ال�صــورة الفنيــة للعاطفــة
فــي القــر�آن الكريــم

بحــث مقدم من قبل

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد

وزارة الرتبية مديرية تربية بغداد -الكرخ 2

م رحاب عبد الغفور خلف أمحد.م

امللخ�ص
 واالنفعال هو الوجدان الثائر الذي، هي جمموعة من االنفعاالت تتجمع حول معنى يشء من األشياء:العاطفة

.هيز النفس ويثريها
ُّ

 بجوانبها الوجدانية واإلنسانية مستشهدة بشواهد.فكان هديف من كتابة البحث أن أكون صورة فنية عنها لكثرهتا

 وداللة،من القرآن الكريم وخاصة من قصصه ألهنا خري مثال تتجسد فيه خصائص التصوير الفني من حركة وحوار

 كتاب حياة، وكان هناك جمال واسع للخيال فيها – اخليال البعيد عن الوهم – يف القران الكريم، وتناسق فني،ألفاظ
الخ... مجع التوحيد والعقيدة العبادات واملعامالت واحلدود

ُ  عالقة،كام واحتوى عىل املشاعر الوجدانية يف كل العالقات اإلنسانية مثل عالقة املرأة بالرجل
،األم بولدها

. والعكس وغريها التي مل يكن لبحثي إحصاؤها لكثرهتا،عالقة الوالد بولده
:يتكون البحث من مبحثني

 وعن مفهوم التصوير اجلاميل وتعريف العاطفة،املبحث األول تكلمت فيه عن مفهوم الصورة الفنية عند األدباء

. وتكلمت عن اخليال وفرقه عن التخييل،واالنفعال

.وجاء املبحث الثاين بشواهد من القصص القرآنية لتجسيد تلك الصور الفنية

 واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا،وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبل مني هذا اجلهد البسيط خدم ًة ونرص ًة لدينه

Abstract

.حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

Emotion: It is a group of emotions that gather around the meaning of something, and now the
effective is the rebellious conscience that shakes the soul and raises it.
It was my goal of writing the research to be a technical image of emotion with its emotional and
human aspects citing references from the Holy Quran, especially from his stories because it is the
best example, embodied in the characteristics of artistic photography of the movement and dialogue,
and the meaning of words and technical consistency, and there was a wide area of imagination About the illusion - in the Koran, the book of life of the collection of Tawheed and faith in worship,
transactions, borders ... etc
As well as emotional feelings in all human relations such as the relationship between women and
men, the relationship of the mother to her son, the relationship of the father to his son, and vice versa,
which was not my research counted for many.
The research consists of two sections: the first topic where I spoke about the concept of artistic
image in the writers, and the concept of aesthetic photography and the definition of emotion and
emotion, and talked about the imagination and teams on the imagination.
The second topic came with a number of Quranic stories to reflect these artistic images.
I ask God to accept this simple part of service and support for his religion, thank God and the
Lord of the worlds and prayed to God and our master Muhammad and his family and companions.
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مقدمة
احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه

ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده

اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له من بعده .

والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني حممد

وعىل اله وصحبه أمجعني .

بدأت اكتب هذا البحث بعد تردد طويل  ...يف

اختيار املوضوع وتردد يف اختيار املصادر  ...لكن بعد

تفكري طويل استخرت اهلل عز وجل وتوكلت عليه يف

الكتابة عن موضوع ( العاطفة) وتكوين صورة فنية
عنها مستشهدة بشواهد من القرآن الكريم وخاصة

من قصصه ألهنا خري مثال تتجسد فيه خصائص
التصوير الفني من حركة وحوار وداللة ألفاظ،

وجوانب وجدانية وإنسانية وتناسق فني وهناك جمال
واسع للخيال فيها ..اخليال البعيد عن الوهم  ..وال

أنكر باين قد أدخلت خيايل الشخيص يف تصوري عن

حالة العاطفة يف تلك الشخوص  ..ولكن هذا ما اشعر
به عند تالويت للقرآن الكريم  ..وان شاء اهلل ال أكون

متجاوزة بذلك قدسية القرآن الكريم  ..ولكن شجعني
من حويل من ذوي اخلربة جزاهم اهلل خري اجلزاء.
ويتكون البحث من فصلني:

املبحث األول مقدمة عن الصورة الفنية ويتكون

من مطالب

املطلب األول :مفهوم الصورة ،أنواع من الصور
املطلب الثاين :التصوير اجلاميل ومفهوم العاطفة
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البحوث املحكمة
املطلب الثالث :عنارص الصورة األدبية

املطلب الرابع :الفرق بني اخليال والتخييل

املبحث الثاين :شواهد من القرآن الكريم لتصوير

العاطفة

املطلب األول :الصورة الفنية للمرأة يف التعبري

عن عواطفها

املطلب الثاين :عاطفة األمومة

املطلب الثالث :عاطفة األب جتاه ابنه

املطلب الرابع :عاطفة االبن جتاه أبيه
 -اخلامتة

 قائمة للمصادرAbstract -

املبحث الأول
مقدمة عن ال�صورة الفنية
الصورة مصطلح نقدي عرفه القدماء واملحدثون

ولعل اجلاحظ أقدم من أشار إليه أو تصوره .عدَّ الشعر

صناعة ورضب ًا من النسج وجنس ًا من التصوير واستقر
هذا املصطلح بني يدي عبد القاهر اجلرجاين الذي

انطلق يف تفسري إعجاز القرآن وظل بعده يف منأى

عن الدراسات النقدية والبالغية؛ ألن النقد وقف عند
التقليد يف عهد طغى فيه الرشح والتلخيص.

وقد هتيأ ملصطلح الصورة أن يعود إىل الدراسات

النقدية بعد اتصال العرب بالغرب يف القرن العرشين،
وبعد ان اخذوا يدرسون الرتاث العريب يف ضوء

املناهج احلديثة ،واختلفوا يف فهم الصورة الختالف

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد
املنابع التي استقوا منها وتعدد املذاهب األدبية

فقرة ممتدة وقد يكون نص ًا مؤتلف ًا.

دراسات تأخذ من القديم أو من اجلديد فحصل

ُأوالمها :الصورة التقريرية

والنقدية التي مل تتفق عىل حتديد معناها ،وظهرت
التباين وحدث االختالف ووقع االفرتاق .

