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اتريخ استالم9316/96/91 :

ادللخص

اتريخ قبول9311/10/15 :

للقرآف الکرمی خصائص أسلوبية معيّنة يف إلقاء ادلعاين وإرشاد القلوب ومن ىذه اخلصائص ،الصورة الفنية اليت تستخدـ
لبياف األغراض .إف الصورة کانت يف القدمی تلل لل األنواع البالغية من اجملاز واالستعارة والکنایة أما يف النقد
احلدیث فال تقتصر للى الضروب البالغية القددية ،وإمنا تضاؼ إليها مفاىيم لصریة جدیدة ضلو اللغة والتخييل
والتجسيم والتناس والقصة.
مقومات الصورة يف
فاحلوارات يف القرآف الکرمی وىي من لناصر القصة تتّسم ابلوجهات الفنية الکثَتة وتعترب من ّ
یهتموا کثَتاً ابحلوار
ادلصحف الشریف ،وتنعکس فيها بقية ميزات الصورة الفنية .إال أف بعض النقاد ومنهم سيد قلب مل ّ
کعنصر ابرز يف الصورة الفنية وإمنا رب ّدثوا فيو إبشارات قليلة.
الرد لل السؤاؿ أف احلوار
فتحاوؿ ىذه ادلقالة الکشف لن فنية احلوار يف التصویر القرآين يف السورتُت طو ومرمی ورباوؿ ّ
کيف یشارؾ يف األسلوب الفٍت القرآين وذلك إبلقاء الضوء لل تعریف الصورة القرآنية ومفهوـ فنية احلوار مث معاجلة
أشکاؿ احلوارات يف السورتُت لل الًتتيب :حوار زکرايء لليو السالـ مع احل سبحانو وتعال  ،حوار مرمی مع جربائيل،
حوار إبراىيم مع أبيو ،حوار احل ّ تعال مع موس  ،حوار موس (ع) مع فرلوف وحوار موس مع أخيو ىاروف .إف
احلوارات يف السورتُت قد تعکس ميزات الشخصيات وتضارب العواطف من احلزف واخلوؼ والرىبة والرغبة وطرؼ احلوار
وأتيت يف أنوالها من القصصي والوصيفي بُت دايلوج ومونولوج .وادلنهج ادلستفاد يف البحث ىو ادلنهج الوصفي
والتحليلي کما یعتمد لل ادلنهج البالغي دبراجعة اآلراء النقدیة اجلدیدة يف التحليل الفٍت للحوارات القرآنية يف السورتُت
طو ومرمی.

الکلمات الرئيسة :احلوار؛ الصورة الفنية؛ سورة طو و مرمی.

 الکاتبة ادلسؤولة

azamdehghani1400@yahoo.com
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ادلقدمة
الصورة و مقوماهتا يف النقد القدمي

إف الصورة کانت يف النقد القدمی تدؿ لل الشکل أو اللفظ مقابل ادلعن وادلضموف.
یعد اجلاحظ أوؿ من لفت االنتباه إىل الصورة يف العمل األديب حيث یقوؿ« :إمنا الشعر صنالة،
ّ
وضرب من النسج ،وجنس من التصویر» (اجلاحظٜٔٙ٘ ،ـ ،جٖ )ٖٔٔ :والظاىر من لبارة اجلاحظ أنو
«ینحاز إىل الشكل يف مفهومو للتصویر مقلّال من أمهية ادلعٌت» (لباسٜٖٔٛ ،ـ.)ٜٛ :

مث جاء قدامة بن جعفر وانتهج منهجاً شکالنياً يف فهم الصورة وفصل بُت الشکل وادلضموف
بقولو« :إف ادلعاين كلها معرضة للشالر ،ولو أف یتكلم منها فيما أحب وآثر ،من غَت أف حيظر لليو
معٌت یروـ الكالـ فيو .وإذ كانت ادلعاين للشعر دبنزلة ادلادة ادلوضولة ،والشعر فيو كالصورة ،كما یوجد
يف كل صنالة من أنو ال بد فيها من شيء موضوع یقبل أتثَت الصورة فيها ،مثل اخلشب للنجارة
والفضة للصياغة» (قدامة بن جعفرٖٕٔٓ ،ؽ ،)ٔٗ :فهو یفصل بُت الشكل وادلضموف ،ليلل حریة
الشالر يف اختيار ادلعاين اليت یرید ،طادلا صحت األشكاؿ اخلارجية للشعر.
وطوره يف التصویر القرآين حيث یعتقد أف الصورة القرآنية ىي
فجاء الرماين أیخذ فکرة اجلاحظ ّ
«ذبسيد ادلعنوايت يف صورة ا﵀سوسات اليت تر ابألبصار» أي ابستخداـ التشبيهات واالستعارات
(شادئٜٜٔ ،ـ.)ٔٛ :

یلح للى "الصورة البصریة" ویری مجاؿ االستعارات
وقد أثّر الرماين يف أيب ىالؿ العسكري الذي ّ
ِ
ك﴾
﴿وال َْذب َع ْل یَ َد َؾ َم ْغلُولَةً إِىل ُلنُق َ
يف القرآف بسبب "ما ال یر إىل ما یر " فيقوؿ يف قولو تعال َ

الغل مشاىد ،واإلمساؾ غَت
(اإلسراء .)ٕٜ :إف حقيقتو «ال تكونن شلسكاً ،واالستعارة أبلغ ،ألف ّ
فصور لو قبح صورة ادلغلوؿ ليستدؿ بو للى قبح اإلمساؾ» (ادلصدر نفسو.)ٖٕٓ :
مشاىدّ ،
حيدداف الصور القرآنية لل التشبيو واالستعارة يف اإلطارین احلسي
إف الرماين وأاب ىالؿ العسکري ّ
واجلزئي (الراغب ،د .ت.)8 :
ىذا وقد قاـ لبد القاىر اجلرجاين بکسر راتبة القوؿ يف فصل اللفظ من ادلعن بربط الصورة
ابلصياغة أو النظم ،والصياغة لنده متحدة ابدلعٌت وال تنفصل لنو ،فأي تغيَت يف الصياغة یتبعو تغيَت
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يف الصورة ،ألف الصورة تفهم من خالؿ "النظم" .یقوؿ اجلرجاين« :ومعلوـ أف سبيل الکالـ سبيل
التصویر والصياغة ،وأف سبيل ادلعٌت الذي یعرب لنو سبيل الشيء الذي یقع التصویر ،والصوغ فيو،
كالفضة والذىب یصاغ منهما خامت أو سوار .فكما أف زلاال إذا أردت النظر يف صوغ اخلامت ،ويف
جودة العمل ورداءتو أف تنظر إىل الفضة احلاملة لتلك الصورة أو الذىب الذي وقع فيو ذلك العمل
وتلك الصنعة ،كذلك زلاؿ إذا أردت أف تعرؼ مكاف الفضل وادلزیة يف الكالـ أف تنظر يف رلرد
معناه» (اجلرجاينٜٔٛٛ ،ـ.)ٜٙ :

أما اجلرجاين فَتی أف الصورة ال تقتصر لل األنواع البيانية ادلعروفة أي التشبيو واالستعارة والکنایة،
فقد تعتمد لليها وقد تعتمد للى أشكاؿ أخر  ،كالتقدمی والتأخَت أو القصر أو اخلرب أو اإلنشاء وضلو
فيتوسع يف مدلوذلا وجيعلها إطارا لاما تتش ّكل فيو ادلعاين ،ویظهر فيو كل األساليب الفنية بيانية
ذلك ّ
وغَت بيانية .كما یتحدث لن الصور احلسية يف أثناء حدیثو لن التشبيو والتمثيل والفروؽ بينهما،
ویقف لند تفصيالت الصورة احلسية أبنوالها مثل اللوف واذليئة واحلركة ،والصوت والذوؽ واللمس.
ویتحجر للى ید البالغيُت ادلتأخرین مثل السكاكي ،واخلليب
ولكن مفهوـ الصورة أخذ یضي
ّ
ّ
وشراح التلخيص ،فأطلقوا مصللح الصورة للى بعض التشبيهات واالستعارات ادلركبة.
القزویٍت ّ
الصورة الفنية ومقوماهتا يف النقد احلديث
ربولت إل مصللح "الصورة الفنية" وىي ف النقد احلدیث
إف مفهوـ الصورة تلور إثر الزمن حت ّ

