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 :مستخلص

ما زال النص القرآني مليئا باألسرار الجمالية لمن رام ذلك على مر الدهور وطول البلدان، يناقش البحث 

واالستعارية والكنائية، مرتكزا على القصص القرآنيي الاياب بيالمر ة، التشبيهية : الصورة الفنية بأنواعها

محاوال تجلية جماليات الصورة الفنية، والتشكيل البنائي الجميالي، مميا يحياول سيبر   يوار الينفر البشيرية 

 النسوية، ورفع اللثام عن المالمح النفسية للمر ة، محور القصة، مستأنسا بيالمنه  التحليلييل لكشيا ميا رام

 .إليه من   راض

 :الكلمات المفتاحية

 .الجو النفسي -المر ة -األسلوبية -القصص القرآني-الصورة الفنية والبال ية  -األدب

 

Abstract: 

The text of the Qur'an is still full of aesthetic mysteries for those who have lived 

throughout the ages and the length of the countries. The research discusses the 

artistic picture of all kinds: metaphorical, relational and constructional, based on 

the Qur'anic stories of women, trying to show the aesthetics of the artistic image, 

And to uncover the psychological features of women, the focus of the story, 

based on the analytical approach; to reveal what the purpose of the purposes. 

 

key words: 

Literature - Artistic and rhetorical images - Quranic verses - Stylistic - Women - 

psychological atmosphere. 
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 :مقدمة

خير، وتمام مل نعمة،  حمده حمداً مثيراً طيباً مبارماً فيه، و صلي و سلم عليى سييدنا الحمد هلل، فاتحة مل 

لساناً، و بينهم حجة، و قواهم عبارة، و رشدهم سبيالً، صيلى   علييه وعليى  قاطبة ،  فصح العربمحمد

 : آله الطَّاهرين وصحابته  جمعين، وبعد

لرسالة الااتمة، ونص في القرآن الكريم على عربية الكتاب فالحمد هلل الذي اختار اللسان العربيل لحمل ا

 [591: الشعراء(. ]بلسان عربي مبين) قوله : في آيات عديدة، منها

 نزله بلسان العرب المبين، ونظمه من الحروف التي اتسعت لِلُغات العرب، ورتّب لها ماارج، ال يارج 

حيرف منهيا صيفاتت، تمييزه مين  ييره، و مير حرف من مارج  ير مارجيه إال بتغيير لفظيه، وجعيل لكيل 

بإعطاء مل حيرف حقيه مين صيفته، وإخراجيه مين مارجيهل ليكيون عونياً لطاليب العربيية فيي إجيادة نطقيه 

ألصواتها، وعوناً ألهل تالوة القرآن على تجويد  لفاظه، وإحكام النطق به، باقياً ذلك على مرور األزمان، 

إنيا : )العربية من التغيير واالنيدرار، فتحقيق وعيد   بحفيب متابيهوتعاقب العصور، وحافظاً ألصوات اللغة 

 [9: الحجر( . ]نحن نزلنا الذمر وإنا له لحافظون

فحفب الكتاب بلغتهل فَبُِهت ببيانه  رباب الفصياحة، وُسيِحر بفصياحته  سياطين البييان، فقيد مانيت معجزتيه 

ومين  جيل ذليك ميان لزعجياز البيياني  رير   واضحة جليةل  عجزت العرب عن اإلتيان بمثله و قل من مثله،

 . بالغ  في نشأة البال ة العربية، و يرها من العلوم األخرى التي دندنت حوله، وطّوفت حواليه

، واشيتماله عليى األليوان البيانيية المتعيددة،  وقد مان الدافع إلى اختيار هذا الموضوع رراء الينَّص  القرآنيي 

هال ليستارج منها الدرر الفريدةل مما  نَّ إماطة الل ثام عن هيذه الدراسيات التي تنتظر من يغوب في   وار

، ويكشييا مكنوناتييه  البال ييية سييوف يفييتح لنييا الطريييق  مييام مغيياليق اليينظم الجليييل، و سييرار اليينص  القرآنييي 

اليينص  الجمالييية و سييراره البال ييية، ويييا حبَّييذا لييو طبقييت تلكييم الدراسييات البال ييية بجميييع جوانبهييا لادميية 

