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 تقديم كتاب )القرآن والشِّعر( لألستاذة الدّكتورة دالل عبَّاس

 اجلامعة الّلبنانيَّة. -دكتوراه يف الّلغة العربيَّة وآدأّا  -إعداد د. قاسم زلمَّد بزُّوف 

 :بقلم صاحبته ]ماهيَّته[ (1) الكتاببطاقة 

يف اجلامعة  )أدب صدر اإلسالم وحضارته(مادَّة  درّْسُ "كنت أُ 
، حينها وضعُت 2112حّّت العاـ  1991الّلبنانيَّة منذ العاـ 

توصيًفا جديًدا للمادَّة، جعلُت فيو دراسة القرآف نصِّا أدبيِّا جزًءا 
كانت  من ادلادَّة ]ندرس كلَّ سنٍة سورًة جديدًة دراسًة أدبيًَّة[.

ة أف أنطلق من الثَّانويَّة واجلامعيَّ  المرحلتينعاديت يف التَّدريس يف 
والطَّّّلب يف تفكيك عناصرىا من  التَّالمذةالّنصوص اّليت أشارؾ 

ٍة  خّلؿ األسئلة اليت أطرحها عليهم، ال من خّلؿ زلاضراٍت معدَّ
ب ]ادلميَّزين منهم على األقّل[، وكنت  سلًفا، تعطّْل تفكري الطُّّلَّ

 أحيانًا أكتب ما أقوؿ بعد الَدرس وليس قبلو...
خّلصاِت قسٍم من ىذه الدُّروس  نشرَ  قرَّرتُ  1995يف العاـ 

يف كتاٍب يستفيد منو الباحثوف، فيكوف الدَّرُس الواحد منطلًقا 
لبحٍث موسٍَّع، أو منطلًقا إلعداد رسالِة دراساٍت عليا؛ لذلك مل 
يأت ىذا الكتاب وفاؽ سُلَطٍَّط ُمَعدٍّ سلًفا. وىذا سبب وضع 

  ٍع.ثّلث نقاٍط يف هناية كلّْ موضو 

أنا نفسي شاركُت يف أكثر من مؤسبٍر يف اجلامعات العربيَّة بأحباٍث استعرت مادَّهتا األساسيَّة من كتايب ىذا، وبعضها ُنِشَر 
 ، منها على سبيل اْلِمثاؿ:(2)على موقعي اإللكرتويّن 

  - )ع( إىل نظاـ احلكم يف اإلسّلـ(  رؤية اإلماـ علي) - )الدّْين وإيديولوجيا احُلكم( - )القرآف والّلغة العربيَّة( -
 ...النَّيّب )ص( يف أشعار معاِصريو(" صورة)

                                                
بعة األولى فً العام (، القرآن والشِّعر) الكتاب 1 اِنٌة فً العام 1991الطَّ الثة )التً نقّدمها( فً العام 2115، والثَّ ، دار 2119، والثَّ

بعة األولى خطأ.  ر  كِ المواسم، بٌروت، وقد ذ    على الغالف أنَّها الطَّ
ال 2 :   ٍع أكثر تفصٌالا ٌمكن زٌارة موقع د. داللالطِّ ًّ  .https://dalalabbas.comاإللكترون
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 )القرآن والشِّعر( عنوان الكتاب:

إحياًء قريًبا دبعاجلة عّلقة القرآف بالشّْعر وموقفو منو، وإحياًء بعيًدا بعّلقة ( القرآن والشِّعريوحي العنواف )
 مباشرةٍ  غريُ  إشارةٌ فيو القرآف واللغة العربيَّة عموًما، و  عراء منو، وبالعّلقة بنيشُّ األدب والشّْعر بالقرآف وموقف ال

 إىل لغة القرآف الشّْعريَّة.

 ]خّلصة موضوعات الكتاب[ملخَّص الكتاب 

 تِ هَّدَ من الشّْعر مَ وموقًفا  ،ودورًا ،ومصطلحاتٍ  ،وإعجازًا ،تفاصيل الّنّص القرآيّن لغةً  قبل احلديث على
؛ فبدأت الكّلـ على أثر الّنّص القرآيّن منذ تأسيس أوَِّؿ مسجٍد يف ادلدينة بذكر أىّم نتائج أحباثها ةُ ادلؤلّْفَ 

الثَّقافة  مفاىيمَ  تُ الّّلفِ  اجلديدُ  َب ىذا النَّصُّ لَ ، حيث قػَ (1)( 5[ )صمدينٍّ  إسّلميٍّ  ]تشكيل نواة رلتمعٍ 
يف ذلجٍة  ك الّلهجاتِ إىل التَّدوين ُمَوحًّْدا بذل بانتقالو؛ فهو أوَّؿ نصٍّ مكتوٍب باللُّغِة العربيَّة كما نقوؿ، العربيَّة

، وأشارت بدايًة إىل ادلنهجيَّة واجبة االتّباع من أجل فهم القرآف: ربليل معطياتو اللغويَّة من (2) (7واحدٍة )ص
يف لغة العرب وفنوف آدأّم  رهِ ثَ وإىل أَ (، القرآن بالقرآن ذاتهفهم داخلو ) خّلؿ واقعو احمليط بو، ومن

 (.8-7والّنّص القرآيّن وتراجع الشّْعر عموًما ) النثّرِ  ـِ دُّ قَ وأغراض أشعارىم ، ذاكرًة مسوّْغات تػَ 
    .يًة عمَّا حوتوكرًة كافوّْف ادلهتمُّ فِ كَ يُ كتأّا إىل مخسة فصوؿ؛ سنعرض أىمَّ مضامينها بإجياٍز لِ   الباحثةُ  قسَّمتِ 

 (53-9) الفصل األوَّل: عصر صدر اإلسالم

َمهََّدِت بتعريٍف كاٍؼ جلّل ادلفاىيم وادلصطلحات ادلتَّصلة بالّنّص . دالؿ بدايًة منهجيًَّة ناجحًة، فبدأت د
 العصرِ  عن اإلسّلـصدر  عصرِ  لِ صْ ضرورة فَ بالعصر تسميًة ومرحلًة زمنيًَّة، وُوالًة، وذكرت  تْ عرَّفَ  القرآيّن؛

