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   الكرميإعجاز اللّغة السردية يف القرآن
  

  )*(حممد األمني خالدي. د

لقد خص اهللا تبارك وتعاىل خطاب القرآن الكرمي خبصيصات إعجازية 
جتلّت يف البيان املعجز من حيث األوامر والنواهي، واإلخبار والطلب، 

عجز؛ واألحكام واحلكم، واألمثال والقصص وغريها كثري من أنواع البيان امل
 يتصف بسمات معجزة بأنه عن تلك األنواع ينمازواإلعجاز الفين السردي 

  .  بسطه يف هذا البحثعلق بفرادة نظم اللغة السردية، وهذا ما نودتت
   :من دالئل اإلعجاز التعبريي يف اخلطاب القصصي القرآين

 لن ، لسان التصوير الفين إطار لغوي معجز عام يف القرآن الكرمي- ١
  .ا بني املباين واملعاينا، أوشرخى فيه عوجتر

٢ -لغة ت ا ضاربة يف الزمن بأقصر عبارة وأفصح إبانةحيي عهود.  
 اجتماع لغات متنوعة يف اخلطاب اللغوي القصصي كاحلركة - ٣

والصوت واللون والشكل واحلجم والرائحة واملسافة والسمك والصفات 
  .لعدد والزمن واملكان واحلدثلقية وقرائن األحوال والقية واخلُاخلَ

ق والنظم يف اجلملة القرآنية الغنية بالتصوير يف القصة و سحر التسا- ٤
االفنية لتأثريه يف الذهن واإلحساس مع.  

  . اجلرس البديع يف احلروف وايات اآلي وإيقاعاه اجللي واخلفي- ٥

                                                           
 .باحث وأستاذ جامعي من اجلزائر )*(



  
٩٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 املبىن ذهاب ملاء  النقالت اللطيفة بني املضامني من دون اصطناع أو- ٦
  .متيع املعىن أو

 تناسب اللغة مع الشخصية وموقفها وطبيعتها حيث حتس برفعة - ٧
الشخصية أودونيتها، لكن من دون أن تتأثر اللغة القرآنية بذلك بل تبقى شاخمة 

ا فهي كالمه تعاىل مهما كانت دالالت املبايندوم...  
 خبالف ا كامالًح وقوع اللفظ يف قراره املكني مث تأديته املعىن صحي- ٨

 فقد تضمحل صورته وتفتر شدته بعد مجال ، آخره لفظٌل مكانمعاست لو
شتغل فيه  ألنه نص قرآين ثابت ال ي وهذا ال يكون أصالً،ويذوي بعد رواء

  .)١(ال يضلُّ ربي وال ينسى :على تراكيب املباين قال تعاىل
يتشكل التناسق  :الفين القصصياآلفاق التعبريية اإلعجازية يف التناسق 

اليت أحاول  ،)٢(الفين القصصي القرآين من اآلفاق التعبريية اإلعجازية التالية
   :تطبيقها على نصوص منوذجية

 إعجاز تناسق التعبري مع املضمون إذ ال خيرج اخلطاب القصصي عن - ١
وطن املضمون اخلاص مب  أو،الغرض الديين  سواء املضمون العام وهو،املضمون
 عن تلك احلدود، ئبالقار حيث ال يزيغ املسار اللغوي ، ومناسبتهااملعنيةالقصة 

  .وهذا األفق ذائع وثابت يف القصص تقع عليه عيناك أىن شئت
 -) دمدم( إعجاز اللفظ الواحد يف استقالله برسم الصورة كلفظ - ٢

ظلمة د هول النهاية امل الذي جيس-يف قصة ناقة صاحل ضمن سورة الشمس 
  .واالستخفافلثمود ملا طغوا وآثروا العناد 

                                                           
  ٥٢: جزء من اآلية، سورة طه)١(
صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار .  نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، د)٢(

  -بتصرف - ١٩٦: إىل ص١٥٤: من ص،١٩٨٢ اجلزائر،الشهاب



  
٩٩  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 إعجاز التقابل بني صورتني حاضرتني إلماتة األحياء وإحياء املوتى - ٣
ا سأل عن رؤية إحياء املوتى فأجابه تعاىل بدعوة األربعة من يف قصة إبراهيم ملَّ

لزمن  وهذا تقابل بني هيئتني طوامها ا- بعد ذحبها ونثرها على اجلبال -الطري 
  .)٣(يف سرعة معجزة

وتتراءى لنا حينما :  إعجاز التقابل بني صورتني ماضية وحاضرة- ٤
ه محارِمع  يف احلياة الدنيا هثع ب، وبنيئة عامقارن بني صورة الذي أماته اهللا من

ت فينا الدهشة إذ ينفخ اهللا عثَبعجيبة إعجازية جتعلنا نستحضر الصورة وقد ب
  .)٤( زمنية طويلةمدةالروح يف الرجل بعد 

إيقاع يتفشى يف السور  وهو:  إعجاز تناسق اإليقاع يف الصورة- ٥
 وهذا نتذوقه يف قصة موسى مع فرعون وكلها آيات تنتهي ،القصار بقوة

بفواصل عذبة تدق بأجراسها املاتعة يف النفس تاركة كبري أثرها 
عجز ، وقد تتعدد صورالنغم امل)٥(...)عى/صى/رى/شى/كى/غى/وى/سى(

بتعدد وتنوع أنظمة الفواصل القرآنية ولنا أن نتذوق هذا يف قصة امرأة عمران 
 حيث تفعل أواخر اآلي فعلها بتناغم األصوات ،وهي حتمل مرمي مناجية را

  .)٦(مع األحداث
ا مع اجلوعلم أن النظام النغمي يف اخلطاب القصصي يتواكب متسقًولي 

  النظام بني عدة وقفات جرسية، فنعثرراوح ذلكالعام ألحداث القصة، إذ ي
الضراعة والتبتل يف قصة   لنا جويبرزعلى الياءات وما يتلوها من مد صويت 

                                                           
  .٢٦٠: اآلية،سورة البقرة )٣(
  .٢٥٩: اآلية،سورة البقرة )٤(
  .٢٢: إىل١٥: من: اآليات، سورة النازعات)٥(
  .٣٧: إىل٣٥: من: اآليات، سورة آل عمران)٦(



  
١٠٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

عه إىل زكريا حني طعن يف السن وراح يشكوحاله وماكان بالزوج العاقر مث تطلُّ
  .)٧(من يرث رسالة النبوة

   :يتشكل يف ثالثة أوجه و: إعجاز التناسق يف رسم الصورة- ٦
  .افروحدة الرسم وهوائتالف أجزاء الصورة من غري تن -أ 

توزيع األجزاء املتناسبة للصورة على زوايا القصة مع تكامل متسق  -ب 
  .شامل غري متصدع

 به الصورة مسرا باللون الذي تحتقيق اجلوالقصصي العام مشروطً - ج
  .وبتدرج ظالهلا وأبعادها

ا جتتمع تلك األوجه يف القصة القرآنية، ويتم اإلعجاز التناسقي األكرب ملَّ
 حلظة واحدة ضمن خطابني تظهِرانحيث نعاين التناسق الفين املعجز يف صورتني 

 وهذا ما فعله التصوير اللغوي اإلعجازي يف رسم ،كل منهما يستقل مبوطن
ا ولَقَد أَوحين :سم يف موطن بالغشيان يف قوله تعاىل إذ ر،هالك فرعون وقومه

إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي فَاضرِب لَهم طَرِيقاً في الْبحرِ يبساً ال تخاف دركاً 
ويف موطن ، )٨(م من الْيم ما غَشيهمفَأَتبعهم فرعونُ بِجنوده فَغشيه .وال تخشى
آخر وسقوله يف  باإلغراق م َأ ادفَأَر نم مهزفتسضِ فَأَغْاألنْ ير نمو اهقْنر

يعمج هعام)م ] غشيهم[فورود فعل ، )٩يف اآلية األوىل موافق لطبيعة املوقف أل
ملناسبة االستفزاز الذي جنم عن ] أغرقناه[ أما فعل ،كانوا وسط البحر أصالً

 يستوجب فعالًيف األرض مع موسى وقومه فكان ذلك املشهد  فرعون وهو

                                                           
  .١١: إىل١: من: اآليات، سورة مرمي)٧(
  .٧٧،٧٨: اآليتان، سورة طه)٨(
  .١٠٣: اآلية، سورة اإلسراء)٩(



  
١٠١  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

للداللة على االنتقال من اليابس إىل املاء وكالمها دليل ] أفعل[ا على وزن متعدي
ين به التجرب، ومع ذلك يبقى االختالف القدرة اإلهلية القاهرة ودليل اهلول الذي م

 أن يعمل أدوات القارئ، إذ صورة الغشيان تتطلب من اط التصوير قائميف من
 أما ،ملشهدي فيتصور فعل الغشيان يف حدود البحر فقطالتصور واالستحضار ا

  .موقف اإلغراق فيحتاج إىل ربط بني األرض والنقلة جتاه اليم
 يظل اإليقاع ذا صدى يف : إعجاز التناسق يف رسم إطار الصورة- ٧

 ال -خر بفنية أخرى ذحميط ا إال أنه سيهو رسم الصورة القصصية وما
 ومن ، الصورة وجتد متنفسها حيث ترسوحياةُالُ يأيت ا ا-مندوحة عنها 

ة« العام لسورة األمثلة على ذلك اإلطارزالعذاب األليم   إنه جو»اهلُم
 من خالل نبضات الصوت الجلة املرجتفة وهي البادي املُزمزِموالصخب 

جمع ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة الَّذي  وقظ القلوب باهتزازهاتتدق اآلذان و
 هددعاالً وم هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحا كالَّيم اكرا أَدمو ةطَمي الْحذَنَّ فبنلَي 

ئدة إِنها علَيهِم مؤصدةٌ في عمد اَألفْنار اللَّه الْموقَدةُ الَّتي تطَّلع علَى  الْحطَمةُ
ةددمم)من جرس بديع .. .للهمزة واللمزة واحلطمة  إذن ما فتلحظ،)١٠

  .تسكَّنها باهلاءات خاصة حينما ئوانتها] ةلَعفُ[وهي على وزن 
ا  إعجاز التناسق يف مدة العرض وههنا يكون السرد القصصي لصيقً- ٨

ميت  ت عما يؤديه اخلطاب أونقيصةًا فاضالً فلن ترى شيئً،بالزمن وذا يتم التناسب
والتناسق القرآين « االحتاد املعجز بني العرض وما يفي حبقه من الزمن منا هو إ،اءه

أداءيلحظ هذا ويؤديه أرفع  .بعضيكاد خيطف البصر ،اا خاطفً املشاهد مير سريع 
ل  حىت ليخي املشاهد يطول ويطوله ال يالحقه وبعض ويكاد اخليال نفس،لسرعته

                                                           
  .٩: إىل١: من: اآليات، سورة اهلمزة)١٠(



  
١٠٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ذلك كله من إتقان الصنعة السردية بيد ، )١١(»لللمرء يف بعض األحيان أنه لن يزو
  .)١٢(القدوس فيطول السرد ألن اإلطالة ختدم الغرض الديين يف قصة يوسف مثالً

 يماش فالطول ي،)١٣(ر يف قصة إلياسص خدمة الغرض نفسه بالقوتتحقق
حاجة السامع القارئ إىل التملي يف أهداف القصة ألن بلوغ األهداف يطول 

إمنا ، يف استيعاب اهلدفن القصر ال يطلب من املتلقي اإلبطاَءأ  يف حني،اواقعي 
ا بدرجة القارئ يف الفهم ها قياسه مبجرد االنتهاء من القراءة أوقبليتم استيعابو

 مبجاراما علقانمت كما أما ، للغرض الديين فالطول والقصر تبع،واإلدراك
  .لهملقام السرد والزمن الكايف لتدبر القارئ وحتصي

يست ق« لطول والقصر هناك صور احلياة الشاخصة اليتإىل اوإضافة 
١٤(»يحمرت من خالل وسط و.ةمبقاييس حي( ،املتلقي أمام  حياةَكي تساير 

 بالعربة من  املرَء لتشعر فتعود،صور قصصية قد مرت عليها عشرات القرون
  ...باب السراء أوالضراء ومن باب السعادة أوالشقاوة

 ما كان هي ايةٌو ،)١٥( به قارونمي هول اخلسف الذي سمن ذلكو
ليبلغ النفوسوها ل تأثريا ينفخ الروح مل خيترها لنا التصوير الفين املعجز اختيار

