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ته[ بقلم صاحبته بطاقة الكتاب)1( ]ماهيَّ
اإلسالم  صدر  (أدب  ة  م��ادَّ ُس  ُأدرِّ «كنت 
العام  منذ  ة  الّلبنانيَّ الجامعة  في  وحضارته) 
1990 حّتى العام 2012، حينها وضعُت توصيًفا 

ا  ة، جعلُت فيه دراسة القرآن نصًّ جديًدا للمادَّ
ة ]ندرس كلَّ سنٍة سورًة  ا جزًءا من المادَّ أدبيًّ
ك��ان��ت ع��ادت��ي في  ���ًة[.  ج��دي��دًة دراس����ًة أدب���يَّ
ة  ة، والجامعيَّ انويَّ دريس في المرحلتين الثَّ التَّ
المذة  أن أنطلق من الّنصوص اّلتي أشارك التَّ
خالل  م��ن  عناصرها  تفكيك  ف��ي  ��اّلب  وال��طَّ
خالل  م��ن  ال  عليهم،  أطرحها  التي  األسئلة 
ب  الَّ ل تفكير الطُّ ٍة سلًفا، تعطِّ محاضراٍت معدَّ
أحياًنا  وكنت  األقّل[،  على  منهم  زين  ]المميَّ

أكتب ما أقول بعد الَدرس وليس قبله...
رُت نشَر خالصاِت قسٍم  في العام 1995 قرَّ
روس ف��ي ك��ت��اٍب يستفيد منه  م��ن ه��ذه ال���دُّ

منطلًقا  ال��واح��د  رُس  ال���دَّ فيكون  الباحثون، 
رس��ال��ِة  إلع����داد  منطلًقا  أو  ���ٍع،  م���وسَّ ل��ب��ح��ٍث 
الكتاب  ي��أت ه��ذا  ل��م  ل��ذل��ك  دراس����اٍت عليا؛ 
وضع  سبب  وهذا  سلًفا.  ُمَعدٍّ  ٍط  ُمَخطَّ وفاق 

ثالث نقاٍط في نهاية كلِّ موضوٍع.
مؤتمٍر  من  أكثر  في  ش��ارك��ُت  نفسي  أن��ا 
��ة ب��أب��ح��اٍث استعرت  ف��ي ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��يَّ
وبعضها  ه��ذا،  كتابي  من  ة  األساسيَّ تها  مادَّ
على  منها  اإللكترونّي)2(،  موقعي  على  ُنِشَر 

سبيل اْلِمثال:
ة(  -  )القرآن والّلغة العربيَّ

ين وإيديولوجيا الُحكم( -  )الدِّ
-  )رؤية اإلمام علّي )ع( إلى نظام الحكم 

في اإلسالم(
-  )صورة النَّبّي )ص( في أشعار معاِصريه(«...

عر( عنوان الكتاب: )القرآن والشِّ
إيحاًء  عر(  والشِّ )القرآن  العنوان  يوحي 
عر وموقفه  قريًبا بمعالجة عالقة القرآن بالشِّ
عر  والشِّ األدب  بعالقة  بعيًدا  وإي��ح��اًء  منه، 
عراء منه، وبالعالقة بين  بالقرآن وموقف الشُّ
إش��ارٌة  وفيه  عموًما،  ة  العربيَّ واللغة  القرآن 
ص  ة. ملخَّ عريَّ غيُر مباشرٍة إلى لغة القرآن الشِّ

عر( لألستاذة الّدكتورة دالل عبَّاس تقديم كتاب )القرآن والشِّ
د بزُّون* د. قاسم محمَّ

ة. ة وآدابها، الجامعة الّلبنانيَّ ون، دكتوراه في الّلغة العربيَّ د بزُّ * د. قاسم محمَّ   
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الكتاب ]خالصة موضوعات الكتاب[
القرآنّي  الّنّص  الحديث عن تفاصيل  قبل 
وموقًفا  ودوًرا،  ومصطلحاٍت،  وإعجاًزا،  لغًة، 
نتائج  أه��ّم  بذكر  المؤلَِّفُة  ��َدِت  َم��هَّ عر  الشِّ من 
أبحاثها؛ فبدأت الكالم على أثر الّنّص القرآنّي 
ِل مسجٍد في المدينة ]تشكيل  منذ تأسيس أوَّ
حيث  )ص5()3(،   ] مدنيٍّ إسالميٍّ  مجتمٍع  ن��واة 
َق��َل��َب ه���ذا ال��نَّ��صُّ ال��ج��دي��ُد ال���اّلِف���ُت مفاهيَم 
ل نصٍّ مكتوٍب باللُّغِة  ة؛ فهو أوَّ قافة العربيَّ الثَّ
��دوي��ن  ال��تَّ إل���ى  بانتقاله  ن��ق��ول،  ك��م��ا  ��ة  ال��ع��رب��يَّ
ًدا بذلك الّلهجاِت في لهجٍة واحدٍة )ص7( ُمَوحِّ

واجبة  ة  المنهجيَّ أّن  إل��ى  بدايًة  وأش��ارت   ،)4(

االّتباع من أجل فهم القرآن: تحليل معطياته 
ومن  ب��ه،  المحيط  واق��ع��ه  خ��الل  م��ن  ة  اللغويَّ
َأَثرِه  بالقرآن ذاته(، وإلى  القرآن  )فهم  داخله 
ف��ي ل��غ��ة ال���ع���رب، وف��ن��ون آداب���ه���م، وأغ���راض 
ِم النّثِر والّنّص  غات َتَقدُّ أشعارهم، ذاكرًة مسوِّ

عر عموًما )8-7(.  القرآنّي، وتراجع الشِّ
��م��ِت ال��ب��اح��ث��ُة ك��ت��اب��ه��ا إل����ى خمسة  ق��سَّ
بإيجاٍز  مضامينها  أه���مَّ  سنعرض  ف��ص��ول؛ 

ا حوته.   ن لدى المهتمُّ ِفكرًة كافيًة عمَّ لُِيَكوِّ

ل: عصر صدر اإلسالم )35-9( الفصل األوَّ
ناجحًة،  ًة  منهجيَّ ب��داي��ًة  دالل  د.  ب���دأت 
���َدِت ب��ت��ع��ري��ٍف ك����اٍف ل��ج��ّل ال��م��ف��اه��ي��م  ف���َم���هَّ
ال��ق��رآن��ّي؛  ب��ال��ّن��ّص  صلة  المتَّ والمصطلحات 
��ًة،  زم��ن��يَّ وم��رح��ل��ًة  تسميًة  بالعصر  َف���ْت  ع���رَّ
صدر  عصِر  َف��ْص��ِل  ض���رورة  وذك���رت  وُوالًة، 

دت  )9-10(، ثمَّ مهَّ اإلسالم عن العصِر األموّي 
 ،)13-11( ��ٍة  ع��امَّ ماٍت  بمقدِّ الفصل  لمواضيع 
الهجرة واألس��واق والحجَّ في  وذك��رت دور 
فت  ة )12(، ووصَّ تقريب لهجات القبائل العربيَّ
َحِسَبْتها  حيث   ،)13( ا  إيجابيًّ الفتوح  حركة 
َم��َزَج��ْت  الجزيرة«،  خ���ارج  ان��ط��الٍق  »حركة 