(، وذكرت دور اذلجرة واألسواؽ 13-11(، مثَّ مهَّدت دلواضيع الفصل دبقدّْماٍت عامٍَّة )11-9األموّي )
                                                

ٌَّة والخوف ربَّما لهذا 1 رِّ عوة السِّ ابقة، مرحلة الدَّ بب لم تتكلَّم على أثره فً المرحلة السَّ  .السَّ
ا. 2 فحات بٌن قوسٌن من دون ذكر حرف ص دائما  سنشٌر إلى أرقام الصَّ
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ها "حركة تْ بَ سِ (، حيث حَ 13(، ووصَّفت حركة الفتوح إجيابيِّا )12واحلجَّ يف تقريب ذلجات القبائل العربيَّة )
اإلسّلـ والقرآف يف حياة العرب  رِ ثَ صَّلت يف ذكر أَ قبائل، وفَ بني ال تْ جَ زَ "، مَ انطّلٍؽ خارج اجلزيرة

ينيَّة ،االجتماعيَّة عن كّل عنواٍف من عناوين  كافيةً   قرآنيَّةً  موردًة شواىدَ (، 24-15والسّْياسيَّة ) ،والعقليَّة ،والدّْ
، مثل األساسيَّةَ  ادلصاديقَ  تِ رَ كَ (، مثَّ ذَ 27-25يف الّلغة العربيَّة ) النَّّص القرآنيّ حياهتم، مركّْزًة على أثر 

، [(216-215)]فصَّلتها  توحيد اللغة يف ذلجة قريش، وسيادهتا، وانتشارىا، وتأسيس مرحلة التَّدوين
-25والّلحن ) وهتذيبها ونشوء ألفاٍظ جديدٍة، وانتشار التَّعريبواتّْساع أغراض الّلغة، ودالالت ألفاظها، 

 اٍز يف معظم ىذه العناوين، تاركًة آّاؿ للباِحثني لتوسيع ىذه النّْقاط. اب بإجيمع إشارهتا إىل األسب (35

 (99-53الفصل الثَّاني: النَّّص القرآنّي )

 ،من فلسفةٍ  فيو كالسَّرد واحلوار والقصص، ومعرفيَّةٍ  كتابيَّةٍ   أنواعٍ  النَّّص القرآيّن وتداخلَ  مفهوـَ  عاجل ىذا الفصلُ 
(، وتبياف مفهومي 39-37ونظرة العرب إليو ) ،وطرائقو ،(، ومفهـو الوحي37وتشريع ) ،وسياسةٍ  ،وأخّلؽٍ 

وتلك ذات وقد وضَّحت ادلفاىيم وادلصطلحات القرآنيَّة (، 44-41الّرسالة والبّلغ مع شواىد قرآنيَّة )
، (1) (51-49)تنجيم القرآف (، 47-45الصّْلة بالقرآف مفهوًما واصطّلًحا، مثل أمساء الّنّص القرآيّن )

ه ) نْ وتفسري الّنّص القرآيّن ومَ  (،53ومعاين مجع القرآف ومراحلو )  وِ وكفاياتِ  ادلفسّْرِ  شروطَ  تْ (، وحدَّدَ 57توالَّ
لعلم التَّفسري،   مهمَّةٍ  قرآنّيةٍ  ومفاىيمَ  زمنيِّا مثَّ عرَّجت على مصطلحاتٍ  هِ مسارِ  أنواع التَّفسري وتطّورَ  وأىمَّ 

(، مّث قدَّمت تطبيًقا لتمييز النَّوعني 59-58وفوارؽ ) ،وميزاتٍ  ،وخصائص ،تعريًفاكادلّكي وادلديّن 
قضايا الغموض والوضوح  تِ ووضَّحَ ، (61( وأسباب الّنزوؿ وارتباطو بالواقع وجدليَّتو )61-61وتداخلهما )

ويف ثنايا ، (81-73) احملكم( برّد ادلتشابو إىل تفسير الّنّص بالّنصّ ]احملكم وادلتشابو[ ومفتاح حلّْها بػ)
بذكر آليات العمـو  الفصلَ  وختمتِ  (،74-73يف إنتاج داللة الّنّص ) دور الغموض اإلجيايبّ ادلباحث بيَّنت 

 (، وبني اآليات89-85(، وبني السُّور )85-84ادلناسبة بني اآليات والّسور )و  (،84-81) واخلصوص
(89-91 .)  

 صفحة( 112( )194-93)الفصل الثَّاِلث: إعجاز القرآن 

                                                
حت مفهومه وسبب ]تنزٌله متفّرقاا[؛ أي  1  سنة(. 23نزوله متفّرقاا على دفعاٍت خالل آماٍد طوٌلٍة )وضَّ
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وجوانب (، 93شكل التَّعبري القرآيّن يف التَّفاعل معو ) تناوؿ ىذا الفصل قضايا مَتصلة بإعجاز القرآف؛ مثلَ 
 بشكٍل رئيسٍ وعاجل (، 95-94(، وعّلقتهما ببعض ربليًّل وربرديًا )94سلالفة الّنّص القرآيّن للّشعر )

  .إليو مفصًَّّل[ صفحة( ]سنعود 81)موضوع القصَّة يف القرآف 

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

(، ومعايري صحَّة احلديث 211-195عن غدّو النَّثر مقياًسا للتَّطّور األديّب وأسباب ذلك ) الفصلُ  فَ شَ كَ 
النَّبويَّة يف ازدىار الكتابة  والعهودِ  ،لِ والرَّسائ ،دور القرآف(، و 213-212والثَّقافة ) ،واألدب ،وأثره يف الّلغة

 ،واحلديث النَّبويّ  ،بالقرآف خطابةً ، و قافةً ا، وثأدبً لغًة، و ر العريّب ثْ عّلقة النَّ و (، 216-215دوين )والتَّ 
ما يَّ وال سِ  ،ومواضيعَ  وِّاا، نُُ ّٔ وتأثّره، (213-211) واخللفاء (219-217) الّرسوؿ )ص( بِ طَ وخُ 

