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تقديم:
إف التصوير يف القصص القرآين يفوؽ التعبَت باظتعٌت الذي تؤديو الداللة الباطنة للفظ فهو وسيلة التعبَتعن أغلب
اظتواضيع القرآنية  ،فيتحقق التأثَت بطريقة فنية  ،فالنظرة البيانية احملدثة  ،تربط إعجاز القرآف بسلطانو العجيب على
القلوب  ،و تأثَته الباىرعلى األشتاع والقلوب  ،حىت ليحار الناس يف تعليل ىذه الظاىرة  ،ويف بياف سبب ىذا التأثَت ،
ويف حتديد مصدر ىذا كلو  ،أىو اللفظ ؟ أىو اظتعٌت القار فيو ؟ أـ ىي الصورة واإلحياءات اليت ِ
تش ُّعها ؟ أـ اإليقاع
القرآين اطتاص ؟ أىي ىذه العناصر كلها غتتمعة ؟ أـ أنها ىي وشيء آخر وراءىا ؟

ىذا حييلنا إىل البعد التصويري يف القصص القرآين  ،يف ػتاولة لطرؽ باب القرآف ِمن وجهة بيانية ذوقية رتالية  ،تعٌت
معا،
وحتسس ما يثَته فينا ِمن متعة تداعب العقل و الوجداف ً
باستشعار حالوة و عذوبة القرآف عند قراءتو أو شتاعو ُّ ،

ذلك اإلحساس الفياض الذي ديأل النفس بقشعريرة يعقبها سكن نفسي إنها شحنات تسري يف جسم اإلنساف لتنفذ
عرب حواسو إىل بصَتتو فتوقظ َملكاتِو وتستن ِهض فطرتو السوية ،ىي اظتتعة اليت تقف عليها اظتعرفة  ،و التدرؾ وصفها
األلفاظ كل ذلك إمنا وسيلتو التعبَت القرآين اظتعجز بلساف عريب مبُت ،ىذا التعبَت الذي يعد التصوير الفٍت أحد أبرز
طرائقو ،إذ تتحوؿ الكلمات إىل صور نابضة باضتياة و اضتركة ،يتمثلها اطتياؿ ،و تتحسسهااضتواس ،فيحدث اإلحياء
وبالتايل التأثَت العجيب .
كل ماتقدـ ِذكره كاف مغريا يل للبحث يف ىذا اظتنحى  ،عالوة على وجو التفرد الذي استقل بو القصص القرآين ،
وىو مواءمتو بُت القيم الفنية واألغراض الدينية  ،فقد اختذ من قيم اصتماؿ الفٍت أدا ًة طيعة يف التأثَت النفسي والوجداين ،
فيستهدؼ باطتطاب الفٍت واصتمايل دخيلة اظتتلقي وميلو الذايت للقيم الدينية .
وال خيفى لدى الرائي ما ديثلو الدين والفن من أصالة وعمق يف دخيلة النفس اإلنسانية ( وال شك أف صفاء النفس
مدعاة طبيعية ضتسن التلقي جملاؿ الدين والفن )

()1

) (1قطب – ػتمد القصة يف القرآف  .مقاصد الدين وقيم الفن  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،د ط  ،القاىرة  ،سنة  2002ـ
.ص . 33
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ولعل أبرز القيم الفنية واصتمالية اليت تفرد القصص القرآين هبا ظاىرة التصوير باإلحياء والرسم بالكلمات وتفجَت طاقات
األلفاظ لرسم صور مبدعة ومشاىد شاخصة تبهر اظتتلقي وتأسره.
طاقات اإليحاء والتصوير في القصة القرآنية:
ظػػاىرة التصػػوير يف القصػػة القرآنيػػة ظػػاىرة اعػػل العمػػل القصصػػي أداة فعالػػة يف التػػأثَت علػػى اظتسػػتمع أو القػػارئ  ،أل ػػا
تنشػ عالقػة إبابيػة بػُت العمػل القصصػي واظتتلقػي عتػذا العمػػل نتيجػة للحركػة اضتيػة النابعػة مػن عمليػة التصػوير  ،والػػذي
يشيع جواً من اضتياة يف ثنايا القصة حبيث حييل اظتستمعُت والقراء إىل رتاعة من النظارة الذين ينشغلوف بتملي ما يعرض
أمامهم من مشاىد وحركات  ،فينسوف أ م أماـ كالـ يتلى  ،بل يتخيلوف ذلك اظتنظر الذي يعرض حيث األلسنة اليت
تتحرؾ تفيض مبػا تفػيض بػو مػن أحاسػيس  ،فهػي إذاً اضتيػاة بقضػها وقضيضػها وليسػل حكايػة لتلػك اضتيػاة  ،ذلػك ألف
عمليػػة التصػػوير البيػػاين تسػػتهدؼ جانػػب التصػػور والتخيػػل لػػدى اظتتلقػػي  ،حيػػث يػػًتجم مػػا يسػػمعو أو يقػػرؤه مػػن سػػرد
قصصي إىل صور وأخيلة تكوف شاخصة بكل أبعادىا يف مدركاتو الذىنية  ،وديكننا أف نقسم التصوير يف القصة القرآنية
إىل ثالثة أنواع وىي :

 -1تصوير المشاهد والمواقف:
وىػػذا النػػوع مػػن التصػػوير أكثػػر أنػواع التصػػوير شػػيوعاً يف القصػػص القػػرآين  ،وىػػو الغالػػب علػػى أنػواع التصػػوير  ،إذ ؾتػػد
القصص القرآين حيفل بعروض حية لكثَت من اظتشاىد  ،حبيث تبدو كأ ػا دتثػل أمامنػا واقعػاً ملموسػاً تػراه العػُت ويسػب
فيو اضتس واطتياؿ  ،واألمثلة على ىذا النوع متعددة  ،ولكن نكتفي ىنا بعرض بعضها على سبيل االستشهاد والتمثيل ،
ِ
ِ
ػُت اثْػنَػ ْ ِ
ازتل فِ َيها ِم ْن ُكػل َزْو َج ْ ِ
ػك إِىال َم ْػن َسػبَ َق َعلَْي ِػو الْ َق ْػو ُؿ َوَم ْػن
ػُت َوأ َْىلَ َ
قاؿ تعاىل َ {:ح ىىت إذَا َجاءَ أ َْمُرنَا َوفَ َار التىػن ُ
ُّور قُػ ْلنَا ْ ْ
ِ ِ
ػاؿ ارَكبػوا فِيهػا بِسػ ِم اللى ِػو َْغتراىػا ومرسػاىا إِ ىف ريب لَغَ ُفػ ِ
يم َ ،وِى َػي َْاػ ِري هبِِ ْػم ِيف َم ْػو ٍج
ٌ
ور َرحػ ٌ
َ َ َ ُْ َ َ َ
َآم َن َوَمػا َآم َػن َم َعػوُ إىال قَلي ٌػل َ ،وقَ َ ْ ُ َ ْ
ِ
َك ِْ
ػاؿ سػوآوي إِ َىل جب ٍػل يػع ِ
ص ُػم ٍِت ِم َػن
ػوح ابْػنَػوُ َوَكػا َف ِيف َم ْعػ ِزٍؿ يَػا بػُ َى
اصتبَ ِاؿ َونَ َ
ََ َ ْ
ػادى نُ ٌ
ين  ،قَ َ َ
ػٍت ْارَك ْ
ػب َم َعنَػا َوال تَ ُك ْػن َم َػع الْ َكػاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ ال ع ِ
ض ابْػلَعِي َمػاءَ ِؾ
اص َم الْيَػ ْوَـ ِم ْن أ َْم ِر اللى ِو إِىال َم ْن َرِح َم َو َح َ
الْ َماء قَ َ َ
اؿ بػَْيػنَػ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َف م َن الْ ُم ْغَرق َ
يل يَا أ َْر ُ
ُت َ ،وق َ
ضي ْاألَمر واستػوت علَى ْ ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ُت }(. )1
يض الْ َماءُ َوقُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
يل بػُ ْعداً ل ْل َق ْوـ الظىالم َ
َويَا َشتَاءُ أَقْلعي َوغ َ
اصتُودي َوق َ
ن ػػرى يف ى ػػذه اري ػػات الكردي ػػة تل ػػك الص ػػورة الكلي ػػة وال ػػيت دتث ػػل مػ ػا يطل ػػق علي ػػو بلغ ػػة الس ػػينما مص ػػطل بانورام ػػا
 Panoramaلتلػك األحػداث اصتسػاـ يف مشػهد كلػي يأخػذ مبجػامع الصػورة العامػة ظتػا حػدث  ،مسػتنداً إىل روعػة
التصػػوير والوصػػف الشػػامل الػػدقيق إىل حػػد بعػػل منهػػا لوحػػة دتػػوج باضتركػػة وديكننػػا أف نقسػػم اريػػات السػػابقة إىل ثالثػػة
مشاىد ىي  :المشهد األول  -:يصور فيو سبحانو وتعاىل بدء نزوؿ العذاب بأف فار التنػور وقػد اختلػف العلمػاء يف
ُّور } قاؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو  :يعٍت طلع الفجر  ،ونور الصب  ،وقاؿ ابن عباس
قولو تعاىل َ { :وفَ َار التىػن ُ

انبجس اظتاء من وجو األرض  ،والعرب تسمي وجػو األرض تنػوراً  ،وقػاؿ قتػادة  :التنػور أشػرؼ موضػ ٍع يف األرض وأعلػى
)(1

سورة ىود  ،اريات  40 :ػ . 44
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مكاف منها  ،وقاؿ اضتسن :أراد بالتنور الذي خيبز فيو  ،وكاف تنوراً من حجارة  ،وكاف ردـ مث انتقل إىل نوح فعلمل بو

امرأتػػو فأخربتػػو  ،واختلف ػوا يف موضػػعو فقػػاؿ غتاىػػد كػػاف يف ناحيػػة الكوف ػػة( . )2ويػػرى ػتمػػد الشػػعراوي أف اظتقصػػود بقولػػو