اإلسالم  َأَث��ِر  ذكر  في  لت  وَفصَّ القبائل،  بين 
��ة،  وال���ق���رآن ف���ي ح��ي��اة ال���ع���رب االج��ت��م��اع��يَّ
 ،)24-15( ��ة  ��ي��اس��يَّ وال��سِّ ة،  والعقليَّ ��ة،  ي��ن��يَّ وال��دِّ
ًة كافيًة عن كّل عنواٍن  موردًة شواهَد قرآنيَّ
النَّّص  أثر  من عناوين حياتهم، مركِّزًة على 
َذَكَرِت  )25-27(، ثمَّ  ة  العربيَّ الّلغة  القرآنّي في 
اللغة  توحيد  مثل  ��َة،  األس��اس��يَّ ال��م��ص��ادي��َق 
وانتشارها،  وس��ي��ادت��ه��ا،  ق��ري��ش،  لهجة  ف��ي 
لتها )206-205([،  دوين ]فصَّ وتأسيس مرحلة التَّ
ألفاظها،  ودالالت  ال��ّل��غ��ة،  أغ���راض  ��س��اع  واتِّ
وانتشار  ج��دي��دٍة،  أل��ف��اٍظ  ونشوء  وتهذيبها 
إلى  إش��ارت��ه��ا  م��ع   )35-25( وال��ّل��ح��ن  عريب  التَّ
العناوين،  ه��ذه  معظم  في  بإيجاٍز  األسباب 
تاركًة المجال للباِحثين لتوسيع هذه النِّقاط. 

اني: النَّّص القرآنّي )91-37( الفصل الثَّ
القرآنّي  ��ّص  ال��نَّ مفهوَم  الفصُل  ه��ذا  عالج 
والحوار  رد  كالسَّ فيه  ٍة  كتابيَّ أن��واٍع  وتداخَل 
م��ن فلسفٍة، وأخ���الٍق،  ��ٍة  وال��ق��ص��ص، وم��ع��رف��يَّ
ال��وح��ي،  )37(، وم��ف��ه��وم  وت��ش��ري��ع  وس��ي��اس��ٍة، 
39(، وتبيان   -  37( وطرائقه، ونظرة العرب إليه 
ة  قرآنيَّ شواهد  مع  والبالغ  الّرسالة  مفهومي 
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حت المفاهيم والمصطلحات  )41 - 44(، وقد وضَّ

مفهوًما  ب��ال��ق��رآن  لة  الصِّ ذات  وتلك  ة  القرآنيَّ
واصطالًحا، مثل أسماء الّنّص القرآنّي )45 -47(، 
القرآن  جمع  ومعاني   ،)5(  )51-49( القرآن  تنجيم 
وَم��ْن  ال��ق��رآن��ّي  ال��ّن��ّص  وتفسير   ،)53( ومراحله 
ِر وكفاياِتِه  المفسِّ َدْت ش��روَط  )57(، وح��دَّ ه  ت��والَّ
ثمَّ  ا  زمنيًّ فسير وتطّوَر مساِرِه  التَّ أنواع  وأهمَّ 
قرآنّيٍة  ومفاهيَم  مصطلحاٍت  على  ج��ت  ع��رَّ
فسير، كالمّكّي، والمدنّي تعريًفا،  ٍة لعلم التَّ مهمَّ
59(، ثّم   -58( وف����وارق  وم���ي���زاٍت،  وخ��ص��ائ��ص، 
قدَّمت تطبيًقا لتمييز النَّوعين وتداخلهما )60-
ته  61( وأسباب الّنزول وارتباطه بالواقع وجدليَّ

وال��وض��وح  ال��غ��م��وض  قضايا  ���َح���ِت  )61(، ووضَّ

ب�)تفسير  حلِّها  ومفتاح  والمتشابه[  ]المحكم 
-73( المحكم  إلى  المتشابه  برّد  بالّنّص(  الّنّص 
الغموض  دور  نت  بيَّ المباحث  ثنايا  81(، وف��ي 

اإليجابّي في إنتاج داللة الّنّص )73-74(، وختمِت 
الفصَل بذكر آلّيات العموم والخصوص )84-81(، 
وبين   ،)85-84( والّسور  اآلي��ات  بين  والمناسبة 

ور )85-89(، وبين اآليات )91-89(. السُّ

الِث: الفصل الثَّ
إعجاز القرآن )93-194( )102 صفحة(

تناول هذا الفصل قضايا مّتصلة بإعجاز 
��ع��ب��ي��ر ال��ق��رآن��ّي في  ال���ق���رآن؛ م��ث��َل ش��ك��ل ال��تَّ
الّنّص  مخالفة  وجوانب   ،)93( معه  فاعل  التَّ
القرآنّي للّشعر )94(، وعالقتهما ببعض تحلياًل 
رئ��ي��ٍس  ب��ش��ك��ٍل  95(، وع��ال��ج   -  94( وت��ح��ري��ًم��ا 

)81 صفحة(  ال���ق���رآن  ف��ي  ��ة  ال��ِق��صَّ م��وض��وع 
ال[. ]سنعود إليه مفصَّ

الفصل الرابع: القرآن والنَّثر في عصر 
صدر اإلسالم )195 - 257( ]43 صفحة[ 

��ث��ر مقياًسا  َك��َش��َف ال��ف��ص��ُل ع��ن غ���دّو ال��نَّ
 ،)201-195( ذل���ك  وأس���ب���اب  األدب�����ّي  ��ط��ّور  ل��ل��تَّ
الّلغة،  ف��ي  وأث���ره  الحديث  ة  صحَّ ومعايير 
ال��ق��رآن،  ودور   ،)203-202( قافة  والثَّ واألدب، 
��ة ف��ي ازده���ار  ��ب��ويَّ س���ائ���ِل، وال��ع��ه��وِد ال��نَّ وال���رَّ
النَّْثر  وعالقة   ،)206-205( ��دوي��ن  وال��تَّ الكتابة 
العربّي لغًة، وأدًبا، وثقافًة، وخطابًة بالقرآن، 
��ب��وّي، وُخ��َط��ِب ال��ّرس��ول )ص(  وال��ح��دي��ث ال��نَّ
بها،  وت��أّث��ره   ،)213-211( والخلفاء   )209-207(

 ،)207-205( الكتابة  ما  ِسيَّ وال  ومواضيَع،  ا  ُنُموًّ
وقد  الفصل[،  ]جوهر   )252-207( والخطابة 
حليل )215  َعَرَضْت خمسة نماذَج للدَّرس والتَّ
َلْت  ة الوداع )215-220(، وَفصَّ -251(؛ خطبة حجَّ