للدَّرس  ناذجَ  مخسة تْ ضَ رَ ، وقد عَ ( ]جوىر الفصل[252-217) الخطابة(، و217-215)الكتابة 
 ،ة ما فيها من جذوٍر ثقافيَّةٍ ألمهّْيَّ  تْ صَّلَ (، وفَ 221-215(؛ خطبة حجَّة الوداع )251-215والتَّحليل )

وقدَّمت أنوذًجا مقارنًا بني (، 222-221طًبا للخلفاء الرَّاشدين ووصايا )(، وخُ 221)...وسلوكيَّةٍ  ،وتربويَّةٍ 
مواطن االفرتاؽ  خّلذلمامن  تْ رَ هَ ظْ (، أَ 228-222خطبٍة للخليفة أيب بكٍر وأخرى دلعاوية بن أيب سفياف )

 عمر بن اخلطَّابلودالالت األفعاؿ ووظائفها، ودور احلاكم ووظيفتو، أعقبتهما بأنوذجني أحدمها  ،والتَّناقض
وقد أوردت كتاب عليٍّ )ع( إىل مالك األشرت بكاملو  .أيب طالب )ع((، واآلخر لعلّي بن 228-231)

ىتماـ بسبب ما فيو من أبعاٍد ؛ فهو نٌص جديٌر باالالبالغة ( نظرًا ألمهّْيَِّتو251-231على الرَّغم من طولو )
رًسا وربليًّل دَ  وُ تْ لَ قد تناوَ والفكرين اإلسّلمّي واإلنسايّن، و  ،ةوالسّْياس ،واإلدارة ،راقيٍة ومتقدّْمٍة يف احلكم

وال خيلو تركيزىا على عهد اإلماـ علي )ع( إىل مالك األشرت من داللٍة عاطفيٍَّة على مدى (. 253-257)
 . إمهالو على ما فيو من كنوزٍ إىل تعّلق صاحبة الكتاب بو، فضًّل عن إرادهتا تركيز اإلشارة على الكتاب نظرًا 

 : صفحة( 55( )313-259) الشِّعر والنَّثر ومخالفة ومؤالفة: القرآن والشِّعر بين الفصل الخامس

 مثَّ عن(، 261-259واالجتماعيَّة العربيَّتنِي وأسبأّا ) األدبيَّةِ  مصادر تغيري احلياتنيِ بدأتو باحلديِث عن 
من واحلديث  والقرآف وقف اإلسّلـوارتباط األمرين دب(، 265؛261؛259تقّدـ النَّثر وتراجع الشّْعر )

( وانعكاس ذلك على 261وبروز ىدفيَّة األدب )، (269-265) الشّْْعِر َسْلًبا وإجيابًا وفاقًا لنوِعِو وأسلوِبوِ 
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-271(، وبانشغاؿ ادلسلمني بالفتوح )262-261أغراض الشّْعر ومعانيو بني مرحليت اجلاىليَّة واإلسّلـ )
؛ فربزت أشعار البطولة وادلواجد ]الشَّوؽ واحلنني[ (، وأثر األخرية يف أغراض الشّْعر دوف قيمتو الفنػّْيَّة271

-262أشارت إىل موقف الشُّعراء السَّليّب ]عموًما[ من اإلسّلـ بداية الدَّعوة )كما (،  272-274)
بعد ذلك قدَّمت ناذج من (. 269-268(، وإىل األثر الفِّنّّْ للّنّص القرآيّن وتعويضو عن الشّْعر )263

(، وإطّللة على أشعار كعب بن مالك 281-275؛ أنوذج احلطيئة اذلجائّي )لَّلتهاأشعار اإلسّلميّْني وح
(، مع 291-289( وتأثُّره بالصُّور وادلعاين واأللفاظ القرآنيَّة )286-281األنصارّي بأغراضها ادلتنوّْعة )

، وذلك يفتح اآلفاؽ (291والقوايف عنده ) ،واألوزاف ،والصُّورة ،(، وإىل اخلياؿ287تلميٍح إىل النَّقائض )
اىات تفك  .رٍي وأحباٍث جديدٍة أماـ الباِحثنيأماـ اذبّْ

(، من خّلؿ أنوذج 314-293بعد ذلك درست الدَّور اإلعّلمّي للشّْعر يف عصر صدر اإلسّلـ )
(، 299-297واجلماعيَّة فيو ) ،والّدينّية ،إىل ذباور األبعاد القبلّية، أشارت فيو إسّلمّي حلّساف بن ثابت

دببحٍث عن اخلمرة والغزؿ يف ىذا العصر، وأثر  ادلقرَّرَ  (، وختمت314-311لّنّص ودالالتو )ا وبيَّنت بنيةَ 
 ،(، وصنَّفت طبقات الّشعراء315عن تراجع أغراٍض شعريٍَّة سابًقا ) وُ تْ رَ كَ سًُّعا يف ما قد ذَ وَ يهما، تػَ فاإلسّلـ 

( 317-316أنوذجنٍي دالَّنِي على درجة التَّأثّر )وقدَّمت  رجات تأثّرىم باإلسّلـ،ود ،وردَّات أفعاذلم
ودالالهتا  بن ثورٍ  عن ميزات الِقصَّة يف أشعار ُُحَيد، مثَّ أهنت كتأّا بالكشِف وبعض عناصر الكناية والّرمز

    (.313-311على بدايات تطور الّشعر الغزيل )

 اس في كتابها:ميزات أسلوب األستاذة دالل عبَّ 

ٍب جامعيّْني  ادلؤلّْفة يف ىذا الكتاب اجلامعّي متميػّْزًا خبصائصَ  دَّى أسلوبُ بَ تػَ  واضحٍة ومثمرٍة بالنّْسبة إىل ُطّلَّ
 جدٍد، مل خيوضوا غمار األحباث وادلقارنات بعد؛ أىّم معامل أسلؤّا:

 منهٌج وقواعد: . أ

الذي نزؿ فيو  محيطهاللغويَّة القرآنّية من خّلؿ  المعطياتلتحليل تبنَّت ادلؤلّْفة منهًجا واضًحا وسليًما 
(، إعجازُُه 97-96؛7]آّتمع العريّب احلجازّي[، إذ إنَّو مل يكن شعرًا وال نثرًا بل كاف نظًما خاصِّا فريًدا )

وليس من  من داخِلهِ  وتأويله بفهمه(، واستندت إىل سباسِك الّنّص القرآيّن 95يف طريقِة نظِمِو وتأليِفِو )
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 وِ حِ البعض اآلخر، َكَفْهِم غاِمِضِو من خّلؿ واضِ  مِ هْ يف فػَ  وُ (؛ إذ يساعد بعضُ تفسير الّنّص بالّنصّ )خارجه 
-187وطبَّقت ذلك يف أكثر من مورٍد، مثل قصَّة يوسف )ع( ) (،193؛81-73؛7]احملكم وادلتشابو[ )

ِ بقرآنو  الّلحقة عن ظهور أثر اإلسّلـ(، مثَّ ذكرت ]استباقًا[ أىّم نتائج أحباثها ]زلاضرات[ 193 البَػنيّْ
ُدُه، وتراجُع  ، حنُو تطّوُر الّنثر وذبدُّ وأحاديث نبيّْو )ص( يف أدب عصره شعرًا، ونثرًا، وأغراًضا، ومواطن اىتماـٍ

ُ أسباب الّنتيجة ص إطاٍر زلدوٍد  [، وثباتُُو نظًما وأفكارًا إالَّ يف213-195الشّْعر دورًا ومادًَّة وأغراًضا ]ستبنيّْ
 (.8-7فرضتو ادلفاىيم اإلسّلميَّة اجلديدة كاجلهاد والشَّهادة )ص

 :والتَّلميح التَّكثيف . ب

؛ فأحملت حمًلا خفيًفا إىل دلواضيعَ ، والتَّلميح يف عرضها اواالختصار غري ادلخلّ  ،استندت د. دالؿ إىل التَّكثيف
(. وىذا أسلوٌب مستثرٌي للفضوؿ 56م القرآيّن )صالرَّسني كتابة مسائل، كإشارهتا إىل موقف الفقهاء من ربس

 دبتابعة ادلوضوع من مصادر أخرى...

 [:ذكر مصادر ومراجع كافيةالتَّوثيق ] . ت

 ت توثيًقا كافيًاثػَّقَ ى على الطَّلبِة، فإفَّ األستاذة عبَّاس وَ لَ سبُْ  ن كوف الّنصوص زلاضراٍت جامعيَّةً على الرَّغم م
فأحالت كلَّ صفحٍة أو  ،(1) (9للمقرَّر )ص، بدأ منذ الصَّفحات األوىل وثاقٍة أعلى ماحًنا زلاضراهتا درجةَ 

 نفوسهم فضوؿ ثري يفويمن جهٍة،  ةِ صفحتنِي إىل مرجٍع أو مصدٍر أو أكثر، وىذا أسلوٌب يسهّْل عمل الطَّلب
مت خت(، و 115لعرب )مغايرًة دلألوؼ ا مثاؿ: حبثت تقدمَي القرآف عناصَر بّلغيَّةً البحِث واالستزادة؛ 

 ..( ]مرجعني[.116باإلشارة إىل مراجع كافية )

 التَّعريف بالمصطلحات المستخدمة: . ث

وىو شرٌط منهجيّّ الزـٌ واجب االستخداـ، لكنَّ كثريًا من الباحثني يرتكوف بعض مصطلحاهتم من دوف 
ها، ومصطلحاهتا الكثرية يستوجب تعريف ،ومفاىيمو وعلومو ،تعريف. إفَّ مقرَّر د. دالؿ ادلتعّلق بالقرآف

                                                
ل  فٌه الموضوع  من ق ْبل . 1 ا العودة  إلى كتاٍب بعٌِنِه، قد ف صِّ  فً اإلحالة كانت تطلب أحٌانا



7 
 

(، ومفهـو الوحي 37(، والقرآف )9عصر صدر اإلسّلـ ) ليسهل فهم ادلادَّة ويزيد تعّلق الطَّالب ّٔا؛ عرَّفت
ووضَّحت (...78( وادلفهـو )77نطوؽ )مصطلحاٍت منطقيًَّة مثل ادل(، و 49(، وتنجيم القرآف )37-41)

 بأمثلٍة.  

 :لتَّطبيق العمليّ وا التَّمثيل الكافي . ج

د. عبَّاس إىل كتاٍب نظريٍّ  وُ وّْلْ الرَّغم من كثافة ادلصطلحات وادلفاىيم والتَّعريفات الواردة يف الكتاب مل ربَُ  على
فقد كانت  ؛(1) كافيةٍ   تطبيقيَّةٍ  ونماذجَ  بأمثلٍة توضيحيَّةٍ دائًما دعَّمت خالصاتها وأحكامها ، بل تنظرييٍّ 

ـُ قَ ها مثَّ تػُ وتوضّْحُ  ،القرآنيَّةَ  واألفكارَ  ،وادلصطلحاتِ  ،ادلفاىيمَ  ؼُ رّْ عَ تػُ  العملّي؛ وضَّحت مصطلحي  ادلثاؿَ  دّْ
العلم الكايف بأسباب نُزوؿ اآليات  ضرورةَ  تْ بيػَّنَ (؛ 61-58) دٍ اآليات ادلكّْيَّة وادلدنيَّة، وأتبعتو بتطبيٍق مساعِ 

لئّّل يقع اإلنساف يف االستنباط اًل إىل مقاصد الشَّريعة، ستخراج القوانني والدَّالالت وصو وارتباطو بالواقع ال
وبني  ،(85-84ادلناسبة بني اآليات والّسور ) (؛64-61، ومثَّلت دبثالني من سرية اخلليفة عمر )اخلاطئ