ا ملن أراد تبصرةيف الرميم فيجعله مشهود.  
واحلياة الشاخصة يف القصص القرآين حتيا حياة أرحب بفعل احلركة 

  وحىت ينقلهم نقالً؛ املستمعني نظارة حىت حييلَ العرضبدأُ يفما يكاد« املتجددة
  حيث تتواىل املناظر،؛ الذي وقعت فيه أوستقع،إىل مسرح احلوادث األول

                                                           
   ١٠٥.: ص دار الشروق، بريوت، لبنان،طب،التصوير الفين يف القرآن الكرمي،سيد ق )١١(
   ١١١: إىل١: من: اآليات، سورة يوسف)١٢(
  .١٢٩: إىل١٢٣: من: اآليات،سورة الصافات )١٣(
  .٢٠٠: ص،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)١٤(
  .٨٢: إىل٧٦: من: اآليات،سورة القصص )١٥(



  
١٠٣  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 ويتخيل ؛ضرب يتلى، ومثلٌ وينسى املستمع أن هذا كالم ي؛وتتجدد احلركات
فهذه شخوص تروح على املسرح وتغدو؛ وهذه، وحادث يقع،عرضأنه منظر ي  

 املنبعثة من املوقف، املتساوقة مع احلوادث؛ ،مسات االنفعال بشىت الوجدانات
 نعم ،)١٦(» األحاسيس املضمرةعلىوهذه كلمات تتحرك ا األلسنة فتنم 

ولكأننا اآلن حنضر يوم الزينة بضوضائها وتضارب األصوات وأهازيج العيد 
حيضر سجال ومتوجات اجلموع فيه عند الضحى حىت تتضح الرؤية لكل من 

 وكم يف مثل هذه املواقف احلرجة املصريية من تأهب للنفوس ،السحرة ملوسى
 ألا مواقف تستدعي ،وتوثب للعقول وخفقان للقلوب وعدم استقرار لألجساد

اعها ويعيش قصتها بانتباه، خاصة من اإلنسان أن يتتبمصارعة بني السحرة أل 
اد و الذين طار خربهم يف البال-كني احملنم فرعون فكانوا الظهري والسندعتز ، 

 وبني موسى النيب الذي تعامل مع -وملكوا على العباد عقوهلم وسحروا أعينهم 
 - واحلرب خدعة -ختيار الزمن بذكاء املعجزة الذي جيب أن يكون ذكاء الدهاء ا

هار إذ اختار يوم الزينة حىت يشهده الناس من قريب أوبعيد ويلحظونه يف وضح الن
فترسخحقيقة املعجزة وت ا الدينية بفوز كاملنوعدد السحرة سبع ،ال مآر 

خيتار التريث أن يتأخر يف رمي  ا وهوا فطن وكان موسى لبقً،)١٧(عشرات أويزيد
 بنصر -ا  أيض-ج النصر  ويتو،احلبال وكان النصر حليفه بتأييد من اهللا تعاىل

املعجزة واقعيا إذ أداعظمى فا ت أبعادم من عقول احلاضرين متاحى زيفهم و
ت  مث خر، عاشه فرعون فصار أغيظ وأضنك يوم،وانقلب يوم الزينة نكسة

                                                           
  .٣٢: ص،سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)١٦(
 وشركة ، قصر الكتاب،الشيخ حممد علي الصابوين  صفوة التفاسري،، ينظر)١٧(

  .٢٣٨: ص،٢: ج١٩٩٠ /٥: ط، اجلزائر،الشهاب



  
١٠٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

م بلغوا نواصي السحرة ساجدة موحدة الرب الواحد وهوأعظم ناصر أل- 
 وتلك ، قمة اليقني فلم يأوا مبن حوهلم-مبعجزة عصا موسى اليت تلقفت إفكهم 

كل هذه اجلزئيات  ...ميان ملا تنقشع مشرقة يف مساء احلقيقة فال تغيبمشس اإل
ذلك ألن «  املتصور جبميع مشاعره ودخائل نفسهالقارئضمن موقف يعيشه 

غفل أية حركة نفسية أوحسية من حركات هذا الشريط املصور احلي املتحرك مل ي
ساجدون حالوة ا إىل نشوة النصر عندما ذاق الاليت كانت جسر، )١٨(»اهلزمية

ا وحقيقة آثروها على السمعة وسطوة فرعون والزلفى إليهاإلميان برهان.  
االنتشار يف القصص القرآين متلونةُا فإن السمات املعجزة فاشيةُوختام  

 من أداء الغرض -ا  أبد- خلوة  غرياملَظاهر الصور املناظر واألشكال متعددةُ
  .الديين يف أمسى مراتبه وأى مالحمه

ولن يعزب عن التدفق السردي املعجز مثقال ذرة يف نسج الصورة 
القصصية نسجا سححىت لكأنه امرؤ قد ارختى ، املتلقي من دون تكلف أوعناءر 

ا  وهي تتقشع رويد-اهد ومسرح أحداثها شعلى أريكة وقد ذهب به سحر املَ
ن وأخرى  مذهب واحد من أولئك الذين يتحاورون وتارة يتصارعو-ا رويد

 بالتعقيبات ئوج حىت إذا جاء املتلقي على اية الصور فُ،يتعاطون ألوان احلديث
اليت كثريا القصص فيحصل له االعتبار والنظرا ما ت وقد فاز بتمام الفهم ،ختم 
كل صغرية وكبرية يف املعمار ب؟ وقد أحاط اإلعجاز !  كيف ال،ا وضمونشكالً

ين اخلطاب بني الوعد والوعيد والبشرى والنذير  كسهولة املعىن وتلو،القصصي
وما جييء به ... واملباشرة وغري املباشرة واللني والشدة والتهويل والتلطيف

 وكذا تراوح اجلمل واآلي بني الطول والتوسط ،الترادف والتضاد يف األلفاظ

                                                           
  .١٩١:ص صالح عبد الفتاح اخلالدي،  نظرية التصوير الفين عند سيد قطب،)١٨(



  
١٠٥  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 احملاججة والتعليل والتدليل ودور االلتفات يف إخصاب السرد والقصر وأنواع
لظفر بانتباه القارئ عن طريق توفري أسباب الراحة القرائية حينما يتلون اخلطاب وا

بني احلضرة والغيبة واجلمع واإلفراد وألوان التشبيه واالستعارة والكناية والروابط 
ومما ال يحصى ... اللغوية وأدوات التأكيد وانسجام األصوات وبدائع التركيب

  .عجز الذي ال ينفد وال حيولمن عمق اللغة القرآنية وخبئها امل
 التكرار القصصي  أسلوب، القارئ والدارسلعله مما يشد ذائقةَ :كرارلتا

ف وقد ألَّ...« :يف صور خمتلفات اختالف املقام واملبتغى من العرض واملناسبة
وذكر يف تكرير اه املقتنص يف فوائد تكرار القصصا مسالبدر بن مجاعة كتاب 

 تكرار القصص لوقعت قصة موسى إىل قوم وقصة عيسى  فلوال،القصص فوائد
إىل آخرين وكذا سائر القصص فأراد اهللا اشتراك اجلميع فيها فيكون إفادة لقوم 

 ومنها أن يف إبراز الكالم الواحد يف فنون كثرية .وزيادة تأكيد آلخرين
د  ومنه جند أن القرآن الكرمي ق،)١٩(»وأساليب خمتلفة ما ال خيفى من الفصاحة

 التفنن  املضمون وهي الدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل ومزية مزية؛مجع بني مزيتني
 القرآنية يرد يف القرآن العظيم بألوان  وتكرار القصة،يف أساليب القول املعجز

ذلك أن عرض هذا الشريط  «، كقصة موسى عليه السالمالعرض بارعةمن 
ا إنسانية،ل للمتأمل أنه نيب واحدخييواحدة على تطاول األزمان واآلماد وأ : 

 ، مث ميضي،به هذه اإلنسانية الضالة فتكذِّ،يقول كلمته اهلادية كل نيب مير وهو
لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه .. .ها وميضي وهكذا ذاتوجييء تاليه فيقول الكلمةَ

 ،)٢٠( إِنهم كَانوا قَوماً عمني ...ه غَيره فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَ
                                                           

 ، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن،)١٩(
  ٦٨.:ص،٢: ج،لبنان

   .٦٤ -٥٩سورة األعراف اآليات ) ٢٠(



  
١٠٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 إِلَىو ماهأَخ ادمِعا قَووداً قَالَ يه... نِنيمؤوا ما كَانمو)٢١(،  ودإِلَى ثَمو
 وكلما تكرر هذا .إخل )٢٢(فَأَصبحوا في دارِهم جاثمني... أَخاهم صالحاً قَالَ

 ،ي هذا الشريط الذي يقف مرة عند كل نيب كان هناك مجال لتملِّاالستعراض،
يقول   فإذا هو،حىت يقف حممد أمام كفار قريش... اردمث ميضي يف عرضه مطَّ

تلك القولة الواحدة وإذا هم يردون ذلك الرد املكرور ويف تأمل الشريط على هذا 
  .)٢٣(»النحومجال فين أكيد

قصة الواحدة مبسارات يف األسلوب ث الباقالين عن تكرار الوحتد
أما السور اليت اختارها كاملة وأدار عليها حديث « والعرض والنظم خمتلفات

 ويطالب بالتأمل فيها ، مث راح يناقشها، فإنه اختار من ذلك سورة النمل،النظم
 مث أخذ يعرض من آياا حىت إذا وصل بعرضه إىل ، فصالً وفصالً،كلمة كلمة
 أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ ني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍإِ :قوله تعاىل

 ذكر أن هذه القصة ترددت يف غري تلك السورة ،)٢٤(لَعلَّكُم تصطَلُونَ
لَعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد  : وقال تعاىل يف سورة طه يف هذه القصة:فقال

ارِ هلَى النعدى)ويف موضع ،)٢٥  ِارالن نم ةذْوج رٍ أَوبا بِخهنم يكُملِّي آتلَع
 شهاب يف موضع  كلمةاستعمالبذلك إىل  وهويشري ،)٢٦(لَعلَّكُم تصطَلُونَ

إنه :ق على ذلك بقوله ويعلِّ، وجذوة يف موضع ثالث، قبس يف موضع ثانوكلمة 

                                                           
   .٧٢ - ٦٥سورة األعراف ) ٢١(
   .٧٨ -٧٣سورة األعراف ) ٢٢(
  . بتصرف١٤١، ١٤٠، ١٣٩: التصوير الفين يف القرآن الكرمي، سيد قطب، ص) ٢٣(
  .٧من اآلية : سورة النمل )٢٤(
  .١١ة من اآلي: سورة طه )٢٥(
  .٢٩من اآلية : سورة القصص) ٢٦(



  
١٠٧  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

لقصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن  وأتى بذكر ا،قد تصرف يف وجوه«
 ليكون أبلغ يف تعجيزهم وأظهر) فليأتوا حبديث مثله(طريق مجع ذلك وهلذا قال 

 وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة فهي بليغة ،»للحجة عليهم
 كقصة آدم اليت ، والشواهد من هذا القبيل متظاهرة،)٢٧( بنفسها تامة يف معناها

  .سورة طهونة وذلك عند املقارنة بني سورة األعراف وجيء بسردها متل
م  فتراه مرة يقد، القرآنيةيةإنه الصنع املعجز املتقن الذي جيذبنا إليه نظام السرد

 ومرات يعرض ، كقصة يوسف عليه السالم فهي حمتواة يف سورة واحدةراًتقصة وِ
ا السردية يف القرآن الكرمي وهي واحقصصا،ا تتضاعف تشكيالدة يف مضمو 
  :ز شكلني للبنية القصصية كما صاغتها أدبية اخلطاب القرآينميكننا أن مني لذلك

 ونقصد ،ونطلق عليه اسم القصة املغلقة أواملكتملة:  الشكل األول- ١
مل يتكرر و ، يف سورة قرآنية فريدة، ا موطن قرآين واحدا القصة اليت استقلَّ

قد وردت على هذا الشكل القصصي و ،وطنسياقها السردي خارج ذلك امل
 ، وقصة سليمان وامللكة بلقيس، وقصة أصحاب الكهف،كل من قصة يوسف

وغريها من القصص اليت أخذت إطاركقصة صاحب اجلنتني،اا مثلي.  
 ونقصد ا ذلك ،ميكن أن نسميه القصة املفتوحة:  الشكل الثاين- ٢

 ، واملتواتر يف أكثر من سورة،ولرس السياق السردي املتعلق بسرية نيب أو
من سياق آلخر، سواء على قليالً ا أووبتنويعات إخبارية، وسردية تتجدد كثري 