ٍة،  ٍة، وتربويَّ ة ما فيها من جذوٍر ثقافيَّ يَّ ألهمِّ
اشدين  الرَّ للخلفاء  وُخطًبا  ٍة...)221(،  وسلوكيَّ
مقارًنا  أنموذًجا  وقدَّمت   ،)222-221( ووصايا 
ب��ي��ن خ��ط��ب��ٍة ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة أب����ي ب���ك���ٍر وأخ����رى 
َأْظ��َه��َرْت   ،)228-222( سفيان  أب��ي  بن  لمعاوية 
ناقض،  والتَّ االف��ت��راق  م��واط��ن  خاللهما  م��ن 
الحاكم  ودور  ووظائفها،  األف��ع��ال  ودالالت 
أحدهما  بأنموذجين  أعقبتهما  ووظيفته، 
لعلّي بن  )228-231(، واآلخر  اب  الخطَّ لعمر بن 
)ع(  عليٍّ  كتاب  أوردت  وقد  )ع(.  طالب  أبي 
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من  غ��م  ال��رَّ على  بكامله  األش��ت��ر  م��ال��ك  إل��ى 
فهو  البالغة؛  ِته  يَّ ألهمِّ نظًرا   )251-231( طوله 
ن���ٌص ج��دي��ٌر ب��االه��ت��م��ام بسبب م��ا ف��ي��ه من 
واإلدارة،  الحكم،  في  مٍة  ومتقدِّ راقيٍة  أبعاٍد 
واإلنسانّي،  اإلسالمّي  والفكرين  ياسة،  والسِّ
وال   .)257-253( وتحلياًل  َدرًس���ا  ت��ن��اَوَل��ْت��ُه  وق��د 
يخلو تركيزها على عهد اإلمام علي )ع( إلى 
مدى  على  ٍة  عاطفيَّ دالل��ٍة  من  األشتر  مالك 
إرادتها  عن  فضاًل  به،  الكتاب  صاحبة  تعّلق 
تركيز اإلشارة على الكتاب نظًرا إلى إهماله 

على ما فيه من كنوٍز.

بين  ��ع��ر  وال��شِّ ال���ق���رآن  الخامس:  ال��ف��ص��ل 
 )313-259( ومؤالفة  ومخالفة  والنَّثر  عر  الشِّ

)55 صفحة(: 

م���ص���ادر تغيير  ع���ن  ب��ال��ح��دي��ِث  ب���دأت���ه 
تيِن  العربيَّ ة  واالجتماعيَّ ��ِة،  األدب��يَّ الحياتيِن 
وأسبابها )259-260(، ثمَّ عن تقّدم النَّثر وتراجع 
عر )259؛ 261؛ 265(، وارتباط األمرين بموقف  الشِّ
ْعِر َسْلًبا،  اإلسالم، والقرآن، والحديث من الشِّ
 ،)269-265( وأس��ل��وِب��ِه  لنوِعِه  وف��اًق��ا  وإي��ج��اًب��ا، 
ذلك  وان��ع��ك��اس   )261( األدب  ة  هدفيَّ وب���روز 
مرحلتي  بين  ومعانيه  عر  الشِّ أغ��راض  على 
وبانشغال   ،)262-261( واإلس����الم  ��ة  ال��ج��اه��ل��يَّ
األخيرة  وأث��ر   ،)271-270( بالفتوح  المسلمين 
��ة؛  ��يَّ ال��ف��نِّ قيمته  دون  ��ع��ر  ال��شِّ أغ����راض  ف��ي 
وق  ]الشَّ وال��م��واج��د  البطولة  أش��ع��ار  ف��ب��رزت 
موقف  إلى  أش��ارت  كما   ،)274-272( والحنين[ 

بداية  اإلسالم  من  ]عموًما[  لبّي  السَّ عراء  الشُّ
للّنّص  الفنِّّي  األث��ر  وإل��ى   ،)263-262( ع��وة  ال��دَّ
بعد   .)269-268( عر  الشِّ عن  وتعويضه  القرآنّي 
ين  اإلسالميِّ أشعار  من  نماذج  قدَّمت  ذل��ك 
 275( الهجائّي  الحطيئة  أن��م��وذج  وحلَّلتها؛ 
مالك  ب��ن  كعب  أش��ع��ار  على  -280(، وإط��الل��ة 

 ،)286  -  281( عة  المتنوِّ بأغراضها  األن��ص��ارّي 
ة  ور، والمعاني، واأللفاظ القرآنيَّ وتأثُّره بالصُّ
)289 - 290(، مع تلميٍح إلى النَّقائض )287(، وإلى 

ورة، واألوزان، والقوافي عنده  الخيال، والصُّ
��ج��اه��ات  اتِّ أم���ام  اآلف���اق  يفتح  )291(، وذل���ك 

تفكيٍر وأبحاٍث جديدٍة أمام الباِحثين.
عر  ور اإلعالمّي للشِّ بعد ذلك درست الدَّ
304(، من   -  293( اإلس����الم  ص���در  ع��ص��ر  ف��ي 
ثابت،  بن  لحّسان  إسالمّي  أنموذج  خ��الل 
الَقَبلّية،  األب��ع��اد  ت��ج��اور  إل��ى  فيه  أش���ارت 
 ،)299  -  297( ف��ي��ه  ��ة  وال��ج��م��اع��يَّ وال��ّدي��ن��ّي��ة، 
 ،)304  -  301( ودالالت����ه  ال��ّن��ّص  بنيَة  ��ن��ت  وب��يَّ
َر بمبحٍث عن الخمرة والغزل  وختمت المقرَّ
ًعا  في هذا العصر، وأثر اإلسالم فيهما، َتَوسُّ
ٍة  في ما قد َذَكَرْتُه عن تراجع أغراٍض شعريَّ
ال��ّش��ع��راء،  ��ف��ت ط��ب��ق��ات  )305(، وص��نَّ س��اب��ًق��ا 
ات أفعالهم، ودرجات تأّثرهم باإلسالم،  وردَّ
أّثر  وقدَّمت أنموذجيٍن دالَّيِن على درجة التَّ
)306 - 307( وبعض عناصر الكناية والّرمز، ثمَّ 

ة في  أنهت كتابها بالكشِف عن ميزات الِقصَّ
أشعار ُحَميد بن ثوٍر ودالالتها على بدايات 

تطّور الّشعر الغزلّي )313-311(.
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ميزات أسلوب
اس في كتابها األستاذة دالل عبَّ

الكتاب  ه��ذا  المؤلِّفة في  أس��ل��وُب  ى  َت��َب��دَّ
ًزا بخصائَص واضحٍة ومثمرٍة  الجامعّي متميِّ
��ي��ن ج����دٍد، لم  ٍب ج��ام��ع��يِّ ب��ال��نِّ��س��ب��ة إل���ى ُط�����الَّ
يخوضوا غمار األبحاث والمقارنات بعد؛ أهّم 

معالم أسلوبها:

أ. منهٌج وقواعد
وسليًما  واض��ًح��ا  منهًجا  المؤلِّفة  تبنَّت 
ة القرآنّية من خالل  لتحليل المعطيات اللغويَّ
العربّي  ]المجتمع  فيه  ن��زل  ال���ذي  محيطه 
الحجازّي[، إذ إنَّه لم يكن شعًرا وال نثًرا، بل 
ا فريًدا )7؛ 96-97(، إعجاُزُه في  كان نظًما خاصًّ
إلى  واستندت   ،)95( وتأليِفِه  نظِمِه  طريقِة 
من  وتأويله  بفهمه  القرآنّي  الّنّص  تماسِك 
الّنّص  )تفسير  خ��ارج��ه  م��ن  وليس  داخ��ِل��ِه 
البعض  َفْهِم  في  بعُضُه  يساعد  إذ  بالّنّص(؛ 
اآلخ���ر، َك��َف��ْه��ِم غ��اِم��ِض��ِه م��ن خ��الل واِض��ِح��ِه 
قت  193(، وطبَّ 73-81؛  )7؛  والمتشابه[  ]المحكم 
ة يوسف  م��ورٍد، مثل ِقصَّ أكثر من  ذلك في 
نتائج  أهّم  ]استباًقا[  ذكرت  )187-193(، ثمَّ  )ع( 

