا َو َجاعلُ الذ َ
َوُمطَ ِّه ُرَك م َن الذ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ُع ِّذبُ ُه ْم َع َذابًا َش ِد ًيدا ِيف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرِة َوَما َهلُم ِّمن
ين َك َف ُروا فَأ َ
يما ُكنتُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن ﴿ ﴾٣٣فَأَما الذ َ
فَ
ِ
ِ
ِ ِ
ات فَي وفِّي ِهم أُجورهم ۖ والل ه َال ُِحي ُّ ِ ِ
ِ
ِ
ني ﴿َٰ ﴾٣٣ذل َ
ب الظالم َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا الصاحلَ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
ك نَْت لُوهُ
ين ﴿َ ﴾٣٣وأَما الذ َ
ناص ِر َ
ِ
ِ
ِ
علَي َ ِ
آدم ۖ َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
ِ
ِ ِّ ِ ِ ِ
اب ُمث قَ َال لَهُ ُكن
َْ
يس ٰى ع َند الل ه َك َمثَ ِل َ َ
َ
ك م َن ْاآليَات َوالذ ْكر ا ْحلَكيم ﴿ ﴾٣٣إن َمثَ َل ع َ
ِ
ك فِ ِيه ِمن بَ ْع ِد َما َجاءَ َك ِم َن الْعِلْ ِم فَ ُق ْل
فَيَ ُكو ُن ﴿ْ ﴾٣٣
ين ﴿ ﴾٣٤فَ َم ْن َحاج َ
احلَ ُّق ِمن ربِّ َ
ك فَ َال تَ ُكن ِّم َن الْ ُم ْم َرت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ﴿﴾٣٤إِن
ت الل ه َعلَى الْ َكاذبِ َ
تَ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْنَاءَنَا َوأَبْنَاءَ ُك ْم َون َساءَنَا َون َساءَ ُك ْم َوأَن ُف َسنَا َوأَن ُف َس ُك ْم ُمث نَْبتَ ِه ْل فَنَ ْج َعل ل ْعنَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
يم
َهٰ َذا َهلَُو الْ َق َ
ص ُ
يم ﴿ ﴾٣٤فَإن تَ َول ْوا فَإن الل َه َعل ٌ
ص ا ْحلَ ُّق ۖ َوَما م ْن إلَٰه إال الل هُ ۖ َوإن الل َه َهلَُو الْ َعز ُيز ا ْحلَك ُ
ِ ِِ
تطور
ين﴿(.﴾﴾٣٥آل عمران) .ما أعقب ّ
القصة بعد ذلك حياة املسيح يف بين اسرائيل ،الذي يعكس ّ
بالْ ُم ْفسد َ
وتأزمها بعدما ﴿أَحس ِع ِ
َنصا ِري إِ َىل الل ِه ۖ قَ َال
األحداث ّ
يس ٰى مْن ُه ُم الْ ُك ْفَر﴾ ،حينها حبث عن نصري له﴿ قَ َال َم ْن أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول فَا ْكتُْب نَا َم َع
ْ
ت َوات بَ ْعنَا الر ُس َ
َنزلْ َ
َنص ُار الل ه َآمنا بِالل ه َوا ْش َه ْد بِأَنا ُم ْسل ُمو َن ﴿َ ﴾٣٤رب نَا َآمنا مبَا أ َ
احلََوا ِريُّو َن ََْن ُن أ َ
ِِ
ِ
ين ﴿ ﴾ ﴾٣٠فكانت ّناية كفرهم ومكرهم أن مكروا
ين ﴿َ ﴾٣٥وَم َك ُروا َوَم َكَر الل هُ ۖ َوالل هُ َخْي ُر الْ َماك ِر َ
الشاهد َ
ِ
ِ
ِ
ك
يك َوَرافعُ َ
يس ٰى إِ ِّن ُمتَ َوفِّ َ
بعدما مهّوا بقتله وصلبه .بعدها شاءت العناية اإلهليّة أن يرفعه اللّه إليه ﴿ إ ْذ قَ َال الل هُ يَا ع َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َح ُك ُم
ين ات بَعُ َ
ين َك َف ُروا إِ َ ٰىل يَ ْوم الْقيَ َامة ۖ ُمث إِ َيل َم ْرجعُ ُك ْم فَأ ْ
وك فَ ْو َق الذ َ
ين َك َف ُروا َو َجاع ُل الذ َ
إ َيل َوُمطَ ِّه ُرَك م َن الذ َ
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ِ
يما ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن﴾﴾ .هناحل للعقدة من خالل بيان مكر اللّه الذي أبطل به سعي اليهود ،20وتقرير
بَْي نَ ُك ْم ف َ
ِ ِ
ِ
ِ
آد َم ۖ َخلَ َقهُ ِمن
حقيقة "عيسى" عنده و ّ
يس ٰى ع َند الل ه َك َمثَ ِل َ
الرد على مطاعن الطّاعنني يف نسبه وبعثته﴿إن َمثَ َل ع َ
تُر ٍ
ِ
ك فِ ِيه ِمن بَ ْع ِد َما
اب ُمث قَ َال لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن ﴿ْ ﴾٣٣
ين ﴿ ﴾٣٤فَ َم ْن َحاج َ
احلَ ُّق ِمن ربِّ َ
ك فَ َال تَ ُكن ِّم َن الْ ُم ْم َرت َ
َ
َنفس ُكم ُمث نَبتَ ِهل فَنَجعل لعنَت الل هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجاءَ َك م َن الْعلْم فَ ُق ْل تَ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْنَاءَنَا َوأَبْنَاءَ ُك ْم َون َساءَنَا َون َساءَ ُك ْم َوأ ُ
َنف َسنَا َوأ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
ِ
ني﴾﴾.
َعلَى الْ َكاذبِ َ
للقصة ،فإنّنا جند يف مقابل بيان كيفية تأييد اللّه ألنبيائه ذكر مصارع
يين ّ
ّأما إذا جئنا للحديث عن الغرض ال ّد ّ
السالم.
الكافرين اليت ينبغي أن تش ّكل موضع عربة .باإلضافة إىل بيان نسبه (عيسى)عليه ّ

مسن ،وذلك مبقتضى
-6-1-1-2البعد
اإلقناعي ّ
للقصة :ملّا ذكر تعاىل والدة "حيىي" من عجوز عاقر وشيخ ّ
ّ
قصة والدة املسيح من غري أب وهو أمر
السنن الكونيّة خارق للعادة ،أعقبها مبا هو أبلغ يف خرق العادات ،فذكر ّ
ّ
األول.
أعجب من ّ
السالم فيه إعجاز تتجلّى فيه قدرة اللّه الذي خلقه من غري أب ،وهو مولد خلق شبهة تأليهه،
إ ّن مولده عليه ّ
السالم -شخصيّة ثار حوهلا جدل عظيم ،واختلف النّاس حوهلا اختالفا شديدا ،وافرتق
ف «شخصيّة عيسى –عليه ّ
السبب يف ذلك أ ّّنم مل يفقهوا
أهل الكتاب حول حقيقته إىل فرق ضاعت كلّها وهلكت بني اإلفراط والتّفريط ،وكان ّ
السالم -من ّأم دون أب» ،21لذلك تع ّددت آراء اليهود والنّصارى فيه؛ حيث قالوا بألوهيتيه،
حكمة والدته –عليه ّ
هامة
وبأنّه ابن اللّه ،وبأنّه و ّأمه إهلني .فكانت ّ
قصته من بني القصص اليت فصل فيها القرآن ،وق ّدم حوهلا تفاصيل ّ
نبوته .وبالتايل كان الغرض
خبصوص نسبه أو مولده ،ودعوتهّ ،
ومهمته ،بغية الكشف عن جوانب شخصيّته ،وحقيقة ّ
ليدل على بشريّته ،وأعقبه
الرد على النّصارى الذين ّادعوا ألوهيّة عيسى ،فذكر والدته من مرمي البتول ّ
القصة « ّ
من ذكر ّ
الرسل الكرام الذين أظهر اللّه على أيديهم خوارق
بذكر ما أيّده به من املعجزات ليشري إىل رسالته ،وأنّه أحد ّ
22
املعربة عن احلقيقة
القصة بتلك النّهاية ّ
ولعل ذلك ما يف ّسر ختام ّ
العادات ،وليس له شيء من أوصاف ّ
الربوبيّة» ّ .
ِ
ِ
ِ ٍِِ
ِ
يم ﴾ .
﴿إِن َهٰ َذا َهلَُو الْ َق َ
ص ُ
ص ا ْحلَ ُّق ۖ َوَما م ْن إلَٰه إال الل هُ ۖ َوإن الل َه َهلَُو الْ َعز ُيز ا ْحلَك ُ
تضمنته من دالئل منطقيّة بعيدة عن الغموض والتّضارب ،فيه ّقوة إقناع
إ ّن ايراد تلك التّفاصيل واألحداث مبا ّ
الرؤية.
نابعة من سالمة املنطق ووضوح ّ
الصاحلني والطّاحلني ،فإ ّن من شأن هذه املقابلة أن
السالم جتمع بني قصص ّ
وإذا كانت ّ
قصة "عيسى" عليه ّ
الرجاء ،والتّحذير والتّبشري.
جتعل القارئ مأخوذا بني الوعد والوعيد ،واخلوف و ّ