یدؿ للى األنواع البالغية القددية ،وتضاؼ إليها مفاىيم لصریة جدیدة ضلو اللغة واحلس
مصللح ّ
واخلياؿ والعقل (الراغب ،د .ت.)ٜ :
فالصورة يف مفهومها اجلدید ال تقتصر لل األنواع البالغية وإمنا «قد زبلو من اجملاز أصال
فتكوف لبارات حقيقية االستعماؿ ومع ذلك فهي تش ّكل صورة دالة للى خياؿ خصب»

(لبدالفتاحٜٖٔٛ ،ـ.)٘ٛ :

الفن فيلل لادة لل «احلذؽ أو ادلهارة اليت یبلغ هبا ادلرء مقصده بعد تدبر وسبعن» (لتي ،
أما ّ
ٕ )ٔٓ :ٜٔٚو يف معناىا العاـ تشمل «کل اإلصلازات البشریة ادلنظمة والصنالات واحلرؼ ادلميزة»
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ويف معناىا اخلاص ادلراد هبا «كل لمل ساـ مبتكر للجماؿ يف الصور واألصوات واحلركات واألقواؿ»

(ادلصدر نفسو.)ٕٚ :

أما الفن يف األدب فهو «جودة العرض وحسن السبك ومجاؿ األسلوب وقوة العاطفة ونشاط
اخلياؿ» (لبدالفتاحٜٖٔٛ ،ـ.)ٜٚ :
کرس جهده لل الصورة الفنية يف ال قرآف الکرمی والصورة لنده ىي كل
فجاء سيد قلب و ّ
تقدمی حسي للمعٌت ،سواء أكاف ىذا التقدمی احلسي یعتمد األن واع البالغية القددية أـ یتجاوزىا
إىل غَتىا من العبارات احلقيقية اليت تثَت سليلة ادلتلقي وإف مل تكن قائمة للى اجملاز أو االستعارات
ادلكوانف للصورة لند سيد
والتشبيهات ( سيد قلب ٜٔٛٙ ،ـ .)ٖٚ :فاحلس و اخلياؿ مها العنصراف ّ
قلب .ف قولو تعاىل ﴿ َو إِ َّف ِم نْ ُك ْم لَ َم ْن لَيُػ بَلِّئَ َّن﴾ (النساء .)ٕٚ :فكلمة " لَيُػبَلِّئَ َّن" ترسم صورة
التباطؤ جبرسها دوف االلتماد للى األن واع البالغية القددية ،فهي لفظة حقيقية ،و لكنها ترسم
شدا  ،و ىذا اجلرس
شدىا ّ
صورة من إیقالها ادلوسيقى ،و تعثر اللساف يف نل حروفها حىت كأنو ی ّ
ادلوسيقي الثقيل للكلمة یتناس مع تصویر احلركة النفسية ادلصاحبة حلركة التثاقل و التعثر ذلؤالء
ادلقصودین ابلتصویر ( ادلصدر نفسو )ٜٔ :ومقوماتو لنده :التجسيم ومنو التشبيهات اليت ج ء هبا
رهبم ألما ُذل م کرماد اشتدت بو الریح﴾
إلحالة ادلعاين صوراً ضلو قولو تعال ﴿ َمثَ ُل الذین َک فروا بِ ِّ

( ابراىيم.)ٔٛ :

والتخييل وىو یتمثل يف التشخيص ضلو قولو تعال ﴿والصبح إذا تن ّفس﴾ (التکویر )ٔٛ :ويف احلرکة
حيث تتابعها األذف والعُت واخلياؿ ضلو قولو تعال ﴿ ونفخ يف الصور فصع من يف السموات ومن يف
ِ ِ
َح ُد ُى ْم ِابألُنثَى ظَ َّل َو ْج ُهوُ ُم ْس َوِّدا َوُى َو
األرض﴾ (ادلدثّر)ٖٗ :؛ واللون يف قولو تعال ﴿ َوإذَا بُ ّش َر أ َ
َك ِظ ٌيم﴾ (النحل)٘ٛ :؛ والقصة وسيلة من وسائل القرآف زبضع يف موضولها وطریقة لرضها وإدارة
حوادثها دلقتضى األغراض الدینية والتناسق الفين ویقصد بو التنسي يف أتليف العبارات واإلیقاع
زبَت األلفاظ ونظمها يف نس خاص ،مث النكت البالغية كأف ذبيء الفاصلة
ادلوسيقي الناشئ من ّ
"وىو للى كل شيء قدیر" بعد ٍ
كالـ یثبت القدرة ،و "إف هللا لليم بذات الصدور" بعد كالـ يف وادي
العلم ادلستور ومنو التسلسل ادلعنوي بُت األغراض يف سياؽ اآلايت.
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أما مقوماتو لند معظم النقاد ادلعاصرین فهي :اللغة فهي وسيلة نقل األفكار والعواطف واخليال
یقرب األشياء ادلتبالدة ویصهرىا يف "الصورة" اليت
وىو قوة ذبمع بُت األشياء ادلتبالدة يف نس فٍتّ ،
ادلكوف األساسي
حيل فيها االنسجاـ بُت األشياء ادلتبالدة ،والتواف بُت األشياء ادلتنافرة والفکر فهو ّ
ذلا ،وا﵀ور الثابت الذي تدور بقية ادلقومات األخر من حولو ،وضمن إطاره حىت غدا ىذا الفكر من
أىم ما دييّز الصورة القرآنية لن غَتىا من أنواع الصور األدبية والواقع وقد یكوف الواقع أحدااث تقع
ّ
سبد الصورة
وقت نزوؿ القرآف ،وقد یكوف قصصا ترو  ،ومناذج ترسم بدقة ولنایة والعاطفة فهي اليت ّ
بنسخ احلياة والتأثَت ،وبدوهنا تصبح ابردة جافة .واإليقاع وىو مرتبط ببقية ادلكوانت األخر ،
ولإلیقاع دوره يف تشكيل الصورة وأتثَتىا يف ادلتلقي (الراغب ،د .ت.)ٕٔ :
احلوار أحد مقومات الصورة الفنية

نتوسع يف معن التصویر،
إف احلوار یشارؾ يف خل التصویر الفٍت کما أشار إليو سيد قلب« :جيب أف ّ

حت ندرؾ آفاؽ التصویر الفٍت يف القرآف ،فهو تصویر ابللوف وتصویر ابحلرکة وتصویر ابلتخييل والنغمة
والوصف واحلوار( »..التصویر الفٍتٜٔٙٛ ،ـ.)ٖٚ :

مقومات الصورة الفنية خالفاً للنقاد حيث
إال أف سيد قلب مل یعاًف احلوار ضمن القصة ابلتبارىا من ّ

لاجلوا احلوار ضمن لناصر القصة والتربوه جزءا مهما من األسلوب التعبَتي يف القصة« :و ىو صفة من
الصفات العقلية اليت ال تنفصل لن الشخصية بوجو من الوجوه ،وذلذا كاف من أىم الوسائل اليت یعتمد

لليها الكاتب يف رسم الشخصيات ،فكثَتاً ما یكوف احلوار ادلتقن مصدراً من أىم مصادر ادلتعة يف القصة،
و بواسلتو تتصل شخصيات القصة بعضها ابلبعض اآلخر اتصاالً صرحياً مباشراً ،و هبذه الوسيلة تبدو لنا و