أثر  عن ظهور  الالحقة  ]محاضرات[  أبحاثها 
ه )ص( في  ِن بقرآنه وأحاديث نبيِّ اإلسالم الَبيِّ
أدب عصره شعًرا، ونثًرا، وأغراًضا، ومواطن 
وتراجُع  ُدُه،  وتجدُّ الّنثر  تطّوُر  نحُو  اهتماٍم، 
ُن أسباب  ًة، وأغراًضا ]ستبيِّ عر دوًرا، ومادَّ الشِّ
الّنتيجة ص195-203[، وثباُتُه نظًما وأفكاًرا إالَّ 

ة  في إطاٍر محدوٍد فرضته المفاهيم اإلسالميَّ
هادة )ص8-7(. الجديدة كالجهاد والشَّ

لميح كثيف والتَّ ب. التَّ
���ك���ث���ي���ف،  ال���تَّ إل������ى  دالل  د.  اس����ت����ن����دت 
��ل��م��ي��ح في  واالخ���ت���ص���ار غ��ي��ر ال��م��خ��ّل، وال��تَّ
عرضها المواضيَع؛ فألمحت لمًحا خفيًفا إلى 
من  الفقهاء  موقف  إل��ى  كإشارتها  مسائل، 
سم القرآنّي )ص 56(. وهذا  تحسين كتابة الرَّ
أسلوٌب مستثيٌر للفضول بمتابعة الموضوع 

من مصادر أخرى...

وثيق ]ذكر مصادر ومراجع كافية[ ت. التَّ
غم من كون الّنصوص محاضراٍت  على الرَّ
األستاذة  ف��إنَّ  لبِة،  الطَّ على  ُتْمَلى  ًة  جامعيَّ
اس َوثََّقت توثيًقا كافًيا مانًحا محاضراتها  عبَّ
فحات األولى  درجَة وثاقٍة أعلى، بدأ منذ الصَّ
أو  ص��ف��ح��ٍة،  ك���لَّ  ف��أح��ال��ت  )ص9()6(،  ر  ل��ل��م��ق��رَّ
صفحتيِن إلى مرجٍع، أو مصدٍر أو أكثر، وهذا 
ويثير  جهٍة،  من  لبِة  الطَّ عمل  ل  يسهِّ أسلوٌب 
ال��ب��ح��ِث واالس���ت���زادة؛  ف��ض��ول  ف��ي نفوسهم 
ًة  بالغيَّ عناصَر  القرآن  تقديَم  بحثت  مثال: 
مغايرًة لمألوف العرب )105(، وختمت باإلشارة 

إلى مراجع كافية )106( ]مرجعين[...

عريف بالمصطلحات المستخدمة ث. التَّ
واج����ب  الزٌم  م���ن���ه���ج���يٌّ  ش�������رٌط  وه������و 
االستخدام، لكنَّ كثيًرا من الباحثين يتركون 

ملف العدد



436

ر  بعض مصطلحاتهم من دون تعريف. إنَّ مقرَّ
د. دالل المتعّلق بالقرآن، ومفاهيمه وعلومه، 
تعريفها،  يستوجب  الكثيرة  ومصطلحاتها 
بها؛  الب  الطَّ ة ويزيد تعّلق  المادَّ ليسهل فهم 
 ،)37( )9(، والقرآن  فت عصر صدر اإلسالم  عرَّ
ومفهوم الوحي )37-40(، وتنجيم القرآن )49(، 
 ،)77( المنطوق  مثل  ًة  منطقيَّ ومصطلحاٍت 

حت بأمثلٍة.   والمفهوم )78(... ووضَّ
طبيق العملّي مثيل الكافي والتَّ ج. التَّ

المصطلحات،  ك��ث��اف��ة  م��ن  غ���م  ال���رَّ ع��ل��ى 
الكتاب  الواردة في  عريفات  والتَّ والمفاهيم، 
 ، اس إلى كتاٍب نظريٍّ تنظيريٍّ ْلُه د. عبَّ لم ُتَحوِّ
مت خالصاتها، وأحكامها دائًما بأمثلٍة  بل دعَّ
ٍة كافيٍة)7(؛ فقد  ٍة، ونماذَج تطبيقيَّ توضيحيَّ
ُف ال��م��ف��اه��ي��َم، وال��م��ص��ط��ل��ح��اِت،  ك��ان��ت ُت���َع���رِّ
ُم  ��ُح��ه��ا، ث��مَّ ُت��َق��دِّ ��َة، وت��وضِّ واألف���ك���اَر ال��ق��رآن��يَّ
اآليات  مصطلحي  حت  وضَّ العملّي؛  المثاَل 
مساِعٍد  بتطبيٍق  وأتبعته  ة،  والمدنيَّ ة  يَّ المكِّ
بأسباب  الكافي  العلم  َنْت ضرورَة  بيَّ )58-61(؛ 

الستخراج  بالواقع  وارتباطه  اآلي��ات  ُن��زول 
ال��ق��وان��ي��ن وال������دَّالالت وص����واًل إل���ى مقاصد 
االستنباط  في  اإلن��س��ان  يقع  لئاّل  ريعة،  الشَّ
الخليفة  سيرة  من  بمثالين  لت  ومثَّ الخطأ، 
عمر )61-64(؛ المناسبة بين اآليات والّسور )84-

 )91-89( )85-89(، وبين اآليات  ور  85(، وبين السُّ

ٌع[، توضيح  ة، أحدها موسَّ ]10 نماذج تطبيقيَّ

باستخدام  رغيب  والتَّ رهيب  التَّ مفهومي 
��ب��ش��ي��ر ب��أس��ل��وٍب  م��ص��ط��ل��ح��ي اإلن�������ذار وال��تَّ

المعنى  أدَّت  قليلٍة  وكلماٍت  فصيٍح  واض��ٍح 
ٍل من سورٍة،  بوضوٍح مع تقديم مثاٍل مفصَّ
ُم��ج��م��ل��ي��ِن م��ن س��ورت��ي��ن أخريين  وم��ث��ال��ي��ن 
قدَّمت  ة)8(  القرآنيَّ ة  الِقصَّ ة  قضيَّ وفي   .)162(

ًة  نت فيها عناصر َقصصيَّ ًة بيَّ نماذَج تفصيليَّ
الكهف  أه��ل  ��ة  ِق��صَّ نحو  كثيرًة،  ًة  ومسرحيَّ
 ،)185  -179( ال��ق��رن��ي��ِن  ذي  ��ة  وِق��صَّ  ،)178-173(

القرآنّي؛  الّنّص  أويل في  مَز والتَّ الرَّ ودرسِت 
سورة يوسف )ع( أنموذًجا )187 - 193(... حلََّلِت 
مثال[،  ]عشرين   )102  -  98( اإليقاعّي  النِّظاَم 
ِة ذي القرنيِن )185-182(،  َد شخصيَّ َنْت َتَعدُّ وبيَّ
القرآن  ف��ي  ��ّي  ال��َف��نِّ التَّصويِر  على  َج��ْت  وع��رَّ
بشواهد كافية )102-103(، لتوضيح الفكرة في 