  .)٢٨(مستوى الشكل اخلطايب أومن حيث اإلفادات اليت حيملها

                                                           
 ،١٩٧٨: ط، عبد الرؤوف خملوف-د   الباقالين وكتابه إعجاز القرآن،)٢٧(

  - بتصرف- ٤٣٦ ،٤٣٥: بريوت   ص،منشورات دار مكتبة احلياة
 سليمان -د  مقاربة توصيفية جلمالية السرد اإلعجازي،  اخلطاب القرآين،)٢٨(

  .٦٩،٧٠:ص، ١٩٩٨ج، اجلزائر، .م.، دعشرايت



  
١٠٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 فالقصة املكتملة املغلقة ال تتكرر على مستوى القرآن الكرمي يف حني اًإذ
ا تساق يف غريما موضعميت القصة املفتوحة غري املكتسوهي ،ملة كذلك أل 

مفتوحة ألن جمال ظالهلا ال يتكامل يف وحدة قصصية مفردة إمنا يتم تكاملها 
  .  سور خمتلفة كقصة موسىمنباجتماع الوحدات السردية مجيعها 

ومن البديع املعجز أننا نلفي منطية مزدوجة ختص املعمار السردي 
ا بني قصة يوسف وبني قصة أصحاب الكهف، املكتمل املغلق، وذلك إذا قارن

تنشر سردها املفصل عن  . يف قصة يوسفيورِفنمط االكتمال س ...مثالً
وجود لسورة   وال، فهي القصة والسورة يف الوقت عينه،سرية يوسف 

 ألن ياكتمال آيِ هو يف قصة أهل الكهف على حني ،تشاطرها معمارها الفذ
  .أي ال القصة السورة برمتها ،مثل هذه القصص هي أبعاض سور

 من طرق التعليم  ذكر أن التكرار، يفوتنا ههنامما ال ينبغي أنو
 وقد قص القرآن الكرمي علينا أهم أخبار:القصص القرآين أداة للتربية«:النبيلة
فهي يف السياق القرآين أداة  ،مكررة  وسواء كانت القصص مفردة أو،املاضني
  .)٣٠(»ميثبت التعل« لقصص النبوي جاء بكثافة حىت كما أن تكرار ا،)٢٩(»تربية

 ،وكم يضفي التكرار على القصة القرآنية من مجال النظم وبراعته :النظم
 يف عدة صور  املعىن الواحد املتكلمأن يربز  هواالقتدار« ييوطفيقول عنه الس

ا منه على نظم الكالم وتركيبه على صياغة قوالب املعاين واألغراضاقتدار، 
ا يف خمرج اإلجياز فتارة يأيت به يف لفظ االستعارة وتارة يف صورة اإلرداف وحين

قال ابن أيب األصبع وعلى هذا أتت مجيع قصص القرآن .ومرة يف قالب احلقيقة

                                                           
  .١٠٨ :الشيخ حممد الغزايل، دار اهلدى، اجلزائر، ص لكرمي،احملاور اخلمسة للقرآن ا  )٢٩(
 حممد عثمان جنايت، دار الشروق، بريوت، -القرآن وعلم النفس، د ) ٣٠(

  .١٦٥ :، ص٢/١٩٨٥:ط



  
١٠٩  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

فإنك ترى القصة الواحدة اليت ال ختتلف معانيها تأيت يف صور خمتلفة وقوالب 
 وال بد أن جتد الفرق ،ضعني منهمن ألفاظ متعددة حىت ال تكاد تشتبه يف مو

٣١(ابني صورها ظاهر(،ا فهذا التلون يؤيت مثراته من حيث اإلدراك واإلمتاع مع، 
ا يسوق إليه ا إعجازين يف آياته نظم حيث إن اهللا تعاىل بي،ويؤدي الغاية للقارئ

 ألن ، ومنه يذرف الدموع،البصر والبصرية فيقع القارئ يف رحاب اخلشوع
امثريقدسي كما أن بناء النص القصصي ،ك بنظمه الرباين خاجلة النفسا حر 
يا يف الذات البشرية فيقشعر اجللد داللة على أمر عظيم حدث بأصواته تغري

ونظم القرآن ال يتفاوت ... « وعن الباقالين قوله .استوجب تلك االستجابات
 والفضل ،ثل األعلى بل له امل،يف شيء وال يتباين يف أمر، وال خيتل يف حال

ا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال ال ترى شيئً:  ويقول اخلطايب،)٣٢(»األسىن
ا أحسن تأليفًاأعذب من ألفاظه وال ترى نظم،من تشاكالًوا  وال أشد تالزم 

ا هي اليت تشهد هلا العقول أما املعاين فال خفاء على ذي عقل أو ،نظمه
فترقي ، )٣٣(»لى درجات الفضل من نعوا وصفاا أعالترقيأبواا وبالتقدم يف 

املعاين تنبئنا عنه القصة القرآنية حينما نستشعر تصوير املشهد لالبتالء الذي 
 وهوتصوير يوقفنا على مصري الصرب ،صيب بالضراءانتهى إليه أمر أيوب ملا أُ

 وأَيوب  سريع التناغم غري مصطنع، بنظم يف حروف العطف متآلف،وحالوته
نيماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن، ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس 

                                                           
  .٨٨ ،٨٧: ص،٢: ج،السيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن)٣١(
 :٥قاهرة، طالسيد أمحد صقر، دار املعارف، ال:  حتقيقالباقالين،  إعجاز القرآن،)٣٢(

  .٢٠٠: ص م،١٩٥٤
 دار العلم ،عفيف عبد الفتاح طبارة ، مع األنبياء يف القرآن الكرمي: عن نقالً)٣٣(

  .٢٥،٢٦:ص ٥: ط، بريوت،للماليني



  
١١٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ينابِدلْعى لكْرذا وندنع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآتو رض نم)٣٤( ،
 نراه يف ترمجة الضيق احلرج والتخمني يف نعمة  ذاك الذي،هذا املشهد وصنو

 كل هذا ،الولد الذي يرث النبوة ويسخرها يف املسرية اليت تقتفي أثر السلف
 : حيمل إجابة بارقة عقبت النداء املتضرع يف قوله،نشاهده يف تعبري منظوم

يخ تأَنداً ونِي فَرذَرال ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزونيارِثالْو ر، ا لَهنبجتفَاس 
ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا 

نيعاشا خوا لَنكَانباً وهرغَباً ور)٣٥(.  
 الفين، فالنظم  ولن تتأتى لنا متعة النظم إال بتملي التصوير:لتصويرا

ا وما أعظمهما حني جيتمعان يف القصة ا شرطيوالتصوير الفين يتالحقان تالحقً
وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماَءك  :وهل تشك إذا فكرت يف قوله تعاىل« .!القرآنية

 يقُضاُء والْم يضغي وعاُء أَقْلما سيلَىاَألوع توتاسو رميودداً  الْجعيلَ بقو 
نيممِ الظَّاللْقَول)رك الذي ترى وتسمع، )٣٦فتجلى لك منها اإلعجاز و، 

جع  إال ألمر ير،الفضيلة القاهرةوأنك مل جتد ما وجدت من املزية الظاهرة 
 وأن مل يعرض هلا احلسن والشرف إال من ،بعضبإىل ارتباط هذه الكلم بعضها 
الثالثة بالرابعة ؟ وهكذا إىل أن تستقر ا إىل آخرها  حيث القت األوىل بالثانية و

  . وحصل من جمموعها،ا بينهامموأن الفضل تناتج 
خذت من بني أخواا أُ إن شككت فتأمل، هل ترى لفظة منها حبيث لو

 »ابلعي«فردت ألدت من الفصاحة ما تؤديه وهي مكاا من اآلية ؟ قل وأُ
 ما قبلها وإىل ما بعدها وكذلك فاعترب واعتربها وحدها من غري أن تنظر إىل

                                                           
  .٨٤ ،٨٣ :تاني اآل، سورة األنبياء)٣٤(
  .٨٩،٩٠: اآليتان، سورة األنبياء)٣٥(
  .٤٤: سورة هود) ٣٦(



  
١١١  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

وديت  وكيف بالشك يف ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة يف أن ن،سائر ما يليها
 مث ،ا أيتها األرض حنوي؛يا دون أَي كان النداء بِنْ مث يف أَ،مرت مث أُ،األرض

أ نْ مث أَ،قال ابلعي املاءإضافة املاء إىل الكاف دون أن ينداء األتبع رض وأمها ر
 قيل وغيض املاء فجاء نْ مث أَ،ها كذلك مبا خيصهار السماء وأم نداَء،مبا هوشأا

 مث ، وقدرة قادر، الدالة على أنه مل يغض إال بأمر آمر»فُعل«الفعل على صيغة 
ذلك وتقريره بقوله تعاىلتأكيد  ا يقُضَألورمفائدة هذه األمور   ما هو مث ذكر
شرط   السفينة قبل الذكر كما هو مث إضمار،)٣٧(توت علَى الْجوديواس وهو

 أ فَترى ؛ قيل يف اخلامتة بقيل يف الفاحتة مث مقابلةُ،الفخامة والداللة على عظم الشأن
 وحتضرك عند تصورها هيبة ،لشيء من هذه اخلصائص اليت متلؤك باإلعجاز روعة

  وحروف،صوت مسموع للفظ من حيث هوا باحتيط بالنفس من أقطارها تعلقً
 ،)٣٨(»؟معاين األلفاظ من االتساق العجيبا بني م كل ذلك لو أ؟تتواىل يف النطق

ا ذلك النظم القرآين الرفيع خاصة  عجب ؟ إنه من أبرز دالئل اإلعجاز حقًوأي
مرتبط بتصوير أحداث قصصية كهذه القصة اليت جتعلنا نستوعب اية القوم  وهو
استكربوا وا  الذين عاثوا يف األرض فساد اخليبة وعاقبةَالطوفان ونتصور عظمةَزمن 

واجلرجاين ههنا يستدل على فخامة النظم وإعجازه عن طريق القصة ،ااستكبار 
  .!له اهتمام له من اجلدارة ما  وهو،القرآنية الفنية كهذا الذي نرى

لقرآنية يف وقد خضعت القصة ا«: ا عن هذا قول القائلوليس بعيد
 ، ملقتضى األغراض الدينية،موضوعها، ويف طريقة عرضها وإدارة حوادثها

                                                           
  .٤٤ من اآلية: سورة هود )٣٧(
 ،١٩٨١ بريوت ، دار املعرفة،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ل اإلعجاز، دالئ)٣٨(

  .٣٦،٣٧:ص



  
١١٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ولكن هذا اخلضوع الكامل .نةوظهرت آثار هذا اخلضوع يف مسات معي 
 مل مينع بروز اخلصائص الفنية ، ووفاؤها ذا الغرض متام الوفاء،للغرض الديين
  .)٣٩(»بري وهي التصوير السيما خصيصة القرآن الكربى يف التع،يف عرضها

من ههنا نصل إىل أن القصة القرآنية تتسامى يف منط اخلطاب القرآين إىل أعلى 
 حيث إن دواعي التصور والتأمل وإعمال الذهن حتضر بقوة عند القارئ ،الدرجات

إن التعبري القرآين يتناول « خبالف ما تستدعيه خطابات احلكمة أواألحكام أوالعقيدة
 ،تصوير املبدعة اليت يتناول ا مجيع املشاهد واملناظر اليت يعرضهاالقصة بريشة ال

 .ا قد مضىروى وال حادثً ال قصة ت،ا جيريا يقع ومشهدفتستحيل القصة حادثً
يف قوة العرض   لون يبدو:إن هذا التصوير يف مشاهد القصة ألوان :فاآلن نقول

يف رسم  لون يبدويف ختييل العواطف واالنفعاالت و واإلحياء ولون يبدو
 ولكن أحدها يربز يف بعض املواقف ،وليست هذه األلوان منفصلة. الشخصيات

 أما احلق فإن هذه اللمسات الفنية كلها . فيسمى بامسه،ويظهر على اللونني اآلخرين
  .)٤٠(»حه املقالح املثال ما ال يوضوهنا يوض. .ايف مشاهد القصص مجيع تبدو

واقع التصوير القصصي القرآين إذ هي رة متبصرة مل يعيد نظفمثل هذا احلكم
ا قياسا بالسياق املضموين يف موضوع مواقع متفاوتة يف التصوير من حيث شد

 ونعثر على هذه املزية جبالء يف القصة . جمتمعةة أن تلك املواقع الثالثمع ،القصة
 ألن موضوعها يتوارد يف سور كثرية من القرآن« املتكررة كقصة موسى
 إىل حمتوى يضيفها إما من حيث اإلفادة اإلخبارية اليت ،ويف كل مرة يتجدد

  .)٤١(»التخرجيات السابقة، وإما من حيث الشكل التعبريي الفين الذي ترد فيه

                                                           
  .١١٧: ص،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٣٩(
  .١٥٤: ص،نفسه )٤٠(
  .٧٣: ص، سليمان عشرايت-د  ، اخلطاب القرآين)٤١(



  
١١٣  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ … : سورة األعراف- أ
ب نونِي مملَفْتا خمأَلْقَى ابِئْسو كُمبر رأَم مجِلْتي أَعدَألع يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احلْو

هإِلَي هرجي...)٤٢( .  
يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجيناكُم من عدوكُم وواعدناكُم  : سورة طه- ب

  .)٤٣(يمنَألجانِب الطُّورِ ا
زِيدنكُم ولَئن َألإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم و : سورة إبراهيم- ج

يددذَابِي لَشإِنَّ ع متي ا، كَفَرف نمو متوا أَنكْفُرى إِنْ توسقَالَ ميعاً َألومضِ جر
يدمنِيٌّ حلَغ فَإِنَّ اللَّه)٤٤(.  