 . القرآني

، وهيو القيرآن  وتزداد مذلك  همية الموضوع بصلته الوريقة،  شد ميا يكيون الورياب، بأشيرف متيابت ُمنيّزلت

الكريمل لهذا مليه بيرزت جلييةً  همييةُ دراسية الصيورة الفن يَّية فيي القصيص القرآنيي، وخاصية الجانيب اليذي 

يورة الفن يَّية فيي القصيص القرآنيي  يتعلق باطاب المر ة ويتصل به، وقد جعليت عنيوان بحثيي ال خطياب "صُّ

د بهيا القيرآن الكيريم، وميذلك "المر ة نموذجاً  ل وذلك للوقيوف عليى  هيم الجوانيب البال يية الفن يَّية، التيي تفيرَّ
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إربات خصوصيَّة القرآن الكريم، و نَّه حقيق بالدراسة، ومذلك للوقوف على المظاهر البيانية للصورة الفن يَّة 

، وإلبراز سمات الصورة الفن يَّة مين التناسيق، ورسيم المالميح (التشبيهية، واالستعارية، والكنائية: هابأنواع

 .النفسية

مقدمييةت، ومييدخل، ومبحثييين، وخاتميية، فالمقدميية قييد  لقييي فيهييا : وقييد اقت ييت طبيعيية البحييث  ن ينقسييم إلييى

، مميا تّيم فيهيا إلقياء ال يوء عليي  هميية ال وُء على  سباب اختيار الموضوع، والمنه  المتَّبَع في الدراسية

 . تناول الصورة الفن يَّة في القصص القرآني

، والمبحيث األول "مفهوم الصورة الفن يَّية عنيد األقيدمين والمحيدرين : " و ما عن المدخل، فقد جاء عنوانه

ييورة الفن يَّيية بأنواعهييا : "جيياء بعنييوان ، (الكناييية –االسييتعارة  –ه التشييبي: )ويشييمل". المظيياهر البيانيَّيية للصُّ

ييورة الفن يَّيية : " والمبحييث الثيياني جيياء بعنييوان ، (رسييم المالمييح النَّفسيييَّة –التَّناسييق : )ويشييمل" سييمات الصُّ

 . وجاءت الااتمة، وهي ت م  هم النتائ ، التي تماَّض عنها البحث

لفيياظ، وذلييك بعييد االستقصيياء وقييد اعتمييدت فييي هييذا البحييث الميينه  االسييتقرائي  الوصييفي  التحليلييي  لأ

والحصر، فبد ت بحصر اآليات التي تقع في دائيرة المبحثيين، وتحليلهيا وتصينيفها طبقياً لميا ورد فيي خطية 

البحث، مل ذلك متسق  مع اتباع الطرب العلميَّة في تحقيق وتورييق اآلراء والميذاهب مين مظانهيا األصييلة، 

 . واستاالب النتائ  المتعلقة بالبحث

  سأل  ن يوفقني في هذه الدراسةل خدمة للقرآن الكريم، فإن منت قيد وفقيت وهيو ظنيي فمين  ، هذا و 

وهيو حسيبي، وإن مانيت األخيرى و عيوذ بياهلل مين  ن تكييونل فإنيه ليسيعدني  ن  تلقيى ميا ييدلني عليى خطييأ 

للحيق والهيادي  من قبل، ومن بعد فهو العاصم مين اليذلل، والموفيق ويهديني إلى صواب فيه، وهلل األمر 

وعلى جميع األنبياء والمرسلين، وعلى آله -  -إلى سبيل الرشاد، وصل اللهم، على سيدنا محمد رسول  

 . وصحبه  جمعين

 : مدخل

ظيل مفهيوم الصيورة عنيد القيدامى منطلقياً منهجيياً للمنجيزات العلميية، التيي ميا فتئيت تتيوالى فيي واجهتييه 

 . على تأصيل المفهوم وضبطه –قديماً وحديثاً  – يةل فأقبل هلالء النقاد االهتمامات األدبية والنقدية البال

، فقد  لح على المظاهر البيانية للصورة الفنية المقبولة، (591ت )ومن النقاد األقدمين  بوهالل العسكري 

تكلم ، في سعيه ل بط مفهوم البال ة التي تقت ي  ن يتسياوى المي(المعرض الحسن)المقترنة بحسن األداء 