ادلعرب الرشي سبب من أسباب حيویة السرد و تدفقو ،و
كأهنا تضللع حقاً بتمثيل مسرحية احلياة ،و احلوار ّ
الكاتب الفٍت البارع ىو الذي یتمكن من اصلناع ىذه الوسيلة الفعالة و تقدديها يف مواضعها ادلناسبة»
(صلمٜٜٔٙ ،ـ.)ٔٔ :

فبما أف احلوار حيظ أبمهية ابلغة يف التصویر الفٍت ،تعاًف ىذه ادلقالة ىذا العنصر يف اآلايت
القرآنية وکيفية مشارکتو يف فنية الصورة القرآنية.
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فنية احلوار

مر سابقاً یلل الفن يف األدب لل «جودة العرض وحسن السبك ومجاؿ األسلوب وقوة
کما ّ
العاطفة ونشاط اخلياؿ» (لبد الفتاحٜٔٛٛ ،ـ.)ٜٚ :
إف مهمة احلوار الفنية يف القصة إىل جانب تلویر احلدث ىو «البوح بعواطف و مشالر
الشخصيات يف القصة ،فعن طری احلوار تعلن الشخصية لن نفسها ،كما ديكن لن طریقو ربط
شخصيات القصة خبيط واحد شلا یسالد للى تكثيفها و إبرازىا كوحدة فنية ،وكقالدة فنية.
ینبغي أف یكوف احلوار مالئماً للشخصية و داالً داللة صادقة للى حقيقتها ،و من وظائف احلوار
يف القصة أنو یكسب السرد طابع احليویة و جيرده من الراتبة ،والكاتب اجليد ىو الذي یستخدمو ذلذا
الغرض الفٍت يف الوقت و ادلكاف ادلناسبُت» (ابقازئٕٗٓ ،ؽ.)ٕ :
إف احلوارات يف القرآف الکرمی تتّسم ابلوجهات الفنية الکثَتة شلا دلت البحث إل لرض فنية
احلوار يف السورتُت .أمهية ادلقالة ترجع إل تناولو مشارکة احلوار يف التصویر الفٍت حيث قلما تلرؽ إليو
الباحثوف کدراسة مستقلة کما تکمن أمهيتو يف موضولو وىو القرآف وآايتو الشریفة ومعاجلة مجالو الفٍت
وکيفية توظيف احلوار وأثره يف الصورة الفنية يف السورتُت طو ومرمی حيث یعترب القرآف اللراز األوؿ يف
سبثيل الصورة وقضاايىا شلا یثبت لجز البشر لن اإلتياف دبثلو .مث قلّما یعثر الباحث لل دراسة
مستقلة يف السور القرآنية وإ منا جيد دراسات فنية مبعثرة لامة يف القرآف حيث یعترب قبسة ضئيلة من
الکنوز القرآنية والدراسة ىذه رباوؿ لرض حبث مستقل لن السورتُت القرآنيتُت.
ادلنهج الذي التمده البحث ىو الوصفي ػ التحليلي کما یستفيد من ادلنهج البالغي وآراء النقد ادلعاصر،
وىو یعاًف احلوارات الواردة يف آايت السورتُت طو ومرمی ولاجلها معاجلة فنية ربت زلاور لدة منها حوار
زکرايء لليو السالـ مع احل سبحانو وتعال  ،حوار جربائيل مع مرمی ،حوار إبراىيم مع أبيو ،حوار احل ّ
تعال مع موس  ،حوار موس (ع) مع فرلوف وحوار موس مع أخيو ىاروف.
خلفية البحث
مل یعثر الباحث لل دراسة فنية مستقلة حوؿ احلوار يف السورتُت طو ومرمی وىذا ما یتناولو ىذا ادلقاؿ.
غَت أنو ىناؾ دراسة لن سورة طو ربت لنواف "سورة طو دراسة أسلوبية لغویة مقارنة" إلبراىيم لوض،
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قاـ الکاتب بدراسة موضولات فرلية للسورة حيث یفيد ىذا البحث يف معاجلة التناس ادلوضولي مث
أجری دراسة مقارنة بُت قصص سورة طو يف القرآف والتوراة ،مث تناوؿ دراسة لغویة يف السورة حيث
استفاد البحث بو لند معاجلة ظاىرة التکرار والعدوؿ اللغوي غَت أف زلاولة الکاتب زلاولة أسلوبية
لغویة أکثر من أف تکوف زلاولة فنية بيانية يف سورة طو.
فهناؾ دراسات فنية بيانية مبعثرة يف القرآف ضلو التصویر الفٍت لسيد قلب حيث یعترب ا﵀اولة
لرب لن مجاليات القرآف التماداً لل الذوؽ وأمهل األسباب
األول يف ىذا اللری إال أف الکاتب ّ
اللغویة وغَت اللغویة اليت تؤثر يف الصورة الفنية لامة ويف احلوار خاصة کما أف سيد قلب مل یعاًف
مستقال ابلتباره العنصر ادلشارؾ يف التصویر الفٍت.
احلوار
ّ
من الدراسات اليت لاجلت احلوار يف القرآف الکرمی حبث ربت لنواف "احلوار يف القرآف الکرمی" دلعن
زلمود لثماف ضمرة (ٕ٘ٓٓـ) ،رسالة ادلاجستَت يف جامعة النجاح الوطنية بفلسلُت ،حيث لاًف
مناذج من احلوار مبعثرة يف القرآف الکرمی.
ومنها مقالة ربت لنواف "أسلوب احلوار يف القرآف الکرمی؛ خصائصو اإللجازیة وأسراره النفسية" لعبد
هللا اجليوسي (ٕٓٓٙـ) نشرت يف اجمللة األردنية للدراسات اإلسالمية ولاجلت احلوار من الناحية النفسية.
ومنها حبث بعنواف "احلوار يف القرآف وتنوع أساليبو" کتبتو سناء زلمود لابد التقفي ،ونشره يف
جامعة ملك لبد العزیز والبحث یعاًف معٌت احلوار ومرادفاتو ،وأمهية احلوار يف لرض القصة ،وأساليب
احلوار القرآين أغراضو وخصائصو .واحل أف الباحث مل یعثر لل دراسة فنية مستقلة لن مشارکة احلوار
کعنصر للتصویر الفٍت يف السورتُت طو ومرمی.
احلوار؛ مبادؤه وإجراءاتو

یعرؼ احلوار للى ضلو لاـ أبنو «تبادؿ الكالـ بُت اثنُت أو أكثر ،أو أنو منط تواصل حيث یتبادؿ
ویتعاقب األشخاص للى اإلرساؿ والتلقي» (للوشٜٔٛ٘ ،ـ .)ٚٛ :وديكن تقسيم احلوار إل نولُت
رئيسُت :األوؿ احلوار الداخلي "ادلونولوج" حيث یدور بُت الشخصية ونفسها أو ما یكوف معادالً
للنفس ضلو األصحاب الومهيُت واألشياء غَت الناطقة.
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إف ادلونولوج الداخلي «ذلك الكالـ الذي یسمع وال یقاؿ وبو تعرب الشخصية لن أفكارىا ادلكنونة ،دوف
تقيد ابلتنظيم ادلنلقي ،فخواطر اإلنساف ال تقل أمهية أو داللة لن كالمو أو ألمالو وتسجيلها واجب
للى الفناف زلتم» (یقلُتٜٜٔٛ ،ـ .)ٙٚ :والثاين احلوار اخلارجي "داايلوج" ویقسم إل احلوار ادلباشر إذ
یوجو ادلتكلم كالمو مباشرة إىل متل ٍ مباشر ویتبادالف الكالـ بينهما واحلوار غَت ادلباشر وفيو تضغط
األحداث وخيتصر الزمن .وتربز أمهية احلوار أبنوالو ادلختلفة لکونو «أنسب األساليب اليت تالئم التعبَت
لن األفكار فاحلوار ال مكاف فيو للكلمة الزائدة» (احلکيمٜٖٔٚ ،ـ.)ٔٗٛ :