ناذج تطبيقيَّة، أحدىا موسٌَّع[، توضيح مفهومي  11] (91-89(، وبني اآليات )89-85السُّور )
غ ىيب والرتَّ أدَّت ادلعىن  يب باستخداـ مصطلحي اإلنذار والتَّبشري بأسلوٍب واضٍح فصيٍح وكلماٍت قليلةٍ الرتَّ

ويف قضيَّة القصَّة  (.162من سورتني أخريني ) ملنيِ اٍؿ مفصٍَّل من سورٍة، ومثالني رلُ بوضوٍح مع تقدمي مث
، حنو قصَّة أىل الكهف كثريةً   ومسرحيَّةً  بيَّنت فيها عناصر قصصيَّةً  تفصيليَّةً  قدَّمت ناذجَ  (2) القرآنيَّة

يوسف درسِت الرَّمَز والتَّأويل يف الّنّص القرآيّن؛ سورة و ، (185-179(، وقصَّة ذي القرننِي )173-178)
تَػَعدَُّد  تْ وبيػَّنَ ( ]عشرين مثًّل[، 112-98اإليقاعّي ) ظاـَ النّْ  تِ حلَّلَ (...193-187) أنوذًجا )ع(

-112ِّنّّْ يف القرآف بشواىد كافية )الفَ  على التَّصويرِ  تْ وعرَّجَ (، 185-182) ذي القرننيِ  شخصيَّةِ 
 وعند كّل منعطٍف جديد. ،(، لتوضيح الفكرة يف كلّْ مرَّةٍ 113

بأمثلٍة   تْ (، ومثػَّلَ 211-211عرَّفت حديث الّرسوؿ )ص( الصَّحيح بأنَّو أدٌب فصيٌح بليٌغ متنٌي مجيٌل )
 وِ وغاياتِ  ،وُ وأنواعَ  ،السَّامية وُ يَ ومعانِ  ،ادلمتنعَ  السَّهلَ  وُ سلوبَ أُ  تْ يػَّنَ وكلماٍت قليلٍة، بػَ  ،ولغٍة واضحةٍ  ،كافيةٍ 

(211-212 .)  

                                                
، وت ْشرِ  هً الّتً كانت هذه النَّماذج 1 فِّ لِّل ها فً الصَّ ٌَّة. ت ح  ِر ب  فً تفكٌك النُّصوِص، قبل الكالم على المفاهٌم النَّظ  الَّ   ك  الطُّ
ٌَّنا فٌه تفاصٌل.  2 ٌَّته، وب ا إلى مركز ة فً القرآن( نظرا ا مستقاّلا )القصَّ ٌَّة عنوانا ة القرآن  أوردنا للقصَّ
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َب والباحثنيَ والدَّالالت ادلستخرجة  إفَّ كثرة األمثلة والتَّطبيقات العمليَّة  أدبيَّةً  ايف دراساهتم نصوصً  تفيد الطُّّلَّ
ب اجلامعة وىذا أسلوٌب يّلئم مستوى طّلَّ  رادوا التَّوسُّع.أَ  فْ سعة رلاذلم ادلعريّف، إِ ، ويف تو خرىأُ  تارخييَّةً و 

 م زلتارين وخائفني، ال سيَّما أفَّ معظمهم مل يطّْلع على ادلفاىيم القرآنيَّة.هوحاجاهتم، إذ إنَّو ال يرتك

    

 فتح اآلفاق: . ح

لبة دلباحث موسَّعٍة يف ادلواضيع ادلثارة، وحثِّا للطَّ كاف تكثيفها وغوصها يف تفاصيل بعض ادلوضوعات منطلًقا 
 والباحثني على القياـ بأحباٍث أخرى.

 :المعْ واحترام األَ  أمانة االقتباس . خ

 إىل ذلك، وتتبىنَّ رأيهم وتشري ،لماء أشياءىم، بل تقتبس منهمًة ال تبخس العفَ صِ نْ ًة مُ لَ ظهرت د. دالؿ عادِ 
تقتبس احملاِضرُة اقتباًسا طويًّل وكامًّل، إذا كاف جامًعا ؛ الرّْيادة والسَّبق ، وتعطيهم فضلإف كاف يوافق رأيها

واالكتفاء  ،وسرقة بعضو ،، وال تلجأ إىل التَّحايل على الّنصّ واضًحا ودقيًقا يف إيصاؿ مفهوـٍ أو فكرةٍ 
ٍة،  كّْزُ َر على مستًوى آخر تػُ  باإلشارة إىل بعضو اآلخر، كما يفعل كثريوف. على فهم بعض الّرّواد يف قضيٍَّة مهمَّ

وال  يف ذلك ال ضريَ (. و 97-95) خاصًّا فريًداالّنّص القرآنّي نظًما كرتكيزىا على اجلرجايّن أنوذًجا لفهم 
ـٌ جلهود اآلخرين، وتوّسٌع يف العلم ،وثقةٌ  ،، بل أمانةٌ عيبَ  حنو: اقتباسها أحد عشَر سطرًا وتواضٌع.  ،واحرتا
( مع مدحو: "إفَّ معامل حياة أيب زلجن...ذبمعها ىذه اجلمل األغانيوثّلثة أسطٍر من )(، 85)ص متتالًيا

  عليو. وىذا ما عنيناه بأمانة االقتباس. لِ و التَّحايُ إىل التَّّلعب يف النَّص أ ن داعٍ ادلركَّزة..."؛ فليس م

 مخالفة المألوف: جديٌد ونادرالّلطافة والشَّجاعة في  . د

يف أموٍر  تْ فَ ؛ فقد خالَ يٍّ يف نقدىامِ لْ واجلرأة األدبيَّة ادلستندة إىل أساٍس عِ  دالؿ بادلواقف الّشجاعةامتازت د. 
األدب  وجهابذةِ  على ِصحَّتها، وإف صدرت من علماء كبارٍ  النَّاسُ  تساملَ  مسائلَ  تْ مشهورٍة، وعارضَ 