السابقة:
-2-1-2البنية الوظيفيّة للقصص :هي بنية ميكن استخالصها من العناصر ّ
القصة منذ البداية (مق ّدمة متهيديّة ،مسألة االصطفاء)؛ حيث بدأت
السياق
القصصي مبق ّدمة حت ّدد ّاجتاه ّ
 يبدأ ّّ
القصة ،وصوال إىل الغاية اليت
بذكر ّ
ملخص هلا أعقبه التّفصيل .ويف هذه احلالة وكأ ّن املق ّدمة تساق ملتابعة أحداث ّ
سبقت اإلشارة إليها.
 هي قصص ذات مضامني إعجازيّة. تتش ّكل اجملموعة القصصيّة ككل من متواليات وظيفيّة (مجلة األحداث).337
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احلكائي َنو خدمة مقاصد دينيّة معيّنة.
هناك وظائف ثابتة يف جمموعة القصص ،عملت على توجيه امل نّ
البشري مع خطاب اللّه تعاىل.
 القصص حواريّة يتماهى فيها اخلطابّ
 هي قصص فيها عرض لتجارب النّفوس البشريّة.وقصة "عيسى"
قصة "مرمي" اليت عرضت مولدها وكفالتها ونشأهتاّ .
 تراوحت القصص يف جمملها بني التّفصيل ،مثل ّاليت عرضت منذ احللقة األوىل وحىت ّنايتها مولد "عيسى" ونشأته بني قومه ومعجزاته وعاقبته .يف حني نصادف
القصة األوىل من معطيات عن "امرأة عمران" ،إضافة إىل عرض حلقات عن "زكريا" ووالدة "حيىي"
اإلجياز فيما تعرضه ّ
السالم.
عليهم ّ
القصة هو اجلانب الذي خيدم
وخالصة الكالم يف ذلك أنّنا ال نصادف إالّ ذكرا جلانب واحد من جوانب ّ
يين املقصود.
الغرض ال ّد ّ

تصب يف
 -3-1-2البعد
اإلقناعي للقصص :إن هذه القصص الثّالث وإن تع ّددت مضامينها واختلفت إالّ ّأّنا ّ
ّ
معني واحد ،وختدم غرضا دينيّا واحدا.

أثيري
 -1-3-1-2أهميّة ّ
القص وبعده التّ ّ
لعنصري التّأثر والتّأثري ذاك النّظم املعجز للقصص ،اليت
القصصي يف هذه النّماذج احمل ّقق
من مظاهر اإلعجاز
ّ
ّ
نراها تستهل بتقنيّة تأخري نقطة االنطالق23؛ عن طريق اإلحياء ملا سيقت له القصص اليت جاءت لتدعم تلك احلقيقة
املمهدة؛ حيث نراها تعرض يف البداية لفكرة االصطفاء ﴿إِن الل ه اصطََفى آدم ونُوحا و َ ِ ِ
آل ِع ْمَرا َن َعلَى
يم َو َ
ّ
َ ْ ٰ ََ َ ً َ
آل إبَْراه َ
ِ
للنبوة صفوة خلقه ،منهم "آدم" أبو البشريّة ،و"نوحا" شيخ املرسلني ،و"آل ابراهيم" وهم
الْ َعالَم َ
ني﴾ ؛ أي أنّه اختار ّ
"امساعيل وإسحاق" ،واألنبياء من أوالدمها ،ومن مجلتهم خامت األنبياء "ُممد" ،و"آل عمران" ومنهم "عيسى" خامت
متهيدي لقبول األفكار اآلتية ،أو فلنقل املعجزات اإلهليّة هلذه
يل أو
ّ
أنبياء بين اسرائيل ،مبا حتمله الفكرة من إعداد ّأو ّ

الرد على مزاعم اليهود الذين ّاهتموا "مرمي" بارتكاب الفاحشة ،األمر
األسرة الطّاهرة ،اليت هي مبثابة كرامات هلا ،و ّ
ِِ
ِ
ِ
يما ﴿(﴾﴾٤٣٣النساء) .فالقرآن وهو
الذي وصفه اللّه بالبهتان يف قولهَ ﴿ :وبِ ُك ْف ِره ْم َوقَ ْوهل ْم َعلَ ٰى َم ْرََمي بُ ْهتَانًا َعظ ً
السامعني دون عناء أ ّن مرمي ال ميكن ّإال أن تكون
القصة بذاك ّ
الشكل ال ّدقيق املتكامل ّ
يعرض ّ
الصادق «لكي يقنع ّ
رد على أكاذيب اليهود» .24ضف إىل ذلك ما حتيل إليه ظاهرة االصطفاء لعباد
طاهرة عفيفة شريفة ،ويف ذلك أبلغ ّ
يصح أن يعبد هؤالء من دون اللّه.25
معيّنني من نفي إخراجهم من مرتبة العبوديّة إىل مقام األولوهيّة ،فال ّ
الصحيحة يف أمر "عيسى" استنادا إىل أدلّة عقليّة
القصة ّ
الرد على مزاعم النّصارى ببيان العقيدة ّ
كما ورد يف ّ
كل ذي بال ،من ذلك أنّه تبارك وتعاىل قرن شأن "عيسى" املولود من غري أب بشأن "آدم" املخلوق من
يستسيغها ّ
ِ ِ
ِ
آدم ۖ َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
ِ
اب ُمث قَ َال لَهُ ُكن
يس ٰى ع َند الل ه َك َمثَ ِل َ َ
َ
غري أب وال ّأم ،وهذا ما تشري إليه اآلية الكرمية ﴿إن َمثَ َل ع َ