والسامع في مقدار تأرير الكالم 
(5)

 . 
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وقد  يّد ر يه في سياب آخرل حيث جعل من تجميل الصورة، ف الً عن تحسين اللفيب جيوهراً للبال ية
( )

 ،

فقّدر الصورة دعامة  ساسية، من دعائم علم البال ةل مما يميط اللثيام جلييا عين  صيالة إدراميه لسير قيمتهيا 

 .البيانية

يصطنع مصطلح الصورة في سيياب تميييزه بيين التشيبيه ( هـ 175ت )عبدالقاهر الجرجاني ونجد اإلمام 

تشبيه الشيء بالشيء، من جهية الصيورة والشيكل، نحيو  ن يشيبه الشييء : فمثال األول: "... والتمثيل بقوله

اللون، إذا اسيتدار بيالكرة فيي وجيه، وبالحلقيية فيي وجيه آخير، ومالتشيبيه ميين جهية الليون، متشيبيه الايدود بيي

والشييعر بالليييل، والوجييه بالنهييار، وتشييبيه سييقنط النييار بعييين الييديك، ومييا جييرى فييي هييذا الطريييق،  و جمييع 

م المنور، والنرجر بمداهن ُدرٍّ حشوهن عقيق ..."الصورة واللون معاًل متشبيه الثريا بعنقود الكرن
(5)

 . 

نجد  ن الصورة تيارة حاضيرة ميع  فمع ال رب األول، وهو التشبيه الذي يستفتى في إدرامه عن التأول،

الشكل، وتارة  خرى مصاحبة للّون، فهي البعد المحوري لطرفي التشبيهل مما يعكير وعييه المرتكيز عليى 

 . قيمتها البيانية

لير الغرض بنظم الكلم  ن توالت  لفاظهيا فيي : "وجعل الجرجاني  ي ا التصوير من نظم الكلمل فقد قال

و نييه نظييير الصيييا ة ... ا، وتتالقييى معانيهييا علييى الوجييه الييذي اقت يياه العقييلالنطييق، بييل  ن تتناسييق داللتهيي

..."والتشبيه والتفويا والنقش، ومل ما يقصد به التشبيه
(1)

 . 

وال يحسن التصوير عند عبدالقاهر الجرجاني عندما يصطنع األديب نمطاً  سلوبياً خاصاً، يتجاوز الينمط 

األداء، مما  ن مفهومه للصورة يتوقيا بدرجية  وليى عليى وظيفتهيا المألوف، بما يتوافق مع بال ة النظم و

 . الفنية،  مثر مما يتوقا على حقيقتها

، فقيد رميز عليى عنصير الصيورة، وقيمتهيا فيي توصييل المعنيى، (هيـ 165ت ) ما ابن رشيق القيرواني 

ضمن تحديد مفهوم البال ة 
(1)

 . 

التصييوير و حييد ضييروب اإلطنيياب، ضييمن الجلسيية بييين ( هييـ 656ت )فييي الوقييت الييذي ربييط ابيين األرييير 

الواحييدة ميين الكييالم، فييي معييرض توقفييه عنييد قيمتييه الفنييية، وذهييب إلييى  ن المجيياز فيييه  حسيين ميين الحقيقيية 

و لطال لكونه مثيفا من فاعلية التصوير للمعنى المقصود
(6)

 . 

إن المعياني هيي ": وتوقا حازم القرطاجني عند الصورة، في معيرض شيرحه للتايييل والمحامياةل فقيال

الصور الحاصلة في األذهان، عن األشياء الموجودة في األعيان، فكل شييء ليه وجيود خيارج اليذهن، فإنيه 

إذا  درك حصلت له صورة في الذهن، تطابق لما  درك منه، فإذا عبّر عين تليك الصيورة الذهنيية الحاصيلة 

"في  فهام السامعين و ذهانهم عن اإلدراك،  قام اللفب المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية، 
(7)

. 
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ومان منه ذلكل ألن  صل المعاني عنيده، ميا تيم إدراميه بصيرياً مين صيور، ورسي  ذهنيياً بالمايلية، مميا 

تصيوير األشيياء " يعمق هذا الكالم فهم الصورل ليشمل المبدع والمتلقي معاً، وييرى  ن األقاوييل الشيعرية 

" ، على ما هي عليه تمويهاً وإيهاماً الحاصلة في الوجود وتمثيلها في األذهان
(6)

 . 