ػور } أي غلػي  ،واشػتدت حرارتػو  ،وىػذه إشػارة وعالمػة بػُت اهلل تعػاىل ونػوح عليػو السػالـ وحػىت قبلهػا تفيػد
{ َوفَ َار التىػنُّ ُ

الغاية(. )3

ػور } يقػوؿ  ( :مث تػرى اإليػذاف باالبتعػاد
ولكن اإلماـ ػتمداً أبا زىرة يذىب مػذىباً عجيبػاً يف قولػو تعػاىل { َوفَ َػار التىػنُّ ُ
عن موطن الغرؽ  ،وقد فار التنور ،وإين قد أدرؾ من ىػذا أ ػا كانػل تسػَت بالبخػار إذ فػار التنػور فتحركػل بعػد أف فػار

واهلل أعلم مبراده  ،وإف كاف اللفظ داالً ،بل ىو مصور لتنور فار فحرؾ ببخاره ما حرؾ من آالت تسَت السفينة )(. )4
ويف ىذا اظتقاـ نرى أف فوراف التنور قد قصد بو تفجراألرض باظتاء وعلى ذلك نستأنس بدليلُت :
أحدهما  :ما ىو متعارؼ عليو عند العرب من إطالقهم السم التنور على وجو األرض وعلى كل مفجر ماء

( )1

ض ُعيُونػاً فَػالْتَػ َقى الْ َمػاءُ َعلَػى أ َْمػ ٍر قَػ ْد قُ ِػد َر }(، )2
ثانيهماً  :الدليل القرآين يف قولو تعاىل يف سػورة القمػر َ { :وفَ ىج ْرنَػا ْاأل َْر َ

وذلك يف قصة نوح اليت تناولتها ىذه السورة  .فالتنور إذا ليس تنور السفينة ػ كما يرى اإلماـ أبو زىػرة ػ بػل وجػو األرض
 ،أما قولو بقوة البخار فهو أمر مستبعد  ،ألف السفينة قد رسل بسالـ فيما بعد  ،وجبميع مكوناهتا  ،وإذا كانل تسػَت

بقػػوة البخػػار لغػػدت ثػػورة واكتشػػافاً جديػػداً يسػػتحق التخليػػد والسػػتفاد منهػػا اإلنسػػاف القػػد فيمػػا بعػػد وىػػذا حيػػدث .
باإلض افة إىل أف السفينة ػتاطة بعناية إعتية فال حاجة للبخار أو غَته يف تسيَتىا فبسم اهلل غتراىا ومرساىا .
ويػػأيت األمػػر اإلعتػػي ينبػػو نوح ػاً يف ىػػذا اظتشػػهد بػػأف حيمػػل علػػى مػػة السػػفينة مػػن كػػل زوجػػُت وأف حيمػػل معػػو أىلػػو
باسػػتثناء مػػن حػػق عليػػو القػػوؿ  ،وديضػػي الػػذكر اضتكػػيم إىل أف الػػذين آمنػوا واسػػتجابوا لػػدعوة نػػوح قلػػة قليلػػة  ،ويف ذلػػك
إشارة خاطفة إىل أ م على الرغم من دعوة نوح عتم وطوؿ حػواره عتػم  ،ومكابدتػو يف سػبيل دعػوهتم إىل التوحيػد  ،كمػا
ِ
ت َعتُ ْػم إِ ْس َػراراً }( . )3فقػد أصػروا علػى العنػاد
َسَرْر ُ
جاء على لساف نوح  { :مثُى إِين َد َع ْوتػُ ُه ْم ج َهاراً  ،مثُى إِين أ َْعلَْن ُ
ل َعتُ ْم َوأ ْ
والكفر فكاف مربراً كافياً ألف يستحقوا من اهلل كل ىذا العذاب نكاالً هبم جزاءً وفاقاً قاؿ ابػن عبػاس ػرضي اهلل عنػو
 :آمن من قومو ذتانوف إنساناً  ،منهم ثالث من بنيو ( ساـ وحاـ ويافث ) وثالثة كنائن لو  ،وظتا خرجػوا مػن السػفينة
بنوا قرية وىي اليوـ تدعى قرية الثمانُت بناحية اظتوصل (. )4

) (2ينظر  :الثعليب النيسابوري  ،أبو إسحاؽ أزتد بن إبراىيم  ،قصص األنبياء اظتسمى عرائس اجملالس  ،اظتكتبة الثقافية  ،بَتوت – لبناف
، ،د ط د.ت  .ص48
) (3ينظر  :الشعراوي  ،ػتمد متويل  ،قصص األنبياء واظترسلُت  ،اظتكتبة التوفيقية  ،القاىرة – مصر  ،د ط  ،د.ت  ،ص .56 -55
) (4أبو زىرة  ،ػتمد  ،اظتعجزة الكربى  :القرآف  ،دار الفكر العريب  ،بَتوت  ،د ط  ،د.ت  ،ص .194
) (1لساف العرب مادة ت .ف .ر  ،ص  ، 333اجمللد األوؿ .
) (2سورة القمر  ،ارية . 12
) (3سورة نوح  ،اريتُت . 9 ، 8 :
) (4ينظر عبد العظيم  ،سعيد  ،قصص األنبياء عظات وعبػر  ،دار العقيدة للًتاث  ،القاىػػرة  ،ط 2001، 1ـ  ،ص51
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ورب سائل يسأؿ  :ظتاذا يستمر ىذا النيب الكر كل ىذه ارماد الطويلة ويبذؿ ىذه اصتهود الكبَتة دوف كلل أو ملػل
؟ !! وىػػل دعػػوة التوحيػػد تسػػتحق كػػل ىػػذه العنايػػة واإلكبػػار؟(، )5واصتػواب  :أف شتػػو الغايػػة وراء ىػػذه اظتكابػػدة واصتهػػاد
يعطي مسوغاً كافياً لبذؿ اظتزيد من التضحيات والسيما إذا كانل تلك الغاية ىي ػتو الشرؾ والقضاء على رمػوزالظالؿ
ونشرالتوحيد .
المشهد الثاني  :نرى صورة السفينة وىي دتخر عباب اظتاء ػتاطة بعناية اهلل ورعايتو وىو مشهد ديوج باضتركة والتموج
 ،إذ نػػرى فيػػو اظتػػوج الػػذي شػػبهو اهلل باصتبػػاؿ هتػػويالً ألمػػره وتعظيمػاً لشػػأنو  ،ويف تلػػك األثنػػاء يلػػوح لنػػا ابػػن نػػوح

( )6

وىػػو

يغالب األمواج ويصارعها وىو يف معزؿ عن السفينة وأبيو واري ػتاورة بُت األب وابنو يف ضتظات عصيبة حياوؿ األب
بدافع الشفقة واضتناف األبوي أف يبقي على ولده وذلك بدعوتو إىل اإلدياف ونبذ الكفر( ، )7ولكن دوف جدوى فاهلل قػد
ختم على قلبو بالكفر بعد أف حق عليو القوؿ فيبادره باإلجابة بأنو سيأوي إىل عاصم يعصمو مػن ىػذا الطوفػاف اظتهيػب
 ،فَتد عليو األب بقولو { ال ع ِ
اص َم الْيَػ ْوَـ ِم ْن أ َْم ِر اللى ِو } وبعد ىذه احملاورة اظتقتضبة حيوؿ اظتوج بعنفوانػو بػُت األب وابنػو
َ
الذي كاف قدره أف ديوت غرقاً ( لذا فقد تكافأ العجز يف الطبيعة واإلنساف  ،وىذا التكافؤ تأكيد وترسيخ للقدرة اإلعتية
والعظمة الربانية )(. )1

المشهد الثالث  :ويتمثل يف بداية االنفراج لألزمة بعد أف بلغل من التعقيد والتصاعد حداً جعل معو القصة تصػل إىل
ذروهتا  ،إذ نرى يف بداية ىذا اظتشهد األمر اإلعتػي والػذي يقػوؿ للشػيء كػن فيكػوف  ،يصػدر أمػراً لػألرض وللسػماء يف
يسر وسالسة يصل يف ألفاظو حد اإلعجاز فاألمر األوؿ لألرض ببلع تلك اظتيػاه  ،وال ختفػى ىنػا دقػة التصػوير واختيػار
األلفاظ اليت تقوـ عليو ( فاختيار البلع دوف غَته ألنو تتحقق بو سرعة اصتفاؼ بقوة تساوي قوة االنبجاس ،وكذا اضتػاؿ
مع { أقلعي {  ،فهو أمر دؿ على سرعة انقشاع السحب دفعة واحدة ومن مث توقػف اظتطػر )

( )2

ألسػل معػي أف ىػذه

ارية لو فُػتّش كالـ العرب والعجم ظتا وجد فيو مثلها على حسن نظمها  ،وبالغة وصفها واشتماؿ اظتعاين فيها .

ولعلنا نرى مػن تشػابك اظتشػاىد الثالثػة  ،بشػكل يربزالصػورة الكليػة لتلػك األحػداث اظتهيبػة العظيمػة  ،مػا يكػوف صػورة

أماـ اظتتلقي فَتشتها باأللفاظ اليت عربت بإتقاف تاـ عن اظتقصود .