احلوارات القرآنية

لقد استخدـ القرآف الکرمی لدة أنواع من ا﵀اورة بقصد اإلفهاـ وإرشاد العقوؿ إل احل والصواب ومن
أساليب احلوار يف القرآف الکرمی:

األسلوب الوصفي التصويري :یعرض قصصاً ومشاىد حواریة واقعية .یهدؼ إىل تبسيط الفكرة و
تقریب ادلستمع من احلوار اجلاري ،ومحلو للى تبٍت موقف صحيح (القضاةٕٖٓٓ ،ـ.)ٕ٘ :

ِ
ب
ُت قػَ َ
ضلو حوار موسى لليو السالـ لفرلوف يف قولو تعال ﴿قَ َ
اؿ َر ُّ
اؿ فِْر َل ْو ُف َوَما َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَما بػَْيػنَػ ُه َما﴾ (الشعراء.)ٕٛ- ٕٖ :
َّ َ َ
األسلوب الربىاين :یعتمد احلجة و الربىاف لدحض ادلاءات ادلنكرین للتوحيد و البعث أبسئلة تتوخى
زلزلة تقاليدىم و معتقداهتم الباطلة وهتدؼ إىل توجيههم للنظر و التفكَت يف آايت هللا من أجل بناء
اؿ أَفَػتػعب ُدو َف ِمن د ِ
اَّللِ َما
وف َّ
ُ
قنالات و مواقف صحيحة (زمزمئٗٔٗ ،ؽ .)ٖٜٓ :مثاؿ قولو تعاىل﴿ :قَ َ َ ُْ
ٍ
أُؼ لَّ ُكم ولِما تػَعب ُدو َف ِمن د ِ
اَّللِ أَفَ َال تػَ ْع ِقلُو َف﴾ (األنبياء.)ٙٚ- ٙٙ :فقد
وف َّ
ُ
َال یَ َنف ُع ُك ْم َشْيئاً َوَال یَضُُّرُك ْم ّ ْ َ َ ُْ
تناولت ادلقالة احلوارات يف السورتُت طو ومرمی ولاجلت توظيفها يف ترسيم الصورة الفنية القرآنية.
التحليل الفين للحوارات يف السورتني طو ومرمي
حوار زکرايء عليو السالم مع احلق سبحانو وتعالی ـ سورة مرمي
من ميزات احلوار:
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 نوع احلوار بُت زکرايء واحل تعال وصفي تصویري إذ جاء لل ىيئة القصة .وحوار النبيُت کاف مننوع دايلوج "ا﵀اورة بُت اللرفُت" ،ذي أسلوب وصفي تصویري أی ادلشاىد الواقعية.
تص َّوَر نفسو
استمر بػ "قاؿ" ،فإنو أشار ابلنّداء إىل اَّلل تعاىل «ألنّو َ
 ابتدأ احلوار ابلفعل "اندی" و ّالسيِّئة كما یكوف حاؿ من خياؼ لذابو» (الراغبٕٔٗٔ ،ؽ )ٜٚٚ :کأف
بعيدا منو بذنوبو ،وأحوالو َّ
احلوار جاء غَت مباشر مث ربوؿ إل حوار مباشر.
 زماف حوار زکرايء کاف ف الليل فالفضاء القصصي یدلنا لل ذلك "نداء خفياً"" ،وىن" و"لتياً" .ىذهوجوىا (السامرائي2006 ،ـ.)117 :
رموز ومسات "العناصر السيميائية" تناسب الليل ویقتضيو سياؽ القصة ّ
یکرر "الرب" ف حواره مع حذؼ الياء ف اآلیة 4
 األلفة واألنس الت تبدو ف کالـ زکرايء حيث ّیدؿ لل مدی األنس بو.
فالرب ىو الذی یُنشئو ویربّيو من نشأتو حت کربه حيث ّ
ّ
 احلزف واألمل ظاىر يف قولو تعال ﴿ إن وىن العظم من واشتعل الرأس شيباً﴾ ( )4بتکرار "إف" التجاءت أتکيداً دلوطن اخلوؼ واحلزف واستخداـ الصنعة البالغية أی االستعارة (اجلرجاين.)5 :1988 ،
 الدلاء ف معن االلتماس وذلك ظاىر بتکرار ضمَت التکلم "الياء" ف اآلیة .5 احلَتة والتعجب من إجابة احل لل طلبو وذلك ظاىر ف اآلیة ( )8ابستخداـ "أن " مکاف"کيف" و"لتيّا" فيها مبالغة ف الکرب.

 -آثر القرآف حرؼ "ايء" لل غَته من حروؼ النداء ولعل السبب أف ىذه األداة تكوف الوسيلة

اللبيعية يف النداء .إذ «ىي أكثرىا استعماالً لند اخلاصة والعامة وألهنا أـ الباب ،وألهنا أخف أحرؼ

دبدىا دوف أف
النداء يف النل وألهنا تبدو ىف خفة حركتها كأهنا صوت واحد ،النلالؽ اللساف ّ
یستأنف لمالً .أما بقية أحرؼ النداء وىي اذلمزة وأاي وىيا وأي فإف كال منها یبدأ حبرؼ من حروؼ
احلل وىي أثقل األصوات نلقاً» (ادللعن 1992 ،ـ :ج.)2 :8

ادلشهد الذي جاء فيو حوار زکرايء مع اخلال يف سورة مرمی جاء سابقاً يف سورة آؿ لمراف إال أف

ىناؾ فروقاً بُت ادلشهدین ،من األجدی اإلشارة إليها:

اختيار الليل يف سورة مرمي واختيار اليوم يف آل عمران :قاؿ تعال ف آؿ لمراف "ثالثة أايـ"
فاختار اليوـ فيو خالفاً لسورة مرمی حيث قاؿ "ثالث لياؿ" «فاختيار الليل ف مرمی یقتضيو سياؽ
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القصة وجوىا من ذکر شيخوختو وضعفو ومها أشبو ش ء ابلليل وما فيو من سبات وسکوف وقلة حرکة
وإذا کاف لنا أف نقابل بُت حالة اإلنساف والزماف فإف الشباب والعافية أشبو ش ء ابلنهار وما فيو من
حرکة وإف الشيخوخة والضعف أشبو ش ء ابلليل وما فيو من سکوف .فذکر شيخوختو ووىن لظمو
﴿رب إين وىن العظم مٍت واشتعل الرأس شيبا ....وقد بلغت من الکرب لتيّا﴾ (اآلیة )4
مع الليل فقاؿ ّ
العيت" ادلبالغة ف الکرب ویبس العود ومل یذکر مع األايـ يف
أی بلغت مبلغ النحوؿ والضعف .ومعن " ّ