ونجييد علييى تلييك الشيياملة  ن الصييورة  لحييت علييى وعييي القييدماء، ميين خييالل تنيياول الق ييايا الجوهرييية، 

مالموازنة والسرقات والصدب والكذب، ف الً عن سعيهم لتقصي ما حققه الشيعراء الكبيار، نحيو  بيي تميام 

تيداع وقيد راعيى النقيد القيديم الظيرف التيارياي والنقيد الح ياري والبحتري وابن المعتز، مين ابتكيار  و اب

إليى التحلييل البال يي لصيور القيرآن الكيريم، وتحدييد  – ي ياً  –الذي نشأ فيه، األمر الذي يبيرر انصيرافه 

 نماطها المجازية المتعددة، فقد نظر إلى الصورة في التراث النقيدي القيديم مين جيانبين، يراعيي ميل منهميا 

عينا من منياحي الصيورة فيي ميدلولها القيديم، األول يتوقيا عنيد الصيورة بوصيفها  نواعيا بال يية منحنًى م

،  ما الثاني فيتفهم بطبيعة الصيورة بوصيفها صييا ة حسيية (التشبيه واالستعارة والمجاز المرسل والكتابة)

للمعنى 
(9)

 . 

إليى  دبياء العصيرل حييث ييرى  و ما عين الصيورة الفنيية عنيد المحيدرين فلقيد امتيّد ربيط الصيورة بالشيعر

تصوير ناطقل ألن قاعدة الشعر المطردة هي التأرير، وميزان جودته ميا يتيرك "المنفلوطي مثالً  ن الشعر 

في النفر من  ريرل وسيّر ذليك التيأرير  ن الشياعر ييتمكن ببراعية  سيلوبه، وقيوة خياليه، ودقية ملكيه، وسيعة 

، يكاد يراه بعينه، ويلمسه ببنانهل فيصبح شريكه فيي حسيه من تصوير ما في نفسه للسامع تصويراً ... حيلته

ووجدانه
(5 )

 . 

وقد مان زمي مبارك  قدم من تحدث عن الصورة الشعرية واستادام التسمية، بوصيفها معيياراً نقيدياً فيي 

العصر الحديث، ويكاد يحصر زمي مبارك الصورة في النمطين اإلدراميين البصري والنفسي، دون سائر 

 ي ياً  –ويقصر وظيفتها على الوصا دون  يره، بيد  نه ال يلبث  ن يقرر  ن قيمتها الفنية تكمن  األنماط،

في تمكين المعنى في نفر المتلقي والتأرير فيه  –
(55)

 . 

وميين  وائييل ميين احتفييوا بالصييورة احتفيياًء جيياداً مصييطفى ناصييال حيييث  فييرد لهييا دراسيية مسييتقلةل هييي 

محمييد  نيمييي هييالل فييي متاباتييه عيين الصييورة فييي المييدار  األدبييية م، ومييذلك 5916" الصييورة األدبييية "

م، وهما بذلك يَُعّدان من بوامير األعمال التي ظهيرت عين 5919" المجلة"الغربية، التي ظهرت في مجلة 

الصورة في النقد العربي المعاصر
(5 )

 . 

هم عين ضيمها فيي وقد  خذ مصطفى ناصا على النقاد العيرب  نهيم يمزقيون اليدالالت المجازيية، بعجيز

بناء موحد، األمر الذي حمل المشتغلين حول البيان العربي، على االعتقياد بأنيه مين اليسيير النهَييّن تصينيا 
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المعاني المجازية، و ن رمة حدوداً فارقة بين ما ُعّد مجاز مشابهت ومجاز حكمت ومناية مثالً، فلئن مانت هناك 

توا على  نفسهم فرصة فروب فيما بينها فإن األمر ال يدعو إلى إ ف ال التداخل العجيب القائم بينهال وبذلك فوَّ

تحليل الصور الفنية تحليال جدياً 
(55)

 . 