السالم قد ولد من غري أب ال يلزم عقال أنّه ابن للّه «أل ّن اللّه بقدرته يفعل
فَيَ ُكو ُن ﴿ . ﴾﴾٣٣فكون "عيسى" عليه ّ
حواء من غري ّأم ،وخلق النّاس مجيعا من ّأم وأب ،وخلق عيسى
ما يشاء ،وقد خلق آدم من غري أب وال أمّ  ،وخلق ّ
من ّأم بدون أب» .26فكان لتلك املقابلة؛ أي مقابلة مولد "عيسى" مبولد "آدم" بعدا حجاجيّا.
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وتأكيدا لقدرته املطلقة يف اخللق من العدم ،أو يف حال انعدام األسباب ،يشري تبارك وتعاىل يف سياق احلديث
السالم ،مع انعدام أسباب اإلجناب عنه كونه بلغ من
عن والدة "مرمي" ونشأهتا إىل ّ
من اللّه "بيحىي" على "زكريا" عليه ّ
الكرب عتيّا وزوجه عاقر ،زيادة يف التّقرير واإلقناع.
العقلي املتمثّل يف جتلّي القدرة
احلسي إىل املدرك
فاملالحظ هنا أ ّن االنطالقة يف القصص كانت من املدرك ّ
ّ
أثريي املتمثّل يف تنبيه الفكر عن طريق املالحظة ،وإثارة العواطف مبا سردته من أخبار
اإلهليّة املطلقة .ونظرا لبعدها التّ ّ
األمم املاضية ،وبيان عظمة اإلله كان ال ب ّد هلا أن تعتمد على منهج عرض ُمكم لألحداث ،هو ما توفّر فيها أصال.
واملالحظ كذلك أ ّن متهيد القصص يشبه ما ختمت به تلك القصص ،اليت بدءت باصطفاء اللّه "آدم"
وختمت بتشابه "عيسى" و"آدم" يف اخللق ،ممّا خلق انتظاما فنيّا.
السائد يف جمموعة قصص "آل عمران" «وهذا يوجد روح التّصميم وحي ّقق معىن
مثّ إنّنا نلفي أ ّن ّ
جو البشارة هو ّ
النّظم ومظهر التّنظيم» ،27بدءً بالبشرى اإلهليّة "المرأة عمران" بقبول "مرمي" خلدمة بيته تشريفا وتكرميا هلا حىت وإن
السالم ،وبشراها كذلك "ملرمي" باالصطفاء والطّهارة متهيدا
كانت أنثى ،مث بشرى املالئكة "لزكريا" "بيحىي" عليهما ّ
السالم بعدما مكر به ك ّفار قومه أنّه خملّصه من
السالم .مث أخريا بشارة اللّه "لعيسى" عليه ّ
لبشارهتا "بعيسى" عليه ّ
شرهم وكيدهم بأن رفعه إليه.
ّ
السؤال واجلواب اليت بنيت
مث ما عمل كذلك على حتقيق معىن النّظم يف سياق هذه اجملموعة القصصيّة مسألة ّ
وجل على اإلجياد واخللق؛
عليها القصص ،وهي أسئلة انبثقت عن سياق
مقامي مشرتك هو التّدليل على قدرة اللّه ّ
عز ّ
ّ
ََّن لَ ِ
ك
على غرار ما نصادفه يف سؤال "زكريا" "ملرمي" كلّما دخل عليها احملراب ووجد عندها رزقا﴿ قَ َال يَا َم ْرَميُ أ ٰ
ِ
ِ
ين الْ ِكبَ ُر َو ْامَرأَِت َعاقٌِر﴾.
بشرته املالئكة "بيحىي"﴿ قَ َال َر ِّ
بأ ٰ
َهٰ َذا﴾  .مث سؤال "زكريا" ملا ّ
ََّن يَ ُكو ُن يل غُ َالمٌ َوقَ ْد بَلَغَ َ
ّ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل َولَ ٌد َوَملْ ميَْ َس ْس ِين بَ َشٌر﴾.
ل
ا
ق
﴿
"
بعيسى
"
املالئكة
هتا
ر
بش
وأخريا سؤال "مرمي" عندما
َ
ت َر ِّ
َ
بأ ٰ
ّ
ْ
وقوة يف األداء»28ترقى إىل
انطالقا من ذلك تظهر ماهية ّ
الفن يف القرآن أنّه «إبداع يف العرض ،ومجال يف التّنسيقّ ،
الفين كأداة للتأثري الوجدانّ،
مستوى اإلعجاز الذي ال ميكن أن حياكيه البشر .ويف هذه احلالة يتّخذ اجلانب ّ
أهم فنون
يين.29
وخنص باحلديث هنا ّ
ّ
القصة باعتبارها ّ
واالستمالة العاطفيّة ،وإدراكه فيه دفع للنّفس لتل ّقي األثر ال ّد ّ
القول وألوان البيان.
القصة القرآنيّة يف هذا املقام ال ينظر إليها باعتبارها عمال فنيّا مقصودا لذاته،
وإذا كان األمر كذلك فإ ّن ّ
مستقال يف موضوعه وكيفيّة عرضه ،بقدر ما ينظر إليها باعتبارها وسيلة للتّوجيه والتّلقني واملوعظة املتأتّية عنطريق
ّ
30
للقصة هنا كفعل
«التّ ّأمل فيما جرى ومعرفة مصري املك ّذبني وعاقبة املؤمنني»  .وعلى هذا األساس ميكن النّظر ّ
توجيهي.
ّ
القصصي للصيغة التّعبرييّة أمهيّة فائقة حىت كانت لغتها لغة حجاجيّة؛
ومن جهة أخرى فقد أعطى اخلطاب
ّ
أديب "المرأة عمران" مع رّهبا ،و"لزكريا" و"مرمي" ،و"عيسى"
داويل يف اخلطاب التّ ّ
حيث ميكن أن نلمس ذاك البعد التّ ّ
بالرتغيب) ممّا يثبت لنا فكرة مفادها أ ّن األنبياء املرسلون والصاحلون عامة «كانوا يربّون
استهل دعوته ّ
مع قومه( ّ
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ويعلّمون بأعماهلم وأخالقهم وحسن أدهبم أكثر ممّا كانوا يربّون ويعلّمون خبطبهم وأقواهلم وإصدار األوامر إىل
31
القصة على عنصر التّشويق ،وال ّدقة يف العرض.
أتباعهم»  .يضاف إىل ذلك بناء ّ
القصة
السالم ،وهذا غرض من أغراض ّ
نبوة " ّ
واألكثر من ذلك يق ّدم القرآن دليال آخر على صدق ّ
ُممد" عليه ّ
اليت ال تقف عند حدود سرد األحداث اليت تثبت طهارة "مرمي" وع ّفتها ،ولكنّها تقرن ذلك باإلشارة إىل حدث أو
ألّنا من أنباء الغيب .من ذلك واقعة إجراء القرعة بني رجال ال ّدين على
السلف على دراية سابقة هباّ ،
واقعة مل يكن ّ
ِ
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَ ِاء الْغَْي ِ
ك ۖ َوَما
وح ِيه إِلَْي َ
كفالة "مرمي" واستئثار "زكريا" هبا ،وهو املعىن املستفاد من قوله تعاىلَٰ ﴿:ذل َ
ُكنت لَ َدي ِهم إِذْ ي لْ ُقو َن أَقْ َالمهم أَيُّهم ي ْك ُفل مرَمي وما ُكنت لَ َدي ِهم إِذْ َخيْتَ ِ
ص ُمو َن ﴿( ﴾﴾٠٠آل عمران) .هنا إشارة
َ ْ ْ ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َ ْ ْ
الغييب يف القصص القرآنّ و«إقامة األدلّة على أ ّن هذا القرآن من عند اهلل تعاىل وأ ّن مااشتمل عليه من
إىل اإلعجاز ّ
السابقني مل يكن للرسول صلى اهلل عليه وسلم علم به ،ومل يكن أيضا لغريه علم صحيح به» .32ضف إليه
قصص ّ
قصته.
السالم يف معرفة ّ
يب ُممد عليه ّ
معرفة نسب "عيسى" عليه ّ
السالم ،حيث كان الوحي سبيل النّ ّ
وإذا كانت هذه القصص تعرض وقائع تارخييّة فإ ّن عرضها يف صورة فنّية ال ينفي صدقها ،لذلك نراها قد
زاوجت بني اإلثارة واملتعة ،مع حتقيق العربة اليت تعترب مغزى القصة .33مث معرفة نسب "عيسى" حيث كان الوحي
قصته .فال مناص – إذن -من اصطباغ تلك احلقائق التّارخييّة بصبغة
السالم يف معرفة ّ
النيب "ُممد" عليه ّ
سبيل ّ
مجاليّة.
فإذا كانت تلك القصص القرآنيّة صورة صادقة لقيم اإلنسان والوحدانيّة ومس ّو األخالق ورفعتها ،فإ ّّنا قصص
الفين هبدف حتريك الوجدان ،ومن مثّة مدارك العقل يف استقصاء العرب .وهذا
اقعي ّ
يتزاوج فيها ّ
بالصدق ّ
الصدق الو ّ
وتضم العديد من
القصة مجيع اخلصائص الفنّية ،وجتمع كل املزايا اجلماليّة،
وجه من وجوه اإلعجاز؛ «حيث حتوي ّ
ّ
األهداف الواضحة احمل ّددة ،مع االلتزام الكامل بعرض الوقائع دون تزيّد أو اخرتاع ،واحلديث عن األشخاص كما كانوا
تقول أو ابتداع».34
وذكر ما قالوا دون ّ
القصة ،ملا هلا من أثر«يف
وبالتايل ملّا كانت النّفس البشريّة مفطورة على امليل لكل ماهو مجيل مؤثّر من قبيل ّ
إشهار املشاعر وحتريك العواطف وهي وسيلة للتلقني ،والتّوضيح والتّوجيه ،واإلرشاد ،وقرع األمساع ،وإخراج العقول
التأمل واإلقبال واإلدبار» ،35نقول ملا كان األمر كذلك فقد أفرغت معان القرآن
من البالدة ،وصرفها إىل التّفكري و ّ
ّ
يف قوالب أسلوبيّة قصصيّة تأنس هلا النّفوس ،وتذعن هلا العقول ،نظرا ملا حتويه من قيم عقائديّة صيغت يف قالب
الفين للقصص القرآنّ كمطيّة لبلوغ اهلدف ال ّديين املتمثّل يف إرساء دعامة
مجايل ،أو بتعبري آخر فقد ّأختذ األداء ّ
ّ
الفين ال ّديين
التّوحيد ،وإجالء مظاهر القدرة اإلهليّة ،وهداية اخللق ،واالنتفاع هبذه اهلداية وبلوغها .ونلمس ذاك اخلتام ّ
ص ا ْحلَ ُّق ۖ َوَما ِم ْن إِلٍَٰه إِال الل هُ ۖ َوإِن الل َه َهلَُو الْ َع ِز ُيز
يف ّناية ّ
القصة متجليّا يف قوله تعاىل﴿ :إِن َهٰ َذا َهلَُو الْ َق َ
ص ُ
ِْ
القصة «وسيلة من وسائل القرآن الكثرية إىل
يم ﴿(﴾٣٤آل عمران) .وال غرابة يف ذلك خاصة إذا علمنا أ ّن ّ
احلَك ُ
القصة هي إحدى وسائله إلبالغ هذه ال ّدعوة
كل شيئ فإ ّن ّ
أغراضه ال ّدينية ،وملّا كان القرآن كتاب دعوة دينيّة قبل ّ
36
السلوك كما هو احلاصل مع
وتثبيتها» كوّنا تعكس نواحي دينيّة وروحيّة وقيما إنسانيّة ،هلا كبري األثر يف توجيه ّ
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السالم .وعليه فإ ّن تلك النّماذج القصصيّة نراها َحت ُسن «مبقدار
"امرأة عمران" ،و"مرمي" ابنة "عمران" ،و"زكريا" عليهم ّ
ما جتمع من خصائص ومزايا فنّية وأدبيّة ومبقدار ما حتوي من أهداف تربويّة وتوجيهيّة».37
تأثريي ،كون األخبار الواردة فيها تنقل خربا معيّنا يرتبط بغريه من
وإذا كانت تلك النّماذج القصصيّة ذات بعد
ّ
38
القصة أالّ
األخبار ،اليت تلتقي يف جمموعها ّ
لتؤدي معىن معيّنا ،ومن مثّة تعمل على إحداث تأثري كلّي يف متلقي ّ
توجيهي)؟
القصصي كفعل كالم ّي كلّي(
ميكن بعد ذلك اعتبار ذاك اجملموع
ّ
ّ
رب العاملني
وبناء على ما سبق كان القصص القرآنّ أحسن القصص بشهادة القرآن نفسه ،كيف ال وهو كالم ّ
ِِ
ك هٰ َذا الْ ُقرآ َن وإِن ُك ِ ِ ِ ِ
ك أَحسن الْ َقص ِ ِ
ني ﴿( ﴾﴾٥يوسف).
﴿ ََْن ُن نَ ُق ُّ
نت من قَ ْبله لَم َن الْغَافل َ
َ
ص مبَا أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ َ
ص َعلَْي َ ْ َ َ َ
ْ َ
فيه من العرب واحلكم ولطائف العجائب ما ليس يف غريه.
الرتهيب من أجنع األساليب القرآنيّة
الرتغيب و ّ
أثيري :يع ّد ّ
-2-3-1-2أسلوب التّرغيب والتّرهيب وبعده التّ ّ
املوظّفة يف ال ّدعوة إىل اللّه ،العتماده على عنصري اجلزاء والعقاب اللّذين يش ّكالن عاملني أساسيني لإلقبال على فعل
الشيء أو تركه.
ّ