) (5ينظر  :اظتدخلي  ،ربيع بن ىادي  ،منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل  ،دار العصر للطباعة  ،مصر  2000ـ ص.53
) (6ىذا االبن ىو ( ياـ ) أخو حاـ وساـ ويافث  ،وقيل اشتو كنعاف  ،وكاف كافراً  ،عمل عمالً غَت صاحل  ،فخالف أباه يف دينو فهلك
مع من ىلك  .للمزيد عنو ينظر  :ابن كثَت  ،قصص األنبياء  ،ص . 81
) (7ينظر  :جاد اظتوىل  ،ػتمد أزتد  ،قصص القرآف  ،دار القلم العريب  ،حلب – سوريا  ،ط ، 2سنة  1993ـ  ..ص 24
) (1قطب  ،ػتمد  ،القصة يف القرآف  .مقاصد الدين وقيم الفن  ،ص . 38
) (2الطربي  ،ػتمد بن جرير أبيو جعفر  ،قصص األنبياء  ،دار الفكر  ،بَتوت  ،لبناف 1989 ،ـ  ،ص92
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قصة أخرى ظهر فيها التصوير وىو يبلغ حداً معجزاً يف تشخيص الواقع  ،تلك ىي قصة أصػحاب الكهػف يف سػورة
ِ
ػف والػىرقِي ِم(َ )3كػػانُوا ِمػػن آياتِنَػػا َعجبػاً  ،إِ ْذ أَوى الْ ِفْتػيػةُ إِ َىل الْ َك ْهػ ِ
ِ
ػف
ل أَ ىف أ ْ
الكهػػف قػػاؿ تعػػاىل { :أ َْـ َحسػ ْػب َ
ػح َ
َ
َ
ْ َ
َصػ َ
َ
اب الْ َك ْهػ َ
ك ر ْزتةً وىي لَنَا ِمن أَم ِرنَا ر َشداً فَضربػنَا علَى آذَا ِِم ِيف الْ َكه ِ ِ ِ
ِ ِ
ػاى ْم لِػنَػ ْعلَ َم
َ َْ َ
ف سن َ
ُت َع َػدداً  ،مثُى بػَ َعثْػنَ ُ
ْ
فَػ َقالُوا َربػىنَا آتنَا م ْن لَ ُدنْ َ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ ْ َ
ِ
ِ
اضتِْزبػَ ْ ِ
دى َوَربَطْنَا َعلَى قُػلُوهبِِ ْم
ك نػَبَأ َُى ْم بِ ْ
ي ْ
صى لِ َما لَبِثُوا أ ََمداً َْؿت ُن نػَ ُق ُّ
أَ ُّ
ص َعلَْي َ
اضتَق إِنػ ُىه ْم فْتػيَةٌ َآمنُوا بَِرهب ْم َوِزْدنَ ُ
ُت أ ْ
َح َ
اى ْم ُى ً
ض لَن ن ْدعو ِمن دونِِو إِ َعتاً لَق ْد قُػ ْلنا إِذاً شطَطاً  ،ىؤ ِ
ِ
الء قَػ ْوُمنَا ىاختَ ُذوا ِم ْن ُدونِِو ِآعتًَة
إِ ْذ قَ ُاموا فَػ َقالُوا َربػُّنَا َر ُّ
َ
َ َ
ب ال ىس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ ْ َ ُ َ ْ ُ
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
لَػػوال يػأْتُو َف علَػػي ِهم بِسػ ْلطَ ٍ
اف بَػ ٍ
وى ْم َوَمػػا يػَ ْعبُػ ُػدو َف إِىال اللىػػوَ فَػأْ ُووا إِ َىل
ػُت فَ َمػ ْػن أَظْلَػ ُػم ؽتىػ ِن افْػتَ ػ َػرى َعلَػػى اللىػػو َكػػذباً َ ،وإِذ ْاعتَػَزلْتُ ُمػ ُ
ْ َ
َْ ْ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ات
س إِ َذا طَلَ َعػ ْ
ػل تَػ َػز َاوُر َعػ ْػن َك ْهف ِهػ ْػم َذ َ
الْ َك ْهػػف يػَْن ُشػ ْػر لَ ُكػ ْػم َربُّ ُكػ ْػم مػ ْػن َر ْزتَتػػو َويػُ َهيػ ْ لَ ُكػ ْػم مػ ْػن أ َْمػرُك ْم م ْرفَقػاً َوتَػ َػرى ال ىشػ ْػم َ
ِ
ِ
ُت وإِ َذا َغربل تَػ ْق ِرضهم َذات الشم ِاؿ وىم ِيف فَجػوةٍ ِمْنػو َذلِػك ِمػن آي ِ
ِ ِ
ضػلِ ْل
ػات اللى ِػو َم ْػن يػَ ْهػد اللىػوُ فَػ ُه َػو الْ ُم ْهتَػد َوَم ْػن يُ ْ
َْ ُ َ ْ َ
الْيَم َ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ِ
ط ِذراعي ِػو بِالْو ِص ِ
ِ
ِ
ات الْيَ ِمػ ِ
ػيد
فَػلَ ْن َِا َد لَوُ َوليّاً ُم ْرِشداً َوَْحت َسبُػ ُه ْم أَيْػ َقاظاً َوُى ْم ُرقُ ٌ
ُت َو َذ َ
ود َونػُ َقلبُػ ُه ْم َذ َ
ات الش َػماؿ َوَك ْلػبُػ ُه ْم بَاسػ ٌ َ َْ َ
ِ
ِ
لَ ِو اطىلَعل علَي ِهم لَولىي ِ ِ
اؿ قَائِ ٌل ِمْنػ ُه ْم َك ْم لَبِثْتُ ْم قَالُوا
اى ْم لِيَتَ َساءَلُوا بػَْيػنَػ ُه ْم قَ َ
ل ِمْنػ ُه ْم ُر ْعباً َ ،وَك َذل َ
ك بػَ َعثْػنَ ُ
ل مْنػ ُه ْم فَراراً َولَ ُملْئ َ
ْ َ َْ ْ َْ َ
ٍ
ِ ِ
َح ػ َد ُك ْم بِػ َػوِرقِ ُك ْم َىػ ِػذهِ إِ َىل الْ َم ِدينَػ ِػة فَػ ْليَػْنظُػ ْػر أَيػُّ َهػػا أ َْزَكػػى طَ َعام ػاً
لَبِثْػنَػػا يػَ ْوم ػاً أ َْو بػَ ْعػ َ
ػض يَػ ْػوـ قَػالُوا َربُّ ُكػ ْػم أ َْعلَػ ُػم مبػَػا لَبثْػػتُ ْم فَػػابْػ َعثُوا أ َ
ِ ِ
يدوُك ْم ِيف ِملىػتِ ِه ْم َولَ ْػن تُػ ْفلِ ُحػوا
َحداً  ،إِنػ ُىه ْم إِ ْف يَظْ َهُروا َعلَْي ُك ْم يػَْر ُرتُوُك ْم أ َْو يُعِ ُ
فَػ ْليَأْتِ ُك ْم بِ ِرْزٍؽ ِمْنوُ َولْيَتَػلَطى ْ
ف َوال يُ ْشعَر ىف ب ُك ْم أ َ
ِ
ِ
ِ
ب فِ َيها إِ ْذ يػَتَػنَ َاز ُعو َف بػَْيػنَػ ُه ْم أ َْمَرُى ْم فَػ َقػالُوا ابْػنُػوا
إِذاً أَبَداً َ ،وَك َذل َ
ك أ َْعثَػ ْرنَا َعلَْي ِه ْم ليَػ ْعلَ ُموا أَ ىف َو ْع َد اللىو َح ٌّق َوأَ ىف ال ىس َ
اعةَ ال َريْ َ
ِِ
اؿ الى ِذين َغلَبوا علَى أَم ِرِىم لَنَت ِ
ِ
ىخ َذ ىف َعلَْي ِه ْم َم ْس ِجداًَ ،سيَػ ُقولُو َف ثَالثَةٌ َرابِ ُع ُه ْم َك ْلبُػ ُه ْم َويػَ ُقولُو َف
َعلَْيه ْم بػُْنػيَاناً َربػُّ ُه ْم أ َْعلَ ُم هب ْم قَ َ َ ُ َ ْ ْ
ستَْسةٌ َس ِاد ُس ُػهم َك ْلػبُػ ُهم ر ْرتػاً بِالْغَْي ِ
ػب َويػَ ُقولُػو َف َسػْبػ َعةٌ َوثَ ِػامنُػ ُه ْم َك ْلػبُػ ُه ْم قُ ْػل َريب أ َْعلَ ُػم بِعِػدىهتِِ ْم َمػا يػَ ْعلَ ُم ُه ْػم إِىال قَلِي ٌػل فَػال ُدتَػا ِر
َْ
ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك
ك َغداً  ،إِىال أَ ْف يَ َشاءَ اللىوُ َواذْ ُك ْر َربى َ
َحداً َ ،وال تَػ ُقولَ ىن ل َش ْيء إِين فَاع ٌل َذل َ
فيه ْم إىال مَراءً ظَاىراً َوال تَ ْستَػ ْفل فيه ْم مْنػ ُه ْم أ َ
ِ
إِ َذا نَ ِسيل وقُل عسى أَ ْف يػه ِدي ِن ريب ِألَقْػرب ِمن ى َذا ر َشداً ولَبِثُػوا ِيف َكه ِف ِهػم ثَ َ ِ ٍ ِ ِ
ػالث مائَػة سػن َ
ُت َو ْازَد ُادوا ت ْسػعاً  ،قُ ِػل اللىػوُ
ْ ْ
ََ ْ َ َ
َْ َ َ
َ
َ َ ْ ََ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
صر بِِو وأ ِْ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ ِ
َحداً }(. )1
ب ال ىس َم َاو َ ْ
َشت ْع َما َعتُ ْم م ْن ُدونو م ْن َوِيل َوال يُ ْش ِرُؾ ِيف ُحكْمو أ َ
ض أَبْ ْ َ
أ َْعلَ ُم مبَا لَبثُوا لَوُ َغْي ُ
تلك ىي قصة أصحاب الكهف كما جاء هبا الذكر اضتكيم  ،حيث نرى أف عتا مشاىد جليلة تبدو كأ ا ماثلة للعياف
 ،يف مشػػاىد مصػػورة تأخػػذ مبجػػامع تلػػك الصػػورة يف أسػػلوب قصصػػي قػػرآين غايػػة يف الدقػػة واإلتقػػاف  ،يؤخػػذ عنػػو مغػػزى
القصة يف غَت التباس أو ارتياب .
وديكننا أف نقسم القصة إىل أربعة مشاىد تك ِوف يف غتملها تلك الصورة الكلية لقصة أصحاب الكهف:

) (3الرقيم قيل مها لوحاف من ؿتاس مرقوـ مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر إسالمهم ما أراد منهم دوقيانوس اظتلك وكيف كاف أمرىم وماعتم ،
وقيل الرقيم اسم الوادي الذي كاف فيو الكهف  ،وقيل ىي القرية اليت خرجوا منها  ،للمزيد ينظر  :النور اظتبُت يف قصص األنبياء واظترسلُت
 ،ص  ، 502نعمة اهلل اصتزائري  ،ويقاؿ إف الرقيم قرية من قرى األردف تسمى الرجيب وىي موجودة إىل يومنا ىذا  ،للمزيد ينظر :
ضبياف  ،ػتمد تيسَت  ،موقع أصحاب الكهف وظهور اظتعجزة القرآنية الكربى ص . 33
) (1سورة الكهف  ،اريات  9 :ػ . 26
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المشهههد األول  :رأينػػا فيػػو الفتيػػة وقػػد اعتزل ػوا قػػومهم  ( ،ألف العزلػػة عػػن غػػَت اهلل توجبػػو الوصػػلة بػػاهلل  ،بػػل ال حتصػػل
الوصػلة بػػاهلل إال بعػػد العزلػة عػػن غػػَت اهلل )( ، )2وآووا إىل الكهػف واختػػاروا مسػػتقراً واعتصػموا بالوحدانيػػة واإلديػػاف بػرهبم ،
بعيداً عن الوثنية وركامها  ،ويهجروف ديارىم  ،ويفارقوف أىلهم  ،ويتجردوف من زينة األرض ومتاع اضتياة  ،ىػؤالء الػذين
يأووف إىل الكهف الضيق اطتشن اظتظلم  ،يسًتوحوف رزتة اهلل  ،وحيسوف ىذه الرزتة ظليلة فسيحة ؽتتػدة { ينشػر لكػم
ربكم من رزتتو } ولفظ { ينشر } يلقي ظالؿ السعة والبحبوحة واالنفساح  ،فإذا الكهف فسي رحيب وسيع تنتشػر
فيػػو الرزتػػة وتتسػػع خيوطهػػا  ،ودتتػػد ظالعتػػا  ،وتشػػملهم بػػالرفق واللػػُت والرخػػاء  ،إف اضتػػدود الضػػيقة لتنػزاح  ،وإف اصتػػدراف
الصلدة لػًتؽ  ،وإف الوحشػة اظتوغلػة لتشػف  ،فػإذا الرزتػة والرفػق والراحػة واالرتفػاؽ  ،فهػم بػذلك علػى بعػد حسػي بيػنهم
وبػػُت أصػػحاب تلػػك العقائػػد الوثنيػػة وظلػػم أىلهػػا  ،فػػال يػػرو م وال يسػػمعوف عػػنهم  ،وضػػرب اهلل علػػى آذا ػػم وأمػػدىم
بالسكينة واإلدياف ،فص اروا يف غيبوبة كأ م اظتوتى  ،تلك صورة من التصوير القصصي يدركها اظتتدبر للقرآف فتتمثل أمامو
كأنو يرى ىؤالء الفتية ويثقفهم حبواسو  ،وحيسبهم أيقاظاً وىم رقود وىم يهرعوف إىل الكهػف ويػأووف إليػو راجػُت الرزتػة
والرشاد  ،مبتعدين عن ارثاـ وما يف الدنيا وقد زادىم اهلل تعاىل ىدى  ،فجعلهم رقوداً  ،وىنا نرى تلك الصورة واضحة

وىي أف أناساً يظن أ م أيقاظ وىم رقود وقد بقوا على ذلك سنُت عدداً ااوزت ثالذتائة سنة(. )3

المشهههد الثههاني  :رأينػػا فيػػو الرجػػاؿ وىػػم رقػػود  ،واسػػيداً لصػػورهتم فهػػم يتجهػػوف فيػػو ناحيػػة الشػػماؿ وتطلػػع الشػػمس
عليهم من الشرؽ ديينػاً  ،وتطلػع علػيهم قبػل غروهبػا ذات الشػماؿ  ،وىػم يف فجػوة مػن ذلػك الكهػف والشػمس واعتػواء
من البحر يأيت إليهم فينعشهم نسيمو العليل  ،وديدىم بأسباب اضتياة الطيبة وىم يف سباهتم( ، )1ومن ىنا نػرى التصػوير

القرآين قد ركز كثَتاً ػ يف ىذا اظتشهد ػ على الوصف الدقيق للمكاف الذي نزلوا بو كما يعرضها شريط سينمائي متحرؾ ،
فكأف القارئ للقرآف يشاىد ذلك اظتكاف ويعاينو

ويرى سعيد عبد العظيم ( أف الشمس عند طلوعها دتيل عن كهفهم

 ،وإذا غربػػل تقرضػػهم أي يص ػػيبهم منهػػا يسػػَت  ،فك ػػاف يف مسػػها عت ػػم بالعشػ ّػي إصػػالح ألجس ػػادىم  ،واظتقصػػود بي ػػاف

حفظهم عن تطرؽ البالء وتغَت األبداف واأللواف إليهم والتأذي حبر أو برد )(، )2يف حُت نرى قػوؿ ابػن عبػاس بػأ م ( ال

تصػيبهم الشػمس البتػة كرامػةً عتػم يعػٍت أف الشػمس إذا طلعػل مالػل عػن كهفهػم ذات اليمػُت ػ أي ديػُت الكهػف ػ وإذا
غربل دتر هبم ذات الشماؿ ػ أي مشاؿ الكهف ػ فال تصيبهم يف ابتداء النهار وال يف آخر النهار  .فكانل الشمس دتيل
عنهم طالعة وغاربة  ،وجارية ال تبلغهم لتؤذيهم حبرىا وتغَت ألوا م وتبلي ثياهبم )(. )3

) (2القشَتي  ،لطائف اإلشارات  ،حتقيق  :إبراىيم بيومػي  ،دار الكاتب العريب للطباعة والنشر  ،القاىرة  ،د ط  ،د.ت  ،مج  ،4ص
55
) (3ينظر  :أبو زىرة  ،ػتمد اظتعجزة الكربى  :القرآف  ،ص . 197
) (1ينظر اظتصدر السابق  ،ص . 198
) (2عبد العظيم  ،سعيد  ،قصص القرآف عظات وعرب  ،ص.19
) (3نفسو والصفحة ذاهتا .
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ولعػػل قػػوؿ ابػػن عبػػاس ىػػو األقػػرب  ،لوضػػوح اظتعػػٌت العػػاـ ل يػػة  ،واسػػتناداً إىل اظتعػػٌت اللغػػوي اللفظػػي (تػزاور )
تقرضهم )  ،فمن معاين األوىل العدوؿ واالؿتراؼ

( )4

و(

ويف الثانية التخالف والتجاوز( ، )5ففي كال اظتعنيُت عدـ مباشػرة ،

أي عدـ مباشرة الشمس ألجسادىم عالوة على أ ػا إذا باشػرهتم سػوؼ تػؤدي إىل بلػي ثيػاهبم وأجسػادىم أو تغػَت لو ػا
وىذا ما حيدث .

ات الْيَ ِم ِ
ات الش َم ِاؿ } فهم كاألحياء يف تقلبهم
ُت َو َذ َ
وديضي الذكر اضتكيم يف بياف حاعتم فيقوؿ تعاىلَ {:ونػُ َقلبُػ ُه ْم َذ َ

بإرادة اهلل جل وعال ( وقد أخرب سبحانو عن حسن إيوائو عتم  ،فال كشفقة األمهػات بػل أ ، ،وال كرزتػة اربػاء بػل أعػز
… )( ، )6وال يًتؾ الذكر اضتكيم جزئية تدخل يف تكوين الصورة الكلية ألصػحاب الكهػف وحػاعتم إال وصػفها بدقػة
ط ِذراعي ِو بِالْو ِص ِ
ِ
يد } كاضتارس األمُت
متناىية تبهر اظتتلقي ،فهو يذكر صورة الكلب الذي حيرسهم  ،ويصوره بأنو { بَاس ٌ َ َْ َ

 ،فلػػم يكتػػف بأنػػو حيرسػػهم وحسػػب  ،بػػل وصػػفو بأنػػو باسػػط ذراعيػػو وذلػػك ؽتػػا يستحضػػر يف ذىػػن اظتتلقػػي صػػورة ذلػػك