ينيَّة، ال اإلسّلميَّة والعلوـِ  والتَّفسريِ  . أمثلة: عارضت مقولة "العرب سيَّما يف رلتمعنا الشَّرقيّ  ذوي القداسة الدّْ
مل القبليَّة  ةَ بيَّ ، وأّف العص" الشَّائعة، فرأت أفَّ آّتمع حركٌة متحرّْكةٌ القبليَّةِ  امتازت بالعصبيَّةِ  متناحرةٌ  رلموعاتٌ 
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كجمع القرآف؛ ،  يَّةٍ فِ ّلخِ  (، وكانت لطيفًة يف إشارهتا إىل مواضيعَ 12-11حادًَّة كما ىو ادلشهور )صتكن 
يَّ للتَّدوين النّْهائِ  كََّل )مصحف عثماف( الشَّكلَ مثَّ شَ  ظُ فَ وحيُْ  فقد تبنَّت الرَّأي القائل بأفَّ القرآف كاف يدوَّفُ 

إىل عقوؿ  ئأسباب تغلغل التَّفسري احملرَّؼ أو اخلاط مَّ ىَ أَ  تْ رَ كَ ذَ  يٍّ آخرَ دِ قْ يف مورٍد نػَ (. 53؛49)ص
تفاسري العلماء (، وأوردت 171سلوٍب منطقيٍّ يقبلو القارئ حّتَّ ولو مل يكن مسلًما )م بأُ هِ بِ تُ ادلسلمني وكُ 

ها بقوٍؿ موجٍز ومعقوؿ: "إّف أحًدا منهم مل يعتمد على أسٍس تْ ضَ فَ لكنَّها رَ و  (،171-169للشَّجرة احملرَّمة )
ا مساويٌَّة،  اجلنَّةِ  ها مفهوـَ رفضِ  ابَ أسب تْ وبيػَّنَ  (،171متينٍة من الّسّنة والّروايات لدعم أقوالو" ) األوىل بأهنَّ

الّنبوّي  احلديثَ  تِ عرَّفَ (. 171-171موثَّقٍة من مفسّْرين ومفكّْرين كبار ) بشواىدَ  وُ تْ وتبنَّت رأيًا آخر دعَّمَ 
احلساسّية، تناولتها بشجاعٍة  وىي مسألٌة شديدةُ (، 199-198ًة )زَ جَ وْ مُ  مقبوليَّتوِ  شروطَ  تْ رَ كَ الّصحيح وذَ 

  الّصحاحِ  بُ تُ برأيها من دوف خوٍؼ: "كُ  تْ رَ لّْها، وجاىَ وصراحٍة، فناَقَشْت ِصحََّة أحاديث صحاح الفريقنِي كُ 
ـٌ يُعرُّْض صاحبو 199ال زبلو من آفة وضع األحاديث" )ها لُّ كُ  ردوٍد عنيفٍة جارحٍة قد إىل (، وىو رأيّّ متقدّْ

تعتمده د.  منهجٌ وىذا . وِ سبابِ وأَ  وِ وّْناتِ كَ مُ  ت ذلذا احلكم بتبيافِ كفري. لكنَّها كانت قد مهَّدالتَّ تصل إىل حّد 
أسلوٌب مّلئٌم للتَّعليم اجلامعّي يف  ىوو ، كتاباهتا ونقدىا، وىذا ديدف الباحث العقّليّن ادلستنري  لّْ عبَّاس يف جُ 

على الطَّلبِة حامسًا ال  ِضوِ رْ مراحلو األوىل، وسلالٌف دلا درج عليو بعض األساتذة من احنياٍز حادٍّ إىل موقٍف وفػَ 
 .ومن دوف أدلَّةٍ  فيوِ  نقاشَ 

 عدم التَّعّصب المذهبّي: . ذ

واالجتهاد الواقعّي ادلّلئم  اإلسّلميَّة الواعي للّنصوص ا انفتاًحا واعًيا على إجيابيَّات التَّطبيقأسلؤُّ  ثَّلَ مَ 
رسائلو  ، ودرست بعضَ (64-63من سرية اخلليفة عمر بن اخلطَّاب ) مثالنيِ  تْ فقد قدَّمَ  ؛ألىداؼ الرّْسالة

  ...(228-222( وخطبًة للخليفة أيب بكٍر )228-231)

 االكتفاء باإليجابّي: . ر

فيها كثريًا، فاكتفت د. عبَّاس باإلشارة إىل  فَ لِ تُ اخْ  ىا، أوِ ها ومضارّْ عِ فِ منا جودُ ثبت وُ اثيٌَّة وتارخييٌَّة ىناؾ أموٌر تر 
اإلجيايّب منها، ربفيزًا للطَّلبة على القراءة اإلجيابيَّة من جهٍة، وإبعاًدا ذلم عن التَّلّهي يف نقاشاٍت وخّلفاٍت يف 

 (.13)ص سلبيَّاهتاابيَّات حركة الفتوح من دوف اإلشارة إىل بناء ذواهتم ثقافيِّا ولغويِّا. مثاؿ: ذكرىا إجي مرحلةِ 
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ا قَ  ـ دلا سبثّْلو نصوًصا جديرًة باالىتما تْ دَّمَ على صعيد احلكم اإلسّلمّي أحسنت د. دالؿ االختيار، إذ إهنَّ
ري العاِدؿ، وتوقَّفت : ادلسلم الصَّاو  والعاِدؿ، واحلاكم ادلتسلّْط غنْيِ مَ من رمزيٍَّة وداللٍة على نط تفكري احلاكِ 

 ،وادلبادئ اإلداريَّة والسّْياسيَّة ،الفكريَّةِ  ليِّا عند نّص اإلماـ علّي )ع( إىل مالك األشرت نظرًا إىل غناه بادلواقفِ مَ 
  .بو األمَّةُ  نوذًجا ونرباًسا هتتديوالّسلوكيَِّة ما جيعلو أُ  االجتماعيَّةِ  والقواعدِ 