الشوائب ،مقابل القيام
- التّرغيب:هو «وعد يصحبه حتبيب وإغراء مبصلحة أو ل ّذة أو متعة م ّؤكدة خالصة من ّ

بعمل صاحل ،أو االمتناع عن ل ّذة ضارة ،أو عمل سيء ،ابتغاء مرضاة اللّه ،وذلك رمحة من اللّه لعباده».39
انطالقا من هذا التّعريف فللرتغيب أمهيّة كبري يف أداء الطّاعات ،ألنّه يقوم أساسا على استثارة ما يف النّفس
يوجه اهتمامها َنو ما يعرض عليها من ثواب تسعى لتحصيله .وإذا حاولنا استقصاء تلك
من امليول املختلفة حىت ّ
تتلخص يف العناصر التّالية:
األبعاد التّأثرييّة هلذا األسلوب يف النّماذج القصصيّة املدروسة سوف جندها ّ
الرتغيب يف االقتداء بتلك الفئة من
السري على خطا املؤمنني يف حتصيل الطّاعة والعبادة .أو ّ
ّالرتغيب يف اإلميان و ّ
البشر .وهو على وجه التّحديد ترغيب غري مباشر للمؤمنني العابدين بإخالص ال ّدعاء وحسن الظّن باللّه ،وحسبنا يف

توجها إىل اللّه بال ّدعاء متي ّقنني من اإلجابة .فكان
نيب اللّه ملّا ّ
ذلك ما سارت على ّنجه "امرأة عمران" و "زكريا" ّ
ذرية طيّبة.
احلاصل أن كان اللّه هلما عونا جميبا يف منحهما ّ
الرتغيب يف التّدبّر يف خملوقات اللّه ،وعلى وجه التّحديد التّدبّر يف آية من آياته هي خلق اإلنسان من العدم ،أو
ّظل غياب املسبّبات.
خلقه يف ّ
السالم.
ّبنبوهتم على غرار ّ
الرتغيب يف اتّباع املرسلني وتصديق بعثتهم واإلميان ّ
نبوة "عيسى" عليه ّ

- التّرهيب :هو «وعيد وهتديد بعقوبة ترتتّب على اقرتاف إمث أو ذنب ممّا ّنى اللّه عنه ،أو على التّهاون يف أداء

فريضة ممّا أمر اللّه به ،أو هو هتديد يقصد ختويف عباده به وإظهار صفة من صفات اجلربوت والعظمة اإلهليّة،
ليكونوا على حذر من ارتكاب اهلفوات واملعاصي» .40وله فنون متع ّددة على غرار الوعيد واإلنذار.
فبالرغم ممّا أيّده اللّه به من معجزات خارقة كانت
نصادف هذا النّمط
األسلويب يف حياة "عيسى" مع قومهّ .
ّ
ليتحول
نبوته ،فإ ّن الكثري من بين اسرائيل مل يؤمنوا به ،بل أكثر من ذلك عزموا على قتلهّ ،
مبثابة ال ّدليل القاطع على ّ
ِ ِ
ِ
َن
الرتغيب مثلما ّ
َن قَ ْد ِجْئتُ ُكم بِآيٍَة ِّمن ربِّ ُك ْم ۖ أ ِّ
يل أ ِّ
أسلوب ال ّدعوة من ّ
تدل عليه اآليات﴿ َوَر ُس ًوال إ َ ٰىل بَِين إ ْسَرائ َ
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َخلُ ُق لَ ُكم ِّمن الطِّ ِ
ُحيِي الْ َم ْوتَ ٰى بِِإ ْذ ِن
ني َك َهْيئَ ِة الط ِْري فَأ ُ
َنف ُخ فِ ِيه فَيَ ُكو ُن طَْي ًرا بِِإ ْذ ِن الل ِه ۖ َوأُبْ ِر ُ
أْ
ص َوأ ْ
ئ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَبَْر َ
َ
ِ
ِِ
ني
الل ِه ۖ َوأُنَبِّئُ ُكم ِمبَا تَأْ ُكلُو َن َوَما تَد ِخ ُرو َن ِيف بُيُوتِ ُك ْم ۖ إِن ِيف َٰذل َ
ص ِّدقًا لِّ َما بَ َْ
ك َآليًَة ل ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ني ﴿َ ﴾٠٣وُم َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َطيع ِ
ون ﴿﴾٣٤إِن الل َه
يَ َدي م َن الت ْوَراة َوِألُحل لَ ُكم بَ ْع َ
ض الذي ُحِّرَم َعلَيْ ُك ْم ۖ َوجْئتُ ُكم بِآيَة ِّمن ربِّ ُك ْم فَات ُقوا الل َه َوأ ُ
ِ
السالم
اعبُ ُدوهُ ۖ َهٰ َذا ِصَرا ٌ
َر ِّيب َوَربُّ ُك ْم فَ ْ
ط ُّم ْستَق ٌ
يم ﴿(﴾﴾٣٤آل عمران) إىل ترهيب بعدما أيقن "عيسى" عليه ّ
تغري نربة اخلطاب
تصميم اليهود على الكفر واالستمرار يف ّ
الضالل وإرادهتم قتله ،فاستتبع استمرارهم ذاك على الكفر ّ
الرتغيب يف دعوته ألنصاره إىل اللّه من احلواريني ممّن ص ّدقوه
إىل الوعيد واإلنذار والتّهديد ،يف مقابل توظيف أسلوب ّ
ِ
ِ
َنصا ِري إِ َىل الل ِه ۖ قَ َال ا ْحلََوا ِريُّو َن
يس ٰى مْن ُه ُم الْ ُك ْفَر قَ َال َم ْن أ َ
واتّبعوه .وهذا ما يتجلّى يف قوله تعاىل﴿ :فَلَما أ َ
َحس ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول فَا ْكتُْب نَا َم َع
ت َوات بَ ْعنَا الر ُس َ
َنزلْ َ
َنص ُار الل ه َآمنا بِالل ه َوا ْش َه ْد بِأَنا ُم ْسل ُمو َن ﴿َ ﴾٣٤رب نَا َآمنا مبَا أ َ
ََْن ُن أ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ك إِ َيل
يك َوَرافعُ َ
يس ٰى إِ ِّن ُمتَ َوفِّ َ
ين ﴿َ ﴾٣٥وَم َك ُروا َوَم َكَر الل هُ ۖ َوالل هُ َخْي ُر الْ َماك ِر َ
الشاهد َ
ين ﴿ ﴾٣٠إ ْذ قَ َال الل هُ يَا ع َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َح ُك ُم بَْي نَ ُك ْم
ين ات بَ عُ َ
ين َك َف ُروا إِ َ ٰىل يَ ْوم الْقيَ َامة ۖ ُمث إِ َيل َم ْرجعُ ُك ْم فَأ ْ
وك فَ ْو َق الذ َ
ين َك َف ُروا َو َجاعلُ الذ َ
َوُمطَ ِّه ُرَك م َن الذ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ُع ِّذبُ ُه ْم َع َذابًا َش ِد ًيدا ِيف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرِة َوَما َهلُم ِّمن
ين َك َف ُروا فَأ َ
يما ُكنتُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن ﴿ ﴾٣٣فَأَما الذ َ
فَ
ِ
ِ ِ
ات فَي وفِّي ِهم أُجورهم ۖ والل ه َال ُِحي ُّ ِ ِ
ِ
ِ
ني ﴿ .﴾﴾٣٣وعلى
ب الظالم َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا الصاحلَ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
ين ﴿َ ﴾٣٣وأَما الذ َ
ناص ِر َ
الرتهيب يف النّماذج القصصيّة يف:
العموم تتجلّى األبعاد التّأثرييّة ألسلوب ّ
ترهيب من غضب اللّه ونقمته وختويف العصاة.ترهيب من الكفر وقتل األنبياء.احلق الذي جاءت به التّوراة واإلجنيل لتجنّب الوقوع
ترهيب من اتّباع الكفار من أهل الكتاب اجملبولني على كتمان ّيف ضالهلم ومكرهم.
-ترهيب من االفرتاء على اللّه.