ٍة، وعند كّل منعطٍف جديد. كلِّ مرَّ
حيح  الصَّ )ص(  ال��ّرس��ول  حديث  ف��ت  ع��رَّ
بأنَّه أدٌب فصيٌح بليٌغ متيٌن جميٌل )200 - 201(، 
َلْت بأمثلٍة كافيٍة، ولغٍة واضحٍة، وكلماٍت  ومثَّ
هَل الممتنَع، ومعاِنَيُه  َنْت ُأسلوَبُه السَّ قليلٍة، َبيَّ

امية، وأنواَعُه، وغاياِتِه )202-201(. السَّ
ة،  العمليَّ طبيقات  والتَّ األمثلة،  كثرة  إنَّ 
َب،  ���الَّ ال���طُّ تفيد  المستخرجة  وال������دَّالالت 
ًة،  أدبيَّ نصوًصا  دراساتهم  في  والباحثيَن 
مجالهم  توسعة  وف��ي  ُأخ���رى،  ��ًة  وت��اري��خ��يَّ
أسلوٌب  وهذا  ع.  وسُّ التَّ َأرادوا  ِإْن  المعرفّي، 
الجامعة وحاجاتهم،  ب  يالئم مستوى طالَّ
ال  وخائفين،  محتارين  يتركهم  ال  ���ه  إنَّ إذ 
المفاهيم  على  لع  يطِّ لم  معظمهم  أنَّ  ما  سيَّ

ة. القرآنيَّ
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ح. فتح اآلفاق
كان تكثيفها وغوصها في تفاصيل بعض 
في  عٍة  موسَّ لمباحث  منطلًقا  الموضوعات 
والباحثين  لبة  للطَّ ا  وحثًّ المثارة،  المواضيع 

على القيام بأبحاٍث أخرى.

خ. أمانة االقتباس واحترام األَْعالم
ُمْنِصَفًة ال تبخس  دالل عاِدَلًة  ظهرت د. 
العلماء أشياءهم، بل تقتبس منهم، وتشير 
��ى رأي��ه��م إن ك���ان ي��واف��ق  إل���ى ذل���ك، وت��ت��ب��نَّ
��ب��ق؛  وال��سَّ ي���ادة  ال���رِّ فضل  وتعطيهم  رأي��ه��ا، 
وكاماًل،  طوياًل  اقتباًسا  المحاِضرُة  تقتبس 
إيصال  في  ودقيًقا  واضًحا  جامًعا  كان  إذا 
حايل على  مفهوٍم أو فكرٍة، وال تلجأ إلى التَّ
باإلشارة  واالكتفاء  بعضه،  وسرقة  ال��ّن��ّص، 
على  كثيرون.  يفعل  كما  اآلخ��ر،  بعضه  إل��ى 
ال���ّرّواد  ��ُز على فهم بعض  ُت��َركِّ آخ��ر  مستًوى 
ٍة، كتركيزها على الجرجانّي  ٍة ُمِهمَّ في قضيَّ
ا  خاصًّ نظًما  القرآنّي  الّنّص  لفهم  أنموذًجا 
عيَب،  وال  ذلك  في  ضيَر  وال   .)97-95( فريًدا 
اآلخرين،  لجهود  واحتراٌم  وثقٌة،  أمانٌة،  بل 
اقتباسها  نحو:  وتواضٌع.  العلم،  في  وتوّسٌع 
وثالثة  )ص85(،  متتالًيا  س��ط��ًرا  ع��ش��َر  أح��د 
معالم  »إنَّ  مدحه:  مع  )األغاني(  من  أسطٍر 
الجمل  ه��ذه  تجمعها  ِمحجن...  أب��ي  ح��ي��اة 
التَّالعب  إل��ى  داٍع  م��ن  فليس  المركَّزة...«؛ 
حاُيِل عليه. وهذا ما عنيناه  في النَّّص، أو التَّ

بأمانة االقتباس.

جاعة في مخالفة  د. الّلطافة والشَّ
المألوف: جديٌد ونادر

الّشجاعة،  بالمواقف  دالل  د.  ام��ت��ازت 
ة المستندة إلى أساٍس ِعْلِميٍّ  والجرأة األدبيَّ
في نقدها؛ فقد خاَلَفْت في أموٍر مشهورٍة، 
تها،  وعارَضْت مسائَل تسالَم النَّاُس على ِصحَّ
وإن ص����درت م���ن ع��ل��م��اء ك���ب���اٍر وج��ه��اب��ذِة 
ذوي  ة  اإلسالميَّ والعلوِم  فسيِر،  والتَّ األدب، 
مجتمعنا  ف��ي  ما  سيَّ ال  ��ة،  ي��ن��يَّ ال��دِّ ال��ق��داس��ة 
»العرب  مقولة  ع��ارض��ت  أمثلة:  رقّي.  الشَّ
ِة  بالعصبيَّ ام��ت��ازت  م��ت��ن��اح��رٌة  م��ج��م��وع��اٌت 
المجتمع حركٌة  أنَّ  ائعة، فرأت  الشَّ ِة«  الَقَبليَّ
ًة  ة لم تكن حادَّ َة الَقَبليَّ كٌة، وأّن العصبيَّ متحرِّ
لطيفًة  )ص11-12(، وكانت  المشهور  هو  كما 
كجمع  ٍة،  ِخالِفيَّ مواضيَع  إلى  إشارتها  في 
القرآن  بأنَّ  القائل  أي  ال��رَّ تبنَّت  فقد  القرآن؛ 
��َل )مصحف  ُن وُي��ْح��َف��ُظ ث���مَّ ش��كَّ ك���ان ي����دوَّ
49؛  )ص  دوين  للتَّ النِّهاِئيَّ  كَل  الشَّ عثمان( 
53(. في مورٍد َنْقِديٍّ آخَر َذَكَرْت َأَهمَّ أسباب 

إلى  الخطأ  أو  ف،  ال��م��ح��رَّ فسير  التَّ تغلغل 
منطقيٍّ  بُأسلوٍب  وُكُتِبِهم  المسلمين،  عقول 
ى ولو لم يكن مسلًما )171(،  يقبله القارئ حتَّ
مة  المحرَّ جرة  للشَّ العلماء  تفاسير  وأوردت 
م��وج��ٍز  ب��ق��وٍل  َرَف��َض��ْت��ه��ا  ��ه��ا  ول��ك��نَّ  ،)170-169(