 غير الُمَقّل وغير الُمِمّل: اإلسهابُ  . ز

يف  الشَّيءِ  ضَ عْ بػَ  تْ سَّعَ وَ تػَ  عندماوىو أسلوٌب سهٌل يوفّْر وقت الطَّالب، امتازت بو د. دالؿ يف كتأّا 
ٍـّ واحدٍ  عندَ  ادلواضيع فائقة األمهّْيَّةِ   ، بل كانت تضع العناويناحلاجة، من دوف إطناٍب، غري مكتفيٍة بعنواٍف عا

، وُ تْ ثػَ دَ حْ روؼ وادلظاىر اّليت أَ الظّ  ( حيث أشارت إىل أىمّ 31-28انتشار التَّعريب ) حنو، ةادلهمَّ  واإلشارات
(، وفصَّلت بعض 56-55ـ( )ص1923-1531لى الورِؽ )مراحل تطّور الرَّسم القرآيّن وطباعتو ع وحنو

، (151-148ل ذلك )لَ وعِ هتا بشواىد كافيٍة، حنو قضيَّة انقساـ آّتمع إىل مؤمنني وكافرين أسندادلواضيع و 
؛ ويف موضوع حكمة التَّدرّج (167-163وحنو غاية القصص القرآيّن دبثاٍؿ تفصيليٍّ من قصّة آدـ )ع( )ص

( 69-65) يف تغيري الواِقع واإلقناع دور ادلنهج الّنّصيّْ  امن خّلذل َأْظَهَرت ناذجاألحكاـ قدَّمت تشريع يف 
 ([ بأسلوٍب سهٍل مقنٍع.69نسوخ )، الّناسخ وادل(66-65) ]ربرمي اخلمرة

 

 إجماٌل ثمَّ تفصيل:  . س

ها؛ حنُو: ربسََّن الرَّسُم القرآيّن تدرجييِّا "حّتَّ بلغ ذروة اجلماِؿ يف هناية القرف تْ أحيانًا، مثَّ فصَّلَ  اخلّلصةَ  تِ عَ ضَ وَ  
-54لتَّفاصيل ادلوضّْخة لذلك يف سبعة أسطٍر )، مثَّ ذكرت أىّم احملطَّات وا]إمجاؿ[ (54) الثَّالث اذلجرّي"

وحنو  (،93يًّل ]تفصيل[ )دلِ  دبثالنيِ  وحنو دور لغة القرآف األساسّي يف التَّفاعل معو ]تعميم[، أتبعتو(، 55
تفصيل قضيَّة خروج آدـ )ع( من اجلنَّة من خّلؿ سبعة أمثلة من سبع سوٍر مسوّْغًة عدـ ذكر القصَّة 

(. 168-167وز يف تفاصيل القصَّة )(، مشريًة إىل احلقائق والرُّم166ها يف نظرٍة شاملٍة )تْ عَ الكاملة، ومجََ 
 (، مُثَّ ذكرت العللَ 195ظهور اإلسّلـ تراجع الشّْعر وتقدُّـ النَّثر الفِّّنّ ]حكم ونتيجة[ ) بَّبَ : سَ مثاٌؿ آخر
    .(213-195) واألسبابَ 
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  إعادة الّتذكير والتَّركيز:  . ش

يف أكثر من  قد ذكرهتا سلتصرًة سابًقا، بارزة األمهّْيَّة، كانتزلوريٍَة مفاىيَم أو  خّلفيَّةٍ   دبواضيعَ ذكريأعادت التَّ 
-95؛37؛7ونو نظًما جديًدا فريًدا )مفهـو الّنّص القرآيّن ك أمثلة:؛ زىا يف األذىافلرتكي موضٍع مناسٍب،

، والسَّيطرةِ  ، فذكرت آثارًا إجيابيًَّة كالتَّوسُّعِ (22؛13) آنًفا وُ ما أوجزتْ  تْ لَ صَّ فَ أثر الفتوح يف الّلغة؛ إذ  (؛97
 [الّزمانيَّة] ؛ عّلقة النَّاسخ(274-271، وتفاصيل أخرى مهمًَّة )(34-33سلبيًَّة كانتشار الّلحن )و 

    (...71وتوضيحو ) (،71-69) ]ادلكانيَّة[ من دوف ترتيب التّّْلوة برتتيب الّنزوؿ

 ابي:التَّسلسل االنسي . ص

األفكار وادلعايّن؛ فقد بيَّنت العناوين بأسلوٍب سهٍل اعتمدت د. دالؿ ىذا األسلوب وسيلًة خاصًَّة، لتوضيح 
 أمثلة:  وُمْقَتَضٍب، يشّق دروبًا واضحًة دلسارات البحث والتَّنقيب دلن أراد االستزادة؛

بدوره كاف وراء نشأة علم النَّحو"  : قادت الفتوح إىل االختّلط، وقاد االختّلط إىل الّلحن، والّلحن22ص
 نشوء علم النَّحو[.   -- >الّلحن -- >]االختّلط

 .وكانت ىذه الّلغة على ألسنة النَّاس": "كاف للحركة اإلسّلميَّة كتاٌب، وكاف ذلذا الكتاب لغٌة، 33ص
ـّ، و العقيدة: "...التَّأليف بينهم تأليًفا، تقـو فيو 13ص مكاف  الّتقوىلتَّفاخر، ومقاـ ا المساواةمقاـ الّد

 ..مكاف التَّشّتت واالفرتاؽ". وحدة الكلمة واالتّفاقوالنَّسب، 

 :]جّل الفصل الثَّالث[ القصَّة في القرآن . ض

وبيَّنت دوره وسيلة ، صفحة[ 81] (187-117وآثاره ) ركَّزت د. دالؿ على موضوع القصص القرآينّ 
بوّي االجتماعّي والنَّفسّي يف  والّرسالةإثباٍت للوحي و من أغراضَ دعوٍة وىدايٍة، و  وعّلقتو بدور األنبياء الرتَّ