الكلب وىو يف حراسة ىؤالء الفتية يف وضع مػألوؼ لكػالب اضتراسػة ولػذلك فالتصػوير القصصػي شػامل ( يػرى فيػو
القاريء صورة اظتكاف وكأ ا مصورة بصػورة بػاىرة  ،وليسػل كالمػاً متلػواً )( ، )7وال غرابػة يف ذلػك فهػو تنزيػل مػن حكػيم
زتيد  .فوصف اظتكاف لو ىيبة  ،وما ىم عليو يبعث يف النفس الرىبة  ،فإنك لو اطلعل على حاعتم تلك ػ مهما بلغػل
من اصترأة والشجاعة لوليل منهم فراراً  ،والمتأل قلبك رعباً .
المشهد الثالث  :رأينا فيو ىؤالء الفتية يبعثوف من جديد  ،وقد اختلف الناس يف الفًتة اليت بقوا أثناءىػا يف الكهػف
 ،فهي قد استغرقل أزماناً وأجياالً بكاملها  ،ولكن القرآف يبُت أ ػا تسػع سػنوات بعػد الثالذتائػة  ،ونػرى يف ىػذا اظتشػهد
إيراد تفصيل بعد اإلرتاؿ الذي رأيناه يف اظتشهد األوؿ فبعد ذلك السبات العميق قاموا وىم يرددوف إديا م باهلل تعاىل
ِ
الء قَػومنَا ىاختَ ُذوا ِمن دونِِو ِآعتةً لَوال يأْتُو َف علَي ِهم بِس ْلطَ ٍ
اف بػَ ٍ
ُت }( ، )1فنبذوا مػا يعبػدوف مػن
ْ ُ
 ،وما كاف أقوامهم عليو َ
{ى ُؤ ْ ُ
َ ْ َ َْ ْ ُ
دوف اهلل  ،فنرى الصورة القصصية واضحة تصور اظتالحاة بيػنهم وبػُت أقػوامهم حػىت اعتزلػوىم معتصػمُت بػرهبم ويف ايػة
ىذا اظتشهد يصور الكهف ومن فيو يف وضوح تاـ على النمط القرآين البديع(. )2
المشهد الرابه  :رأينػا ف يػو ىػؤالء الفتيػة بػدء اسػتيقاظهم مػن سػباهتم العميػق وقػد وجػدوا ىػرج اضتيػاة ومرجهػا  ،فسػألوا
أنفسهم كم لبثوا يف منامهم  ،فردوا يف شبو إرتاع بأ م قد ناموا يوماً أو بعض يوـ  ،كأ م أدركوا أف اظتػدة كانػل أطػوؿ
فقالوا َ { :ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم ِمبَا لَبِثْتُ ْم } فرجوع اضتياة إليهم جعلهم يفكروف يف جلب رزؽ عتم ومعهم نقود ص ّكل من تسع
) (4أبن منظور  ،لساف العرب مادة زور اجمللد الثاين  ،ص . 62
) (5نفسو مادة ؽ ر ض ،اجمللد الثالث  ،ص . 60
) (6القشَتي  ،لطائف اإلشارات  ،مج ، 4ص . 56
) (7أبو زىرة  ،ػتمد  ،اظتعجزة الكربى  :القرآف  ،ص . 198
) (1سورة الكهف  ،ارية . 15
) (2ينظر  :أبو زىرة  ،ػتمد  ،اظتعجزة الكربى  :القرآف  ،ص . 198
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وثالذتائة سنة  ،وفيها يكمن السر يف تعرؼ الناس عليهم  ،والكشف عن حقيقتهم وما ذلك إال إعتاـ رباين ليبُت للناس
ِ
ك أ َْعثَػ ْرنَا َعلَْي ِه ْم لِيَػ ْعلَ ُموا أَ ىف َو ْع َػد اللى ِػو َح ٌّػق
أف الساعة حق  ،والبعث والنشور حق ال ريب فيو  ،لذا قاؿ تعاىل َ { :وَك َذل َ
وأَ ىف ال ىساعةَ ال ريب فِيها إِ ْذ يػتػنازعو َف بػيػنػهم أَمرىم فَػ َقالُوا ابػنوا علَي ِهم بػْنػياناً ربػُّهم أَعلَم هبِِم قَ َ ى ِ
ين َغلَبُػوا َعلَػى أ َْمػ ِرِى ْم
ُْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
اؿ الػذ َ
َ
( )3
لَنَت ِ
ىخ َذ ىف َعلَْي ِه ْم َم ْس ِجداً } .
ثانياً  /تصوير االنفعاالت والعواطف -:
ويكمػػن ىػػذا التصػػوير يف الػػي ىػػذه الصػػورة وتلػػك العواطػػف مػػن خػػالؿ سػػلوؾ الشخصػػية ومواقفهػػا مػػن األشػػياء ويف
كيفية مواجهتها لألحداث بشكل يكشف لنا موقف الشخصية وتصرفها عما يدور بداخلها من مشاعر وانفعاالت ولنا
ِ
وسػػى أَ ْف
مثػػل مػػن قصػػة موسػػى  ،حػػاؿ أمػػو بعػػدما ألقتػػو يف الػػيم  ،ومػػا جػػاء يف شػػأ ا  ،قػػاؿ تعػػاىل َ { :وأ َْو َحْيػنَػػا إ َىل أُـ ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِِ
ِ
آؿ فِْر َعػ ْػو َف
ُت  ،فَالْتَػ َقطَػوُ ُ
أ َْرضػعيو فَػِإذَا خ ْفػػل َعلَْيػو فَأَلْقيػػو ِيف الْػيَم َوال َختَػ ِػايف َوال َْحت َػزِين إِنػىػا َر ُّادوهُ إِلَْيػك َو َجػػاعلُوهُ مػ َن الْ ُم ْر َسػػل َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ت َعػ ْ ٍ
ػُت ِيل َولَػ َ
ليَ ُكػػو َف َعتػُ ْػم َعػ ُػد ّواً َو َحَزنػاً إِ ىف ف ْر َعػ ْػو َف َوَى َامػػا َف َو ُجنُ َ
ُت َ ،وقَالَػػل ْامػ َػرأَةُ ف ْر َعػ ْو َف قُػىر ُ
ود ُمهَػػا َكػػانُوا َخػػاطئ َ
ػك ال تَػ ْقتُػلُػػوهُ
ِ
ت لَتُْب ِػدي بِ ِػو لَ ْػوال أَ ْف َربَطْنَػا َعلَػى
ػاد ْ
وسى فَا ِرغاً إِ ْف َك َ
َع َسى أَ ْف يػَْنػ َف َعنَا أ َْو نػَتىخ َذهُ َولَداً َوُى ْم ال يَ ْش ُعُرو َف َ ،وأ ْ
َصبَ َ فُػ َؤ ُاد أُـ ُم َ
قَػ ْلبِها لِت ُكو َف ِمن الْمؤِمنُِت  ،وقَالَل ِألُختِ ِو قُص ِيو فَػبصر ِِ
ب وىم ال ي ْشعرو َف  ،وحىرمنَا علَي ِو الْمر ِ
ٍ
اض َع ِم ْن قَػْب ُل
َ َ
َ َُ ْ
َ ُْ َ َ ْ ْ
َ َ ْ َ ْ ََ
ت بو َع ْن ُجنُ َ ُ ْ َ ُُ
ل ي ْك ُفلُونَو لَ ُكم وىم لَو نَ ِ
ٍ
اص ُحو َف  ،فَػَرَد ْدنَاهُ إِ َىل أُم ِو َك ْػي تَػ َقػىر َعْيػنُػ َهػا َوال َْحت َػز َف َولِػتَػ ْعلَ َم أَ ىف
فَػ َقالَ ْ
ل َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى أ َْى ِل بػَْي َ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َو ْع َد اللى ِو َح ٌّق َولَ ِك ىن أَ ْكثَػَرُى ْم ال يػَ ْعلَ ُمو َف }(. )4
ىذه وقفػة مع أـ موسى وقد ألقل فلذة كبدىا يف اليػم  ،وىػي باكيػة حزينػة علػى مصػَت وليػدىا اضتبيػب  ،فقػد اجتمػع

خوفاف يف قلبها  :خوؼ من مصَته احملتوـ إما باظتوت غرقاً أو بالقتل الذي توعد بو فرعوف كل صيب يولد لبٍت إسرائيل .
ىنػا عواطػف ؼتتلفػة مػرت هبػا األـ وىػػي مػزيج مػن اطتػوؼ والقلػق واالضػػطراب مػن جهػػة  ،مث الشعػػور باالطمئنػاف اظتبشػػر
بالراحة والطمأنينة  ،فالوليد اظتلقى سيعود إليهػا  ،وسػيحظى بالرسالػػة  ،وىػذا مػا يػزرع بػذور األمػل يف قلػب األـ وخيفػف
من قلقها وخوفها( . )1والتعبَت بػ ( إذا ) يف قولو تعالػى { فَػِإذَا ِخ ْف ِ
ػل َعلَْي ِػو فَأَلْ ِقي ِػو ِيف الْػيَم } يػدؿ علػى حتقػق خوفهػا ،
ويف اطتطػػاب لطػػف ومؤانسػػة ألـ موسػػى لػػذا فقػػد عػػرب باإللقػػاء دوف غػػَته كالقػػذؼ مػػثالً  ،ألف اإللقػػاء دوف القػػذؼ يف

الشدة والقوة(. )2

ومن قولو تعاىل { فَِإذَا ِخ ْف ِ
ل َعلَْي ِو فَأَلْ ِق ِيو ِيف الْيَم } األمر ىنا ؼتتلف  ،فقد تضمن أمراً إعتياً بأ ا إذا خافل عليػو ال

بد أف تلقيو يف الػيم  ،وىػذا عكػس الطبيعػة البشػرية  ،ألف سػبب اإللقػاء خفػي ال يعلمػو إال اهلل  ،والظػاىر للجميػع مػن
اإللقاء يف اليم ىو اية ػتققة  ،ولكنها يف الواقع رعاية إعتية حتػيط بالوليػد وىػذا ػ يف رأيػي ػ ينطبػق عليػو مػا يسػمى (

) (3سورة الكهف  ،ارية . 21
) (4سورة القصص  ،اريات  7 :ػ . 13
) (1ينظر :قطب  ،ػتمد  ،القصة يف القرآف  .مقاصد الدين وقيم الفن  ،ص . 45
) (2ينظػػر  :عباس  ،فضل حسن  ،قصص القرآف الكر  .صدؽ حدث وشتو ىدؼ وإرىاؼ حس وهتذيب نفس  ،دار الفرقاف  ،عماف
– األردف  ،ط 2000 ، 1ـ  ،ص .، 487
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( )3
ت لَتُْب ِدي بِِو لَ ْوال أَ ْف َربَطْنَا َعلَػى
وسى فَا ِرغاً إِ ْف َك َاد ْ
باظتفارقة )  .ولذلك عرب القرآف بقولو تعاىل َ { :وأ ْ
َصبَ َ فُػ َؤ ُاد أُـ ُم َ
ِ
ِِ
ِ
ُت } .
قَػ ْلبِ َها لتَ ُكو َف م َن الْ ُم ْؤمن َ
وفيو يقوؿ الزؼتشري  { ( :فارغاً } صفراً من العقل  ،واظتعٌت  :أ ا حُت شتعل وقوعو يف يد فرعػوف طػار عقلهػا ظتػا

دمهها من فرط اصتزع والدىش  ،وبوز وأصب فؤادىا فارغاً من اعتم حُت شتعل أف فرعوف عطف عليو وتبناه )(. )4

ولكٍت أرى يف ىذا التعبَت { فارغاً } بعداً آخػر للمعػٌت ووصػفاً أمينػاً ضتػاؿ أـ موسػى حػاؿ فقػد وليػدىا  ،فقػد أصػب
فؤادىا فارغاً  ،ويف ذلك تصوير واسيم لعاطفة األمومة لديها  .فكأف فؤاد أـ موسى وعاءً ديأل ويفرغ من ػتتواه  ،وكأف

حبهػػا لوليػػدىا ىػػو كػػل شػػيء يشػػغل فؤادىػػا فقػػد بلػػغ مػػن القػػدر الػػذي ال يشػػاركو شػػيء يف ملئػػو  ،وعنػػدما فقدتػػو أصػػب

فؤادىػػا فارغ ػاً مػػن كػػل عاطفػػة أو أي شػػيء آخػػر ومػػا ذلػػك إال تصػػوير لشػػدة تعلقهػػا بػػو  ،وقػػوة عاطفػػة اضتػػب مػػن األـ
صَته وشبهو بشيء تقع عليو اضتاسة  ،وىو الوعاء الذي ديأل ويفرغ  ،وال
لوليدىا  ،فهو أمر معنوي ولكن التعبَت القرآين ّ

خيفى الدور الذي تؤديو يف إبراز الصورة اظتعنوية .

ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ُت }
وتدخل اإلرادة اإلعتية نراه ثانية يف قولو تعاىل { :إِ ْف َك َاد ْ
ت لَتُْبدي بِو لَ ْوال أَ ْف َربَطْنَا َعلَى قَػ ْلبِ َها لتَ ُكو َف م َن الْ ُم ْؤمن َ
ُ
ت لَتُْب ِدي بِِو } أي لتظهر أمره وتسأؿ عنو جهرة {
ففي ىذا اظتعٌت يقوؿ ابن كثيػر  ( :قاؿ ابن عباس وغيػره  { :إِ ْف َك َاد ْ
صربناىا وثبتناىا )(. )5
لَ ْوال أَ ْف َربَطْنَا َعلَى قَػ ْلبِ َها } أي ّ

ويػػرى الػػدكتور عبػػد العظػػيم اظتطعػػٍت أف مػػادة ( ر ب ط ) ( تسػػتعمل يف القػػرآف إال يف مقػػاـ الفضػػل والنبػػل واظتػػدح
والثناء  ،والقوة والطهر  ،وكل ىذه ٍ
معاف شريفة  ،وخصاؿ زتيدة ويكوف فاعلو ىو اهلل جل وعال )( . )6وقد جعل الربط

على قلب أـ موسى سبباً يف الثبات على اإلدياف( ( . )1وىو فعل على عكس فعلي طبع وختم اللذين يأتيػاف يف مواضػع
الذـ ،يف حُت أف ربط يكوف يف غتاؿ اظتدح )(. )2

وعندما منعن النظر يف ىػذا التعبػَت ( ربػط ) نػرى فيػو تصػويراً دقيقػاً  ،واسػيماً ضتػاؿ أـ موسػى ومػا كانػل عليػو إذ مػن
فرط شوقها لوليدىا وانشغاعتا بو  ،وتلهفها لسماع ومعرفة ما آؿ إليو أمره  ،بلغ هبا الشوؽ حداً كادت عنده أف تفضي
بسرىا  ،وخترج باحثة عنو  ،ولكن اإلرادة اإلعتية تولل كب رتػاح ىػذه العاطفػة وردىػا إىل قوقعتهػا  ،والػربط عليهػا ربطػاً
ػتكماً  ،وال خيفى على اظتتلقي نقل االنفعاالت والعواطف واألشياء اظتعنوية إىل أشياء حسية يقػوى هبػا التمثيػل وتتضػ
هبا الصورة جيداً  ،فتدخل اإلرادة اإلعتية يف أمر أـ موسى وكفها عن االستجابة للعاطفػة لػئالى تبػوح بسػرىا  ،فمثػل ذلػك
) (3اظتفارقة  :إثبات لقوؿ يتناقض مع الرأي الشائع يف موضوع ما باالستناد إىل اعتبار خفي على ىذا الرأي العاـ حىت وقل اإلثبات .
للمزيد عنها ينظر  :اظتهندس  ،كامل  ،وغَته  ،معجم اظتصطلحات العربية يف اللغة واألدب  ،ص . 376
) (4الزؼتشري  ،جار اهلل أبو القاسم  ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 ،ج  ، 3ص . 167
) (5ابن كثَت  ،قصص األنبياء  ،ص . 268
) (6اظتطعٍت  ،عبد العظيم إبراىيم ػتمد  ،دراسات جديدة يف إعجاز القرآف  ،مكتبة وىبة  ،القاىرة  ،ط 1996 ، 1ـ  ،ص .187
) (1ينظر  :اظتصدر السابق  ،ص . 187
) (2اظتطعٍت  ،عبد العظيم إبراىيم ػتمد  ،خصائص التعبَت القرآين وشتاتو البالغية  ، ،مكتبة وىبة القاىرة الطبعة األوىل  1996 ،ـ ،
ج  2ص . 304
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بعملية الربط احملكم على الشيء حىت حيتفظ مبا حيتويو  ،ىذا من جهة  ،ومن جهة أخرى أف الربط اظتعنػوي علػى قلػب
أـ موسى ما كاف لوال وجود العاطفة اظتتهيجة  ،فعملية الربط إذاً تكن لوال وجود ما يستحق أف يربط .
وىكذا نرى قصة موسى وميالده مفعمة بالعواطف البشرية بُت خوؼ ورجاء وأمل ،ؽتا بعلها أكثر تأثَتاً فهي اعلنا
نقف أماـ أـ مضطربة خائفة إىل درجة أ ا كادت تبدي أمرىا ولكن وليدىا ديتنع عن اظتراضع  ،وتتحقق معجزة رده إىل
أمػػو  ،بعػػد مػػا يئسػػل مػػن رؤيت ػو يف جػػو مفعػػم باألمػػل بعػػد اضترمػػاف( ، )3والقػػرآف صػػورىا بصػػور بلغػػل حػػد اإلعجػػاز ،
واكتمػػل يف ىػػذا اظتشػػهد كػػل جوانػػب الصػػورة اإلبداعيػػة  ،اظتصػػوغة يف قصػػة قػػد تعػػددت شخصػػياهتا  ،وتنوعػػل مشػػاعرىا
واخػػتلط فيهػػا السػػرد بػػاضتوار  ،واألمػػر باالسػػتغاثة  ،والتشػػوؽ باألمػػل  ،والوع ػد بػػالتحقيق  ،واطتػػوؼ باالطمئنػػاف ( وقػػد
تضػػمنل القصػػة ق ػػدراً م ػ ن الص ػراع الػػدرامي  ،وى ػػو ص ػراع نفس ػػي يف اظتقػػاـ األوؿ ،ألن ػػو ي ػرتبط ب ػػداخل الػػذات ومك ػػامن
مشاعرىا  ،ؽتا يؤدي إىل انطالؽ اطتياؿ واالنفعاالت من سػيطرة العقػل والبعػد عػن منطػق الواقػع واالعتمػاد علػى التهويػل
واظتبالغة  ،وىو انفعاؿ مصاحب للصراع يف غتاؿ العاطفة والوجداف )(. )4