على  يعتمد  ل��م  منهم  أح���ًدا  »إّن  ومعقول: 
لدعم  وال��ّرواي��ات  نَّة،  السُّ من  متينٍة  أس��ٍس 
َنْت أسباَب رفِضها مفهوَم  أقواله« )170(، وبيَّ
رأًي��ا  وتبنَّت  ��ٌة،  س��م��اويَّ بأنَّها  األول���ى  الجنَِّة 
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رين  مفسِّ من  موثَّقٍة  بشواهَد  َمْتُه  دعَّ آخ��ر 
الحديَث  َف��ِت  ع��رَّ  .)171-170( كبار  ومفكِّرين 
تِه  الّنبوّي الّصحيح، وَذَكَرْت شروَط مقبوليَّ
ش��دي��دُة  م��س��أل��ٌة  )198-199(، وه���ي  ُم���ْوَج���َزًة 
وص��راح��ٍة،  بشجاعٍة  تناولتها  الحساسّية، 
الفريقيِن  صحاح  أحاديث  َة  ِصحَّ فناَقَشْت 
م��ن دون خوٍف:  ب��رأي��ه��ا  ُك��لِّ��ه��ا، وج���اَه���َرْت 
ُكلُّها ال تخلو من آفة وضع  »ُكُتُب الّصحاِح 
ُض  ُيعرِّ ٌم  متقدِّ رأيٌّ  وهو   ،)199( األحاديث« 
تصل  قد  جارحٍة  عنيفٍة  ردوٍد  إلى  صاحبه 
دت لهذا  كفير. لكنَّها كانت قد مهَّ إلى حّد التَّ
ناِتِه وَأسباِبِه. وهذا منهٌج  الحكم بتبياِن ُمَكوِّ
اس في ُجلِّ كتاباتها ونقدها،  عبَّ تعتمده د. 
المستنير،  العقالنّي  الباحث  دي���دن  وه���ذا 
في  الجامعّي  عليم  للتَّ مالئٌم  أسلوٌب  وه��و 
عليه  درج  لما  وم��خ��ال��ٌف  األول����ى،  م��راح��ل��ه 
بعض األساتذة من انحياٍز حادٍّ إلى موقٍف 
فيِه  نقاَش  ال  حاسًما  لبِة  الطَّ على  وَف��ْرِض��ِه 

ومن دون أدلٍَّة.

عّصب المذهبّي ذ. عدم التَّ
���َل أس��ل��وُب��ه��ا ان��ف��ت��اًح��ا واع���ًي���ا على  َم���ثَّ
��ط��ب��ي��ق ال���واع���ي ل��ل��ّن��ص��وص  ��ات ال��تَّ إي��ج��اب��يَّ
���ة واالج���ت���ه���اد ال���واق���ع���ّي ال��م��الئ��م  اإلس���الم���يَّ
مثاليِن من  َم��ْت  ق��دَّ فقد  س��ال��ة؛  ال��رِّ أله���داف 
 ،)64-63( ��اب  ال��خ��طَّ ب��ن  ع��م��ر  الخليفة  س��ي��رة 
وخطبًة   ،)231-228( رسائله  ب��ع��َض  ودرس���ت 

للخليفة أبي بكٍر )228-222(... 

ر. االكتفاء باإليجابّي
ٌة ثبت ُوجوُد  ٌة وتاريخيَّ هناك أموٌر تراثيَّ
كثيًرا،  فيها  اْخُتِلَف  أِو  ها،  ومضارِّ مناِفِعها 
اإليجابّي  إل��ى  ب��اإلش��ارة  ��اس  ع��بَّ د.  فاكتفت 
ة  لبة على القراءة اإليجابيَّ منها، تحفيًزا للطَّ
لّهي في نقاشاٍت  من جهٍة، وإبعاًدا لهم عن التَّ
ا  ثقافيًّ ذوات��ه��م  بناء  مرحلِة  في  وخ��الف��اٍت 
ات حركة الفتوح  ا. مثال: ذكرها إيجابيَّ ولغويًّ
على  )ص13(.  اتها  من دون اإلش��ارة إلى سلبيَّ
دالل  د.  أحسنت  اإلس��الم��ّي  الحكم  صعيد 
َم��ْت نصوًصا ج��دي��رًة  َق��دَّ إنَّ��ه��ا  إذ  االخ��ت��ي��ار، 
على  ودالل��ٍة  ٍة  رمزيَّ من  له  تمثِّ لما  باالهتمام 
��ال��ح  ال��صَّ ال��م��س��ل��م  الحاِكَمْيِن:  تفكير  ن��م��ط 
ال��ع��اِدل،  غير  المتسلِّط  وال��ح��اك��م  وال��ع��اِدل، 
��ا ع��ن��د ن���ّص اإلم����ام ع��ل��ّي )ع(  ��ف��ت َم��ل��يًّ وت��وقَّ
بالمواقِف  غناه  إلى  نظًرا  األشتر  مالك  إلى 
ة،  ياسيَّ والسِّ ����ة  اإلداريَّ وال��م��ب��ادئ  ��ِة،  ال��ف��ك��ريَّ
يجعله  ما  ِة  والّسلوكيَّ ِة  االجتماعيَّ والقواعِد 

ُة به.  ُأنموذًجا ونبراًسا تهتدي األمَّ

ز. اإلسهاُب غير الُمَقّل وغير الُمِمّل
الب،  الطَّ وقت  ر  يوفِّ أسلوٌب سهٌل  وهو 
ع��ن��دم��ا  ك��ت��اب��ه��ا  ف���ي  دالل  د.  ب���ه  ام���ت���ازت 
يِء في المواضيع فائقة  َعْت َبْعَض الشَّ َتَوسَّ
ِة عنَد الحاجة، من دون إطناٍب، غير  يَّ األهمِّ
بعنواٍن عامٍّ واح��ٍد، بل كانت تضع  مكتفيٍة 
انتشار  نحو  ة،  الُمِهمَّ واإلش���ارات  العناوين 
أه��ّم  إل���ى  أش����ارت  ح��ي��ث   )31-28( ��ع��ري��ب  ال��تَّ
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ونحو  َأْح��َدَث��ْت��ُه،  اّلتي  والمظاهر  ال��ّظ��روف 
سم القرآنّي وطباعته على  مراحل تطّور الرَّ
لت  وفصَّ  ،)56-55 )ص  )1530-1923م(  ال���ورِق 
بعض المواضيع، وأسندتها بشواهد كافيٍة، 
مؤمنين  إلى  المجتمع  انقسام  ة  قضيَّ نحو 
غاية  )148-151(، ونحو  ذلك  وِعَلل  وكافرين 
ِقصّة  من  تفصيليٍّ  بمثاٍل  القرآنّي  القصص 
حكمة  موضوع  وفي  )ص163-167(؛  )ع(  آدم 
نماذج  قدَّمت  األحكام  تشريع  في  دّرج  التَّ
ال��ّن��ّص��يِّ  المنهج  دور  خاللها  م��ن  َأْظ���َه���َرت 
]تحريم   )69-65( واإلقناع  الواِقع،  تغيير  في 
 ])69( وال��م��ن��س��وخ  ال��ّن��اس��خ   ،)66-65( ال��خ��م��رة 

بأسلوٍب سهٍل مقنٍع.