-2-2أسلوب الحوار

للقصة .وهو أسلوب من األساليب
مهم ضمن اهليكل
البنائي العام ّ
-1-2-2أشكال الحوار :احلوار عنصر ّ
ّ
القرآنيّة «حيكي ُماورة كالميّة بني طرفني أو خيرب عنها ،هادفا إىل بيان معان إسالميّة مقصودة وُم ّددة».41
يري أن يغين عن احلوار يف بعض املواقف ،فهو أداة التّعبري املباشر عن
وإذا كان «ال ميكن ألسلوب العرض التّقر ّ
الشخصيّة
ويعرب عن أسلوهبا وطبيعتها ويكشف خفايا تلك ّ
يوضح مالمح ّ
ّ
الشخصيّة ،واحلوار ّ
الشخصيّة اإلنسانيّة ّ
42
القصة ،فقد استعانت
اإلنسانيّة من حيث االستعدادات واالنفعاالت . »...ونظرا ألمهيّة احلوار يف عرض جمريات ّ
اخلارجي الذي «يدور بني شخصني
النّماذج القصصيّة املوجودة بني أيدينا بضرب من ضروب احلوار أال وهو احلوار
ّ
ناويب؛ أي الذي تتناوب
أو أكثر يف إطار املشهد داخل العمل
القصصي بطريقة مباشرة ،وأطلق عليه تسمية احلوار التّ ّ
ّ
لسمة اإلحداثيّة الظّاهرة عليه» .43وقد متظهر هذا
فيه شخصيات أو أكثر بطريقة مباشرة ،وذلك أ ّن التّناوب هو ا ّ
الضرب من احلوار يف شكلني أساسيني مها:
ّ
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ثنائي :أي كالم بني اثنني هبدف املناجاة أو الطّلب أو التّوضيح وغريها .وهو حوار واضح املالمح يف
-1حوار ّ
النّماذج القصصيّة ،نذكر منه:
فأم مرمي"
السراء و ّ
حوار "امرأة عمران" مع ّرب العالمين :الذي ّ
الضراءّ " ،
يبني أ ّن أولياء اللّه حياورونه ويدعونه يف ّ
جعلت من دعائها نذرا عليها يف أن هتب مولودها خلدمة بيت املقدس شكرا للّه تعاىل على فضله.

السالم من رزق وافر ،فاكهة وطعام ،كلّما دخل
حوار "زكريا" و"مريم" :كان بسبب ما كان يلقاه "زكريا" عليه ّك هٰ َذا ۖ قَالَت هو ِمن ِع ِ
على "مرمي" يف مكان عبادهتا ،ممّا محله على السؤال﴿قَ َال يا مرَمي أ ٰ ِ
ند الل ِه ۖ إِن الل َه
ََّن لَ َ
َ َْ ُ
ْ َُ ْ
ّ
ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾.
َْ َ َ ُ
َ
وجل
فتوجه للّه ّ
حوار "زكريا" مع ربّه :كان بسبب عدم حصوله على الذريّة وقد شاب شعره وضعف جسدهّ ،عز ّ
مرتجيا احلصول على الولد .وملا مل يتي ّقن بأ ّن اللّه قد رزقه ولدا هو يف بطن زوجته طلب إشارة من اللّه ليتأ ّكد من
ّ
ّ
44
األمر ،فأجابه اللّه بأنّه سيصيبه البكم وال يستطيع التّح ّدث مع أحد ،فجاء أمره بالتّسبيح طوال اللّيل والنّهار .
وطهرها
حوار "مريم" مع ربّها :كان بسبب ما ّكل النّساء ّ
بشرهتا به املالئكة من أ ّن اللّه تعاىل قد اختارها من بني ّ

السالم نبيّا من أنبياء اللّه .ونظرا لغرابة األمر يف
الص ّديقني ،كما ّ
كل عيب وجعلها من ّ
بشروها "بعيسى" عليه ّ
من ّ
حصول املولود بكلمة من اللّه بال واسطة أب نراها تدخل يف حوار مع اللّه؛ إذ كيف يأتيين الولد وأنا لست بذات
زوج؟ 45فكان جوابه تعاىل ﴿قَ َال َك َٰذلِ ِ
ول لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن﴾.
ض ٰى أ َْمًرا فَِإمنَا يَ ُق ُ
ك الل هُ َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ ۖ إِذَا قَ َ
-2حوار الجماعة :وهو كالم بني أكثر من اثنني قصد اإلقناع أو اإلرشاد أو التّبليغ .ومن مناذجه:
كل الرباهني
حوار "عيسى" مع قومه :ينصحهم ويرشدهم ويدعوهم إىل اإلميان برسالته وإجابة دعوته ،ومع ّفنجاه اللّه منهم ورفعه إىل
واملعجزات اليت أيّده اللّه هبا فإ ّن الكثري من بين اسرائيل مل يؤمنوا به وقد عزموا على قتلهّ ،
السماء.
ّ

وهكذا نالحظ أ ّن أضرب احلوار مل تكن واحدة ،مثّ إ ّن أطراف احلوار مل تكن من جنس واحد ،بل تع ّددت
واختلفت أجناسها .كما نالحظ أيضا ذلك االختالف احلاصل يف املنهج اخلاص بعرض احلوار ،الذي تراوح بني
عرض األحداث عرضا مطنبا مثل حوار "امرأة عمران" مع رّهبا ،وحوار "زكريا" مع ربّه ،إىل عرض األحداث عرضا
موجزا استغىن فيه عن ذكر التّفاصيل مثل حوار "زكريا" و"مرمي".