وفصلت بني غايات  (،154-153؛148-147؛111ىداية األفراد وآّتمعات وتثبيت عقائدىم )
 ،احلادثة ]اإلنذار[، والشَّخصيَّة)أساليبو وماىيَّتو وعناصره: عدَّدت و (، 173القصص العامَّة واخلاصَّة )

ومثَّلت لكّل نوٍع وسورتو  (،تارخييَّة أو واقعيَّة أو سبثيليَّة رمزيَّة[، وأنواعو )111]قصَّة صاو  )ع( )ص (واحلوار
وتطّور عرضها وفاقًا لتطوُّر الدَّعوة  (، وحلَّلت القصَّة الواحدة الواردة بأشكاٍؿ سلتلفةٍ 111-117وآياتو )
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  (،167-163وقصَّة آدـ )ع( ) ة موسى )ع(،( حنو قصَّ 112-119)وحاجاهتا وانسجاًما وغاية العرض 
(، وتسويغ تكرار القصَّة تبًعا للظّروؼ 114-113التَّوازف بني الشَّخصيَّات واحلوادث ) تِ حَ رَ كما شَ 

ات، وأشارت إىل عمـو الشَّخصيَّة ) ( وأنواعها إذ تشمل أحياء غري اإلنساف: ادلّلئكة، 115-114وادلتغريّْ
، وتفسري عدـ ذكر أمساء (119؛117؛116الطَّبيعّي ) يف ربديد دورىا ادلرأة اؼإنص ، الطُّيور، وإىلاجلنّ 

(، وأشارت إىل 121-119(، وأدوار الّرجل ادلتنّوعة )117الرّْجاؿ والنّْساء يف كثرٍي من األمثاؿ القرآنيَّة )ص
(، 121-121اِىريَّة )سبايز القصص القرآيّن عن البشرّي يف مسألة الرتّْكيز على األوصاؼ ادلادّْيَّة الظَّ 

(، مع الرتَّكيز على تبياف عنصر احلادثة يف القصَّة 123-121) الشَّخِصيَّة هتماومس واجلّن وإبليس وادلّلئكة
(، وأدوار احلركة 129-127(، من خّلؿ كمٍّ كاٍؼ من األمثلة واحلبكة )127-124القرآنيَّة وأنواعو )
وتفصيلها من خّلؿ ناذج  (، واحلوار ودوره وأساليبو ومّلءمتو للشَّخصيَّة136-131) والزَّماف وادلكاف

 مع الفتاتني، واحلوار مع موسى )ع( موسى حوارعديدة يف قصَّة بِّن إسرائيل والبقرة أو قصَّة يوسف )ع( و 
ألف ليلة  صيَّاتِ ؛ فاذلدىد شخصيٌَّة واقعيٌَّة خبّلؼ شخومسألة حفظ ىويَّة ادلتحاورين، (141-132) )ع(

بني احلّق والباطل الصّْراع بنيويَّة  (، وبيَّنت156-154وقضايا ادلعجزة والقدر )وليلة أو كليلة ودمنة...
(، وفسَّرت تسّرب األسطورة إىل 161-158واخلارجيَّة ]اآلخرين[ )(، ومساحاتو الدَّاخليَّة ]النَّفس[ 157)

ىي عدـ االىتماـ  ،قرآنيَّةٍ  أسلوبيَّةٍ  عن ميزةٍ  تْ كَ وحَ  (،169-167لق البشرّي احلقيقيَّة )ثنايا قصَّة اخل
 ةً تَّصلمُ  ووصايا أخّلقيَّةً  وعقائديَّةً  فكريَّةً وتناولت قضايا  (،139واألمساء وشلهّْدات احلدث ) بالتَّفاصيل

واستفهاـٍ إنكاريٍّ  ،بٍ وتعجُّ  ،أمٍر مباشرٍ ، و دبفاىيم القصَّة القرآنيَّة وأىدافها وأساليبها، من هنٍي صريحٍ 
(146-147.) 

فأشارت إىل العناصر ادلسرحيَّة يف  -وإف مل يكن ذلك من وظيفتو  -تغلغلت د. دالؿ يف مقرَّرىا اجلامعّي 
ويف قصَّة ذي القرننِي  احلبكة بينها، وروابطِ  من مشاىدَ  ،(178-173أنوذًجا ) قصَّة أىل الكهف

حيث بيَّنت ما فيها من رًؤى، ورموٍز ودالالهتا، ( 193-187وقصَّة يوسف )ع( ) (،179-185)
 ويف ذلكوأحداٍث، وحيٍل، وشخصيَّاٍت، وأدوار األزمنة واألمكنة واألحداث، وعّلقتها بالّنظم االقتصاديَّة...
اىات ادلتعدّْدة للعناصر ادلرئيَّة وغري ادلرئيَّة يف الّنّص ا ألديّب من دليٌل على سعة اطّّْلعها وآفاؽ نظراهتا يف االذبّْ

ب اجلام إثراٌء معريفّّ وفتحُ جهٍة، و    .من جهٍة أخرى والباحثنيَ  يّْني الرباعمعآفاٍؽ جديدٍة أماـ الطُّّلَّ
[ لتنوّع مل تكتف د. دالؿ بعرضٍ  فاسرِي القصص القرآيّن واختّلفها بل سوَّغتو بارتباطو ت ]سرديٍّ جاؼٍّ

 (.181ة اليقينيَّة باحلقيقة التَّارخييَّة )دبنطقة الرَّمز صعبِة التَّأويل، وبرتابط ادلعرف
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 خاتمة: . ط

عرضنا كتاب د. دالؿ )القرآف والشّْعر( أسلوبًا ومضمونًا وربطنا بينو وبني صاحبتو باحثًة مستبصرًة ذات 
األسلوب السَّهل والدَّقيق أسلوٍب رشيٍق عقّلينٍّ استداليلٍّ بعيٍد من التَّعصُّب واالستبداد الفكرّي، قائٍم على 

 .(1) ﴾مع وىو شهيدالسَّ  ىألقأو  كاف لو قلبٌ ﴿دلن ادلدعَِّم باألدلَّة والشَّواىد الكافية ادلقنعة 

                                                
 .37سورة ق، اآلٌة  1