 ،اة يف العرض املكرر عجبح لتلك النصوص الثالثة جيد من الروعفاملتصفِّ
ما   وهو، وأساليب ثالثة لكنها موضوع واحد بوجوه ثالثة وسور ثالثفريد

 كل ذلك ،عاناه موسى من بين إسرائيل لتطاوهلم وتناقضهم وإخالفهم الوعد
املعترب وبعد لون العرض واإلحياء خبيالناة ماثلة نعيشها نتصوره يف حركة حي 

 ، اليت تتراوح بني التظاهر بالصالح مث الفسادتكشف تلك الصفات النفسية
كل .. . وبني الدعوة إىل التوحيد مث النكوص،وبني احلبور بالنعمة مث تكذيبها

  .أخيه هارون لنا من خالل قراءتنا خلطاب موسى وبين إسرائيل ويتجلّىذلك 
لكننا باعتبار بروز لون تصويري يف بعض املواقف وظهوره على اللونني 

 يربز موقف على حنيإىل لون رسم الشخصيات، ) أ(النص  نعزواآلخرين 
 ومل يكن كذلك إال بعد ما القاه ، للزعيم املندفع العصيب املزاجمنوذجاموسى 

من بين إسرائيل من عتن،إذ جاءهم بشري ا إياهم للتوحيد بعد أن جنوا من ا داعي
  .فرعون وأعزهم تعاىل باحلرية ملا صربوا

                                                           
  .١٥٠: جزء من اآلية، سورة األعراف)٤٢(
  .٨٠: جزء من اآلية، سورة طه)٤٣(
  .٨ ،٧: اآليتان، سورة إبراهيم)٤٤(



  
١١٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ليلحق بالسابق ألن قصة موسى يف سورة طه تبدأ من ) ب(مث يأيت النص 
 مما يؤدي إىل قوة يف العرض والنظم ، وهذاحيث تنتهي يف سورة األعراف

) ب(بني السورتني واختالف طفيف يف السياق والزمن حيث إن النص البتعاد 
ذكرى لبين إسرائيل ) ب(يف احلوادث كما أن النص ) أ( النص عنا يأيت متأخر

 وأما لون ، والسلوىاة من فرعون وإنعام اهللا عليهم بالسالمة وإرزاقهم املنبالنج
، ألننا نشتم فيه )ج(من شأن النص األخري  ختييل العواطف واالنفعاالت فهو

ومما ،ا وجحدوا بأنعم اهللارائحة التكرار امللح على بين إسرائيل فقد ضلوا كثري 
مث التذكري على  »لقد«) ب(خلطاب التأكيد يف ا  هوإىل الوقوف طويالً يدعو

 القارئ وههنا تتجاذب املشاعر بني النماذج اإلنسانية الغابرة وبني ،صيغة املاضي
إذ يتخيل مستحضرا ونراها يف موسى وكله عطف ا الصور املتالمحة احلانية أحيان

 خر بفعلا أُ أحياناملُعتمة والصور الصاخبة ،واستهداء وحرص على بين إسرائيل
  .من لدن قومهاالستهزاء والكفران والصد 

فالقصص القرآين استعراضفين حيث يصل ، مصدره القرآن الكرمي قدسي 
وقد الحظنا من قبل أن التعبري القرآين  «إلينا ونصل إليه بأداة تعبريية هي التصوير

 بل .ف بني الغرض الديين والغرض الفين فيما يعرضه من الصور واملشاهديؤلِّ
 فيخاطب حاسة ،نا أنه جيعل اجلمال الفين أداة مقصودة للتأثري الوجداينالحظ

  .)٤٥(» بلغة اجلمال الفنية،الوجدان الدينية
يدعوهم إىل اإلميان وتوحيد  موقف موسى من بين إسرائيل وهوإنّ ا وحقً
ك فينا اإلحساس مبشاعر التلطف واحلرص والرمحة النابعة من إنسان اهللا تعاىل حير
 إذ تكرار ذلك املوقف يف منازل متعددة دعوة إىل الوقوف أمام ،ري لغريهحيب اخل

 فقد بلغ األسلوب« اا منتبهمسحور اجلمال البديع الذي يأخذ باللب فيغدو
                                                           

  .١١٧: ص،سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٤٥(



  
١١٥  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 !!إعجاز من اهللا تعاىل وكيف ال وهو، )٤٦(»ن الصور ذروة الفالقرآين يف جمال
اهتم «رتقاء فلقدكما نشاهده يف القصة القرآنية على وجه اخلصوص واال

الفين بتحديد جوانب الصورة يف املشهد الروائي، فعرض علينا حركة التعبري 
 منها إىل صورة رظَن ي كوةً القارئ ترك العقلَه ولكن،أثر احلدث الشخصية أو

 ،حركة الشخصية الذي يكمن يف صورة احلدث أو) بفتح الراء(الوعي املدرك 
ء  ونلمس ذلك اإلحيا،)٤٧(»عيش القارئ يف غمراأعين متعة االستيحاء اليت ي

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ  الذي يشد القارئ يف قوله تعاىل
كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي وتذْكريِي بِآيات اللَّه فَعلَى اللَّه توكَّلْت فَأَجمعوا 

 ،م وشركَاَءكُم ثُم ال يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي وال تنظرونأَمركُ
 علَى اللَّه وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الَّفَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِ

نيملسالْم ،جفَن وها فَكَذَّبقْنأَغْرو فالئخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف هعم نمو اهني
ذَرِيننةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَاننوا بِآياتكَذَّب ينالَّذ)٤٨(.  

ومضمونه   ههنا منبع اإلحياء إذ سيتطلع القارئ والسامع إىل املتلو»اتل «ففعل
 ،ا إال باالنسياق وراء السرد القصصيات لن جيد هلا جوابفتستثريه جمموعة استفهام

دوا اهللا تعاىل ويسلكوا إىل أوامر النبوة حيث جييبه نداء نوح إىل قومه كي يوح
ا  حيوههنا تتفاعل الصورة تفاعالً] فكذبوه[مسلك االتباع والطاعة، ولكنهم تولوا 

هم اهلالك والزوال؛ ت ايتفنراهم أعرضوا عنه وأخذم العزة بالعصيان حىت كان
غرقوا بالطوفان وجنا نوح  على التكذيب إذ أُاً غارقة يف محأة اهلول تكون ردصورةٌ

                                                           
 ، أنور اجلندي، خصائص األدب العريب يف مواجهة نظريات النقد األديب احلديث)٤٦(

  .١٣٠: ص١٩٨٥ ،٢ : ط، بريوت،دار الكتاب اللبناين
 خالد أمحد -د  منهجها وأسس بنائها،  اجلانب الفين يف القصة القرآنية،)٤٧(

  .٢٤٢ : ص دار الشهاب، باتنة، اجلزائر،أبوجندي،
  .٧٣ : إىل٧١: من: اآليات،سورة يونس )٤٨(



  
١١٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

م قابلوا أمر اهللا تعاىل باالنصياع فكانوا خلفاء له بالذكر واحلمد والصربوأنصاره أل.  
االهتمام بالسرد يف القصة الفنية، يأيت على رأس « الشائع أن: السرد

ي من ناحية وبني  أواملتلق والقارئِمات، ألنه األداة والوساطة بني الكاتبِسلَّامل
القصة، حكاية هجمن ناحية أخرى، وخباصة إذا  التعبري فيها والسامعِوأَو 

ا ما  فكثري.تراجعت األحداث والشخصيات وغريها من العناصر الفنية املصطنعة
لى مسرح القصة، لظرف فين ينحسر نشاط هذه العناصر املصطنعة من ع

قد يتدخل السرد   أو،فيتدخل السرد لتأدية دور هذه العناصر يف تكملة احلكاية
جبانب احلدث أوالشخصية لكي يكشف غامضا من جوانب البيئة، ا أوينري جانب

لضرورة فنية بعينها، وهذا ما اصطلح عليه الباحثون يف النشاط الروائي 
 يف  وهذه املسلمة ضروريةٌ،)٤٩(»فيات الفنية اخلاصةباملعلومات العامة، واخلل«

ها حتدث بقوة حني يعجز الكاتب عن الفن القصصي األديب، وضرورت
ا اآلليات الفنية وقلما تسلم كلها االستحواذ الكلي على قصته فريوح مصطنع

 السرد ا عن نظام تكاملي ينتج عن تالحمِ وسيظل القاص باحثً،من النقص
 ألا ،تها، لكن هذا ينتفي وجوده داخل القصة القرآنيةهم الفنية م العناصروأداِء

والسرد أنواع خمتلفة منها السرد املتنوع « . تعالت عزته كاملٍ غينٍخطاب
 وهوالسرد ، والثالث الذايت مث النوع األخري، والسرد املشارك،»الكلي العلم«

يات قصته  وهذا تصنيف خيص القاص من حيث سرده جلزئ،)٥٠(»ياملزج
 أي »اا مشاركًسرد«  ويكون،»السرد املتنوع« ؛ أيورواية مجيع خفاياها
 يف قصة »البخالء«تناظرين كما فعل اجلاحظ يف كتاب اجتماع مشاركني م

 يعىن الذي »السرد الذايت« مث »الكندي« و»معبد«الرسائل املتبادلة بني 
 حيث »اإلمجايل«أو »السرد املزجي«هناك  و،باالستبطان الداخلي للشخصية

                                                           
  .٢٣٧: ص، خالد أمحد أبوجندي- د ، اجلانب الفين يف القصة القرآنية)٤٩(
  .٢٣٧: ص،املرجع نفسه )٥٠(



  
١١٧  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

اص الطيب صاحل يف ا فعل القص كم، السابقةالثالثةميزج الكاتب بني األمناط 
 ، وهذا سرد شاع يف القصة الفنية احلديثة»موسم اهلجرة إىل الشمال«قصة 

 كضمري الغائب وضمري ،مبقياس الضمائروهناك تصنيف لألشكال السردية 
رد باعتبار الزمن إىل السرد التابع  وكذا تقسيم الس،املتكلم وضمري املخاطب

  .والسرد املتقدم والسرد اآلين والسرد املدرج
سنخلص واحلال هذه، إىل ضبط مفهوم السرد من حيث هوسرد قصصي 

 »السرد الكلي العلم«طلق عليه ة القرآنية، ذلك الذي أُإعجازي تنفرد به القص
اد أن أى النقَّ يف حني ر،زهـحىت يتميز عن غريه من أنواع السرود ويتن
جزئيات قصته، اص كل شيء عنيصطلحوا على النوع الذي يعلم فيه القص 

اص ات القص ليتناسب مع إمكان،السرد املتنوع: إىل اسم آخر هو فاهتدوا
فإن الساردين «  ضري يف ذلك  وال،)٥١(»الواقعية ومداركه املمكنة احملدودة

قد شاع و .ئر الثالثة استعماالً بالتأرجح بني هذه الضما،احمكوم عليهم سلفً
 السري -ليلة و ألف ليلة -دمنة وكليلة (يف بعض أشكال السرد القدمية 

لكن السردانية احلديثة بدأت و -ضمري الغائب، بوجه عام ) الشعبية العربية
ذا التقليد الرتيب فأنشأت تتخلص منه شيئًتضيق ذرع ا جبنوحها إىل ا فشيئًا