وحاول بعضهم أن يوفق بني الرتاث والتيارات

األجنبية فأخفق ،ألن لكل ُأمة روح ًا ترسي يف اإلبداع

وتصوره.

ومن هنا كانت احلاجة ماسة إىل استخالص

األصول من األدب العريب قديمة وحديثة ،وهي
حاجة متليها الذات العربية والنظرة العلمية (((.

املطلب الأول :مفهوم ال�صورة

الصور:
أنواع من ّ

وهي الصور التي تتقرر هيئتها لدى املتلقي

بوساطة مدلول كلامت التعبري التي هنضت برسمها

من غري اللجوء إىل أساليب البالغة العربية تقرهبا
لآلخرين وجترهيا يف أذهاهنم مثرية ما استقر يف هذه

األذهان من ذكريات خاصة وجتارب شخصية(((.
وثانيتهام :الصورة الفنية

والفنية نسبة إىل مصطلح الفن الذي تنازع

الباحثون املعارصون يف حدة وتعريفه وتباينت آراؤهم

إن دراسة مصطلح الصورة لغ ًة وتلمس مدلوله

بشان مصدره وطبيعته وأهدافه ومل يستقر مذهبهم يف

والنقدية العربية ومؤلفتها بشأن هذه املسألة أو تلك

فالدكتور عيل جواد الطاهر يرى ( :اننا نستعمل

عىل أساس املنهج املوازن بني الدراسات البالغية
من املسائل املتعلقة هبذا املصطلح – تقيم مفهومنا

للصورة عىل هّأنا(( :ما يتامثل بوساطة الكالم
للمتلقي من مدركات حس ًا ،ومعقوالت فه ًام

ومتخيالت تصور ًا ،وموهومات ختمين ًا ،وأحاسيس
وجدان ًا ،وما إىل ذلك من األشياء واألمور التي تفيض

إليها هذه القوة أو تلك من القوى املركبة يف اإلنسان
وعي ًا ومن غري وعي))(((.

َّ
وإن الكالم الذي يمثل الصورة عىل هذا النحو قد

يكون كلمة مفردة وقد يكون مجلة مركبة وقد يكون

أصله ودخوله إىل اللغة العربية .

كلمة «الفن» مصطلح ًا دائر ًا عىل األلسن العربية

املعارصة وكأن اللفظة عربية األصل ،وماهي كذلك
فام عرف العرب كلمة الفن هبذا املعنى  ،وانام هي

لدينا مقصود ًا .ترمجة للكلمة الغربية التي صارت
مصطلح ًا وهي.((()art :

واحلقيقة أن فريق ًا من الباحثني األوربيني والعرب،

استقبلوا الفن كظاهرة إنسانية هدفها يتعدى التنفيس

عن العاطفة واالنفعال ويرمي إىل التأثري يف اآلخرين

بنوع من األداء يتمثل تعبري ًا منظ ًام مقصود ًا(((.

((( ينظر :بناء الصورة الفنية يف البيان العريب ،موازنة وتطبيق،

((( م.ن ،ص.269-268

((( ينظر :بناء الصورة الفنية ،ص.267

((( ينظر :وظيفة االدب بني االلتزام الفني واالنفصام اجلاميل،

تأليف د .كامل حسن البصري ،ص.3

((( مقدمة يف النقد االديب ،عيل جواد الطاهر ،ص.27
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البحوث املحكمة

ويف هذا اخلضم نعود إىل املعجامت العربية

املطلب الثاين:
الت�صوير اجلمايل ومفهوم العاطفة

وإذا تذكرنا هنا طبيعة هذه اللغة الكريمة يف

إىل عامل آخر غري عاملنا الواقعي املادي ،ونشعر بأن

أن معجامت هذه اللغة سجلت لنا :الفنان (كشداد:

عامل ال هيمه الواقع املادي لألشياء قدر ما هيمه عالقتنا

فكلمة الفن ومادهتا قد جرت هبا اللغة العربية ،وأن

ووسيلة األديب يف هذا ليس اللفظ وحده وليس

والدراسات البالغية والنقدية بمدلوالهتا فنؤكد :أن

اللغة العربية مل جتهل مادة الفن ومل تفتقر إىل صيغته.

حني نقرأ نص ًا أدبي ًا رفيع ًا ،فإننا نحس باالنتقال

تطور موادها بنية ومدلوالت ،فمن حقنا أن نشري إىل

األديب قد محلنا عىل أجنحته إىل عامل املثالية واملتعة

احلامر الوحش) الذي (له فنون من العدو) ((( ،إذن

هبذه األشياء وإحساسنا وتأثرنا هبا.

مدلوهلا يف هذا االستعامل قد محل إلينا معاين الرباعة

املعنى وحده ،وإنام يرجع إىل التأثري الفني والنفيس،

بأنه :نتاح الوعي يف مهارة
عرف الفن ُ
فلنا أن ُن ّ

واملعاين ،فالصورة األدبية هي ثمرة عاطفة األديب

ونقول الصورة الفنية ،نريد من هذا الرضب من

النفسية الوجداين ويكون االنتقال من اللفظ إىل املعنى

عن وعي متيقظ وإرادة هادفة (((.

تكون الصورة هي مدار احلسن (((.

واملهارة والتنوع.

وإتقان ،وعليه فإننا حني ننسبه ونجعله صفة للصورة
الصور ما يمتاز باملهارة يف البناء والدقة يف الصياغة
ومهام يكن فإن الكلمة العربية بطبيعة صياغتها

ومسار تقلب معانيها وتطور مدلوالهتا ..هي نبع

فائض وصدى شفاف ،لذلك ترسم  -صورة فنية-

بطبيعتها وتستوي أداة لتجسيد األمور معنويا.

وقد أدرك األدباء هذه اخلاصية يف اللغة

العربية فاختذوها وسيلتهم يف التعبري عن عواطفهم

وأحاسيسهم وأفكارهم زمن ًا بعد زمن.

ص .26

((( ينظر :لسان العرب 24/17 ،؛ تاج العروس. 303/9 ،
((( بناء الصورة الفنية ،ص.172
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والصورة التي يكوهنا عن طريق اختيار األلفاظ

وما يشعر به يف نفسه وما يضفيه عليها من حاالته
انتقا ً
ال غري مبارش بل برضوب من املجاز وحينئذ
فاالنفعال هو :الوجدان الثائر الذي هيز النفس

ويثريها ،والعاطفة :هي جمموعة من االنفعاالت

تتجمع حول معنى يشء من األشياء (((.