ثالثاً  /التصوير باإليقاع( )3والجرس ( اإليحاء الصوتي )
يشًتؾ الصوت يف الداللة على اظتعٌت  ،وقػد شػغلل ىػذه القضػية البػاحثُت يف اللغػات اإلنسػانية ويف ؼتتلػف الثقافػات
بعد شروطاً كافية يف حصر رمزية الصوت  ،وإمنا بقيل شروطها ذوقية  ،وما يهمنا
منذ القدـ إىل يومنا ىذا  ،و يضعوا ُ
يف ىذه الوقفة ىو التصوير باإليقاع واصترس يف بعض ألفاظ القصص القرآين ونًتؾ ما عػدا ذلػك لغَتنػا ولعلنػا ؾتػد أف
التصوير يسهم من خالؿ البنية اإليقاعية للكلمة وما حتملو من تناوب بُت حروفها  ،ومػدى انسػجاـ إيقاعهػا يف رسػم
اظتشػػهد اظتصػػور يف القصػػة القرآنيػػة  ،ومػػن ذلػػك مػػا جػػاء تعقيبػاً علػػى قصػػة إب ػراىيم عليػػو السػػالـ  ،قػػاؿ تعػػاىل َ { :واتْػ ُػل
ِِ
علَػػي ِهم نػَب ػأَ إِب ػػر ِاىيم  ،إِ ْذ قَػ َ ِ ِ ِ ِ
ػاؿ َىػ ْػل يَ ْسػ َػم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ
ُت  ،قَػ َ
َصػػنَاماً فَػنَظَػ ُّػل َعتػَػا َعػػاكف َ
ػاؿ ألَبِيػػو َوقَػ ْومػػو َمػػا تَػ ْعبُػ ُػدو َف قَػػالُوا نػَ ْعبُػ ُػد أ ْ
َ ْ ْ َ َْ َ
ِ
ِ
اؿ أَفَػرأَيػتُم ما ُكْنتُم تَػعب ُػدو َف  ....وأ ُْزل َف ِ
ػل
ضُّرو َف  ،قَالُوا بَ ْل َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َك َذل َ
تَ ْد ُعو َف  ،أ َْو يػَْنػ َف ُعونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
ك يػَ ْف َعلُو َف  ،قَ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ
َ
ِ ِ
ِ
وف اللىػ ِػو ىػػل يػْنصػػرونَ ُكم أَو يػْنتَ ِ
اصت ِحػػيم لِْلغَػػا ِوين  ،وقِيػػل َعتػػم أَيػػن مػػا ُكْنػػتُم تَػعبػ ُػدو َف ِمػػن د ِ
صػ ُػرو َف
ْ ُ
ا ْصتَنىػةُ ل ْل ُمتىقػ َ
َ ْ َ ُُ ْ ْ َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُْ
ػُت َ ،وبُػػرَزت َْ ُ
( )1
فَ ُكب ِكبوا فِيها ىم والْغاوو َف وجن ِ ِ
َرتَ ُعو َف }
يس أ ْ
ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُُ ُ
ود إبْل َ
فلفظ { ُكْب ِكبُوا } يف ارية األخَتة قد أتى على وتػَتة إيقاعيػة متسػقة دتامػاً مػع اصتانػب التخيلػي للفعػل وال خيفػى عػن
اظتتلقي اصتماؿ اإليقاعي عتذه الكلمة  ،والصورة الػيت تتكػوف عنهػا فإيقػاع اللفػظ وحػده ك ٍ
ػاؼ ألنػو يعػرب عػن حػاؿ ىػؤالء
العصػػاة  ،فالتنػػاوب الػػذي نػراه بػػُت حػػريف الكػػاؼ والبػػاء يف الفعػػل { كبكبػوا } كػػأين بػػو ديثػػل بإديائػػو الصػػويت حػػاؿ ىػػؤالء
( )3ينظر  :أبو زىرة  ،ػتمد  ،اظتعجزة الكربى  :القرآف  ،ص . 188
( )4قطب  ،ػتمد  ،القصة يف القرآف  .مقاصد الدين وقيم الفن  ،ص . 47
) (5اإليقاع  -:الكلمة مشتقة أصالً من اليونانية  ،مبعٌت اصترياف أو التدفق  ،واظتقصود بو عامةً ىو التواتر اظتتتابع بُت حاليت الصوت
والصمل …  .فهو ديثل العالقة بُت اصتزء واصتزء ارخر  ،وبُت اصتزء وكل األجزاء األخرى لألثر الفٍت أو األديب  ،ويكوف ذلك يف قالب
متحرؾ ومنتظم يف األسلوب األديب أو الشكل الفٍت  .للمزيد عنو ينظر  :اظتهندس  ،كامل  ،وآخروف  ،معجم اظتصطلحات العربية يف
اللغة واألدب  ،ص .71
( )1سورة الشعراء  ،اريات  69 :ػ . 95
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العصػػاة وىػػم يؤخػػذوف عنػػوة إىل جهػػنم ويكبػػوف علػػى وجػػوىهم فيهػػا  ،وكػػأف ىػػذا التنػػاوب بػػُت اضتػػروؼ ديثػػل حػػاعتم دتػػاـ
التمثيل فالػذي يؤخػذ عنػوة ويكػب علػى وجهػو ػ رغػم أنفػو ػ ىػو عندئػذ يسػقط ويقػوـ ويسػقط ويقػوـ  ،فهػذه اضتػاؿ الػيت
عليها أصبحل واضحة اظتعا من خالؿ البنية اإليقاعية اليت مثلل اظتشهد أ ،دتثيل .

ىِ
ين َآمنُػوا َمػا لَ ُك ْػم
وكذا اضتاؿ نراه يف قصة اظتسلمُت عندما استنفروا للجهاد يف غػزوة تبػوؾ  ،قػاؿ تعػاىل { :يَػا أَيػُّ َهػا الػذ َ
ِ
اضتياةِ ُّ ِ
إِ َذا قِيل لَ ُكم انْ ِفروا ِيف سبِ ِيل اللى ِو اثىاقَػ ْلتُم إِ َىل ْاألَر ِ ِ ِ
اضتَيَاةِ ُّ
الدنْػيَا ِيف ْار ِخ َػرةِ إِىال
اع ْ
الدنْػيَا م َن ْارخَرةِ فَ َما َمتَ ُ
ْ
ض أ ََرضيتُ ْم ب ََْ
َ
ْ
َ ُ ُ
( )2
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُّػروهُ َش ْػيئاً َواللىػوُ َعلَػى ُكػل َش ْػي ٍء قَ ِػد ٌير }  ،وقػد ب َػُت
يل  ،إِالّ تَػْنفُروا يػُ َعذبْ ُك ْم َع َذاباً أَليماً َويَ ْستَْبد ْؿ قَػ ْوماً َغْيػ َػرُك ْم َوال تَ ُ
قَل ٌ
السػيوطي ػرزتو اهلل أسػباب نػزوؿ ىػاتُت اريتػُت فقػاؿ  ( :أخػرج ابػن جريػر عػن غتاىػد يف ىػذه اريػة قػاؿ ىػذا حػُت أمػروا
بغػزوة تبػوؾ بعػد الفػػت وحنػُت  ،أمػرىم بػالنفَت يف الصػػيف حػُت طابػل الثمػار واشػػتهوا الظػالؿ وشػق علػيهم اظتخػػرج )

( )3

فهذا التباطؤ الذي كاف من شأف اظتسلمُت عند استنفارىم للقتاؿ يف سبيل اهلل جاء وصفو بصورة دقيقة غايػة يف التمثيػل
بإيقاع اللفظ { اثىاقَػ ْلتُ ْم }  ،وال خيفى مدى التناغم الذي كاف بُت إيقاع ىذا الفعل  ،وحاؿ اظتسلمُت الذين استنفروا وال

رغبة لديهم يف النهوض والنفور  ،فكأف ميلهم ىذا صػار ثقػالً شػد هبػم  ،فحػاؿ دوف اسػتنفارىم  ،ولعػل التشػديد الػذي
دؿ علػػى مػػدى التصػػاقهم بػػاألرض  ،وعػػدـ
كػػاف يف حػػرؼ الثػػاء والتنػػاوب بػػُت اضتركػػة والسػػكوف يف إيقػػاع بقيػػة الفعػػل ّ
االستجابة منهم لطلب اصتهاد  ،أو على الًتدد الذي كاف يعًتيهم بُت النهوض والنفور وبُت التثاقل وااللتصػاؽ بػاألرض
وعدـ االستجابة  ،وىكذا نرى أف إيقاع اللفظ كاف غاية يف الدقة والتصوير  ،ونقل صورة صادقة دقيقة تسهم يف تصوير
مػا كػاف مػػن حػاؿ ىػػؤالء اظتتبػاطئُت اظتتقاعسػُت

( )4

 ،فهػػذه الكلمػة مثقلػػة باإلحيػاء واصتػرس الصػػويت عتػا يػػوحي حبمػل الثقػػل

ففيهػػا طن ػاً علػػى األقػػل مػػن األثقػػاؿ ! ول ػو أنػػك قلػػل  :تثػػاقلتم  ،طتػػف اصتػػرس ولضػػاع األثػػر اظتنشػػود  ،ولت ػوارت الصػػورة
اظتطلوبة اليت رشتها ىذا اللفظ  ،واستقل برشتها .

ويف اظتوضوع ذاتو تدور اريات الكردية التالية قاؿ تعػاىل  { :يػا أَيػُّهػا الى ِػذين آمنُػوا خػ ُذوا ِحػ ْذرُكم فَػانْ ِفروا ثػُب ٍ
ػات أَ ِو انْ ِف ُػروا
َ َ ُ
َ َ
َ ْ ُ َ
ِ
رتيعاً  ،وإِ ىف ِمْن ُكم لَمػن لَيبطػئَ ىن فَػِإ ْف أَصػابػْت ُكم م ِ
َِ
َصػابَ ُك ْم
صػيبَةٌ قَ َ
ػاؿ قَػ ْد أَنْػ َع َػم اللىػوُ َعلَ ىػي إِ ْذ َْ أَ ُك ْػن َم َع ُه ْػم َشػ ِهيداً َ ،ولَػئ ْن أ َ
ََ ُْ
ْ َ ْ َُ
َ
فَ ْ ِ ِ
ػل َم َع ُه ْػم فَػأَفُ َوز فَػ ْػوزاً َع ِظيمػاً }( ، )1وشػاىدنا مػن ىػذه
ض ٌل م َن اللىو لَيَػ ُقولَ ىن َكأَ ْف َْ تَ ُك ْن بػَْيػػنَ ُك ْم َوبػَْيػنَػوُ َم َػوىدةٌ يَػا لَْيتَ ِػٍت ُكْن ُ
اريػػات فعػػل { لَيُبَطػػئَ ىن } وفيػػو يقػػوؿ ابػػن كثػػَت َ { ( :وإِ ىف ِم ػْن ُك ْم لَ َمػ ْػن لَيُبَطػػئَ ىن } قػػاؿ غتاىػػد وغػػَت واحػػد  ،نزلػػل يف
) (2سورة التوبة  ،اريتُت . 39 ، 38 :
) (3لباب النقوؿ يف أسباب النزوؿ  ،صتالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي  ،دار العربية للطباعة والنشر والتوزيػع  ،بَتوت – لبناف
 ،الطبعة الثانيػػة  1388 ،ىػ  1969 -ـ ص . 297 ، 296
 (4جاء يف الكشاؼ عند تفسَته لقولو { اثاقلتم } تثاقلتم وبو قرأ األعمش  :أي تباطأ ،وتقاعستم  ،وضمن معٌت اظتيل واإلخالء فعدى بػ
( إىل )  ،واظتعٌت  :ملتم إىل الدنيا وشهواهتا وكرىتم مشاؽ السفر ومتاعبو وؿتوه ػ أخلد إىل األرض واتبع ىواه ػ وقيل ملتم إىل اإلقامة
بأرضكم ودياركم  ،وقرئ أثاقلتم على االستفهاـ الذي معناه اإلنكار والتوبيخ … وكاف ذلك يف غزوة تبوؾ يف عشر بعد رجوعهم من
الطائف استنفروا يف وقل عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم  .للمزيد ينظر  :الزؼتشري  ،جار اهلل  ،الكشاؼ
عن حقائق التنزيل  ،ص  ، 190 ، 189ج  ، 2وكذا إبن كثَت  ،تفسَت القرآف لعظيم  ،ص  ، 34 ، 33ج . 4
) (1سورة النساء  ،اريات  71 :ػ . 73
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اظتنافقُت ،وقاؿ مقاتل بن حياف { لَيُبَطئَ ىن } أي ليتخلفن عػن اصتهػاد  ،وحيتمػل أف يكػوف اظتػراد أنػو يتباطػأ ىػو يف نفسػو