س. إجماٌل ثمَّ تفصيل
َلْتها؛  فصَّ ث��مَّ  أحياًنا،  الخالصَة  َوَض��َع��ِت 
��ا  ت��دري��ج��يًّ ال���ق���رآن���ّي  س���ُم  ال���رَّ ��َن  ت��ح��سَّ نحُو: 
القرن  نهاية  ف��ي  ال��ج��م��اِل  ذروة  بلغ  ى  »حتَّ

الث الهجرّي« )54( ]إجمال[، ثمَّ ذكرت أهّم  الثَّ
في  لذلك  خة  الموضِّ فاصيل  والتَّ ات،  المحطَّ
القرآن  لغة  دور  ونحو   ،)55-54( أسطٍر  سبعة 
أتبعته  ]تعميم[،  معه  فاعل  التَّ في  األساسّي 
تفصيل  ونحو   ،)93( ]تفصيل[  دلِياًل  بمثاليِن 
خالل  من  الجنَّة  من  )ع(  آدم  خ��روج  ة  قضيَّ
غًة عدم ذكر  سبعة أمثلة من سبع سوٍر مسوِّ
شاملٍة  نظرٍة  في  وَجَمَعْتها  الكاملة،  ة  الِقصَّ
م���وز في  وال���رُّ ال��ح��ق��ائ��ق  إل���ى  )166(، م��ش��ي��رًة 

َب  َسبَّ آخر:  مثاٌل   .)168-167( ة  الِقصَّ تفاصيل 

النَّثر  م  وت��ق��دُّ عر،  الشِّ تراجع  اإلس��الم  ظهور 
العلَل  ذكرت  )195(، ُثمَّ  ونتيجة[  ]حكم  الفّنّي 

واألسباَب )203-195(.

ركيز   ش. إعادة الّتذكير والتَّ
أو  ��ٍة،  خ��الف��يَّ بمواضيَع  ذكير  التَّ أع���ادت 
قد  كانت  ة،  يَّ األهمِّ ب��ارزة  محورَيٍة  مفاهيَم 
ذكرتها مختصرًة سابًقا، في أكثر من موضٍع 
أمثلة:  ل��ت��رك��ي��زه��ا ف��ي األذه������ان؛  م��ن��اس��ٍب، 
ج��دي��ًدا  نظًما  ك��ون��ه  ال��ق��رآن��ّي  ال��ّن��ّص  مفهوم 
الّلغة؛  في  الفتوح  أث��ر  95-97(؛  37؛  )7؛  فريًدا 
22(، فذكرت  )13؛  آنًفا  أوج��زْت��ُه  ما  َلْت  َفصَّ إذ 
ًة  وسلبيَّ يطرِة،  والسَّ ِع  وسُّ كالتَّ ًة  إيجابيَّ آثاًرا 
ًة  كانتشار الّلحن )33-34(، وتفاصيل أخرى مهمَّ
بترتيب  ة[  ]الّزمانيَّ النَّاسخ  عالقة  )270-274(؛ 

ة[  ]المكانيَّ ��الوة  ال��تِّ ترتيب  دون  من  ال��ّن��زول 
)69-70(، وتوضيحه )71(...

ص. التَّسلسل االنسيابّي
وسيلًة  األس��ل��وب  ه��ذا  دالل  د.  اعتمدت 
فقد  وال��م��ع��ان��ّي؛  األف��ك��ار  لتوضيح  ��ًة،  خ��اصَّ
وُمْقَتَضٍب،  سهٍل  بأسلوٍب  العناوين  نت  بيَّ
ي��ش��ّق دروًب�����ا واض���ح���ًة ل��م��س��ارات ال��ب��ح��ث، 

نقيب لمن أراد االستزادة؛ أمثلة: والتَّ
االخ���ت���الط،  إل���ى  ال��ف��ت��وح  ق����ادت  ص22: 
ب��دوره  والّلحن  الّلحن،  إل��ى  االختالط  وق��اد 
  -   - ]االختالط>   النَّحو”  كان وراء نشأة علم 

الّلحن>  -  -   نشوء علم النَّحو[.
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ك��ت��اٌب،  ��ة  اإلس��الم��يَّ للحركة  “كان  ص33: 
الّلغة  ه��ذه  وك��ان��ت  ل��غ��ٌة،  الكتاب  لهذا  وك��ان 

على ألسنة النَّاس”.
تقوم  ت��أل��ي��ًف��ا،  بينهم  ��أل��ي��ف  ال��تَّ  ...“ ص13: 
مقام  والمساواة  ال���ّدّم،  مقام  العقيدة  فيه 
ووح��دة  النَّسب،  مكان  وال��ّت��ق��وى  فاخر،  التَّ
شّتت واالفتراق«... الكلمة واالّتفاق مكان التَّ

الث[ ة في القرآن ]جّل الفصل الثَّ ض. الِقصَّ
الَقصص  موضوع  على  دالل  د.  ��زت  ركَّ
نت  القرآنّي وآثاره )107-187( ]81 صفحة[، وبيَّ
دوره وسيلة دعوٍة وهدايٍة، وأغراَضه من 
ب��دور  وعالقته  وال��ّرس��ال��ة،  للوحي،  إث��ب��اٍت 
والنَّفسّي  االج��ت��م��اع��ّي،  ��رب��وّي  ال��تَّ األن��ب��ي��اء 
وتثبيت  والمجتمعات،  األف��راد،  هداية  في 
وفصلت   ،)154-153 147-148؛  )111؛  عقائدهم 
��ة  ��ة وال��خ��اصَّ ب��ي��ن غ��اي��ات ال��ق��ص��ص ال��ع��امَّ
ته وعناصره:  أساليبه وماهيَّ دت  )173(، وعدَّ

والحوار(  ة،  خصيَّ والشَّ ]اإلن���ذار[،  )الحادثة 
وأن����واع����ه  )ص111[،  )ع(  ص���ال���ح  ����ة  ]ِق����صَّ

ة(،  رمزيَّ ة  تمثيليَّ أو  ة،  واقعيَّ أو  ة،  )تاريخيَّ

لت لكّل نوٍع، وسورته، وآياته )111-107(،  ومثَّ
بأشكاٍل  ال���واردة  ال��واح��دة  ة  الِقصَّ وحلَّلت 
ر  م��ت��ع��ّددٍة، وت��ط��ّور ع��رض��ه��ا وف��اًق��ا لتطوُّ
الدَّعوة وحاجاتها وانسجاًما وغاية العرض 
��ة  وِق��صَّ )ع(،  م��وس��ى  ��ة  ِق��صَّ نحو   )112-109(

بين  وازن  التَّ َشَرَحِت  )163-167(، كما  )ع(  آدم 
)113-114(، وتسويغ  والحوادث  ات  خصيَّ الشَّ

رات،  والمتغيِّ للّظروف  تبًعا  ة  الِقصَّ تكرار 
 )115-114( ة  خصيَّ الشَّ عموم  إل��ى  وأش���ارت 
اإلنسان:  غير  أح��ي��اء  تشمل  إذ  وأن��واع��ه��ا 
��ي��ور، وإل���ى إن��ص��اف  ال��م��الئ��ك��ة، ال��ج��ّن، ال��طُّ
)116؛  بيعّي  الطَّ دوره���ا  تحديد  ف��ي  ال��م��رأة 
جال  117؛ 119(، وتفسير عدم ذكر أسماء الرِّ

ة  القرآنيَّ األم��ث��ال  م��ن  كثيٍر  ف��ي  وال��نِّ��س��اء 
)ص117(، وأدوار الّرجل المتنّوعة )119 -121(، 