وان موضوع الذوق األديب يعد من أكثر

املوضوعات األدبية اتصا ً
ال باجلانب الوجداين،
والريب أن الوجدان احلي هو أهم عنرص من عنارص

الذوق السليم وان كان لعنرصي اإلدراك واإلرادة
((( ينظر :دراسات يف علم النفس االديب ،حامد عبد القادر،
ص.52

((( اجتاهات النقد االديب يف القرن اخلامس اهلجري ،منصور عبد
الرمحن ،ص.443

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد
فيه شأن يذكر ،وهلذا كان هتذيب الوجدان ،وتنمية

ويقرر عبد القاهر أن اخليال املعتمد عىل التصوير

وهتذيبها والذوق مزيج من العاطفة والعقل واحلس

للعقول((( ،وقد أدرك النقاد دور اخليال اهلام يف التعبري

عاطفة حمبة اجلامل من خري الوسائل لتقوية األذواق
وربام كانت العاطفة أهم عنارصه وأوسعها سلطان ًا يف

تكوينه ومظاهره وأحكامه (((.

املطلب الثالث:
عنا�صر ال�صورة الأدبية

احليس أقرب إىل النفوس وأرسع يف إظهار املعنى

األديب كونه عنرص ًا هام ًا من عنارص الصورة األدبية،
وبه يربط األديب بني األشياء التي ال يرى اإلنسان

العامي بينها أي صالت .

أما الدكتور عبد القادر الرباعي يرى أن الصورة:

يف التصور اجلديد ابنه للخيال الشعري املمتاز الذي

ترجع إىل عنرصين جوهريني أحدمها :التعبري أو

يتألف عند الشعراء من قوى داخلية تفرق العنارص

 .1تأليف الكالم:

خاص حني تريد خلق فن جديد متحد منسجم (((.

تأليف الكالم ،واآلخر :اخليال .

وتنرش املواد ثم تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبها يف قالب

أن الداللة العقلية للكلامت داللة واضحة ال لبس

وربام كان اخليال انفع املواهب النفسية يف فن

وال مستبينة ،وخذ مث ً
ال كلمة قريبة الداللة مثل

وسيلة لتصوير العاطفة التي هي العنرص األول يف هذا

فيها وال غموض ،أما الداللة العاطفية فغري واضحة
(احلب) فإهنا إذا انزلقت عىل لسان األديب وسمع
باحلقيقة اختلفت داللتها عند كلٍ منهم بحسب حالته
الوجدانية وأصدائها يف نفسه(((.
 .2اخليال:

من األشياء الغامضة التي يصعب تفسريها وان

كانت تعرف بآثارها ،واخليال وليد العاطفة :فإذا

كانت الصور اخليالية ناشئة عن عاطفة سطحية أو

سقيمة مزيفة ،بدت هذه الصور متكلفة مصطنعة
وكانت بعيدة الصلة باحلقيقة(((.

((( اجتاهات النقد االديب يف القرن اخلامس اهلجري ،ص.145
((( ينظر :اجتاهات النقد االديب ،ص.369-368
((( م.ن ،ص.412

األدب وال يكاد يستغنى عن باب من أبوابه؛ ألنه خري

الفن اجلميل.

املطلب الرابع:
الفرق بني اخليال والتخييل

اخليال :جيب ان يكون بعيد ًا عن الوهم والتخبط

حتى ال يفسد وإنام جيب أن يقوم عىل حقائق فريبط

بني حقائق األشياء وحقائق الوجدان وانفعاالته ربط ًا

ال ينكره حس والعقل .

والنقاد هنا يفرقون بني اخليال والتخييل فهام وان

كانا رضبني من التحليق بعيد ًا عن الواقع املادي ،فان

اخليال ال خيلو من الصدق يف ارتباطه بحقائق األشياء.

((( ينظر :ارسار البالغة ،ص.102

((( الصورة الفنية يف شعر ايب متام ،ص.14
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أما التخييل فيقوم عىل الوهم((( ،ولقد حتدث

النقاد عن التخييل باعتباره تصوير ًا إلحساس األديب
ومشاعره وبه نستطيع ان نعرف مدى انفعاله العاطفي

وكيف وفق يف أن يصور بخياله عواطفه ووجدانه

وهو الذي نحكم به عىل مدى صدق األديب يف
إحساسه وانفعاله (((.

وعبد القاهر اجلرجاين ينظر إىل التخييل نظره

فنية ،ويغلب عىل الظن ان عبد القاهر حرص عىل
أال يستعمل كلمة التخييل حني يتحدث عن التشبيه

والتمثيل واالستعارة ؛ألن هذه األساليب قد وردت
يف القرآن الكريم وهذا ما نمنها .رصاحة حني قارن

بني االستعارة والتخييل فاستعاض يف معظم بحثه
البياين عن كلمة التخييل هبذه الكلامت الثالث (((.

البحوث املحكمة
الرائعة التي يتكون منها .

املبحث الثاين
�شواهد من القر�آن الكرمي
لت�صوير العاطفة
املطلب الأول:
ال�صورة الفنية للمر�أة
يف التعبري عن عواطفها
مما ينبغي دفعه هنا قبل كل يشء اننا ال نذهب

إىل أن يف القرآن الكريم غز ً
ال وتشبيب ًا ،ومع ذلك

آي للذكر
فان الباحث املتثبت يدرك من موضوعات ً
احلكيم ومضامينها ،أن القرآن الكريم كتاب احلياة
للدنيا واآلخرة ،ومن هنا فان هذا الكتاب العزيز قد

هذه هي ألوان اخليال وما يتصل به من التخييل

تناول املرأة يف مواضع عدة من سوره البينات ،وحتدث

وكلها ترمي إىل توضيح الصورة األدبية وبيان السري

		

وقد الحظ هذه احلقيقة

النفيس ،وفيها تتجىل عمق نظرته إىل الصورة البيانية

وأدى عنها بتوجه نقدي تقليدي بقوله ( :نجد يف النثر

والتأثري التي درسها النقاد وعىل رأسهم “عبد القاهر”

يف مجاهلا ،ووصلها باإلحساس والشعور وتأثريها
وعللها اجلاملية وآثارها النفسية .