القصة ،يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد
-2-2-2البعد
اإلقناعي للحوار :إذا كان احلوار من األساليب التّعبرييّة يف ّ
ّ
الشخصيات ،وعالقتها فيما بينها بتحديد كيفيات اتّصاهلا ،أو عالقتها فيما بينها وبني خالقها ،ففي هذا
معامل ّ
تأديب يف خماطبة اإلله؛ حيث نذرت
اإلطار تُظ ِهر لنا ّ
القصة األوىل منوذجا حواريّا بني "امرأة عمران" ورّهبا .وهو حوار ّ
َنت
لعبادته وطاعته ما كانت حتمله يف بطنها أمال يف قبول ذلك منها ،لذلك نراها أتبعت دعاءها بقوهلا ﴿ إِن َ
كأ َ
الس ِم ِ
السميع لدعائي العليم بنيّيت .46من باب إخالص ال ّدعاء هلل .كما ميكن النّظر إليه من باب
ُ
يم ﴾؛ أي ّ
يع الْ َعل ُ
املقامي لآلية ﴿ فَلَما
السياق
حجة للشخصيّة .ولكن ملّا وضعتها أنثى مع اختزال احليّز ّ
تقدمي ّ
الزمانّ الذي دلّنا عليه ّ
ّ
ك
ت َر ِّ
س الذ َك ُر َك ْاألُنثَ ٰى ۖ َوإِ ِّن َمسْيتُ َها َم ْرََمي َوإِ ِّن أ ُِعي ُذ َها بِ َ
ض َع ْ
ض ْعتُ َها أُنثَ ٰى َوالل هُ أ َْعلَ ُم ِمبَا َو َ
ب إِ ِّن َو َ
ض َعْت َها قَالَ ْ
َو َ
ت َولَْي َ
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ِ ِ
ِ
حسر واالعتذار ،و«إّمنا
َوذُِّري تَ َها م َن الشْيطَان الرجي ِم ﴿( ﴾﴾٥٣آل عمران)ّ ،
تتوجه بنداء رّهبا مرة أخرى من باب التّ ّ
47
الشخصيّة .ونظرا
قالت هذا ألنّه مل يكن يقبل يف النّذر إالّ ال ّذكور» وهنا ساهم احلوار يف التّعبري عن مشاعر ّ
اإلهلي هلا مش ّفعا بالقبول ألنّه تعاىل قبلها
الشديدة يف اإليفاء بالنّذر يأت اجلواب
إلخالصها يف ال ّدعاء ،ورغبتها ّ
ّ
الشخصية أي شخصية "مرمي" العابدة التّقيّة يف
بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا .فاحلوار هنا ساهم يف تقدمي مالمح ّ
ََّن لَ ِ
ك َهٰ َذا ۖ
عالقتها اإلميانيّة برّهبا .وهي ذات العالقة اليت نراها تتجلّى يف حوار "زكريا" و"مرمي" ﴿قَ َال يَا َم ْرَميُ أ ٰ
قَالَت هو ِمن ِع ِ
ند الل ِه ۖ إِن الل َه ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾ (آل عمران)؛ حيث يظهر لنا هذا احلوار جوانب
ْ َُ ْ
َْ َ َ ُ
َ
بارزة عن شخصية "مرمي" املرأة الصاحلة يف عالقتها اإلميانية برّهبا ،إذ نراها مل تكتف بقوهلا ﴿هو ِمن ِع ِ
ند الل ِه﴾ بل
ّ
ّ
َُ ْ
أتبع اخلطاب ب ﴿إِن الل َه ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب﴾ مع ما حييل إليه من مقاصد ضمنيّة تعكس املعرفة ال ّدقيقة
َْ َ َ ُ
َ
باهلل ،واإلميان املطلق بقدرته ،واألكيد أ ّن "مرمي" ما كانت لتكون كذلك لوال اختيار اهلل هلا بدءً بأن ﴿فتَ َقب لَ َها َربُّ َها
بَِقب ٍ
ول َح َس ٍن َوأَنبَتَ َها نَبَاتًا َح َسنًا َوَكفلَ َها َزَك ِريا﴾.
ُ
السبل
ويف حوار "زكريا" مع ربّه تتجلّى لنا كذلك ضروب من مالمح ّ
الشخصيّة النّبويّة اليت وإن ضاقت هبا ّ
الرجاء مع يقني اإلجابة كونه وحده مسيع ال ّدعاء .كما يتجلّى لنا موقفه من احلدث العظيم
ّ
توجهت خلالقها بال ّدعاء و ّ
السؤال البعيد عن اإلنكار ،كيف ال وهو األدرى أ ّن ربّه مسيع ال ّدعاء يفعل ما
الذي ّ
بشرته به املالئكة ،ممّا محله على ّ
بشرهتا به ،ممّا
يشاء .يف حني يعكس خطاب املالئكة "ملرمي" موقفها هي األخرى من ذلك احلدث املعجز الذي ّ
املتأدب مع خالقه.
جعلها هي األخرى يف موقف املتسائل ّ
ِ
الشخصيّة النّبويّة اليت تعمل على تبليغ رسالة رّهبا
السالم مع قومه تلك ّ
كما يُظهر لنا حوار "عيسى" عليه ّ
وال ّدعوة له بالنّصح واإلرشاد.
الشخصيات يف
وهكذا كان احلوار مالئما للشخصيّة عكس صدقها ومنط تفكريها ،ألنّه نابع أصال من تصوير ّ
القصة ،لذلك نراه قد ح ّقق فائدته الفنّيّة باعتباره من
حياهتا الطّبيعيّة ،كما كان مناسبا للموقف مندجما يف صلب ّ
القصة القرآنيّة.48
مسات الوحدة الفنيّة يف ّ
الشخصيّة وإبراز معاملها بقدر ما كان له دور يف
واملالحظ أ ّن أسلوب احلوار بقدر ما ساهم يف رسم حدود ّ
49
أدل على
السرد عامة وخلق األحداث وتواليها
 .ال ّ
حتديد مسار األحداث املرتبطة ّ
بالشخصيات ،أو يف مسار ّ
السالم و"مرمي" الذي جعل األحداث تتّخذ جمرى آخر .واألمر سيان
ذلك من احلوار الذي جرى بني "زكريا" عليه ّ
يف حوار "عيسى" مع قومه الذي جعل القوم ينقسمون على أنفسهم إىل فئتني احدامها مؤمنة وأخرى كافرة .وما
الضربني من احلوار ميكن تعميمه على البّقيّة.
يصدق على هذين ّ
القصصي كلّه 50فإنّنا نالحظ هنا أ ّن حوار "امرأة عمران" مع رّهبا،
وإذا كان ميكن للحوار أن ميثّل املشهد
ّ
القصصي
وحوار "زكريا" مع ربّه ،وحواره مع "مرمي" ،وحوار "مرمي" مع رّهبا ،وحوار "عيسى" مع قومه قد ش ّكل املشهد
ّ
توزع على مشاهد صاغتها تلك القصص املتمازجة.
كلّه ،الذي ّ
وإذا كانت تلك النّماذج القصصيّة ذات أبعاد إقناعيّة تأثرييّة –كما سبقت اإلشارة -فإ ّن احلوار قد ش ّكل
وتنوع
عنصرا أساسيّا يف بناء ّ
القصة القائمة على احملاججة ،كيف ال وهو عامل من عوامل التّشويق ملا فيه من تباين ّ
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الرتغيب (حوار "زكريا" مع
يف األسلوب ،الذي تراوح بني التّقرير واإلخبار(حوار "امرأة عمران" مع رّهبا) واحلجاج و ّ
تنوعت أغراض احلوار بني بيان نوازع
ربّه ،وحوار "مرمي" مع رّهبا) والوعد والوعيد (حوار "عيسى" مع قومه) .لذلك ّ
اإلميان ،وصراع النّفس ،وبني ُماربة الطّغيان.51
القصصي تتمثّل يف االنتقال من الغيبة
ومن جهة أخرى هناك مسة فنّيّة تطبع أسلوب احلوار يف هذا النّموذج
ّ
ِ
ك َد َعا َزَك ِريا َربهُ ۖ قَ َال َر ِّ
نك ذُِّريةً
ب ِيل ِمن ل ُد َ
﴿هنَال َ
قصة "زكريا" مثال ُ
إىل احلضور أو العكس ،كما يظهر يف ّ
ب َه ْ
طَيِّب ًة ۖ إِنك َِمسيع الد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِّدقًا
َ ُ َ
صلِّي ِيف الْم ْحَراب أَن الل َه يُبَش ُِّرَك بِيَ ْح َ ٰىي ُم َ
ُّعاء ﴿ ﴾٥٣فَنَ َادتْهُ الْ َم َالئ َكةُ َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ
َ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل غُ َالمٌ َوقَ ْد بَلَغَِ َين الْ ِكبَ ُر َو ْامَرأَِت
ني ﴿ ﴾٥٣قَ َال َر ِّ
بأٰ
ورا َونَبِيًّا ِّم َن الصاحل َ
بِ َكل َمة ِّم َن الل ه َو َسيِّ ًدا َو َح ُ
صً
ِ
ِ
ِّ
اس ثََالثََة أَي ٍام إِال
ك الل هُ يَ ْف َع ُل َما يَ َشاءُ ﴿ ﴾٠٤قَ َال َر ِّ
اج َعل ِّيل آيًَة ۖ قَ َال آيَتُ َ
َعاقٌر ۖ قَ َال َك َٰذل َ
ب ْ
ك أَال تُ َكل َم الن َ
ك َكثِ ًريا َو َسبِّ ْح بِالْ َع ِش ِّي َو ِْ
تنوعا يف
اإلبْ َكا ِر ﴿(﴾﴾٠٤آل عمران) .فهذا النّموذج
َرْمًزا ۖ َواذْ ُكر رب َ
القصصي يعكس ّ
ّ
ِ
ك
﴿ر ِّ
نك ذُِّري ًة طَيِّبَ ًة ۖ إِن َ
ب ِيل ِمن ل ُد َ
﴿هنَال َ
القص الذي تراوح بني الغيبة ُ
أسلوب ّ
ب َه ْ
ك َد َعا َزَك ِريا َربهُ﴾ واحلضور َ
ِ
ُّع ِاء﴾ ليعود إىل الغيبة﴿فَنَ َادتْهُ الْم َالئِ َكةُ و ُهو قَائِم يصلِّي ِيف الْ ِم ْحر ِ
ََّن يَ ُكو ُن ِيل
اب﴾ مثّ احلضور﴿ قَ َال َر ِّ
بأ ٰ
يع الد َ
َ َ ٌَُ
َمس ُ
َ
َ
الشخصيات الغائبة ،أو
غُ َال ٌم َوقَ ْد بَلَغَِ َين الْ ِكبَ ُر َو ْامَرأَِت َعاقٌِر﴾ .مع ما يستتبع ذلك من تنشيط ال ّذهن يف استحضار ّ
املسند إليها اخلطاب.
إذا أمعنّا النّظر يف خمتلف أصناف احلوار اليت نعثر عليها يف هذه النّماذج القصصيّة ميكن أن نالحظ ال ّدور
القصة ال ّدال
القصة ،أو بتعبري آخر كمحور يستقطب مضمون ّ
املعزى للحوار يف النّفاذ إىل جوهر األحداث أو مغزى ّ
على كرامة اللّه "آلل عمران" جبملة من املعجزات اليت تثبت كمال قدرته تعاىل.
الشخصيات ،والكشف عن طبيعتها ،وإضفاء
وإذا كان للحوار مجلة تلك القيم الفنيّة املتمثّلة يف رسم معامل ّ
للقصة ،فإنّه ساهم كذلك يف
السرد ،وتطوير األحداث ،وبسط املوضوع ،واإلبانة عن الغرض العام ّ
احليويّة على مسار ّ
القصة52؛ بتقدمي امللفوظ وكأنّه وثيقة لفظيّة من خالل بعث احلركة يف املشاهد املقصوصة .وتلك
إضفاء الواقعيّة على ّ
مسة من أبرز مسات القصص القرآنّ ،فقد «نقل القرآن املسألة من حكاية حتكى إىل واقعة تشاهد ،ومن رواية تروى
وحتول القارئ إىل مشاهد يرى ما يدور أمامه .وال خيفى ما هلذه الطّريقة من تأثري».53
تتحركّ ،
إىل شخوص حيّة ّ
الزمن ،ولكن يستحضرها كمشاهد واقعيّة
للقصة ال يستحضرها على أساس ّأّنا أحداث تارخييّة عفى عنها ّ
فالقارئ ّ
يتدخل احلوار يف رمسها.
جمسدة يف ذهنه عرب صور نابضة باحلركة واحليويّةّ ،
ّ
اقعي
وإذا كان احلوار هنا حوار
الزمان واألحداث و ّ
تارخيي من حيث املكان و ّ
الشخصيات ،فهو حوار و ّ
ّ
حجاجي ،يضاف إليها مصداقيّة
مقصود .وواقعيّة احلوار– كسمة تطبع احلوار يف القصص القرآنّ -ينظر إليها كعامل
ّ
احلوار ،كون احلوار القرآنّ كلّه صدق ،ال جمال فيه لسيطرة الكذب واالفرتاء ،أو طغيان الوهم واخليال يف تصوير
للشخصيّة من خالل احلوار،
الفين يف القصص ،الذي يظهر «يف تصويره ّ
األحداث .وهذا ضرب من ضروب ّ
الصدق ّ
الفن».54
تصويرا حيّا ،ويف دقّة نقلها ملشاعرها ،وتعبريه عن مواجيدها وأحاسيسها ،وهذه وظيفة ّ
الشخصيّة وطبيعة تفكريها.
اقعي ،خاضع ملستوى إدراك ّ
وعليه ينظر للحوار يف هذا ال ّسياق على أنّه حوار و ّ
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انطالقا من حديثنا عن أسلوب احلوار يف هذه النّماذج القصصيّة فقد جتلّت لنا أمهّيته يف نقل القارئ إىل حياة
القصة ،أو فلنقل اندماجه التّام مع حوادثها وتفاعله معها(كيف كان شعور "امرأة عمران" وهي تضع أنثى،كيف كان
ّ
تبشر بالولد دون أب .)..كما أمكنه
يبشر "بيحىي" ،كيف كان شعور "مرمي" وهي ّ
السالم وهو ّ
شعور "زكريا" عليه ّ
القصة واألحداث.
أن يظهر التّفاعل التّام احلاصل بني شخصيات ّ
خاتمة