عن  القرآنّي  الَقصص  تمايز  إل��ى  وأش���ارت 
ركيز على األوصاف  التِّ البشرّي في مسألة 
والمالئكة،   ،)121-120( ��ة  ��اِه��ريَّ ال��ظَّ ��ة  يَّ ال��م��ادِّ
ة )121 -  خِصيَّ والجّن، وإبليس، وسماتهم الشَّ
ركيز على تبيان عنصر الحادثة  123(، مع التَّ

)124-127(، من  وأنواعه  ة  القرآنيَّ ة  الِقصَّ في 
 -127( والحبكة  األمثلة  من  ك��اٍف  كمٍّ  خالل 
مان، والمكان )130  129(، وأدوار الحركة، والزَّ

-136(، والحوار، ودوره، وأساليبه، ومالءمته 

نماذج  خ��الل  م��ن  وتفصيلها  ة،  خصيَّ للشَّ
والبقرة،  إسرائيل،  بني  ة  ِقصَّ في  عديدة 
)ع( مع  ة يوسف )ع(، وحوار موسى  أو ِقصَّ
)ع( )141-132(،  الفتاتين، والحوار مع موسى 
ة المتحاورين؛ فالهدهد  ومسألة حفظ ُهويَّ
��اِت  ���ٌة ب��خ��الف ش��خ��ص��يَّ ��ٌة واق���ع���يَّ ش��خ��ص��يَّ
وقضايا  ودمنة...  كليلة  أو  وليلة،  ليلة  ألف 
ة  بنيويَّ نت  وبيَّ  ،)156-154( والقدر  المعجزة 
راع بين الحّق والباطل )157(، ومساحاته  الصِّ
]اآلخرين[  ة  والخارجيَّ ]النَّفس[،  ة  اخليَّ الدَّ
إلى  األس��ط��ورة  تسّرب  رت  وفسَّ  ،)160-158(
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-167( ة  الحقيقيَّ البشرّي  الخلق  ة  ِقصَّ ثنايا 
ٍة،  قرآنيَّ ٍة  أسلوبيَّ م��ي��زٍة  ع��ن  وَح��َك��ْت   ،)169

واألسماء،  فاصيل،  بالتَّ االهتمام  عدم  هي 
قضايا  وتناولت   ،)139( ال��ح��دث  ��دات  وم��م��هِّ
��ًة  ���ًة، ووص���اي���ا أخ��الق��يَّ ���ًة، وع���ق���ائ���ديَّ ف���ك���ريَّ
ة، وأهدافها،  ة القرآنيَّ صلًة بمفاهيم الِقصَّ ُمتَّ
مباشٍر،  وأم��ٍر  صريٍح،  نهٍي  من  وأساليبها، 

ٍب، واستفهاٍم إنكاريٍّ )147-146(. وتعجُّ
الجامعّي  ره��ا  م��ق��رَّ ف��ي  دالل  د.  تغلغلت 
فأشارت   - وظيفته  من  ذل��ك  يكن  لم  وإن   -

ة أهل الكهف  ة في ِقصَّ إلى العناصر المسرحيَّ
ورواب����ِط  م��ش��اه��َد  م��ن   ،)178-173( أن��م��وذًج��ا 
 -179( القرنيِن  ذي  ة  ِقصَّ وفي  بينها،  الحبكة 
نت  ة يوسف )ع( )187-193( حيث بيَّ 185(، وِقصَّ

ما فيها من رًؤى، ورموٍز ودالالتها، وأحداٍث، 
األزم���ن���ة،  وأدوار  ���اٍت،  وش���خ���ص���يَّ وح���ي���ٍل، 
بالنُّظم  وع��الق��ت��ه��ا  واألح������داث،  واألم��ك��ن��ة، 
سعة  على  دل��ي��ٌل  ذل��ك  وف��ي  ة...  االقتصاديَّ
��ج��اه��ات  ��الع��ه��ا،، وآف���اق نظراتها ف��ي االتِّ اطِّ
ة  المرئيَّ وغير  ة،  المرئيَّ للعناصر  دة  المتعدِّ
 ، في الّنّص األدبّي من جهٍة، وإث��راٌء معرفيٌّ
ين  ب الجامعيِّ الَّ وفتُح آفاٍق جديدٍة أمام الطُّ

البراعم، والباحثيَن من جهٍة أخرى. 
 ]

جافٍّ ]سرديٍّ  بعرٍض  دالل  د.  تكتف  لم 
واختالفها،  القرآنّي  الَقصص  تفاسيِر  لتنّوع 
صعبِة  مز  الرَّ بمنطقة  بارتباطه  غته  سوَّ بل 
ة بالحقيقة  أويل، وبترابط المعرفة اليقينيَّ التَّ

ة )180(. اريخيَّ التَّ

ط. خاتمة:
عر(  والشِّ )القرآن  دالل  د.  كتاب  عرضنا 
أسلوًبا ومضموًنا، وربطنا بينه وبين صاحبته 
باحثًة مستبصرًة ذات أسلوٍب رشيٍق عقالنيٍّ 
واالستبداد  ب،  عصُّ التَّ من  بعيٍد  استدالليٍّ 
قيق  هل، والدَّ الفكرّي، قائٍم على األسلوب السَّ
واهد الكافية المقنعة ﴿ ِم باألدلَّة، والشَّ المدعَّ
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد  َأْلَقى السَّ َأْو  َقْلٌب  َلُه  َكاَن  لَِمن 

.)9(﴾)37(

الهوامش
 ،1990 ال��ع��ام  ف��ي  األول���ى  بعة  الطَّ عر(،  والشِّ )القرآن  الكتاب   )1(

العام  في  نقّدمها(  )التي  الثة  والثَّ  ،2005 العام  في  اِنية  والثَّ
بعة  2009، دار المواسم، بيروت، وقد ُذِكَر على الغالف أنَّها الطَّ

األولى خطأ.
دالل اإللكترونّي:   الٍع أكثر تفصياًل يمكن زيارة موقع د.  الطِّ  )2(

.https://dalalabbas.com

ابقة،  السَّ المرحلة  أثره في  لم تتكلَّم على  بب  السَّ لهذا  ربَّما    )3(

ة والخوف. يَّ رِّ عوة السِّ مرحلة الدَّ
فحات بين قوسين من دون ذكر حرف  )4(   سنشير إلى أرقام الصَّ

ص دائًما.
حت مفهومه، وسبب نزوله متفّرًقا  )5(  أي ]تنزيله متفّرًقا[؛ وضَّ

على دفعاٍت خالل آماٍد طويلٍة )23 سنة(.
)6(   في اإلحالة كانت تطلب أحياًنا العودَة إلى كتاٍب بعيِنِه، قد 

َل فيه الموضوُع من َقْبُل. ُفصِّ
وُت��ْش��ِرُك   ، ��فِّ ال��صَّ في  ُتَحلُِّلها  كانت  اّلتي  هي  النَّماذج  ه��ذه    )7(

المفاهيم  على  الكالم  قبل  النُّصوِص،  تفكيك  في  َب  ��الَّ ال��طُّ
ة.  النََّظِريَّ

القرآن(  في  ة  )الِقصَّ عنواًنا مستقالًّ  ة  القرآنيَّ ة  للِقصَّ أوردن��ا     )8(

نا فيه تفاصيل. ته، وبيَّ نظًرا إلى مركزيَّ
)9(  سورة ق، اآلية 37.

ملف العدد