آؿ لمراف إال قولو ﴿وقد بلغٍت الکرب﴾ (اآلیة  )8مث إنو أشار ف مرمی إل طلبو وریث یرثو بعد موتو
ویرث من آؿ یعقوب فقاؿ ﴿وإين خفت ادلوايل من ورائي﴾ (اآلیة  )5أی بعد مويت وادلوت ليل طویل
شلتد وىذا أقرب إل الليل وذکره وألص بو من ذکر النهار ومل یذکر مثل ذلك ف آؿ لمراف
وسبات ّ
حيث ذکر األايـ» (السامرائي2006 ،ـ.)118 :
التقدمي والتأخري :قدـ زکرايء مانع الذریة من جهة نفسو ف آؿ لمراف وىو الکرب لل ادلانع من جهة
زوجو وىو العقر فقاؿ﴿ :وقد بلغٍت الکرب وامرأيت لاقر﴾ (آؿ لمراف )40 :ف حُت قدـ ادلانع من جهة
زوجو ف مرمی فقاؿ ﴿وکانت امرأيت لاقراً وقد بلغت من الکرب لتيا﴾ (اآلیة .)8
وىناؾ سبب دلا إل تقدمی ادلانع من جهة نفسو ف آؿ لمراف وتقدمی ادلانع من جهة زوجو ف
مرمی أنو قاؿ ف آؿ لمراف ﴿وامرأيت لاقر﴾ وقاؿ ف مرمی ﴿وکانت امرأيت لاقراً﴾ والعقر قد حيصل
لن الکرب واذلرـ أو لن لارض وقد یکوف ذلك طبيعة فقولو ﴿وامرأيت لاقرا﴾ یفيد أف ىذا شأهنا حاؿ
اإلخبار لنها وردبا مل تکن کذلك قبالً وأما قولو ﴿وکانت امرأيت لاقرا﴾ فيفيد أف ىذا وصفها منذ
شباهبا فالعقر وصف مستحکم فيها وليس لارضا فتکوف الوالدة ف مثل ىذا أبعد وألجب فقدـ ما
قدـ العش لل اإلبکار ف آؿ
ىو أبعد وأدل إل العجب ف مرمی خبالؼ ما ف آؿ لمراف .کما ّ
وقدـ البکرة لل العش ّي ف مرمی فقاؿ ﴿أف سبّحوا
لمراف ﴿وسبّح ابلعش ّي واإلبکار﴾ (اآلیة ّ )41
بکرة ولشيّا﴾ ( )11ودلا ذکر ف آؿ لمراف ﴿ثالثة أايـ﴾( )41کاف تقدمی العشي أول ألف بکرة
ذلك اليوـ قد مضت وبقي العشي (ادلصدر نفسو.)118 :
التنکري والتعريف :إف البکرة والعش ّي نکراتف ف مرمی ومعرفتاف ف آؿ لمراف ویذکر ادلفسروف أف
"اؿ" ف ﴿ابلعش ّي واإلبکار﴾ تفيد العموـ واالستمرار وذلك یدؿ لل تلاوؿ مدة الذکر والتسبيح
وىو مناسب لعظم البشارة (السامرائي ،معاين النحو2007 ،ـ :ج.)100 :1
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اإلسناد :أسند زکرايء البلوغ إل نفسو ف آؿ لمراف فقاؿ ﴿وقد بلغٍت الکرب﴾ فالکرب فالل وضمَت
ادلتکلم مفعوؿ بو ف حُت ذکر ف مرمی أف الذي بلغ الکرب ىو فالل فقاؿ ﴿وقد بلغت من الکرب
لتيا﴾ ومعن ﴿بلغٍت الکرب﴾ أضعفٍت فأسند البلوغ إل الکرب توسعاً ف الکالـ کأف الکرب طالب لو
جيري خلفو حت أدرکو وبلغو .کما أسند التسبيح يف آؿ لمراف إل زکرايء فقاؿ ﴿واذکر ربك کثَتا
وسبّح ابلعشي واإلبکار﴾ وف مرمی طلب زکراي من قومو أف یسبّحوا.
الزايدة والتأکيد :تتمثل يف زايدة "کاف" ف سورة مرمی فقاؿ إف امرأتو کانت لاقراً .کما تتمثل يف
لظم البشارة بيحي ف آؿ لمراف حيث جيعل احل تعال اآلیة أال یتکلم الناس ثالثة أايـ واليوـ أبُت
من الليل ف الظهور ،ذلك أف الليل ديضي کثَت منو ف النوـ ف حُت جيعل اآلیة ف مرمی ثالثة لياؿ،
فالبشارة يف سورة آؿ لمراف أکمل وألظم شلا کاف يف سورة مرمی فوصف َّلل سبحانو حيي مصدقاً،
سيداً ،حصوراً ونبياً وىو احلاصر نفسو لن الشهوات ف حُت مل یقل ف مرمی إال ﴿إان نبشرؾ بغالـ
امسو حيي مل صلعل لو من قبل مسيا﴾ (اآلیة .)7
فسروف لند ادلقارنة بُت الصورتُت ىو موضوع السورة فإف ادلوضوع
وف رأي البحث ما أمهلو ادل ّ
الذی تدور حولو السورة لو أثر ابلغ ف اختالؼ ادلشهدین إذ أف سورة مرمی نزلت للرد لل اليهود
فيما اقًتفوه من القوؿ الشنيع ف مرمی و ابنها فکاف فيها نزاىة آؿ لمراف وقداستهم ف اخلَت فمن
اللبي ع أف تکوف سياؽ السورة ف فضاء ینلوی لل نداء الرب وااللتماس منو والتعجب من إللاء
کل من زکرايء ومرمی ولداً مث تقدمی ادلانع من الذریة ونسبتو إل امرأتو تدؿ لل نزاىة آؿ لمراف واخلَت
الذی أللاىم اَّلل خالفاً لسورة آؿ لمراف الت تتبع سورة بقرة وتلقي الضوء لل رسالة األنبياء.
حوار جربائيل مع مرمي ـ سورة مرمي
من ميزات احلوار:
 احلوار بُت جربائيل ومرمی یشمل آايت  18حت  21يف أسلوب تصویري وصفي. من أبرز ميزات احلوار تداخل العواطف وتضارب اخلوؼ واحلزف واحلَتة وادلعاانة يف تصویر مرمیتوصل البحث إل أف العواطف واالنفعاالت برزت ف ىذا ادلشهد بروزاً أکثر من غَته من
حيث ّ
ادلشاىد .تظهر مرمی لذراء لل استحياء ولفة يف آیة ( )18ابلدالالت التالية:
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"إين" وىي لتأکيد الکالـ لل أهنا جعلت اَّلل معاذاً ذلا" ،ألوذ"" ،الرمحن"" ،إف کنت" لتهييج
من سبثّل ذلا بشراً وتذکَته ابخلشية" ،تقياً" لإلنذار دبن دخل لليها.
بشرىا الرسوؿ ابلغالـ
کما تظهر مرمی خائفة متحَتة من ىلع ورلب ف آیة ( )20لندما ّ
بدالالت منها "أنّ " بدالً من "کيف" وسبب اختيارىا القوة يف االستفهاـ والسعة يف أدائها ادلعن ،
ويف "أنّ " من التعجب ما ليس يف "کيف" فحاؿ مرمی حاؿ متشائم غَت راغب فيو خالفاً لزکرايء
بشر بػ "حيي " (بدوي 2005 ،ـ.)128 :
الذي ِّ
دؿ
بشر﴾ فإذا دخلت "ما" لل ادلاضي ّ
ديسسٍت ٌ
ومنها اختيار "مل" بدالً من "ما" يف قولو ﴿مل َ
لل انتفاء احلدث بصيغة ادلضي وإذا دخلت "مل" لل ادلضارع دؿ لل انتفاء احلدث ف ادلضي لکن
بصيغة التجدد واالستمرار والثاين أدؿ لل نفي البغاء من األوؿ (السامرائي2000 ،ـ :ج،)195 :4
أؾ" أبعد يف نفي البغي أي ىذا مل یکن أصال وليس لو وجود وقد یکوف احلذؼ ىنا
وحذؼ النوف يف " ُ
تتبسط يف
لإلسراع فػ «ىذا القوؿ لل لساف مرمی للملک الذي سبثّل ذلا بشراً ّ
سوايً فهي ال ترید أف ّ
الکالـ مع الرجل الغریب» (ادلصدر نفسو :ج.)234 :1
ومن ميزات احلوار ربقي ادلعن وإزالة الشك وإبلاؿ التعجب يف قوؿ الرسوؿ بدالالت منها
اختيار "کذلك" حيث أتيت لتحقي ادلعن وتثبيتو ،ویراد هبا أف األمر ىو ما أخربت بو ،ال ریب فيو،
(بدوي 2005 ،ـ )165 :ومنها استعماؿ أسلوب القصر "إمنا" ومنها االلتفات من الغائب إل ادلتکلم
ىُت﴾.
التعجب يف "لل ّ " بدال من "لليو" ﴿قاؿ ربّک ىو لل ّ ّ
داللة لل إبلاؿ ّ
حوار إبراىيم مع أبيو ـ سورة مرمي
حوار وصفي تصویري تذکَتي "برىاين" إذ جاء أساسو لل إنذار آزر وتذکَته بعبادة اَّلل وإتياف
الربىاف ف لبادتو األصناـ "مل تعبد ما ال یسمع وال یبصر" لل أساس دايلوج.
من ميزات ىذا احلوار ف آايت :48-41
 التعلف واللُت واحلناف ف کالـ إبراىيم ،والعناصر السيميائية الدالة لل زلور التعلف واللُت ى :تکرار " ِ
أبت" حبذؼ الياء بدالً لن "أيب" إذ أیيت ف موضع الًتحم (احلليمي2001 :ـ) .فتکراره أربع