ويبطػ غػَته عػن اصتهػاد  ،كمػا قػاؿ عبػد اهلل بػن أيب بػن سػلوؿ ػ قبحػو اهلل ػ يفعػل ،يتػأخر عػن اصتهػاد ويثػبط النػاس عػن

اطتروج فيو )(. )2
تلػػك إذاً آيػػات نزلػػل يف قصػػة اظتنػػافقُت وحػػاعتم  ،وقػػد بينػػل مػػا ىػػم عليػو مػػن حػػرص علػػى عػػدـ اطتػػروج للجهػػاد فهػػم
بذلك يتأخروف ويؤخروف اظتسلمُت من بعدىم  ،لذا جاء لفظ ليبطئن وما لو من إيقاع ثقيل علػى اللسػاف ليػوحي بصػورة
ىؤالء اظتنافقُت وما ىػم عليػو مػن تبػاط ٍؤ يف االسػتجابة لػداعي اصتهػاد  ،ومػن مث تػأخَت غػَتىم مػن اظتسػلمُت  ،ولعلنػا نػرى
طوؿ الكلمة وكثرة التشديد فيها إذ إف حرؼ الطاء مشدد بالكسر والنوف مشػددة بػالفت قػد جػاء منسػجماً مػع الصػورة
الكلية اليت يراد رشتها ضتاؿ ىؤالء اظتتباطئُت(. )3

ىِ
ضػى َعلَ ْػي ِه ْم فَػيَ ُموتُػوا َوال
ىم ال يػُ ْق َ
ين َك َف ُػروا َعتُ ْػم نَ ُ
ومن البنية اإليقاعية يف مشػاىد يػوـ القيامػة قولػو تعػاىل َ { :والػذ َ
ػار َج َهػن َ
ُخيفىف عْنػهم ِمن ع َذ ِاهبا َك َذلِك َؾت ِزي ُك ىػل َك ُفػوٍر  ،وىػم يصػطَ ِرخو َف فِيهػا ربػىنػا أَخ ِرجنػا نػَعمػل ص ِ
ػاضتاً َغْيػ َػر الى ِػذي ُكنىػا نػَ ْع َم ُػل
َ ْ
َُ ْ َ ْ ُ
َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
َ ُ َ ُْ ْ َ َ
ِ ٍ ( )4
أَوَ نػُعمػرُكم مػا يػتػ َذ ىكر فِي ِػو مػن تَػ َذ ىكر وجػاء ُكم النىػ ِػذير فَػ ُذوقُوا فَمػا لِلظىػالِ ِم ِ
صػطَ ِر ُخو َف }
َ
ُت م ْػن نَصػَت }  .فالفعػل { يَ ْ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ

يأت مصادفة  ،بل جيء بو استجابة ظتقتضى اضتاؿ  ،ألف اظتعٌت ال يصوره ػ خَت تصوير ػ إال ىذا الفعل دوف غَته  ،ولو

جػػيء بفعػػل ( يصػػرخوف ) مػػثالً ػلم يػػؤد اظتعػػٌت اظت ػراد  ،وذلػػك مػػن وجهػػُت  :األوؿ ألف الصػراخ قػػد يتسػػاوى فيػػو ىػػؤالء
اظتعذبوف مع غػَتىم  ،مػن جهػة أخػرى أف كػل زيػادة يف اظتبػٌت تػؤدي إىل زيػادة يف اظتعػٌت كمػا يػرى اللغويػوف وىػذا مػا نػراه
صطَ ِر ُخو َف }  ( .وذلك ألنػو صػراخ جبه ػد وشػدة  ،كصػرخة حبلػى أسلمته ػا قبيلهػا  ،وقػد اسػتعمل يف
دتاماً يف الفعل {يَ ْ
االستغاثة للداللة على جهد اظتستغيث بصوتو )( ، )5فيخيل إليك جرسها الغليظ  ،غلظ الصراخ اظتختلط اظتتجػاوب مػن

كل مكاف  ،اظتنبعث من حناجر مكتظة باألصوات اطتشنة كما تلقي إليػك ظػل اإلمهػاؿ عتػذا االصػطراخ الػذي ال بػد
من يهتم بو أو يلبيو  ،وتلم من وراء ذلك كلو صورة ذلك العذاب الغليظ الذي ىم فيو يصطرخوف .

الخاتمة:
يف اية حبثنا ىذا ديكننا أف نشَت إىل أىم نتائجو اليت الحظناىا من خالؿ تتبعنا ظتوضوع التصوير يف القصص القرآين
رتالياتو وقيمو الفنية :

) (2ابن كثَت  ،أيب الفداء  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ج ، 1ص . 513
) (3يقوؿ صاحب الكشاؼ  " :ويف { ليبطئن } جواب قسم ػتذوؼ تقديره (وإف منكم ظتن أقسم باهلل ليبطئن ) والقسم وجوابو صلة من
الضمَت الراجع منها إليو ما استكن يف ليبطئن  ،واطتطاب لعسكر رسوؿ اهلل واظتبطئوف منهم اظتنافقوف أل م كانوا يغزوف معهم نفاقاً  .ينظر
:الزؼتشري  ،جار اهلل الكشاؼ عن حقائق التنزيل  ،ج  ، 1ص . 541
) (4سورة فاطر  ،اريتُت . 37 ، 36 :
) (5الزؼتشري  ،جار اهلل الكشاؼ عن حقائق التنزيل  ،ج  ، 3ص . 310
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 وجػػدنا أف التصػػوير يف القصػػص القػػرآين وسػػيلة ظتخاطبػػة حاسػػة الوجػػداف الدينيػػة بلغػػة اصتمػػاؿ الفنيػػة  ،إذ يػػتمكنالقػػارئ مػػن تػػذوؽ اصتمػػاؿ الفػػٍت يف كتػػاب اهلل تعػػاىل  ،فتكػػوف نظرتػػو إليػػو كالم ػاً نفسػػياً ال ديكػػن حبػػاؿ وصػػفو مسػػتوفياً
بالنطق ،إنو أمر تقف دونو اظتعرفة ويد رؾ باإلحساس فقط
 كمػا نشػَت إىل أف القصػة القرآنيػة قػد زادت مػن سػطوهتا علػى اظتتلقػي ػ سػامعاً كػاف أـ قارئػاً ػ بظػاىرة التصػوير اظتبػدعوالذي بعل من العمل القصصي أداة فعالة يف التأثَت  ،نتيجة للحركة اضتية النابعة من عمليػة التصػوير الػذي يشػيع جػواً
من اضتياة يف ثنايا القصة  ،وقػد رأى الباحػث أف التصػوير يف القصػة القرآنيػة قػد يكػوف بتصػوير للمشػاىد واظتواقػف  ،أو
تصػػوير العواطػػف واالنفعػػاالت  ،أو بالتصػػوير باإليقػػاع واصتػػرس أو اإلحيػػاء الصػػويت  ،كػػل ذلػػك بأسػػلوب فريػػد معجػػز ال
ؾتده يف غَت القرآف مطلقاً .
 للتصوير الفٍت يف القصص القرآين مبكوناتو السابقة دتاسك وقوة إلظهار الصورة وتشخيص اظتعاين وذلك بالتفرد يفعػػرض األحػػداث و إحيػػاء اظتشػػاىد  ،وختييػػل العواطػػف واالنفعػػاالت ،ورسػػم الشخصػػيات وىػػي ليسػػل منفصػػلة عػػن
بعضها  ،و لكن قد يربز أحدىا يف بعض اظتواقف فيعرؼ بو .
 يتجلى التصوير الفػٍت يف القصػص القػرآين كػذلك مػن خػالؿ التخييػل و التجسػيد و اإلخػراج الفػٍت  ،لتتحػد ىػذهاظتكونات لسرد اظتشاىد يف القصة  ،وأحيانا تتنوع فيطغى أحدىا على ارخر وىي مظاىر فنية حديثة مشلل و ااوزت
األشػػكاؿ البالغيػػة القدديػػة ،مػػن اسػػتعارة  ،و كنايػػة  ،و تشػػبيو  ،و أصػػبحل تصػػور الع ػاَ و كأنػػو جسػػد حػػي يف حركػػة
دائمة .
 إف اظتكػػوف األساسػػي يف إخػراج اظتواقػػف القرآنيػػة ىػػي الكلمػػة  ،والػػيت يػػتم مػػن خالعتػػا استحضػػار اظتشػػهد إذ تبػػث فيػػواضتيػػاة واضتركػػة  ،و قػػد تػػؤدي اظتشػػهد أكثػػر مػػن كلمػػة يف حجػػم آيػػة ِ ،
أومػػن عػػدة آيػػات يف حجػػم صػػورة  ،أو ِمػػن عػػدة
صور ،و ىي صور فنية يتضػافر يف إخراجهػا اللغػة و الداللػة و اإليقػاع  ،لتشػًتؾ كلهػا لتقػد اظتشػهد حبّلػة جليلػة وتػأثَت

قوي فالتصوير يف القصص القرآين يقوـ على الصور البيانية  ،كمػا يقػوـ علػى صػدؽ اضتقػائق والوقػائع  ،و يف اضتػالتُت
خيرجهمػػا إخراج ػاً فني ػاً مدىش ػاً يأسػػر القػػارئ والسػػامع  ،وديلػػك منػػو العقػػل والوجػػداف  ،كػػل ذلػػك بألفػػاظ إعتيػػة ذات
مدلوالت معجزة ملؤىا اإلمتاع والتأثَت .
 التصوير الفٍت ىو أحد وجوه اإلعجاز البياين يف إطار األسلوب القرآين البػديع فالتصػوير بالكلمػات أداة تع ِػدؿ بػلتفوؽ الريشة اظتلونة  ،والعدسة اظتشخصة  ،فتؤثر يف اظتتلقي وجدانياً وىو أسلوب تعبَتي دتيز بو القصص القرآين بشكل
واض .
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