وبام أن القرآن الكريم يتكون من اللغة العربية

بجميع خصائصها وداللتها وجاء القران بأساليب

العرب كلها ،فال عجب أن يتبحر النقاد واملفرسون
يف اإلعجاز الفني للقرآن الكريم وبيان الصور الفنية

((( اجتاهات النقد االديب ،ص.373
((( م.ن ،ص.432

((( اجتاهات النقد االديب ،ص.440
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عنها يف شتى شؤوهنا وخمتلف قضاياها .

الدكتور زكي مبارك يف جانبها العاطفي املحض

ألقدم عهوده نامذج غزلية كالذي وقع يف القرآن وصف ًا
ور ِعنيٌ * َك َأ ْم َث ِ
ال ال ُّل ْؤ ُل ِؤ
للحور والولدان نحو ﴿ َو ُح ٌ

المْ َ ْكن ِ
ُون ﴾ الواقعة ،23-22/ونحو ﴿ َي ُط ُ
وف َع َل ْي ِه ْم
ِو ْلدَ ٌان مخُ َ َّلدُ َ
س ِم ْن َم ِع ٍ
ون * بِ َأ ْك َو ٍ
اب َو َأ َبا ِريقَ َو َك ْأ ٍ
ني ﴾
الواقعة  ،18-17/وكام جاء يف سورة الواقعة ﴿ إِنَّا
ارا * ُع ُر ًبا َأت َْرا ًبا ﴾
اه َّن إِن َْشا ًء * َف َج َع ْلن ُ
َأن َْش ْأ َن ُ
َاه َّن َأ ْب َك ً

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد
فهذه كلها أوصاف تدخل يف باب النسيب)(((.

فمعروف َّ
أن القرآن الكريم أور َد هذه القصة

ويبني أن الرجل حني يستعمل مصطلح الغزل

خالل األحداث التي جرت ليوسف مع أخوته،

املوضوع ويف هذا املضمون يستيضء بالنقد األديب

يف بيته ،وجد نفسه مع امرأة شيطانية يف هواها ،ماكرة

ومصطلح النسيب((( بني آي الذكر احلكيم يف هذا
التقليدي يف مقاييسه ،ويستند إىل معايريه غري مدرك ما

هلذه اآليات الكريامت وما جرى جمراها من خصوصية
متميزة (((.

فبعد ان التقطته السيارة وابتاعه عزيز مرص وخلفه

يف سلوكها ،فجسد القران الكريم هذا السلوك وذاك

﴿و َر َاو َدت ُْه ا َّلتِي ُه َو فيِ َب ْيتِ َها َع ْن
اهلوى بقوله تعاىلَ :
َن ْف ِس ِه َو َغ َّل َق ِ
اب َو َقا َل ْت َه ْي َت َل َك َق َ
ال َم َعا َذ
ت الأْ َ ْب َو َ

وقد درسنا هذه اخلصوصية يف شتى قضايا

اي إِن َُّه لاَ ُي ْف ِل ُح َّ
الظالمِ ُ َ
ون ﴾
اللهَّ ِ إِن َُّه َربيِّ َأ ْح َس َن َمث َْو َ

القرآن الكريم قد اعتمد عىل الصور الفنية يف نسخ

فها هنا تتجسد هذه املرأة بغريزهتا غري املحتشمة

املرأة اإلنسانية واالجتامعية والعاطفية ،فقررنا :أن

النظرة اجلاهلية إىل املرأة متاع ًا وشيطانة ،ودخل هبذا
يف مسعى فكري وفني لتغيري ما يف نفوس الرجال

عامة والشعراء خاصة يف هذا الباب ،ومما نؤكد ُه هنا
أن القرآن الكريم قد عرض انامط ًا من سلوك النساء
وتنوعت بني الصالح والطهر واإليامن وبني ما يقف
عىل النقيض من هذا كله ،وقد نحتاج إىل شاهد من أي

الذكر احلكيم حتدث عن نمط من سلوك النساء ربام

يتحرج عن تصويره هذا الشاعر أو ذاك هلذه الفعلة
أو تلك فنورد هذا الشاهد من قصة يوسف – عليه
السالم -مع زليخ ًا امرأة العزيز باختصار لذكر اهلدف

من ذكرنا هلذه القصة (((.

((( ينظر :النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري ،ج.147 /1
((( النسيب يف الشعرِ :
الشعر الغزيل ،شعر ُ
احل ِّب ،الرقيق منه،
املتغزل به يف النساء ،ينظر :قاموس املعجم الوسيط .
َّ

((( ينظر :قضايا المرأة بين آيات قرآنية واتجاهات شعرية،
ص ،13د .كال البصير .

((( ينظر :بناء الصورة الفنية ،ص.370- 369

يوسف23/

عىل أشد ما تكون الغريزة ،بيد أن القرآن الكريم قد
تلطف يف تصويرها بعبارات أدت عن واقع احلال يف
صور فنية ال ختدش السمع وال تثري احلرج .

فصور القرآن الكريم هذا كله بالفعل (راود) ،وهو

مزيد من الفعل الثالثي :را َد يرود ،بمعنى جاء وذهب،
فاستوى هذا الفعل صورة فنية تنبض بام يبدر عمن

ينهض به حقيقة وتتسع لبيان حال تلك املرأة التي تعقل
نريان الرغبة يف داخلها فتحوم حول صاحبها يف جيئة

وذهاب كام لو كانت حممومة من غري إرادة (((.

وتتواصل مشاهد هذه القصة صورة بعد صورة

حتى تصل إىل قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َق َ
ال نِ ْس َو ٌة فيِ

َاها َع ْن َن ْف ِس ِه َقدْ َش َغ َف َها
المْ َ ِدين َِة ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِزي ِز ت َُرا ِو ُد َفت َ
ُح ًّبا إِنَّا َلن ََر َاها فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني ﴾ يوسف 30/

فقوهلن (( :قد شغفها حب ًا)) ال يتجاوز يف مدلول

((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 131/2 ،وينظر :تفسري اجلاللني،
ص 312وينظر :يف ظالل القرآن ،سيد قطب.4 /1954 ،

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

311

الصورة الفنية للعاطفة يف القرآن الكريم

البحوث املحكمة

صورته الفنية بيان أن حبه قد ملك قلبها ،وان كان

يف بناء القلوب وبناء احلقائق التي تعمر هذه القلوب .