مرات لًتسيخ ادلولظة ف نفس آزر حيث یقتضي اإلطناب وحذؼ الياء لعلف إبراىيم وحنانو لليو.
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استخداـ أسلوب االستفهاـ "ِملَ تعبد" بدالً لن صيغة األمر ابدلخاطب أي "ال تعبد".
توظيف العناصر التأکيدیة أي "إين" و"قد" و" من البيانية بعد ما ادلوصولة" يف کالمو.
تنکَت "لذاب" للتحقَت وتکرار "الرمحن" للداللة لل حرمانو من الرمحة حاؿ لبادتو األصناـ.
اإل تياف ابجلملة ادلستأنفة البيانية لئال أیخذ کالمو طابع التوبيخ واألمر ادلستحکم.
الدلاء لو وااللتماس ف "سالـ لليك" و"سأستغفر لك".
اخلضوع والتواضع یتجل ف کالمو ﴿أدلو ريب لس أال أکوف بدلاء ريب شقيا﴾ (اآلیة .)48
 التوبيخ والتهدید ف کالـ أبيو والسمات الدالة لليو:االستفهاـ ف معن التوبيخ والتقریر "أ راغب أنت لن آذليت" والنداء إببراىيم لتکملة التوبيخ
واإلنکار "اي إبراىيم".
تقدمی "الراغب" وىو ادلستفهم لنو لل ادلبتدأ داللة لل أتکيد رغبتو لن اآلذلة ابلتبارىا لمال
مستقبحاً "أ راغب أنت لن آذليت".
الالـ ادلوطئة ابلقسم وأتکيد الفعل ابلنوف يف أسلوب القسم ﴿لئن مل تنتو ألرمجنّك﴾ (.)46
یدؿ لل شدة العقاب أی نتيجة لملو.
للف فعل األمر "اىجرين" لل الفعل ادلضارع شلا ّ
حوار احلق تعالی مع موسی ـ سورة طو
یشمل احلوار آايت 11حت  48حيث یعترب أطوؿ حوار جاء ف السورتُت طو ومرمی ،حوار وصفي
تصویري لل ىيئة القصة ،تدور زلاوره حوؿ التوحيد والعبادة ،ذکر القيامة ،دلوة موس إلرسالو ضلو
من لليو احل تعال ف الساب وأتکيد احل تعال لل دلوة
فرلوف وإللائو اآلايت ،تذّکر موس دبا ّ
موس  .ابتدأ احلوار بفعل النداء "نودي" ادلبٍت للمجهوؿ لزايدة التشوی إل استلالع القصة فإهباـ
یشوؽ سامع اآلیة إل معرفتو (ابن لاشور1984 ،ـ ،)195 :والبحث یری أف استخداـ الفعل
ادلنادی ّ
"نودي" مکاف "قاؿ" لکوف احلوار غَت مباشر سبهيداً للحوار ادلباشر والنداء صوت رلرد دوف معن
یقتضيو الکالـ خالفاً للقوؿ (الراغب ،د .ت.)486 :
 من ميزات ىذا احلوار استخداـ کثَت ألسلوب التأکيد والتقویة ف کالـ احل حيث یناسب ادلوضوعوىو اإلقرار بوحدانية اَّلل سبحانو وتعال ف مقاـ اقتض دفع الشك لن موس  ،فمن أساليب
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التأکيد استعماؿ إ ّف واجلملة االمسية يف "إين أان ربك" ،التأکيد بضمَت الفصل ضلو "إنٍت أان اَّلل"،
استخداـ اخلرب ادلشت ضلو "إف السالة آتية" ،اجلمل البيانية للتأکيد ضلو "إنك ابلواد ادلقدس طوی"
و"ال إلو إال أان" أتکيداً إلنٍت أان اَّلل ،ادلسند الفعلي ادلفيد لتقویة الکالـ يف "أان اخًتتك" و الـ التقویة
یصدنّك".
يف "فاستمع دلا یوح " وزايدة البناء لزايدة ادلعن يف "اتّبع" ونوف التأکيد يف "ال ّ
 ومنها توظيف أفعاؿ األمر والنهي يف قولو تعال لل سبيل االستعالء حيث یؤّکد لل اجلزـوحتمية احلکم لَتفع الشك لن موس .
 ومنها حسن البياف دبخاطبة اللرؼ اآلخر دبا یعرؼ ویفهم وبياف احلوار ابلسؤاؿ وذلك ظاىر يفقوؿ احل ﴿ما تلك بيمينك اي موس ﴾ (اآلیة .)17
 ومنها التأکيد لل قوة التعبَت وفصاحة اللساف وحسن البياف حيث یعترب أرکاف ادلناقشة اجليدة واحلوارربدث لليو السالـ لن اللساف «ربط بو جوىر رسالتو کلها ف فهم الناس لنو
الناجح ،فإننا نلحظ حينما ّ
بقولو "یفقهوا قويل" ألهنم إذا مل یفقهوا قولو فقد انفصمت الرابلة بينو وبينهم النعداـ وسيلة االتصاؿ
یصر موس لليو السالـ لل أف یکتمل لدیو ىذا السالح الذي ال بدیل لو لند الدالية وىو
والتفاىم و ّ
وجل إلالف رسالتو وتبليغها إل ألت طغاة لصره فرلوف ،مل
البياف شلثالً يف اللساف وحينما کلّفو ربو لز ّ
یللب موس لليو السالـ قوة وال سالحاً يف ىذا الصراع الرىيب سوی لساف کامل البياف ومل یکن لسانو
کامل البياف واللالقة فللب االستعانة أبخيو الفصيح اللل اللساف» (ضمرة2005 ،ـ.)16 :
من اَّلل سبحانو لل موس خالفاً دلا جاء ف
 احلوار طویل ابلتمهيد واإلطناب والتفصيل وذکر ما ّسورة الشعراء.
 ومنها اجلمل القصَتة فيما سألو موس من شرح الصدر وتيسَت األمر وحل العقدة وجعل الوزیر لو.والسبب فيو برأي البحث واَّلل أللم ىو أنو دلوس سواؿ واحد وىو النصرة لل فرلوف وتتابعت اجلمل
القصَتة لزايدة التأکيد لل السؤاؿ.
 ومنها االلتفات ف احلوار يف قولو تعال ﴿قاؿ ألقها﴾ (اآلیة  )19والضمَت لائد إل اَّلل بعد التکلم﴿إنٍت أان اَّلل﴾ (اآلیة .)14
 یلمئن احل سبحانو موس أبف حيميو وینصره لل الباطل ﴿ال زبافا إنٍت معکما أمسع وأری﴾ (اآلیة.)46
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 ومنها تقدمی السمع لل البصر "أمسع وأری" لسبب آخر لدا األفضلية وىو أف مدی السمع أقلمن مدی الرؤیة فقدـ ذا ادلدی األقل أي السمع متدرجاً من القصر إل اللوؿ ألنو یوحي ابلقرب إذ
یند
الذی یسمعك یکوف ف العادة قریباً منك خبالؼ الذي یراؾ فانو قد یکوف بعيداً وإف کاف اَّلل ال ّ
لن مسعو شيء (السامرائي ،أسرار البياف ف التعبَت القرآين2005 ،ـ.)19 :
حوار موسی (ع) مع فرعون ـ سورة طو