القص واحلوار.
سلك القرآن الكرمي سبال تواصليّة خمتلفة هلداية النّاس ودعوهتم ،نذكر من ذلك أسلوب ّ
القصة أمهيّة كبرية يف اخلطاب القرآنّ على أساس أ ّّنا إحدى التّقنيات اهلّامة يف التّوجيه والتّأثري.
لقد احتلّت ّ
الربانيّة.
وجهت ّ
فبما أ ّن القرآن رسالة ربّانيّة هلداية اخللق ،فقد ّ
القصة خلدمة تلك الغاية ّ
السرد التّارخيي
ولكن ّ
الالفت للنظر أ ّن القصص القرآنيّة وإن تناولت وقائع سابقة ،إالّ أ ّّنا مل ترد على هيئة ّ
طعمت جبماليّة فنيّة ذات أبعاد تأثرييّة .وعليه فاحلقيقة اليت تثبتها وتق ّدمها القصص هي حقيقة اإلميان وما
اجملردّ ،
ألّنا ّ
ّ
السعادة يف ال ّدارين ،وما يقابله من حقيقة الكفر ،وما ينجم عنها من خزي وعذاب؛
ينجم عنها من حتقيق سبل ّ
حيث عملت تلك القصص على تربية النّفوس وهتذيبها ،وعلى تثبيت العقيدة اإلهليّة ،مبا ّنجته لنفسها من سبل
دينيّة.
خيص احلوار ،فقد كان له هو اآلخر أبعادا تأثريية باعتباره من األساليب التّعبرييّة ساهم يف رسم معامل
أما فيما ّ
الالفت للنّظر أ ّن احلوار قد مثّل املشهد
القصة .و ّ
ّ
الشخصيّة وحتديد مسار األحداث املرتبطة هبا ،وإضفاء الواقعيّة على ّ
القصة ،ممّا جعله ينطوي على أبعاد إقناعيّة.
القصصي كلّه ،كما ساهم يف بناء ّ
ّ
الهوامش:

1
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11دار الضياء ،قسنطينة ،قصر الكتاب ،البليدة ،دط ،اجلزائر ،ص.181
 -ينظرُ:ممد علي ّ