خرق شغاف قلبها حتى وصل إىل الفؤاد والشغاف

القرآن الكريم ففي قصة سيدنا موسى عليه السالم

معناها اللغوي يتجاوز ذلك إذ يعني ،انه حبه قد
يف املعجم العريب :حجاب القلب ،وتستمر القصة

...حتى النهاية .

ونعرض مثا ً
ال آخر ملوقف من مواقف املرأة يف

ويف سورة القصص حتديد ًا تقرا قوله تعاىلَ ﴿ :ف َق َ
ال
َر ِّب إِنيِّ لمِ َا َأ ْنزَ ْل َت إِليَ َّ ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِق ٌري ﴾ القصص/

أن التجربة القرآنية هذه يف تصوير نمط من سلوك

 ،24ونسمع من خالل التعبري رفرفة هذا القلب

األدباء

موسى -عليه السالم -يف مشهد املناجاة حتى يعدل

امرأة ال ختلو منه احلياة الدنيا عىل اإلطالق قد رسخت

سنة مبتكرة لألدب العريب وأرست أمام

(((

منارات اهلدى يف صياغة الصور الفنية يف التعبري عن

أي أمر يتعلق باملرأة وخيص سلوكها ،إنسانة يلتقيها

الرجل بحكم عوامل حيوية ال نضوب هلا ما تعاقب

الليل والنهار عىل األرض .

والتجاءه إىل احلمى األمن ،وما نكاد نستغرق مع

السياق بمشهد الفرحَ ﴿ ..ف َجا َءت ُْه إِ ْحدَ اهمُ َ ا تمَ ْ يِش َعلىَ
استِ ْح َي ٍ
اء َقا َل ْت إِ َّن َأبيِ َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت
ْ
َلنَا﴾ القصص ،25/يصف لنا تلك الفتاة الطاهرة
الفاضلة العفيفة النظيفة حني تلقى الرجال! ،وينهي

وإذا تذكرنا آيات ُأخر يف هذا الباب ضمها القرآن

السياق هذا املشهد فال يزيد عليه وال يفسح املجال

العزيز مل يتحاش ذكر املرأة وانه قد أرسى مبادئ ًا وقي ًام

هي نفسها تقرتح عىل أبيها بقوهلاَ ﴿ :قا َل ْت إِ ْحدَ اهمُ َ ا َيا
َأ َب ِ
است َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي الأْ َ ِمنيُ ﴾
است َْأ ِجره إن َخيرْ َ َم ِن ْ
ت ْ

الكريم بني دفتيه متكنا أن نقر مطمئنني :أن هذا الكتاب
ومعايري فكرية ،ونفسية ،واجتامعية ،ومجالية تعبريية

جديدة يف هذا الذكر الذي وجد سبيله إلينا يف صور
فنية مبتدعة ومبتكرة (((.

لغري الدعوة من الفتاة واالستجابة من موسى ،ثم

القصص ،26/فاألمني عىل العرض هكذا امني

عىل ما سواه ،وهي ال تتلعثم يف هذه اإلشارة وال

القصة يف القرآن ختضع يف طريقة عرضها للغرض

تضطرب ،وال ختشى سوء الظن والتهمة((( فهي بريئة

للنفوس ووسيلة تقرير ملعان وحقائق ومبادئ وهي

وال تتعتم وال جتمجم وهي تعرض اقرتاحها عىل

املراد من طريقة سياق العرض ،فهي أداة تربية

تتناسق يف هذا مع السياق الذي تعرض فيه وتتعاون
((( ينظر :بناء الصورة الفنية ،ص ،374يف ظالل القران،
. 4 /1955

((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 399- 398/2 ،وينظر :يف
ظالل القرآن ،سيد قطب ،ص ،2686ج 5وما بعدها
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النفس ،نظيفة احلس ،ومن ثم ال ختشى شيئ ًا ..

أبيها ،وهنا نلتمس تلك العاطفة النزهية من تلك الفتاة
جتاه سيدنا موسى عليه السالم واستجاب الشيخ
القرتاح ابنته ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس

((( يف ظالل القرآن ،ج ،5ص،2688

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد
موسى ثقة متبادلة ،ومي ً
ال فطري ًا سلي ًام صاحل ًا لبناء
أرسة ،والقوة واألمانة حني جتتمعان يف رحل الشك
هتفوا اليه طبيعة الفتاة السليمة التي مل تفسد ومل تلوث
ومل تنحرف عن فطرة اهلل فجمع الرجل بني الغايتني

املذعورة وتلقي يف روعها كيف تعمل وتوحي إليها
بالترصف كام ذكرت اآلية الكريمة انف ًا .
هذا هو املشهد األول ،مشهد ُ
األم احلائرة اخلائفة

القلقة امللهوفة تتلقى اإلحياء املطمئن املبرش املثبت

وهو يعرض عىل موسى ان يزوجه...
قالَ ﴿ :ق َ
ال إِنيِّ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأن ِْك َح َك إِ ْحدَ ى ا ْب َنت ََّي
َها َتينْ ِ َعلىَ َأ ْن َت ْأ ُج َرنيِ َثماَنيِ َ ِح َج ٍج﴾ القصص 27/

ثم يأيت املشهد الثاين ﴿ َفا ْل َت َق َط ُه َآ ُل ِف ْر َع ْو َن ﴾

ابنتيه من غري حتديد ولعله كان يشعر كام أسلفنا أهنا

إال من آل فرعون ! ولكنها القدرة تتحدى – حني

وهكذا يف بساطة ورصاحة عرض الرجل إحدى

حمدودة وهي نفس الفتاة التي وقع التجاوب والثقة بني

قلبها وقلب الفتى عرضها يف غري حترج وال التواء(((.

املطلب الثاين:
عاطفــة الأمومــة

وخري مثال نذكر ُه هنا ما ورد يف قصة سيدنا
﴿و َأ ْو َح ْينَا إِلىَ
موسى -عليه السالم -قال تعاىلَ :
ت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِق ِ
وسى َأ ْن َأ ْر ِض ِع ِ
يه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
يه فيِ ا ْل َي ِّم
ُأ ِّم ُم َ

ك َو َج ِ
َولاَ تخَ َ افيِ َولاَ تحَ ْ زَ نيِ إِنَّا َر ُّادو ُه إِ َل ْي ِ
اع ُلو ُه ِم َن
المْ ُ ْر َس ِلنيَ ﴾ القصص7 /
لقد ولد سيدنا موسى -عليه السالم -يف أوضاع

قاسية كام نعلم ولد واخلطر حمدث به ،واملوت يتلفت

إليه ،وها هي ذي امة حائرة به ،خائفة عليه ،وها
هي ذي بطفلها الصغري يف قلب املخافة ،عاجزة عن
محايته ،وهي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة .
هنا تتدخل يد القدرة ،فتتصل ُ
باألم الوجلة القلقة

((( يف ظالل القرآن ،ج ،5ص.2679-2678

املريح وينزل هذا اإلحياء عىل القلب الواجف املحرور

برد ًا وسالم ًا (((.