یشمل احلوار آايت 47حت  59فمن ميزاهتا:
 حوار تصویري واقعي ذو طابع برىاين ف قوؿ موس ﴿ربنا الذی ألل کل ش ء خلقو مث ىدی﴾(اآلیة  )50واجلدؿ ف قوؿ فرلوف ﴿أ جئتنا لتخرجنا من أرضنا﴾ (اآلیة .)57
 أسلوب موس من الًتغيب إل التحبيب إل الًتىيب إل الربىاف:فيظهر أسلوب الًتغيب يف قولو تعال ﴿قد جئناؾ آبیة من ربك﴾ (اآلیة  )47حيث أتيت کلمة
"اآلیة" من جهة و"ربك" بدالً لن "ربنا" و"اَّلل" من جهة أخری حت یعرؼ فرلوف أف الرب الذی
دلا إليو موس ىو الذی خل اجلميع ومن مث یرغب فرلوف إذ یسأؿ موس "فمن ربکما" ألف ومن
أسلوب التحبيب قولو تعال ﴿والسالـ لل من اتبع اذلدی﴾ (اآلیة  )47إال أف اجلملة تعریض دلن مل
یتبع اذلدی أی کنایة لن "العذاب لل من ک ّذب وتول " حيث یدؿ لل زکاء موس ف احلوار ومن
أسلوب الًتىيب قولو تعال ﴿العذاب لل من ک ّذب وتول ﴾ (اآلیة  )48ومن أسلوب الربىاف ﴿ربنا
الذی ألل کل ش ء خلقو مث ىدی﴾ (اآلیة .)50
 قيل من ميزات ا﵀اور طرح السؤاؿ ف احلوار (ضمرة )15 :2005 ،فيسأؿ فرلوف ﴿فمن ربکما﴾(اآلیة  )49و﴿فما ابؿ القروف األول ﴾ (اآلیة  )51شلا ی ّ
دؿ لل أف ا﵀اور مل یکن غبياً أو ساىالً
یدؿ لل ذکائو الکامل حيث جييبو دبا یعرؼ لليو وأینس لو فيقوؿ ﴿الذی جعل
وإجابة موس لليو ّ
لکم األرض مهدا( ﴾ ...اآلیة  )53فذکر موس مشاىد الکوف «فتشًتؾ مشاىد األرض والسماء مع
ما یقع ذلم من األحداث كل یوـ ،مع األحاسيس الفلریة اليت تلجئ اإلنساف إىل القوة الكرب لند
الشدة کما تشًتؾ يف سلاطبة احلس واخلياؿ ودلس البصَتة والوجداف ،لًتكيز لقيدة التوحيد يف
النفوس» (ادللعن .)ٖٓ :ٕ ،ٜٜٕٔ ،
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 ومن ميزاتو اإلشارة إل طرؼ احلوار يف قولو تعال ﴿فأتياه فقوال إان رسوال ربك فأرسل معنا بناسرائيل﴾ (طو )47 :حيث بٍت الکالـ لل ادلثن ؛ ف قد یستعمل القرآف الکرمی ادلفرد يف موطن
ویستعمل ادلثن يف موطن آخر یبدو شبيهاً ابألوؿ ،فأخرب ابدلفرد لن ادلثن يف قولو ﴿ولقد أرسلنا

موس آبايتنا إل فرلوف وملتو فقاؿ إين رسوؿ رب العادلُت﴾ (الزخرؼ )46 :خالفاً دلا جاء يف سورة

طو ،والسبب أف الکالـ بن ف سورة طو لل التثنية کما نری ف آیيت  42و 43يف حُت مل تکن
إشارة إل ىاروف ف الزخرؼ ف قالو إبفراد الضمَت والرسوؿ ﴿إين رسوؿ رب العادلُت﴾ (السامرائ  ،بالغة
الکلمة ف التعبَت القرآين 2006 ،ـ.)90 :

حوار موسی مع أخيو ىارون

ویدؿ لليها ذکر حرؼ النداء ف سورة طو ﴿قاؿ
من أبرز ميزاتو اإلطالة والسؤاؿ واألخذ وال ّرد واللوـ ّ
یبنؤـ ال أتخذ بلحيت ﴾ (اآلیة  )94خبالؼ حرؼ النداء ف سورة األلراؼ حيث حذؼ للسرلة
ّ
واإلجياز ﴿قاؿ ابن ّأـ إف القوـ استضعفون وکادوا یقتلون ﴾ (اآلیة  )150والسبب ىو «أف السياؽ ف

سورة األلراؼ سياؽ إجياز واختصار والکالـ فيو کاف سلتصراً موجزاً وکاف ادلوقف موقف لجلة وإسراع
ورد ولوـ وذکرىا ىو
وال نقوؿ موقف تسرع وأما ف سورة طو فالسياؽ سياؽ إطالة وسؤاؿ وأخذ ّ
ادلناسب لسياؽ التبسيط ف الکالـ واإلیضاح والتبيُت» (السامرائ  ،معان النحو2007 ،ـ ،ج.)277 :4
ومن ميزات احلوار ،االستعلاؼ واالسًتحاـ يف کالـ ىاروف حيث أسند "ابن" إل "األـ" مع أنو
کاف أخاه "اي ابن أـ" ،فقاذلا ىاروف إلسکات غضب موس وترقي قلبو (اللباطبائي2006 ،ـ :ج:14

.)157

النتيجة
ادلقومات يف الصورة الفنية یدخل يف القرآف الکرمی أبسلوب وصفي تصویري أو
إف احلوار ابلتباره أحد ّ
فتوصلت إل نتائج منها :أف احلوارات بُت
برىاين فعاجلت ادلقالة نوع احلوارات يف السورتُت طو ومرمی ّ
األنبياء من موس وزکرايء لليهما السالـ وحوار مرمی مع جربائيل من النوع القصصي أما ما کاف بُت
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إبراىيم وأبيو أو موس وفرلوف فمن النوع الربىاين واحلوارات کلها من ضرب الدايلوج لدا قسماً من

حوار مرمی لليها السالـ الذي کاف حواراً داخلياً .ومن ميزات احلوار الفنية ،التناس بُت موضوع
السورة والفضاء الذي حيکم احلوار ،فاحلوار خيدـ موضوع السورة سواء کاف ادلوضوع کلياً أو فرلياً ضلو
الرب يف سورة مرمی اليت نزلت ّرداً لل
حوار زکرايء ومرمی الذي ديثّل فضاء االلتماس والدلاء ونداء ّ
اليهود فيما اقًتفوه من القوؿ الشنيع لن مرمی.

ومنها األفعاؿ فقد یبتدأ احلوار مباشراً ابستخداـ الفعل ادلبٍت للمعلوـ وقد یبتدأ غَت مباشر
ابستخداـ الفعل ادلبٍت للمجهوؿ ضلو "نودی".
ومنها الداللة لل زمن احلوار ضلو "الليل" تظهر من الفضاء القصصي الذي حيکم الکالـ يف حوار
زکرايء مع خالقو يف سورة مرمی.
ومنها الداللة لل طرؼ احلوار ضلو اإلشارة إل اللرفُت مها موس و ىاروف يف حوار اخلال مع
موس .
ومنها العاطفة أو اخلياؿ تظهر يف مواضع سلتلفة؛ ضلو الدلاء واحلزف وااللتماس يف حوار ابراىيم مع
اخلال وتداخل العواطف وتضارب اخلوؼ واحلزف واحلَتة واخلوؼ وادلعاانة يف حوار مرمی مع جربائيل
والتعلف واللُت واحلناف ف کالـ إبراىيم مع أبيو والشدة واللوـ يف کالـ آزر معو.
والتأکيد والتقویة يف الکالـ واالستعالء ابرز يف حوار اخلال مع موس .
والًتغيب إل التحبيب إل الًتىيب إل الربىاف يف حوار موس مع فرلوف.
ویدؿ لليها ذکر ايء يف النداء
واإلطالة والسؤاؿ واألخذ وال ّرد واللوـ يف حوار موس مع أخيو ّ
واالستعلاؼ يف کالـ ىاروف إبسناد "ابن" إل " ّأـ".