وواضح أن ... ا آخرضمري املخاطب طوروا  طوراصطناع ضمري املتكلم
 ، من التقاليد العريقة يف تاريخ األسلوبية العربية،االنتقال من ضمري إىل ضمري

جسا القرآن يف مجلة من السور واخلصائص حبيث كنا نلفيه دها خصوص
هذا و .مثالً) اإلسراءوسورة الفاحتة (ا ينتقل من الغياب إىل املتكلم خصوص

  .)٥٢(»د مجالية نسجية عجيبةوك األسلويب جيسالسل

                                                           
  -صرفبت - ٢٣٨: خالد أمحد أبوجندي، ص-اجلانب الفين يف القصة القرآنية، د  )٥١(
  ،»زقاق املدق«واية  حتليل اخلطاب السردي معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لر)٥٢(

  .١٩٤: ص،١٩٩٥ اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، عبد امللك مرتاض-د 



  
١١٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 فإنه ،من كل ما سلف عن السرد ومهما تنوعت طرائق البحث فيه وعنه
 خاصة يف ذلك العرض القصصي ،صصي خيضع لطريقة التصوير الفينقسرد 

ا تلك املشاعر  متصورخياله فيعمل القارئالقرآين حني يشد اخلطاب لب 
ظم اللغوي واإلخبار السردي الذين يفعالن  عن النواحلركات غري مستغنٍ

 يونس لَمن وإِنَّ :التأثري املكني، قال تعاىلفعلهما يف النفس باإلبالغ املتني و
نيلسرالْم،ونحشالْم إِلَى الْفُلْك قإِذْ أَب  ،اهفَسنيضحدالْم نفَكَانَ م م، هقَمفَالْت 

يملم وهو وتالْح ،نيحبسالْم نكَانَ م هال أَنمِ ، فَلَووإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف
وأَرسلْناه إِلَى .  وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطنيٍ.فَنبذْناه بِالْعراِء وهو سقيم. يبعثُونَ

ونَمزِيدي أَو أَلْف ئَة .توا فَمننيٍفَآمإِلَى ح ماهنع)فالسرد ههنا يبدأ ،)٥٣  بإعالن
 فهذا واحد ،صغأ أي يا أيها القارئ الكرمي ،الغرض الديينورسالية يونس وه
 فالدعوة إىل التوحيد ستقص عليك حمنته مع قومه الذين ،من أولئك املرسلني
كفروا بدعوته ففرإىل أن لة  ال حما،ههنا القارئ مدفوعو ،ا النجاة منهم طالب

 ،يبحث عن مصري الفرار الذي مل يكن جناة بل كان أدهى من إنكار قومه
 إذ ،لقي يف البحر، فالتقمه احلوت ولكن أُ، الفلكبقُوا يففلم يكن من الذين 

لعل و ،التقام احلوت إياه إىل حمنة هي حمن مركبة قامتة فمن حمنة اإلنكار
 التشويق  جذوةَ املعجزد السردد حيث يوقشاه أمام املُجلالً واملصاب يبد

 ، يف ذهنه اية أشد من احملن السابقةلَرمبا متثَّو ،أمام القارئ حىت يصطلي ا
وسط بطن احلوت وكأنه يف سعة احملاريب  ولكن املفاجأة تكون غريبة فه

ارئ إىل مىت هنا يتساءل القو فعالقته به تعاىل هي املنجاة احلقيقية ،يذكر ربه
ى قَلْ إذ ذاك تربز املفاجأة في!؟ما يكون املصريو؟ للبث هناكيدوم ذلك ا

                                                           
  .١٤٨: إىل١٣٩: من: اآليات، سورة الصافات)٥٣(



  
١١٩  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

لد والدة جديدة كأنه وو ،ا يف أعظم ابتالء إمياينا فائزبيونس يف الشاطئ ساملً
عواقبه الطيبة فاحتمى بشجرة من وا حياة قد نشأت على مضض الصرب هلُّكُ

تنفد، مث إن يونس ا يف ذلك من عربة يف الرعاية اإلهلية اليت الم ل،يقطني
  . جمددايستعيد دعوته 

فكل تلك املشاهد بأزمنتها وأمكنتها وشروطها الفنية األخرى تتكشف يف 
قليل من الكلمات املتساوقة قد سردت سردا منظوماحلياة فخت فيه حركةُا ن 

التصوير هواألداة املفضلة يف أسلوب « ر، إذتصورى وي ي واقعاًفاستحالت القصةُ
 وعن ،فهويعرب بالصورة احملسة املتخيلة عن املعىن الذهين  واحلالة النفسية. لقرآنا

  .)٥٤(» وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية، واملشهد املنظور،احلادث احملسوس
  التصوير إذ هو:فنص القصة القرآنية يتكون من جانبني متالزمني ومها

 واملعىن أي املضمون أوتلك ،االشكل أي اللغة مببانيها وخصائصها وفنيا
  .احلقيقة اليت يقوم ا احلدث أواملوقف أوالشعور

ومنه فإن النص القصصي القرآين جمموع عناصر عديدة متلونة متشابكة 
فهوتصوير باللون، وتصوير باحلركة، « متجانسة تنضوي حتت التصوير واملعىن

ا ما وكثري. اللون يف التمثيلوتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام 
 السياق، اموسيقيشترك الوصف، واحلوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، و

 والفكر ، واحلس واخليال،يف إبراز صورة من الصور، تتمالها العني واألذن
 وهكذا فإن التصوير تتعدد وجوهه فتتنوع بني ما حتتاج إليه العني ،)٥٥(»والوجدان
  . وبني ما يتراءى للعني اردة أوالبصرية،بحث عنه العقل والقلب وبني ما ي،واألذن

                                                           
  .٣٢: ص،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٥٤(
  .٣٣:ص ،نفسه )٥٥(



  
١٢٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وبتكامل تلك العناصر تتم الفائدة من التصوير، ولعل تكامل العني واألذن 
تكامل الوصف واحلوار بالنظر إىل كالم اهللا  باعتبار املتلقي القارئ املشاهد هو

بالنص القصصي الذي تعاىل، ولن يقع التجاوب بني اهللا تعاىل واملخاطب إال 
حي منتزع ر وهوتصوي... «تكاملت أجزاؤه بني جرس الكلمات، ونغم العبارات
قاس األبعاد فيه  تصوير ت.من عامل األحياء، ال ألوان جمردة وخطوط جامدة

آدمية رسم وهي تتفاعل يف نفوسواملسافات، باملشاعر والوجدانات، فاملعاين ت 
  .)٥٦(»ع عليها احلياةيف مشاهد من الطبيعة ختل حية أو

تصوير يي األفراد  يف النفس القارئة فيدعها حتيا مع القصة وتتهادى إىل متلِّشع
الذي نفخ   ألن نص القصة القرآنية كالم احلي تعاىل فهو،واجلماعات واألحداث

 ومنه فإن التصوير الفين يف القصة ،روح البقاء يف النص القرآين ال يزول وال حيول
 من ،عبأ حباجة القارئ إىل تدبر العربة واملعاين بفحواها املراد من الغرضالقرآنية ي

إِذ انبعثَ . كَذَّبت ثَمود بِطَغواها:  فقال تعاىل،أجل ذلك تأيت يف أمسى حللها
 فَدمدم علَيهِم فَكَذَّبوه فَعقَروها. فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها. أَشقَاها
باراهوفَس بِهِمبِذَن ما.هاهقْبع افخال يو )قصة قرآنية وجيزة تصف لنا ؛)٥٧ 

 مث يدعوهم ،تكذيب القوم نبيهم والسخرية منه واإلعراض عن أوامره ورسالته
، تلك  كي يقفوا عند حدود الطاعة فيتركوا الناقة وشأا كما أمر صاحلجمددا

 فكان وعلواا  إال أم صدوا عما أمر فعقروا الناقة عناد،الدعوة حبوار متلطف حليم
  .خري مكر من اهللا تعاظمت جربوته وسوء املصري وباالً

معىن و ألنه مجع بني تصوير مجيل ،نص من الوجازة بأعلى مشوخ فين
 مجعت من  أفئدتنا ملاحباتتدغدغ و كالمها حياة تدب أمام أعيننا ،أمجل

                                                           
  .٣٣: ص،سيد قطب ،التصوير الفين يف القرآن الكرمي) ٥٦(
  .١٥: إىل١١: من: اآليات، سورة الشمس)٥٧(



  
١٢١  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

حس النظم البديع يف كلمات موجزات ذات نغم أصيل ومعان تربطنا 
  .بعقيدة التوحيد املتناهية يف القداسة

 منه والغرض ،تكذيب الرساالت إنه عرض قصصي يبدأ بإبراز املضمون وهو
سرد جيعلنا نستحضر الوقائع واملواقف املتناقضة بني طاعة أمر اهللا تعاىل   وهو،العتبارا

 أن بناء النص ، معراض عنها ونتصور بأذهاننا تلك املعاين فيطول بنا زمن العربةواإلع
 دقيق الصنعة خفيف الظل تتهافت  حوارالوصف  مث يتلو،مكثف النظم شديد سبكه

روح القارئ حنوتتبع أحداثه ضمن جدل يتأزم بعقر الناقة وينتهي بتالشي الكر ب
 اندست حتته  مشوالً- وما أقصره -ت النص كثافة مشل...وضياعه يف أنقاض اخلسارة

  .كل العناصر الفنية والعناصر املعنوية فلم يبق منها إال اإلشارة يف ظاهر املبىن
 اليت هي قوالب ما ،إذا أردنا متديد القصة جئنا بأضعاف مبناهاو

ما مألناه من مسافات ختطاها اخلطاب واستنبطناه من حبثنا عن التفاصيل 
وهي مسافات مليئة بأجوبة عن أسئلة املكان ... غري مقصودةالقرآين ألا 

خصائص الشخصيات وثنايا أخرى عن طبائع القوم واملصري وحيثيات البيئة و
 ،الذكر احلكيم ويتل وهوالعالقة هذه اليت جتمع القارئ بالقصة و .النفسية

مبثابة مثال للغرض الديين الذي إليه قصد القصص القرآين حىت يكون إشراك 
القارئ يف تلك املسافات احملذوفخطاب إعجاز فين خيلع على ها موطن 

األداة وإن التصوير ه« :الذي عنيناه حينما قلناوهذا هو« النص مجالية رائقة
ال فلتة تقع حيثما اتفق و ،حلية أسلوبو فليس ه»املفضلة يف أسلوب القرآن

 يفنت ،ة معينة وطريق، وخصيصة شاملة،خطة موحدةومذهب مقرر،  وإمنا ه
لكنها ترجع يف النهاية إىل و ،يف أوضاع خمتلفةو ، بطرائق شىتاستعماهلايف 

  .)٥٨(» قاعدة التصوير؛هذه القاعدة الكبرية
                                                           

  .٣٣:ص ،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٥٨(



  
١٢٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ذلك أن خصائص التصوير الفين هذه تتفق وخصائص اإلعجاز الفين يف القصة 
العليم   فهو هي نفسها مشولية ذات اهللا تعاىل، يف اخلطاب الديين لشمولية،القرآنية

ا ا حميطًا مطلقًبكل شيء علم…اخلطاب القصصي بني ومن تلك اإلحاطة مجع 
وأحداث ذلك .املكانه بالعربة لألحداث الالحقة يف الزمان وأحداث ماضية وإحياؤ 

شأنها ستعرا تنطلق من  ، الستجاشة النفس البشرية بفنيات قصصية متعاليةضأل 
نص ديين املعجز كل جانب، حيث إن النص القصصي  الغرض الديين الذي يعلو

مقروء  يقَتربيسايرهار يف حياة القارئ و بل ويؤثِّ،ؤجر عليه به إىل اهللا تعاىل وي .  
نسج   وليست أسطورة أو،والقصة القرآنية حقيقة واقعة غري غريبة

ه القصة  هي إال قصة فنية معجزة حتمل من العناصر الفنية ما قد حتملإنْ...خيال
 عن تلك اليت نراها يف تنمازن عناصرها الفنية اإلعجازية أ يف حني ،الفنية البشرية

  ... ألنه شتان ما بني القرآن الكرمي وآداب البشرية وفنوا،القصة الفنية البشرية

  ):السردي االبتعاض( ه يف السردية القرآنيةاحلذف واالقتصاد وإعجازمبدأُ 
ا النمط من التركيب اللغوي البديع وميكن أن نسميه إنه حلري أن نتأمل هذ