سبحان اهلل هل كانت املسكينة (أم موسى) ختشى عليه
تلقي يف أيدهيم بال بحث وال جهد بطفل ذكر وأي

طفل؟ انه الطفل الذي عىل يديه هالكهم أمجعني !
ٍ
حيلة ومن كل قوة؟
ولكن كيف؟ وهو جمرد من كل
لندع السياق جييبَ ﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْم َر َأ ُة ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُة َعينْ ٍ
ليِ َو َل َك لاَ َت ْق ُت ُلو ُه َع َسى َأ ْن َي ْن َف َعنَا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلدً ا َو ُه ْم
لاَ َيشْ ُع ُر َ
ون ﴾ القصص.9/

لقد اقتحمت به يد القدرة عىل فرعون قلب

امرأته ،بعد ما اقتحمت به عليه حصنة ،لقد محته
باملحبة ،أي العاطفة التي ألقاها اهلل عز وجل يف قلب

امرأة فرعون جتاه سيدنا موسى حني اعتربت نفسها
ُ
كأم له وهو كابن هلا يف قوهلا:
﴿ ُق َّر ُة َعينْ ٍ ليِ َو َل َك ﴾القصص ،9/وهذا ما

نتكلم عنه فالعاطفة واملحبة ذلك الستار الرقيق

الشفاف ،محى اهلل عز وجل به سيدنا موسى ال

بالسالح وال باجلاه وال باملال محته باحلب احلاين يف
((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 395/2 ،وينظر :يف ظالل
القرآن ،ج ،5ص.2688
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الصورة الفنية للعاطفة يف القرآن الكريم

البحوث املحكمة

قلب امرأة ،وحتدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه

َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه َن ِ
اص ُح َ
ون ﴾؟ فيتلقفون كلامهتا

الضعيف بغري هذا الستار الشفيف!(((.

الغائب ِ
ألمه امللهوفة (((.

وحذره ،وهان فرعون عىل اهلل أن حيمي منه الطفل
ال آخر لعاطفة ُ
ثم تذكر القصة مثا ً
األمومة...أهنا
املثال األهم أهنا – ُأم موسى -قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْص َب َح
وسى َفا ِر ًغا إِ ْن َكا َد ْت َلت ُْب ِدي بِ ِه َل ْولاَ َأ ْن َر َب ْطنَا
ُفؤَ ُاد ُأ ِّم ُم َ

ون ِم َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ * َو َقا َل ْت لأِ ُ ْختِ ِه ُق ِّص ِ
َعلىَ َق ْلبِ َها لِت َُك َ
يه ﴾
القصص11-10/

 -فام بال امة الواهلة وقلبها امللهوف ؟

والتعبري القرآين يصور لنا فؤاد ُ
األم املسكينة

صورة حيةَ ﴿ :فا ِر ًغا ﴾ العقل فيه وال وعي وال
قدرة عىل نظر وال ترصيف ! ﴿إِ ْن َكا َد ْت َلت ُْب ِدي بِ ِه ﴾
وتذيع أمرها يف الناس وهتتف كاملجنونة ! أنا أضعته
 ﴿ ..لوال َأ ْن َر َب ْطنَا َعلىَ َق ْلبِ َها ﴾ وشددنا عليه وثبتناها
وامسكنا هبا من اهليام والرشود لتكون من املؤمنني

بوعد اهلل عز وجل ،الصابرين عىل ابتالئه(((.

وهم يستبرشون ،فينتهي هذا املشهد وقد عاد الطفل

املطلب الثالث:
عاطفة الأب جتاه ابنه

وخري مثال عىل هذه العاطفة :قصة سيدنا يعقوب

-عليه السالم  -وحبه الشديد لسيدنا يوسف – عليه

السالم -تتجىل تلك العاطفة من بداية السورة حتى

هنايتها ،وتتجىل تلك العاطفة بني األب وابنه منذ بداية

السورة وباعرتاف األبناء أي أخوة يوسف أنفسهم

وس َ
َ ﴿ ..ل َقدْ َك َ
لسائِ ِلنيَ
ف َوإِ ْخ َوتِ ِه َآ َي ٌ
ان فيِ ُي ُ
ات لِ َّ
وس ُف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّب إِلىَ َأبِينَا ِمنَّا َو َن ْح ُن
* إِ ْذ َقا ُلوا َل ُي ُ
ُع ْص َب ٌة ﴾ يوسف ،8/ثم مكيدة األخوة يف أن جيعلوه
يف غيابت اجلب حتى يلتقط بعض السيارة  ..وهم

حيتالون عىل أبيهم ألخذه منه بقوهلم:

ف َوإِنَّا َل ُه َلن ِ
وس َ
َاص ُح َ
ون
﴿ َما َل َك لاَ َت ْأ َمنَّا َعلىَ ُي ُ

ومل تسكت ام موسى عن البحث واملحاولة:
﴿ َو َقا َل ْت لأِ ُ ْختِ ِه ُق ِّص ِ
يه ﴾  ..اتبعي أثره ،واعريف

* َأ ْر ِس ْل ُه َم َعنَا َغدً ا َي ْر َت ْع َو َي ْل َع ْب َوإِنَّا َل ُه لحَ َ ِاف ُظ َ
ون *
َق َ
اف َأ ْن َي ْأ ُك َل ُه ِّ
ال إِنيِّ َل َي ْحزُ ُننِي َأ ْن َت ْذ َه ُبوا بِ ِه َو َأ َخ ُ
الذئ ُْب
َو َأ ْنت ُْم َع ْن ُه َغ ِاف ُل َ
ون ﴾ يوسف12-11/

فتجعلهم يلتقطونه ويبحثون له عن ظئر ترضعه،

بعد ذلك ،منها مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية يف

خربه ،ان كان حي ًا  ..وذهبت أخته تقص أثره  ..أن
القدرة التي ترعاه تدبر امره ،وتكيد به لفرعون واله،

وهو يرفض الثدي كلام ُع ِرضت عليه ،حتى تبرص

ونحن نجدهم – هم هم – يف كل مواقف القصة

شيخوخته احلزينة ،فام ان يروا جتدد حزنه عىل يوسف

به ُأخته من بعيد فتتيح هلا القدرة فرصة هلفتهم عىل
مرضع فتقول هلمَ ﴿ :ه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َعلىَ َأ ْهلِ َب ْي ٍ
ت

أبيهم ونكبته األليمة (((.