ادلصادر
أ) الکتب

ابن لاشور ،دمحم اللاىر (1984ـ) ،تفسري التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية.

ابقازي ،لبد اَّلل أمحد (1402ؽ) ،القصة يف أدب اجلاحظ ،جدة :هتامة.
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بدوي ،أمحد أمحد ( 2005ـ) ،من بالغة القرآن ،القاىرة :شرکة هنضة مصر.
اجلاحظ ،أبو لثماف (ٜ٘ٔٙـ) ،احليوان ،ربقي  :لبدالسالـ ىاروف ،مصر :مکتبة مصلف البايب.
اجلرجان  ،لبد القاىر (1988ـ) ،دالئل االعجاز فی علم ادلعانی ،بَتوت :دار الکتب العلمية.
احلكيم ،توفي (ٖٜٔٚـ) ،فن األدب ،بَتوت :دار الكتاب اللبناين.
اخلالدي ،صالح لبد الفتاح (ٜٔٛٛـ) ،نظرية التصوير الفين عند السيد قطب ،ط  ،ٔٙاجلزائر :دار الشهاب.
الراغب األصفهاين (ٕٔٗٔؽ) ،ادلفردات يف غريب القرآن ،التحقي  :صفواف لدانف الداودي ،بَتوت :دار القلم.
الراغب ،لبد السالـ أمحد ،وظيفة الصورة الفنية يف القرآن الکرمي ،حلب :دار فصلت.
زمزمي ،حيي بن دمحم (1414ؽ) ،احلوار آدابو وضوابطو ،مکة :دار الًتبية والًتاث.
السامرائي ،فاضل صاٌف (2000ـ) ،معاين النحو4 ،ج ،لماف :دار الفکر.
(2006ـ) ،بالغة الکلمة فی التعبري القرآنی ،اللبعة الثانية ،بغداد :شرکة العاتک.
سيد قلب (1986ـ) ،التصوير الفنی فی القرآن ،القاىرة :دار الشروؽ.
شادي ،دمحم ابراىيم لبد العزیز (1991ـ) ،الصورة بني القدماء وادلعاصرين ،القاىرة :ملبعة السعایة.
اللباطبائي ،دمحم حسُت (2006ـ) ،ادليزان يف تفسري القرآن ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
لباس ،إحساف (1983ـ) ،اتريخ النقد األديب عند العرب ،اللبعة الرابعة ،بَتوت :دار الثقافة.
لبد السالـ ،فاتح (ٕٜٔٛـ) ،احلوار القصصي ،بَتوت :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر.
لتي  ،لبد العزیز (ٕٜٔٚـ) ،يف النقد األديب ،دار النهضة العريب ،بَتوت :اللبعة الثانية.
للواف ،لل لباس ،تطور الشعر العريب احلديث يف العراق ،بغداد :دار الشؤوف الثقافية العامة.
للوش ،سعيد (ٜ٘ٔٛـ) ،معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة ،بَتوت :دار الكتاب العريب ،ملبعة ادلكتبة اجلامعية.
قدامة بن جعفر (ٕٖٓٔؽ) ،نقد الشعر ،قسلنلنية :اجلوائب.
انفع ،لبد الفتاح صاٌف (ٖٜٔٛـ) ،الصورة يف شعر بشار بن برد ،لماف :دار الفکر.
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صلم ،دمحم یوسف (ٜ٘٘ٔـ) ،فن القصة ،اللبعة السابعة ،بَتوت :دار بَتوت لللبالة والنشر.
ادللعٍت ،لبد العظيم إبراىيم دمحم (ٕٜٜٔـ) ،خصائص التعبري القرآين ومساتو البالغية ،اللبعة األول  ،القاىرة :مکتبة الوىبة.
یقلُت ،سعيد (ٜٜٔٛـ) ،حتليل اخلطاب الروائي (الزمن ،السرد ،التبئري) ،بَتوت :ادلركز الثقايف العريب.

ب) الرسائل اجلامعية
ضمرة ،معن زلمود لثماف (ٕ٘ٓٓـ) ،احلوار يف القرآن الکرمي ،رسالة ادلاجستَت ،فلسلُت :جامعة النجاح الوطنية.

ج) اجملالت

احلليمي ،رفي حسن (ٕٔٔٓـ)« ،دراسة التاء يف ( ِ
أبت)» ،رللة الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،کویت،

العدد ٖ٘٘.
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نمبیش هنری گفتو گو در قرآن کریم
(بب تکیه بر گفتوگوهبی سوره طه و مریم)
أعظم دهقبنی نیسیبنی  ،1مهدی زمبنی

2

 .1داًطجَی دکتزی سباى ٍ ادبیات عزبی داًطگاُ الشّزاء
 .2داًطیار گزٍُ فلسفِ داًطگاُ پیام ًَر

چکیده
قزآى کزین بزای القای هعٌیٍ ،یژگیّای اسلَبی هطخصی اسجولِ تصَیز فٌی یا «ًوایص ٌّزی» را
بِ کار بزدُاست .تصَیز در گذضتِ بِ اًَاع فٌَى ادبی هاًٌذ هجاس ،استعارُ ٍ کٌایِ گفتِ هیضذ اها در
ًقذ هعاصز عالٍُ بز فٌَى ادبی قذین ،بِ تخییل (خیالآفزیٌی) ٍ ،تجسین (جسناًگاری) ،تٌاسق
(ّواٌّگی ٌّزی) ،سباى ٍ ،قصِ ًیش تَجِ هیکٌذ .گفتٍگَ یکی اس ارکاى تصَیز فٌی ٍ اس عٌاصز
قصِ است کِ ٍیژگیّای فٌی سیادی دارد .البتِ بزخی اس ًاقذاى هاًٌذ سیذ قطب بِ گفتٍگَ بسیار
هختصز پزداختِاًذ .ایي هقالِ تالش هیکٌذ فٌی بَدى گفتٍگَّای قزآى کزین را با تکیِ بز دٍ
سَرُ طِ ٍ هزین بزرسی کٌذ ٍ چگًَگی تأثیز عٌصز گفتٍگَ را در تصَیز فٌی با هطالعِ
گفتٍگَّای سکزیا با خذاًٍذ ،هزین با جبزئیل ،ابزاّین با پذرش آسر ،خذاًٍذ با هَسی ،هَسی با
فزعَى ٍ هَسی با بزادرش ّارٍى بزرسی ًوایذ .گفتٍگَّا در دٍ سَرُ طِ ٍ هزین اًعکاسدٌّذُ
ٍیژگیّای ضخصیتّا ٍ احساسات آًاى هاًٌذ ًگزاًی ،تزس ،خطیت ،توایل ٍ قاطعیت ٍ ضاهل
گفتٍگَّای داستاًی ٍ تَصیفی است کِ در قالب گفتٍگَ با خَد ٍ گفتٍگَ با دیگزی هیآیذ.
رٍضی کِ هقالِ بزای تحلیل فٌی گفتٍگَّا بْزُ بزدُ ،تَصیفی تحلیلی ٍ با تکیِ بز هطالعات
بالغی ٍ ًظزیات ًقذ هعاصز است.

کلیدواژههب :گفتٍگَ؛ تصَیز فٌی؛ سَرُ طِ ٍ هزین.

 نویسندة مسئول

azamdehghani1400@yahoo.com
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