 -2ينظر:املرجع نفسه ،ص.182
 -3عبد اهلل معوش ،كيف تقنع اآلخرين ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1111 ،1ه  ،ص.22
 -4أبو الفضل مجال ال ّدين بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،اجمللّد الثان ،دار صادر ،ط،11بريوت ،لبنان ،2112 ،مادة أثر.
5
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.113
 ُممد علي ّ6
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء .11ص .133 ،138
 ينظرُ :ممد علي ّ -7ينظر :املرجع نفسه ،ص.212
 -8املرجع نفسه ،ص.121
 -9املرجع نفسه ،ص.113
 -10ينظر :املرجع نفسه ،ص.122
 -11ينظر :املرجع نفسه ،ص.211 ،133
12
األولّ ،نضة مصر ،ط ،11القاهرة ،1332 ،ص.32
 ُممد سيد طنطاويّ ،القصة يف القرآن الكرمي ،اجلزء ّ
13
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.121
 ُممد علي ّ14
ُممد سيّد طنطاوي ،القصة يف القرآن الكرمي ،ص.88
 ينظرّ :15
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.122
 ُممد علي ّ -16املرجع نفسه ،ص.122
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17
القصة القرآنيّة ،رسالة دكتوراه ،جامعة األزهر ،1328 ،ص.121
 ُممد ُممد لقمة ،اجلوانب األدبيّة والبالغيّة يف ّ -18املرجع نفسه ،ص.123
 -19ينظر:املرجع نفسه ،ص.121
20
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.212 ،211
 ينظرُ :ممد علي ّ -21السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،دار البشري للثقافة والعلوم ،ط ،11طنطا ،2111 ،ص.33
22
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.211
 ُممد علي ّ23
القصة ،دار الثّقافة ،بريوت ،لبنان ،ط ،1322 ،12ص.21
فن ّ
 ينظرُ :ممد يوسف جنمّ ، -24السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.112
 -25ينظرُ :ممد ُممد لقمة ،اجلوانب األدبية والبالغية يف القصة القرآنيّة ،ص.112
 -26السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.112
27
القصة القرآنيّة ،ص.121
ُ -ممد ُممد لقمة ،اجلوانب األدبيّة والبالغيّة يف ّ

 -28سيّد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن ،دار ال ّشروق ،ط ،12القاهرة ،2112 ،ص .223
29
الفين يف القرآن الكرمي ،دار ال ّشروق ،ط ،12القاهرة ،1331 ،ص.112
 ينظر :سيّد قطب ،التّصوير ّ -30السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.12
 -31املرجع نفسه ،ص.11
32
األول ،ص.12
 ُممد سيد طنطاويّ ،القصة يف القرآن الكرمي ،اجلزء ّ
33
السابع ،ال ّدار الفنيّة،دط ،القاهرة ،1331 ،ص.111،112
عزة الغنّام ،الفن
 ينظرّ :العريب القدمي من القرن الرابع إىل القرن ّ
القصصي ّ
ّ

 -34السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.11
ُ -35ممد وهدان ،اإلعجاز اإلعالمي يف القصص القرآنّ ،دراسة تطبيقية على سورة النمل ،أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي ،ط ،11القاهرة،2112 ،
ص.11
36
الفين يف القرآن الكرمي ،ص.112
 سيّد قطب ،التّصوير ّ -37السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.11
38
القصة القصرية ،مكتبة األجنلو املصريّة ،ط ،1321 ،12ص.12 ،11
فن ّ
 ينظر :رشاد رشديّ ،39
الرتبية اإلسالميّة وأساليبها ،دار الفكر ،ط ،11دمشق ،2111 ،ص.222
الرمحن النّحالوي ،أصول ّ
 عبد ّ -40املرجع نفسه ،ص.222
41
ائي ،احلوار يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري ،كليّة ال ّشريعة ،جامعة بغداد ،ص.23
 إمساعيإلبراهيم ّالسامر ّ
42
فاعي ،ط ،11سوريا ،2112 ،ص.32
السالم أمحد ،ال ّدراسة األدبيّة لنصوص قرآنيّة بني النّظريّة والتّطبيق ،دار ّ
 عبد ّالر ّ
43
املؤسسة العربيّة للدراسات ،ط ،11بريوت ،1333 ،ص.21
السالم ،احلوار
السرديّةّ ،
القصصي تقنياته وعالقاته ّ
 فاتح عبد ّّ
44
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.211
 ينظرُ :ممد علي ّ -45ينظر :املرجع نفسه .ص .212

46
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ،11ص.138
 ينظرُ :ممد علي ّ -47املرجع نفسه ،ص.138
48
القصة القرآنيّة ،مكتبة آمون ،ط ،11عمان ،1331 ،ص.212
 ينظرُ :ممد حسني ال ّدايل ،الوحدة الفنيّة يف ّ49
القصة ،ص .112
فن ّ
 ينظرُ :ممد يوسف جنمّ ، -50ينظر :عبد الكرمي اخلطيب ،القصص القرآنّ يف منطوقه ومفهومه ،دار املعرفة ،ط ،12بريوت ،1322 ،ص.121
 -51ينظر :عبد احلليم حنفي ،أسلوب احملاورة يف القرآن الكرمي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط ،12القاهرة ،1328 ،ص.28 ،22
52
القصة ،مكتبة احملتسب ،ط ،12عمان ،1321 ،ص.32
فن كتابة ّ
 ينظر :حسني القبّانّ ، -53السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،ص.11
54
القصة يف القرآن الكرمي ،الشركة التّونسيّة ،ط ،11تونس ،1321 ،ص.218
 -التّهامي نقرة  ،سيكولوجيّة ّ

347

نصيرة الوناس

التعليمية

المجلد  5العدد  74ماي 0272

ردمد0712-7171:

المراجع :

 -1أبو الفضل مجال ال ّدين بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،اجمللّد الثان ،دار صادر ،ط،11بريوت ،لبنان ،2112 ،مادة أثر.
2
ائي ،احلوار يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري ،كليّة ال ّشريعة ،جامعة بغداد.
امساعيل ابراهيم ّالسامر ّ
1
القصة يف القرآن الكرمي ،الشركة التّونسيّة ،ط ،11تونس.1321 ،
 التّهامي نقرة ،سيكولوجيّة ّ1
القصة ،مكتبة احملتسب ،ط ،12عمان.1321 ،
فن كتابة ّ
 -حسني القبّانّ ،

2
القصة القصرية ،مكتبة األجنلو املصريّة ،ط.1321 ،12
فن ّ
 رشاد رشديّ ،-2السيّد عبد املقصود عسكر ،القصص القرآنّ إقناع وإبداع ،دار البشري للثقافة والعلوم ،ط ،11طنطا.2111 ،
2
فين يف القرآن الكرمي ،دار ال ّشروق ،ط ،12القاهرة.1331 ،
سيّد قطب ،التّصوير ال ّ-8سيّد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن ،دار ال ّشروق ،ط ،12القاهرة.2112 ،
-3عبد احلليم حنفي ،أسلوب احملاورة يف القرآن الكرمي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط ،12القاهرة.1328 ،
11
الرتبية اإلسالميّة وأساليبها ،دار الفكر ،ط ،11دمشق.2111 ،
الرمحن النّحالوي ،أصول ّ
-عبد ّ

11
فاعي ،ط ،11سوريا.2112 ،
السالم أمحد ،ال ّدراسة األدبيّة نصوص قرآنيّة بني النّظريّة والتّطبيق ،دار ّ
 عبد ّالر ّ
 -12عبد الكرمي اخلطيب ،القصص القرآنّ يف منطوقه ومفهومه ،دار املعرفة ،ط ،12بريوت.1322 ،
 -11عبد اهلل معوش ،كيف تقنع اآلخرين ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1111 ،1ه .
11
العريب القدمي من القرن الرابع إىل القرن السابع ،ال ّدار الفنيّة،دط ،القاهرة.1331 ،
الفن
 ّعزة الغنّامّ ،
القصصي ّ
ّ
12
املؤسسة العربيّة للدراسات ،ط ،11بريوت.1333 ،
السالم ،احلوار
السرديّةّ ،
القصصي تقنياته وعالقاته ّ
 فاتح عبد ّّ
12
القصة القرآنيّة ،مكتبة آمون ،ط ،11عمان.1331 ،
ُ-ممد حسني ال ّدايل ،الوحدة الفنيّة يف ّ

12
األولّ ،نضة مصر ،ط ،11القاهرة.1332 ،
ُممد سيد طنطاويّ ،القصة يف القرآن الكرمي ،اجلزء ّ
18
الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ، 11دار الضياء ،قسنطينة ،قصر الكتاب ،البليدة ،دط ،اجلزائر.
ُممد علي ّ13
القصة القرآنيّة ،رسالة دكتوراه ،جامعة األزهر.1328 ،
ُممد ُممد لقمة ،اجلوانب األدبيّة والبالغيّة يف ُّ-21ممد وهدان ،اإلعجاز اإلعالمي يف القصص القرآنّ ،دراسة تطبيقية على سورة النمل ،أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي ،ط ،11القاهرة.2112 ،
21
القصة ،دار الثّقافة ،بريوت ،لبنان ،ط.1322 ،12
فن ّ
ُ-ممد يوسف جنمّ ،
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