((( يف ظالل القرآن ،ج ،5ص.2679

((( يف ظالل القرآن ،ج.2680 ،5

((( م.ن.2680/5 ،
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حتى ينفجر حقدهم القديم ،دون مراعاة لشيخوخة

((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 118/2 ،وينظر :يف ظالل

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد
﴿ َو َت َولىَّ َع ْن ُه ْم َو َق َ
وس َ
ف َوا ْب َي َّض ْت
ال َيا َأ َس َفى َعلىَ ُي ُ
يم (َ )84قا ُلوا َتاللهَّ ِ َت ْفت َُأ َت ْذ ُك ُر
َع ْينَا ُه ِم َن الحْ ُ ْز ِن َف ُه َو َك ِظ ٌ
وس َ
ون َح َر ًضا َأ ْو َت ُك َ
ف َح َّتى َت ُك َ
ون ِم َن الهْ َالِ ِكنيَ ﴾
ُي ُ

يوسف ،85-84/يا اهلل ما هذا احلب العميق وهذه
العاطفة اجلياشة التي جتعل سيدنا يعقوب يفقد برصه
حزن ًا عىل سيدنا يوسف !؟

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إىل أبيه يف

النهاية بعدما كشف هلم عن شخصيته فلام رأوا أباهم
يستنشق عبري يوسف ،غاظهم هذا االتصال الباطني

الدال عىل عمق ما بينه وبني يوسف ،فلم يملكوا

ولكن البنوة العاقة ال حتفل باألبوة امللهوفة،

والفتوة املغرورة ال تقدر مدى اهلول الشاملَ ﴿ :ق َ
ال
َس َآ ِوي إِلىَ َج َبلٍ َي ْع ِص ُمنِي ِم َن المْ َ ِ
اء ﴾هود ،43/ثم ها

هي ذي األبوة املدركة حلقيقة اهلول وحقيقة األمر
ترسل النداء األخريَ ﴿ :ق َ
ال لاَ َع ِ
اص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر
اللهَّ ِ إِلاَّ َم ْن َر ِح َم ﴾ هود ،43/ال جبال ال خمابئ وال
حا ٍم وال ٍ
واق اال من رحم اهلل ،ويف حلظة تتغري صفحة

املشهد فها هو ذا املوج الغامر يبتلع كل يشءَ ﴿ :و َح َ
ال

َب ْين َُهماَ المْ َ ْو ُج َف َك َ
ان ِم َن المْ ُغْ َر ِقنيَ ﴾هود43/

وبعد ذلك وقد هدأت العاصفة ،وسكن اهلول،

أنفسهم ان يبكتوه ويؤنبوه((( ﴿ َولمَ َّا َف َص َل ِ
ري َق َ
ال
ت ا ْل ِع ُ
ف َل ْولاَ َأ ْن ُت َفنِّدُ ِ
وس َ
ون * َقا ُلوا
َأ ُب ُ
وه ْم إِنيِّ لأَ َ ِجدُ ِر َ
يح ُي ُ
يم ﴾ يوسف. 95-94/
َتاللهَّ ِ إِن ََّك َل ِفي َضلاَ لِ َك ا ْل َق ِد ِ

وح َر َّب ُه َف َق َ
ال َر ِّب إِ َّن ا ْبنِي
الوالد املفجوعَ ﴿ :و َنا َدى ُن ٌ
ِم ْن َأ ْهليِ َوإِ َّن َو ْعدَ َك الحْ َ ُّق َو َأن َْت َأ ْح َك ُم الحْ َ ِ
اك ِمنيَ ﴾

-عليه السالم – فكام نعرف ذلك العمر املديد يف

ويستنجز ُه حكمته يف الوعد القضاء  ..وجاءه الرد

وتأخذ مثا ً
ال آخر يف هذا اجلانب قصة سيدنا نوح

وعاء القوم إىل عبادة اهلل عز وجل ولكن نأخذ مشهد

من مشاهد القصة ،مشهد الطوفان – املشهد اهلائل

املرهوب َ ﴿ ..و ِه َي تجَ ْ ِري بهِ ِ ْم فيِ َم ْو ٍج َكالجْ ِ َب ِ
ال َو َنا َدى
وح ا ْبن َُه َو َك َ
ان فيِ َم ْع ِز ٍل ﴾ هود ،42/يف هذه اللحظة
ُن ٌ
الرهيبة احلاسمة يبرص نوح ،فإذا احد أبنائه يف معزل

عنهم وليس معهم ،وتستيقظ يف كيانه األبوة امللهوفة،
ويروح هيتف بالولد الشاردَ ﴿ :يا ُبن ََّي ْار َك ْب َم َعنَا َولاَ

ين ﴾ هود 42 /
َت ُك ْن َم َع ا ْل َك ِاف ِر َ
القرآن ،ج ،4ص.1952

((( ينظر :تفسري اجلاللني ،ص 297وينظر :خمترص تفسري ابن
كثري 104/2 ،وينظر :يف ظالل القرآن ،ج ،4ص .1953

واستوت عىل اجلودي ،تستيقظ يف نفس نوح هلفة

هود ،45/قاهلا يستنجز ربه وعده يف نجاة أهله،
باحلقيقة التي غفل عنها ،فاألهل عند اهلل ويف دينه

وميزانه ليسوا قرابة الدم ،وإنام هم قرابة العقيدة(((،
قالَ ﴿ :ق َ
ال َيا ُن ُ
س ِم ْن َأ ْه ِل َك إِن َُّه َع َم ٌل َغيرْ ُ
وح إِن َُّه َل ْي َ
َ
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنيِّ َأ ِع ُظ َك َأ ْن
َصالِ ٍح فَلاَ َت ْسأ ْل ِن َما َل ْي َ
ون ِم َن الجْ َ ِ
َت ُك َ
اه ِلنيَ ﴾ هود.46/