السردي، ونقصد به اكتفاَءاالبتعاض السرد القرآين مبا يفي بالغرض الديين ولفظ  
ا، فحينما نقف ما عداه، إذ تتفرد القصة الفنية القرآنية جبمعها حسنتني فنيتني مع

 القرآين لشأن عظيم با ابتعضه اخلطاا معينا واقععلى حمذوف لغوي نتصور حدثً
 اليت ن تلك الثنايا املشهديةَإ مث. وغ بالغرض الديين إىل أكمل وجوهههدفه البل

 للقارئ فهي مدعاة لتأمله واستقطابه حىت يشارك يف تتخلل بناء القصة متروكةٌ
 ؛ وهذا هو وجدانيةً من ذكرها مشاركةًصنع تلك األحداث اليت خلت القصةُ

ا  حيث صار احلذف ذكر،ة احلذف يف اخلطاب القرآيناملراد األمسى من شريع
واإلجياز باحلذف منتشر يف القرآن الكرمي عامة، إذ ينشطر قسمني  .بقراءة القارئ

ن دون القصص القرآين كقوله تعاىلا خيص التركيب اللغوي يف مواضع مقسم: 



  
١٢٣  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

م إِلَى اللَّه وبتي هحاً فَإِناللَ صمعو ابت نماباًوت)فحذف املوصوف وتقديره ،)٥٩ 
ا بالتركيب اللغوي ضمن املشاهد القصصية وهوالذي نعنيه ا مرهونا ثاني وقسم،]عمالً[

وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه  : كقوله تعاىل يف قصة يوسف،بالسردية االبتعاضية
الْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفِْسي فَلَمننيلأَم نيكا منيلَد مو)٦٠(،فحذف السرد الرسول  ذهاب 
مجل تتصور كحدث متجاوز حىت ،ه إىل امللكه مث جميئَإىل يوسف بالسجن وإخراج 
 يف ؛ا وذا جيمع اخلطاب القرآين بني إجيازين معجزين مع،نرى يوسف يكلم امللك

اإلجيازين كليهما- رأينا  كما- القصصي اليوسفي الوقت الذي جيمع فيه املشهد .  
 عند وجود ،يكون حبذف شيء من العبارة ال خيل بالفهم«واإلجياز باحلذف 

 وذلك احملذوف إما أن يكون . أومعنوية،ما يدل على احملذوف من قرينة لفظية
ا أوجواب ا صفة أوشرطًامس ا أوا موصوفًامس ا إليه أوا مضافًا أوامسا مضافًا أوامسحرفً

 ومهما يكن فإن العربية توسم مبثل هذا الضرب البالغي ،)٦١( ...لةشرط أومج
  .» )٦٢()البالغة اإلجياز (:قال أكثم بن صيفي خطيب العرب« الرائع ولذلك

ح حقيقة اإلجياز وعالقته بالطول والقصر يف قوله وأما اجلاحظ فيوض
الكالم   وقد يكون الباب من،واإلجياز ليس يعين به قلة عدد احلروف واللفظ«

إمنا ينبغي و ،من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك اإلطالة
يكتفي يف اإلفهام وهو درداليو ،ا إلغالقهيكون سبب له أن حيذف بقدر ما ال

  .)٦٣(»اخلطلو فما فضل عن املقدار فه،بشطره
                                                           

  .٧١: اآلية، سورة الفرقان)٥٩(
  .٥٤: اآلية، سورة يوسف)٦٠(
 ، مصر،ة الكربىالسيد املرحوم أمحد اهلامشي، املكتبة التجاري  جواهر البالغة،)٦١(

  .٢٢٤،٢٢٥:  ص١٢/١٩٦٠:ط
  .٢٢٥: ص، املرجع نفسه)٦٢(
  ٩١.:، ص١:، ج٣/١٩٦٩:ط اجلاحظ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، احليوان، )٦٣(



  
١٢٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وحري بنا ههنا أن نقف على قصة احلذف اليت مألت كتب النحاة 
ا يف أساليب القرآن ص نوع حيث إن الزركشي خص، البالغينيوشغلت مباحث

ويقع الكالم يف احلذف « :وفنونه البليغة أوهلا التأكيد وثانيها احلذف، إذ يقول
 مث يف ، مث يف شروطه، مث يف أدلته، ويف أسبابه، يف فائدته:من مخسة أوجه

ستنباط الذهن فمن الفوائد التفخيم واإلعظام وزيادة لذة بسبب ا.. .أقسامه
 كان االلتذاذ به أشد وأحسن ،للمحذوف وكلما كان الشعور باحملذوف أعسر
ومنها طلب اإلجياز واالختصار .. .ومنها زيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذلك

وعن .. . ومنها موقعه يف النفس يف موقفه على الذكر،والتشجيع على الكالم
ن العبث ومنها التنبيه على أن الزمان األسباب فمنها جمرد االختصار واالحتراز ع

 ، وأن االشتغال بذكره يفضي إىل تفويت املهم،تيان باحملذوفإليتقاصر عن ا
 وباب ، اهللا اهللا، والطريق الطريق،إياك والشر:  حنو،وهذه هي فائدة باب التحذير

 قْياهاناقَةَ اللَّه وس وقد اجتمعتا يف قوله تعاىل،لزوم أمر حيمد به اإلغراء هو
 إغراء بتقدير الزموا  سقْياها و،على التحذير أي احذروا ناقة اهللا فال تقربوها

ما ، )٦٤(فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم ومنه...  ومنها التفخيم واإلعظام،ناقة اهللا
 وهذا من باب االختصار ومن جوامع : قال الزخمشري،ال يعلم كنهه إال اهللا

  ...  املتحملة مع قلتها للمعاين الكثرية  ومنها التخفيفالكلم
الدليل تارة و ،ملا كان احلذف الجيوز إال لدليل احتيج إىل ذكر دليلهو

 أن يدل عليه : فمنها،تارة على حمذوف معنيويدل على حمذوف مطلق  
:  كقوله تعاىل، إال بتقدير حمذوفالعقل حيث تستحيل صحة الكالم عقالً

ِأَلاسةَويالْقَر )تكلم األمكنة إال معجزة فإنه يستحيل عقالً،)٦٥ ...  
                                                           

  .٧٨من اآلية : سورة طه) ٦٤(
  .٨٢من اآلية : سورة يوسف) ٦٥(



  
١٢٥  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 إما من ، فمنها أن تكون يف املذكور داللة على احملذوف؛وعن شروطه
  فيصري اللفظ خمالًّ،لفظه أومن سياقه وإال مل يتمكن من معرفته

 ، فاملقالية قد حتصل من إعراب اللفظ،وتلك الداللة مقالية وحالية...بالفهم
 واحلالية قد ، فيعلم أنه ال بد له من ناصب،اذلك كما إذا كان منصوبو

العلْحتصل من النظر إىل املعىن والنظر م.  
 ،وأما أقسام احلذف فهي االقتطاع واالكتفاء وقسم يسمى الضمري والتمثيل

يف احلقيقة ألحدمها واخلامس أن يقتضي  الرابع أن يستدل بالفعل لشيئني وهو
ر شيئان مث يعود الضمري إىل كَذْ فيقتصر على أحدمها والسادس أن يالكالم شيئني

أحدمها دون اآلخر والسابع احلذف املقابلي والثامن االختزال ويكون يف االسم 
  .)٦٦(أوالفعل أواحلرف

ومن ههنا فإن القرآن الكرمي حفل بشيوع هذا األسلوب االبتعاضي 
عرض املعىن إذ جيعل من الذي يطبع خطاب اهللا تعاىل بطابع التلون يف 

ا يفقه املدلوالت بإعمال ذهنه وذكائه وضبط قواعد اللغة القارئ متلقي
العربية فيستحضر بعض األجزاء املشهدية اليت قد أصاا احلذف بعدول اهللا 

ا بال  ذَ شأواًتعاىل عن ذكرها ألا معلومة وهي حمذوفة وليست تبلغُ
إمنا حيسن احلذف لقوة  «اجينذكر، ويف كل ذلك يقول حازم القرطفت

الداللة عليه أويقصد به تعديد أشياء فيكون يف تعدادها طول وسآمة 
فيحذف ويكتفي بداللة احلال وتترك النفس جتول يف األشياء املكتفى باحلال 

ا التعجب والتهويل عن ذكرها قال وهلذا القصد يؤثر يف املواضع اليت ي راد
                                                           

 : تح،كشي الربهان يف علوم القرآن، اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزر)٦٦(
 من ،٣: ج٢/١٩٧٢: ط، دار املعرفة، بريوت،الفضل إبراهيم حممد أبو

  - بتصرف  -  ١٣٤: إىل ص١٠٤:ص



  
١٢٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

حتى إِذَا جاُءوها فُتحت  ،ف أهل اجلنةعلى النفوس ومنه قوله يف وص
فحذف اجلواب إذ كان وصف ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ، )٦٧(أَبوابها
 على ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه  فجعل احلذف دليالً، يتناهىال

ولَو  :وتركت النفوس تقدر ما شاءته وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك وكذا قوله
  .)٦٩(»ا ال تكاد حتيط به العبارةا فظيع أي لرأيت أمر،)٦٨( إِذْ وقفُوا علَى النارِترى

ذكر معجز  وجيزي عنه فهو باملراد يعىنإذا كان االبتعاض السردي و
مييألنه قد حيذف اللفظ من املشهد القصصي يف ،ه تعاىل عن غريهز خطاب 

إن أردت أن و «ىن أويغيبمواطن متعددة ويتقارب من دون أن خييب املع
ا هلذا األصل أعين وجوب أن تسقط املفعول لتتوفر العناية على تزداد تبيين

ولَما ورد ماَء : ال يدخلها شوب فانظر إىل قوله تعاىلوإثبات الفعل لفاعله 
ام ونِهِمد نم دجوقُونَ وساسِ يالن نةً مأُم هلَيع دجو نيدقَالَ م انذُودنِ تيأَتر

كَبِري خيا شونأَباُء وعالر ردصى يتي حقسا ال نا قَالَتكُمطْبا خا.  ممقَى لَهفَس 
ففيها حذف مفعول يف أربعة مواضع إذ املعىن ، )٧٠(ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ

 وامرأتني تذودان مواشيهمووجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أ
   .)٧١(». ال نسقي غنمنا فسقى هلما غنمهماقالتاوغنمهما 
 اليت ،ن مباحث سيد قطب يف اخلصائص الفنية العامة للقصة القرآنيةوع

تلك « يتحقق ا الغرض الديين ضمن أمناط للعرض القصصي الفين معلومة منها
                                                           

  .٧١من اآلية : سورة الزمر) ٦٧(
  .٢٧من اآلية : سورة األنعام) ٦٨(
  .٥٧: ص،٢: ج،السيوطي ، اإلتقان يف علوم القرآن)٦٩(
  .٢٤-٢٣: سورة القصص )٧٠(
  .١٢٤: ص،هر اجلرجاينعبد القا ، دالئل اإلعجاز)٧١(



  
١٢٧  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 مما ، املناظر»قص«و اليت يتركها تقسيم املشاهد ،الفجوات بني املشهد واملشهد
 ويف السينما احلديثة انتقال احللقة حبيث ،يؤديه يف املسرح احلديث إنزال الستار

 ويستمتع بإقامة القنطرة ،تترك بني كل مشهدين أوحلقتني فجوة ميلؤها اخليال
 الذي نشاهده اآلن يف قوله كذاك، )٧٢(»بني املشهد السابق واملشهد الالحق

مرأَت عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محرراً فَتقَبلْ إِذْ قَالَت ا :تعاىل
ي إِننميملالْع يعمالس تأَن ك اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعضا وفَلَم 

وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِك ثَى ُألنأَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَا
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً . وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ

ع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَهو ميرا مقاً قَالَ يا رِزهدن
  ، )٧٣(أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ

تلك املساحات احلدثية والزمنية اليت تتخلل  يف هذا النموذج نعثر على
اخليال  االستحضار فيغدو حيث تعطي للذهن البشري حرية االدكار و،املشاهد

اخلصيب صانعا األزمنة املتخطاة بني مرحلة ا تلك املناظر املتروكة ومسترجع
 ، مث بني اإلنبات والكفالة،بني التسمية والقبولواحلمل والوضع والنذر 

فاخلطاب القصصي املعجز يطوي بعض الدقائق كمدة احلمل وظروفها مل يعبأ 
 مث إا غري عالقة بالغرض - أصالة -حبذفها من اآلية ا اهللا تعاىل ألا معلومة 