املطب الرابع:
عاطفة االبن جتاه �أبيه

وخري مثال عىل ذلك ..سيدنا إبراهيم اخلليل مع

َاب إِ ْب َر ِ
يم إِن َُّه َك َ
أبيه َ ﴿ ..وا ْذ ُك ْر فيِ ا ْل ِكت ِ
ان ِصدِّ ي ًقا
اه َ
((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 104/2 ،وينظر :يف ظالل
القرآن ،ج ،4ص.1879
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البحوث املحكمة

َنبِ ًّيا﴾ مريم41/

تبدو شخصية سيدنا إبراهيم – عليه السالم-

اخلامتــــة
ال يسعني وأنا أصل إىل خامتة البحث إال أن

الريض احلليم ..انه كان صديق ًا أي كثري الصدق
ال لأِ َ بِ ِ
يه َيا َأ َب ِ
والتصديق ﴿ :إِ ْذ َق َ
ت لمِ َ َت ْع ُبدُ َما لاَ َي ْس َم ُع
َولاَ ُي ْبصرِ ُ َولاَ ُيغْ نِي َع ْن َك َش ْيئًا * َيا َأ َب ِ
ت إِنيِّ َقدْ َجا َءنيِ

العاطفة القرآنية.

مريم42/

عنها وهي حقائق ثابتة ومنها ...

َّ
وجل ) الذي يرس يل ما تقدم ،فبعد
عز
أشكر اهلل ( َّ
هذه الرحلة املباركة التي تعرفنا فيها عىل أسلوب

ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما لمَ ْ َي ْأتِ َك َفا َّتبِ ْعنِي َأ ْه ِد َك صرِ َ ً
اطا َس ِو ًّيا﴾

آن يل االن أن أقف عند أهم النتائج التي متخض

هبذا اللطف يف اخلطاب يتوجه إبراهيم إىل أبيه،

 -1أن القرآن الكريم كتاب تنبض فيه احلياة

أن هيديه إىل اخلري الذي هداه اهلل إليه ،وعلمه إياه

الوجدانية ،واالنفعالية ،واإلنسانية ،فهو كتاب مشاعر

وبتلك العاطفة التي نحسها من إبراهيم إىل أبيه حياول

وتتجسد فيه كل معاين صور العاطفة بكل جوانبها

وهو يتحبب إليه فيخاطبه ﴿ :يا ِ
أبت﴾ برقة وعطف

وأحاسيس جتعلك ترسم صورة لكل ما تقرأه.

واحرتام.

وهذه هي السمة األوىل التي يبدأ هبا إبراهيم

 -2إِن بالغة لغة القرآن الكريم ،وأساليب املجاز

فيها ساعدت عىل تكوين صورة يف أذهان القارئ،

دعوته ألبيه ،ثم يتبعها بأنه ال يقول هذا من نفسه،

بعيدة عن اخليال القريب من الوهم ،وهذه من مميزات

من أبيه واقل جتربة ،ولكن املرد العلوي جعله يفقه

وأخري ًا أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل مني هذا اجلهد

ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب األلفاظ وارقها

يغفر يل إن أخطأت ،وعميل هذا كأي عمل برشي ال

انه أصغر
إنام هو العلم الذي جاءه من اله فهداه ولو ُ

كتابنا العزيز.

ويعرف احلق ،وهو ينصح أباه هلذا.

البسيط خدمة ونرصة لدينه تعاىل ،وأسأله تعاىل أن

التصل إىل القلب املرشك اجلايس فإذا هو أبو إبراهيم
يقابله باالستنكار والتهديد والوعيد قالَ ﴿ :ق َ
ال
اغ ٌب َأن َْت َع ْن َآلهِ َتِي َيا إِ ْب َر ِ
َأ َر ِ
يم َلئِ ْن لمَ ْ َت ْنت َِه لأَ َ ْرجمُ َ ن َ
َّك
اه ُ
َو ْاه ُج ْرنيِ َم ِل ًّيا ﴾((( مريم 46/

((( ينظر :خمترص تفسري ابن كثري 242/2 ،وينظر :يف ظالل
القرآن ،ج ،4ص.2312

316

رب
خيلو من األخطاء ،فالكامل هلل وحده ،واحلمد له ِّ
العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله

وصحبه أمجعني.

م.م رحاب عبد الغفور خلف أمحد

امل�صادر
القرآن الكريم .

1.1اجتاهات النقد األديب يف القرن اخلامس القادر.
تأليف :منصور عبد الرمحن ،كلية الرتبية ،جامعة عني

شمس1977 ،م.

2.2أرسار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،ط،2
اسطنبول1954 ،م .

3.3بناء الصورة الفنية يف البيان العريب ،موازنة وتطبيق،
د .كامل حسن البصري1987 ،م.

1212مقدمة يف النقد األديب ،عيل جواد الطاهر ،مطبعة
سامي الفنية احلديثة ،ط1983 ،3م .

1313من قضايا املرأة بني آيات قرآنية واجتاهات
شعرية ،د .كامل حسن البصري ،بغداد1981 ،م.

1414النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري ،د .زكي

مبارك ،ط ،2مرص1957 ،م.

1515النقد األديب ،امحد أمني ،ط ،3القاهرة1963 ،م.
1616وظيفة األدب بني االلتزام الفني واالنفصام

اجلاميل ،د .حممد النوهيي ،مطبعة الرسالة1967 ،م .

4.4تفسري اجلاللني ،جالل الدين حممد بن امحد املحيل،
جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،ط،1

1373ه ،مطبعة دار مروان ،بريوت – لبنان.

5.5دراسات يف علم النفس األديب ،حامد عبد القادر .
6.6دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين ،القاهرة،
.1961

7.7الصورة الفنية يف شعر أيب متام ،د .عبد القادر

الرباعي ،األردن.1980 ،

8.8يف ظالل القرآن الكريم ،سيد قطب ،دار الرشوق،
القاهرة ،مرص2008/1429 ،م.

9.9قاموس املعجم الوسيط.

1010لسان العرب ،أبن منظور ،بريوت .

1111خمترص تفسري أبن كثري ،عامد الدين أيب الفداء،

إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي774 -700 ( ،

ه) ،اخترصه امحد بن شعبان ،حممد بن عيادي ،ط،1

2003م ،مكتبة الصفا ،مرص – القاهرة .
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