ن التغاضي عن تصوير ما وقع بني تسمية ابنة عمران البنتها وحيثيات إ ،الديين
ذي  ،وفق نظام سردي اقتصادي  يسري،ذلك وبني القبول احلسن ومتام النعمة

 ومنه فإن ،)٧٤(»وجيزة  الزمن يف مسافات سرديةمراحلقدرة على استيعاب 
                                                           

  .١٥٢: ص،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٧٢(
  .٣٧ إىل ٣٥: سورة آل عمران) ٧٣(
  .١١٨ :ص،  سليمان عشرايت. د ،خلطاب القرآين ا)٧٤(



  
١٢٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 ولعل ذلك سبب من أسباب ،االقتصاد البالغي شديد الصلة بتقنية السرد الزمين
استهالل القصص القرآين بأدوات زمنية ظرفية حتيل على أحداث معينة كقصة 

إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ : يف قوله تعاىل) إذْ(ميالد مرمي عليها السالم اليت تبدأ بأداة 
 تذَري نإِن بيرنلْ مقَبراً فَترحطْنِي مي با فم لَك... » وكان يف مجلة ما

 األداة اللغوية ، لتخطي املراحل على مستوى السرد، اخلطاب القرآيناستعمله
 والقفز به من مرحلة ، هلا قابلية ضغط الزمن،الظرفية اليت هي فاعلية تعبريية اقتصادية

يف قوله ، )٧٥(»)ملا(ما تضطلع به األداة  من موقف إىل آخر وهو إىل مرحلة أو
، … فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت: تعاىل

سات باجتزأه اخلطاب من ذكر لبعض املالمعادل لغوي وفين ملا ) ملا(فذكر األداة 
   .حيثيات الوضع بني النذر والوضع أوغفلت كما هي واضحة هنا احلدثية قد أُ

ر استعاض عنه وصتوبناء على ذلك فإننا نستنتج أن اخلطاب احملذوف واملُ
ا إمنا يغيب  حيث ال ميكن أن يهمل احملذوف مطلقً،السرد مبثل هذه األدوات

 ، يف حركيتها إيغاالً،والسردية« . وهذا ملمح إعجازي راق،من ظاهر النص
إلغاء واختزال  وهو، )٧٦(»ختتزل اخلطاب معتمدة مبدأ احلذف و،تلغي الوسائط

يذِّجشرف السرد املعجز وتعاليه عن كل ما يفضل على اآليات من ظالل ر 
ركت للعقل اإلنساينوجزئيات وتأويالت ت... الكف صراحة عما قد اوأيض 

   . مابني اإلنبات احلسن والكفالة كفراق مرمي ألمها مثالًمدةتوارى يف 
ال مراء يف أن القصة القرآنية حاملة للغرض  :إعجازهاولتعقيبات ا

 حىت صارت به منفردة معروفة إذا ما ،الزمتها معىن ومبىن والديين الذي ه
تلك واملالحظ الذي تنبهر له النفس هوتأملنا يف أغراض القصة الفنية العاملية، 

                                                           
  .١١٠:ص،  سليمان عشرايت. د ،خلطاب القرآينا )٧٥(
  .٢٠٨: ص،نفسهاملرجع  )٧٦(



  
١٢٩  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

 و اليت ال ختلالصنعة احلكيمة يف شد هيكل القصص القرآين ذه التعقيبات
 فقد ؛اا معجزا ثالثيهي تعقيبات قد تسلك تركيبومنها قصة فنية قرآنية، 

 خامتة يقفل قد جتيء وأ ،تتقدم القصة مث تتخلل املشاهد بني الفينة واألخرى
املضمون من دون  وا حنا واجنذابها تشوقًءذاك ما يزيد قارو ،ا باب القصة

 طاب القرآين يف التعقيبات احملافظةُ اخلمِكَ حيث إن من ح،ضجروسأم أ
عاطفته من القصة و وخدمة ما يطلبه عقله القارئاحلرص على حضور و

ا أمام عرض  فلن جتده مشمئز،اا معجزا فنيتذوقًوا منهجوا دروسوعربة 
 بني معلَيف راحة فنية ونفسية ما دام أنه ي و إمنا ه،هي تترى أمامهواملشاهد 
 وكأنه مقصود من ،االستنصاحونداء يدعوه إىل التدبر األخرى بواللحظة 

ذهب طالوة القصة القرآنية الفنية كل ذلك لن يو ،تلك اخلطابات القصصية
بل يزيدها قوة تستحوذ على روح السامع فريوح واعيا وراء ا للمعاين جاري

وجيب أن نذكر  ...« اجلهل باملدلوالتواملباين يف غبطة ال تعلوها السآمة أ
عرض ا أن القرآن كتاب دعوة دينية، وأن التناسق بني حلقة القصة اليت تائمد
خيل  ا والفر دائمهذا يتوو. الغرض املقدموعرض فيه هالسياق الذي تو

كان من أثر خضوع القصة للغرض الديين أن متزج و ...ابالسمة الفنية إطالقً
فأما  ... كذلكيفهاتضاعبعدها ويف والتوجيهات الدينية بسياق القصة قبلها 

ا، : ذكر من التوجيهات قبلهاما ي التنبيه إىل داللة القصص على الوحي
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ :  قوله تعاىلكما يف قصة يوسف 

 :قة لإلنباء مثلا جميء القصص مصد وثاني،)٧٧(أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَبِما 
ْئبنيمحالر فُورا الْغي أَني أَنادبا.  ع ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عَألويمل)مث سرد )٧٨ ،

                                                           
  .٣من اآلية : سورة يوسف) ٧٧(
)٧٨(رسورة احل٥٠ -٤٩: ج.  



  
١٣٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وأما ما يذكر منه بعدها . القصص اليت تدل على الرمحة واليت تدل على العذاب
لى داللة القصص على الوحي ا كما يف أعقاب قصة نوح يف سورة عالتنبيه 

تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت وال : هود قوله تعاىل
نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملى أن عقاب اهللا ع، والتنبيه )٧٩()قَو

رسلْنا علَيه حاصباً ومنهم  أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَفكُالًعادل إذ يقول عز وجل 
رض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه َألمن أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه ا

مهفُسوا أَنكَان نلَكو مهمظْليل)ا، وأما ما يذكر من التوجيهات يف )٨٠اطي 
من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه ولياً  : تعاىلكقوله
ا وسط مشاهد قصة أصحاب ذاك الذي نراه مغروزف، )٨١(مرشداً
 ،ى وجهها بالغرض الديين أينما ولَّمن ههنا نوقن أن القارئ يظل مرهون  .)٨٢(»الكهف

دف األمسى من اخلطاب القرآين ربط قلب  ألن اهل،االعتبار بغية بلوغ العربة أو
القارئ مبحتوى القصة ومضموا عن طريق مالزمة ذلك بالتعقيبات اليت حتيط 

 و فه، شواهد تارخيية جامدة حىت ال يبقى ذلك املتأمل أمام،باملشاهد املقصودة
بذلك حظيت القصة الفنية القرآنية باخللود و ،امراد ومسؤول أيضومأمور 
 ،فهي حية تستغرق كل البشر وحتيط بأزمام وأمكنتهم وظروفهم ،والقدسية

  .ا لكل غائبة أوحاضرة معلومةس القرآن ذاته إذ بات حافظًا نفَهسفَنفَ

 ،وإن بدت القصة القرآنية بتعقيباا الفنية قصة تم باملضمون الديين
 قارئ تعامالً تعتمد التعامل مع ال- يف احلني نفسه - لكنها ،فاحلقيقة أا كذلك

                                                           
  .٤٩: سورة هود)٧٩(
  .٤٠من اآلية : سورة العنكبوت) ٨٠(
  .١٧من اآلية : سورة الكهف) ٨١(
  - بتصرف  - ١٢٧،١٣٧: ص،سيد قطب ، التصوير الفين يف القرآن الكرمي)٨٢(



  
١٣١  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

وكيف ال؟، إذ هي رسالة مقدسة تراعي املتلقي مراعاة اخلالق لعباده،احريص !  
وبرعايتها السامع أوالقارئ تضمن قطبا يف عملية اخلطاب الفين ا أساس

كله وبه تعالت القصة القرآنية عن غربال النقد واستقصاء العيوب ؤيت أُحىت ي
ورصد احملاسن علوكيمة كاحلكيم تبارك امسه ألنه ما فرط يف  فهي ح،اا كبري

 قد غدت القصة القرآنية مصدر كل من ،الكتاب من شيء بل أكثر من هذا
يبغي فالحاا أواقتداء ا مضمونيا فنيوهي املدرسة الفنية القدسية اليت تكرع ،حق 

  .منها عباقرة البيان وفرسان الفصاحة وكل من يريد صناعة فن قصصي صاف
عبارة عما : لم الرؤيا واحلُ:جاء يف لسان العرب« :الرؤيا القصصيةإعجازية 

يراه النائم يف نومه من األشياء ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من اخلري والشيء 
أَضغاثُ :  وغلب احللم على ما يراه من الشر والقبيح منه قوله تعاىل،احلسن
الرؤيا من «:خر ويف احلديثستعمل كل واحد منهما موضع اآل وي،)٨٣(أَحالمٍ
  .)٨٤(»ا وحتلم إذا ادعى الرؤيا كاذب،قال حلم إذا رأى، وي» من الشيطانملْاهللا واحلُ
 منها اويل :الرؤيا ثالث« :  قال رسول اهللا:عن عوف بن مالك قال«

 ، به الرجل يف يقظته فرياه يف منامه ومنها ما يهم،من الشيطان ليحزن ابن آدم
   .)٨٥(»- صحيح اجلامع الصغري -ا من النبوة ن ستة وأربعني جزًءومنها جزء م

 ،من ههنا نعلم أن الرؤيا الصاحلة حق وهي الزمة النبوة من لدن آدم 
  .)٨٦(»اإن الرؤيا املنامية كانت لألنبياء وحي...« إذ

                                                           
  .٤٤من اآلية : سورة يوسف) ٨٣(
 ،فكر دار ال، حسان مشسي باشا. د، النوم واألرق واألحالم بني الطب والقرآن)٨٤(

  .١٣٨: ص١/١٩٩١: ط، السعودية، جدة، دار املنارة،اجلزائر
  ١٦٦: ص،نفسهاملرجع  )٨٥(
عبد الرزاق : األستاذ: تقدمي، أمحد الصباحي عوض اهللا، أحالم األنبياء والصاحلني)٨٦(

  . ١٥: ص، بريوت، منشورات املكتبة العصرية، عبد اللطيف هاشم- د ،نوفل



  
١٣٢  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

أَبوات حىت تبوأت من الوحي وملا كانت الصلة وثيقة بني الرؤيا والنوبتم 
 للقصص القرآين أن يضم بعض النماذج املعربة عن ق ح،ة والقداسةالصدار

ت يف الزمان واملكان وبرهنت على صدق تلك الرؤيا وارتباطها بأحداث متَّ
 .وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ :ى املنامية حني نتأمل قوله تعاىلالرؤ
رنيحالالص ني مل به ب .شيمٍفَبلالمٍ حبِغ اهنا . رقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم

 رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينب
ابِرِينالص نم اَء اللَّهنِي إِنْ شجِدتا . سلَما أَسبِنيِفَلَملْجل لَّهتا . وأَنْ ي اهنيادنو

يماهرإِب. ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَليا إِنؤالر قْتدص الُء . قَدالْب وذَا لَهإِنَّ ه
بِنييمٍ. الْمظحٍ عببِذ اهنيفَدي . وف هلَيا عكْنرتاآلورِينا. خرلَى إِبع المسيمه .

ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل .هإِننِنيمؤا الْمنادبع نم ) ٨٧(.  
 فيليب   يرى الرؤيا فيقصها على ابنه إمساعيل هكذا فإبراهيمو
أمر اهللا  وبن أمر األب من حيث هاليليب او أمر اهللا تعاىل األباتعاىل أيض، 

 بروح هادئة رد بل قابل القَ،ن مل يضجر ومل يعجب ومل يعصالبحيث إن ا
مطمئنة وسعة صدر رحبة ملئت يقينوكلها إميان وصرب وتشوق إىل أفق ... اا وأدب

  .بأخالق النبوة إىل عليا مراتبها بعيد يسمو
 ذلك أن أحداث ،وهلذا اصطنع السرد املعجز الرؤيا آلية من آلياته

 الفاصلة بني الرؤيا  تتنامى وتنضج يف املسافة،القصة ذات الصلة بالرؤيا
 فتكون من مث هي حمور ، فبعض القصص ينبين أصالة على الرؤيا؛وحتققها

 ولعل يف ذلك إمياء إىل خطورة األمر املرتبط بتلك ،األحداث والسرد
  . لعالقة الرؤيا باملفاهيم الروحية كالوحي والغيب،القصة

 يف خطاب اخلليل در وا ومكثفًا موجزبوصفها حدثًاوإذا قارنا بني الرؤيا 
  رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن

                                                           
  .١١١ إىل ٩٩ من:سورة الصافات)٨٧(



  
١٣٣  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

ابِرِينالص نم اَء اللَّهنِي إِنْ شجِدتس)وبني مباشرة الرؤيا يف الواقع احملسوس ،)٨٨ 
لْجل لَّهتا ولَما أَسبِنيِفَلَم .يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو.  كا كَذَليا إِنؤالر قْتدص قَد

ِسنِنيحزِي الْمجن .بِنيالُء الْمالْب وذَا لَهيمٍ. إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَدي . وف هلَيا عكْنرتو
  .إِنه من عبادنا الْمؤمنِني.  نجزِي الْمحسِنِنيكَذَلك. سالم علَى إِبراهيم. خرِيناآل

اا ال جند شرخا أوطبيعيألن الرؤيا هنا عالقة بالنبوة فتصديق الرؤيا ، فني 
ببالء   تلك النبوة اليت اختريت من اهللا ،جزء من النبوة يف احلياة العادية هو

ا  ثقيل ال يفقهه إال من بلغ إدراكًلٌ عليهم ألنه مح على البشر ويعزعظيم جيلّ
حكيماا ا وإهلامإهليا كاألنبياء عالي.  
لنا أن نتذوق أسرار القصة الفنية القرآنية يف هذا النموذج املوجز و

املكثف الذي تساوت فيه معجزة الرؤيا مبعجزة القصة احلقيقية، فنقف على 
بني يف اختبار قوة اإلميان الزمة الغرض الديين الذي من أجله كان البالء امل

 ذلك الفعل املؤمل يف طبيعة اآلدمي إذ ،واليقني والطاعة والوحدانية مبقياس الذبح
على حمك كذاك إال من رسخت فيه العقيدة الصلبة  قلما يفوز فيه العاقل وهو

  ...واستحكمت من ذهنه وفكره ووجدانه
بة من اإلميان تتلوها  تلك مرت،ا الولد طالبهجرة اخلليل إىل ربه مبتهالًف

مرتبة أعلى وأشد مضاضة حني يوههنا ،ؤمر بذحبهوهب له الغالم احلليم في 
  . وهي أبني يف احملنة منها يف املنة،زلة اإلميان على حقيقتهاـستكشف من

وعند ذاك التقت نبوتان على ساحل احملن كلتامها قوية الصلة باالختبار اإلهلي 
ا، بل جند يف التعقيبات مصداق فوز فلم ختب إحدامها أبدا بال إذ ظفرتا مع،العجيب

ومنه كانت القصة .. .جناحهما املتضمن معاين الصرب واإلحسان واآلخرة واإلميان
  .املتعة الفنية احلكاية أو  بتحقيق الغرض الديين كهدف أمسى من جمرد التأريخ أوحرية

                                                           
  .١٠٢من اآلية  :سورة الصافات) ٨٨(



  
١٣٤  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 قصره علىصي القرآين العناصر الفنية املعجزة كثرية يف هذا النص القص
 فأحداث القصة ، وتلك خصيصة البالغة القرآنية اليت ال تعلوها بالغة،ووجازته

هنا تبدأ بفرار اخلليل إىل اهللا تعاىل طالبقوي سنده بغالم حليما اهلداية وأن ي، 
 وعند ذاك يسرد الرؤيا اآلمرة بفعل ،ويبلغ معه من شعائر العبادات ما يبلغه

فكاد ،ممانعة استعالء أو  فيستجيب دومنا تردد أو،لى ذلكعه الغالم الذبح مث ينب 
يقع الذبح لوال أن تدخلت قدرة اهللا تعاىل مبنعها ذلك جمازية اإلحسان 

  . فتصدق الغاية املرجوة كعالمة من أملع عالمات النبوة وأصدقها،باإلحسان
دبري اهللا هي أحداث أرضية مرتبطة بوحي السماء عن طريق الرؤيا يؤطرها ت

 النبوة، وهذه األحداث متساوقة يف حدوثها ناضجة ه وجتسدها حكمةُردوقَ تعاىل
 ،ر مبثابة احلرج الذي مت عند االبتالءدئ بعرض النبوة والنظر فيها مث توت فب،يف بنائها
اية فاصلة بتصديق الرؤيا وثبات النبيني وانتصارمها يف معركة االمتحانوأخري ا، 

فلم تفقد القصة  ...ر الذي صبغ األحداث خبصوصية النبوة ومعجزااذلك النص
 حيث ،حلقاا بل هي حلقات متتالية حمبوكة ألا من صنع األسلوب القرآين املعجز

 يف حني نعثر على خصيصة إعجازية ،تنتهي العربة واهلدف بانتهاء تلك األحداث
وابتداء حدث مذكور، وذلك نبئ بانتهاء حدث حمذوفحتملها تلك الفاءات اليت ت 
 اً خطابلُصفَهي فاء ت، )٨٩(فَبشرناه بِغالمٍ حليمٍ:  تعاىلاإلجياز باحلذف، فقوله

 ووقت الدعاء وقتا قد غاب بني  للقارئ إذا ما متاله سيكشف زمناًمتروك
ين أرى فلما بلغ معه السعي قال يا بين إ وكذا قوله تعاىل ،االستجابة مبيالد الغالم

ويت وختطاها اخلطاب  أحداث قد طُ...يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى
 اليت ختربنا عن مراحل حياته بني امليالد حىت بلوغ السعي القرآين ههنا كتلك

                                                           
  .١٠١: سورة الصافات )٨٩(



  
١٣٥  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

خزن الكثري من األسرار اإلعجازية مثل املفاجأة اليت هي فاءات معجزة ت ...مثالً
ا السياق القصصيباغت القارئ بعد ختطي مراحل عديت ا من ،دة ال يأبهأل 

ا عنها حبثًخيالهت للقارئ يتمالها ويعمل كَرِباب البداهة واملألوف فت.  
أما عن الشخصيات كفاعل يسوس تلك األحداث ويديرها فهي 

 كما لن جتدها ، فلن تلفيها من دون دور حدثي،شخصيات ختدم الغرض الديين
ا بل هي الشخصية املتاذكر لذا مثالً- فالغالم احلليم ،ؤدية لقيمة ما مرتبطة  

-راد من القصة كفاعل خيدم املبتغى البعيد من قيم اخلري والطاعة  شخصية ت
 احللم كقيمة وال حاجة إىل تبيان امسه إمنا السر يف.. . والصالحربِاملطلقة وال

يل والذبيح تدل على النبيني اخلل...] أبت/بين[ولفظ  ...صها ذلك العلميشخ
جسد يف عليهما السالم ألن مدار األمر متوقف على الغرض الديين الذي ي

 ،م أوالشخصيةلَ الصاحلني بتلك األلفاظ الدالة على العآداب النبوة وأخالقِ
لكنها اصطبغت بتربية عالية حافظت على عالقات األبوة والبنوة كتشريع 

تربوي يسالسلوك اإلنساين الطيب بإقامة الطاعة ا بعيدة يف  منه وخيدم آفاقًىقَت
ويكفيك أن قصة الذبيح منوذج راق يف طاعة  ...الناجحة بني الوالد والولد

ما ويف حالوالدين والرب األبوة على األبناء وتوقري األبناء لآلباء ون...  
ا لعلة وهي خدمة الغرض الديين البحت وذاك مل يكن ذكر الزمن صرحي

 ألا قصة ، الزمنيةاملراحلنية حيث تبتعد يف الغالب عن تتبع منهج القصة القرآ
أوجتري وراء امللحقات أوالفاضل من األشياء الذي يصل ،خأعلى من أن تؤر 

ية احلدث وبنائه أن الفاء تطوي الزمان كما قد قد رأينا يف فنوإليه العقل، 
  .تطوي املكان عن طريق اخلطاب املتروك أواملفاجأة

 فَلَما بلَغَ معه السعي وفَبشرناه بِغالمٍ حليمٍ: قوله تعاىلفالفاء يف
ِبِنيلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم ألن  للزمنِ سريع تدل على تعاقب األحداث بطي



  
١٣٦  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

الغرض الديين يدفع بتلك األحداث إىل الغاية املرجوة، وحنن بتأملنا يف السياق 
 كما نستنبط أزمنة معجزة أخرى ففي السني ،الالحق نرقب الزمنوربط السابق ب

وهذا املستقبل إما أن يكون ]  ستجدين-سيهدين [املستقبلية ضمن الفعلني 
 بزمن ا ألحداث القصة رابطً، كما يكونا بقدر اهللا تعاىل أوباليوم اآلخرمرتبطً

، خرِينآل علَيه في اوتركْنا: العربة واالتعاظ وذاك الذي نراه يف قوله تعاىل
فَفالزمن القصصي ههنا تتحالديين مساحات  على عدة منافذ حىت يعم الغرض 

  . قراءا طيلة األزمان وعرب األمكنةكرارِض القصة وتراد من عر هي اليت تشاسعةً
جنده يتراءى لنا من وراء بعض املفردات اليت تشع  أكثر من هذا ماو

على قدسية املكان كحرم و الدال على العبادة »سعيال« وبزمن قدسي ه
  . وهذا الذي يضفي على القصة القرآنية مشولية الغرض الديين،شعائري

مبثابة الواسطة بني السماء واألرض  و معجزة هومكان كهذا تصحبه مجاليةٌ
 نتجاخلالق تبارك وتعاىل، ومنه نست ألن أحداث القصة مشروطة بفاعل هو

 فهي مدرسة توجه إىل ، اصطفاها عز وجل للقصة القرآنيةخصوصيات إعجازيةً
طرق توظيف العناصر الفنية واجلمالية وربطها باحلياة اإلنسانية املنشودة اليت ال تزيغ 

  .توحيد اهللا سبحانه وتعاىل وتثبيت تلك العقيدة أميا تثبيت عن اهلدف الوحيد وهو
يدهيي سبإِلَى ر بي ذَاهقَالَ إِننِو .نيحالالص ني مل به بر 

ا يف الوقت ذاته نسمع حوارو ،سرد قصصي خيربنا عن هجرة اخلليل إىل ربه
عروما يفتأ كذلك ،د يف قرارة نفسه أن يفر إىل اهللا تعاىلا بني اخلليل وذاته إذ أكَّوي 
ر يف القرآن وهكذا فاحلوا ...ا وحدته حياور ربه حبوار دافئ رقيق شاكي-ا  حقً-

 ،الكرمي يرقى إىل منطية فريدة وهي احلوار بني العبد وربه ضمن قصة فنية معجزة
 إذ هبة البنني من ،وهوحوار بني النبوة والربوبية ال يفلت من حدود الغرض الديين

قَأجل عبادة اهللا تعاىل والتمث البحث عن ساللة اخلالفة الصاحلة اليت ، على ذلكيو 



  
١٣٧  حممد األمني خالدي.  د–إعجاز اللغة السردية يف القرآن الكرمي 

املبتورد تعاىل وتثمر يف ظل شجرة األنبياء غريِد املعبوتوح جذورهاة .  
تحت مقاولة بني األب وابنه وهي مقاولة رسالية تواكب وملا مت بلوغ السعي فُ

يأ اجلوظل النبوة، واخلليل مل يعرض مضمون الرؤيا ومل يصر ح بالذبح إال بعد أن 
ا، ا راسخحلوار حكيملذلك، فربط بني عرض الرؤيا والتصريح بالسعي، فكان ا

ا دومنا تعثر وبعبارة  يف حني جاء رد االبن احلليم سريع،حوار األب النيب الرؤوف
رِضوكل ذلك  .اتلوح ببشرى النبوة واحلكمة أيضيف مجل قصرية مكثفة بليغة ع 
ا بلغت من التصوير الفين املعجز مبلغا حيرك النفس ويتركها تعيش تلك احملادثة وكأ

 والنفس البشرية القارئة متر مبثل هذه العالقات كعالقة !؟! وكيف ال ،هاجزء من
األبوة بالبنوة حيث يذوب حس القارئ يف تلك املشاعر اإلنسانية النبيلة اليت صنعتها 

  .الرؤيا النبوية كوحي من السماء يهدي الناس سبل اهلدى والسالم
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