وبعد  ن صوب مصطفى ناصا نقده إلى المنظور التراري البال ي للصورة، اقترح البيديل، المتمثيل فيي 

وليئن مانيت "ل وذليك بقوليه التصور الحديث، الذي وسع نطاقها إلى آفاب  رحب، و تاح لهيا  سيباب الن ي 

الصورة بمحتواها البال ي القديم تشتمل على التشبيه وضروب المجاز، خصوصاً االستعارة فإنها امتسبت 

حديثاً  بعاداً ذهنية مجيردة، ومنياحي رمزيية ومين ريم  سيطورية، و تييح لهيا  ن تتحيرر مين ضيرورة إييراد 

مالها في اً داخلياً نابعاً من مونها صوراطرفين للممارلة،  و ربطها بالمشابهةل وبذلك  صبح ج
(51)

. 

فهذه األبعاد الجديدة المتنوعة التي امتشفت الصيورة مين شيأنها إسيباة حلية بديعية مين الن يارة والجميال 

عليها،  مثر ما مانت عليه مين ذي قبيلل وبيذلك يحييل اسيتقراء تياري  تطيور مصيطلح الصيورة الفنيية إليى 

لصورة البال ية في التشبيه والمجاز، وحديث ي م إلى الصيورة البال يية قديم يقا عند حدود ا"مفهومين 

الصورة الذهنية والصورة باعتبارها رمزاًل حيث يمثل مل نوع من هذه األنواع الثالرة : نوعين آخرين هما

اتجاهاً قائماً بذاته في دراسة األدب الحديث 
(51)

 . 

الصورة األدبية، من حيث المعاني الجماليية، التيي  ويذهب محمد  نيمي هالل إلى  نه ينبغي التطرب إلى

تمتلئ بها، ف ال عن مبد  األصالة والالق الفني، وذلك مشروط باعتبار التصوير وحدة تنظم األرر األدبي 

وتأمل  صالة األديب في تجربته، ومدى تعمقه في تصويرها 
(56)

 . 

وإذا جاءت القصيدة خلواً من التصيوير، وميا يقت ييه مين إيحياء، فإنهيا تصيير مجيرد نظيم، وتفقيد حينئيذت 

روح الشعر، وال يصدم التصوير في ت اعيا النثر  ي اً 
(57)

 . 

ورة الفنِّيَّة بأنواعها: المبحث األول  .المظاهر البيانيَّة للصُّ

التشبيهية واالستعارية والكنائية، بأشكال متباينية، تباينيا  تعددت المظاهر البيانية للصورة الفنية بأنواعها،

جعل لكل منها ما يميزها عن  يرها، ويجعل لها األف لية في التداول، ورونقها الااب، الذي يقدمها على 

 . يرها، ف ال عما يصدر عن التنوع من جمالت  خاذ، ورفعت للرتابة والمالل

أخذ التشبيه في القرآن الكريم حيزه المتميز بين سائر فنون البييان وعن الصورة التشبيهية يالحب  نه قد ي

خاصة، والبال ة على وجه العمومل لما في  لفاظه من طاقة إيحائية، وميا فيي تراميبيه مين قيدرة تصيويرية 

معبرة وملررةل إذ إنه يالق عملية التايل لدى المتلقيل فيجعله يتصور ميا يقير  وميا يسيمع، وبهيذا تحصيل 

"الداللة على مشارمة  مر آلخر في معنى"تعة القراءة واالستماع والتشبيه هو لديه م
(56)

. 
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والتشبيه ال يكيون إال بيين طيرفين، يشيترمان فيي صيفة، هيي  قيوى فيي  حيدهما منهيا عنيد اآلخير، فييأتي 

 قيوى فيي المشيبه بيه  –عيادة  –ليقوي وجودها في الطرف الذي هيي ضيعيفة فييه، وتكيون الصيفة : التشبيه

المشبه والمشبه به، وهميا طرفيا التشيبيه، و داة التشيبيه ووجيه : ا في المشبه، وللتشبيه  ربعة  رمان هيمنه

 .الشبهل وعلى  سا  تلك األرمان يقسم التشبيه إلى  نواع ماتلفة

قوليه تعيالى فيي -ومن التشبيهات، التي وردت في سياب النص القرآني الجليل، اليذي تحيدث عين المير ة  

يَذاَّل إاِلَّ َملَيِك َميِريمِ ): سورة يوسيا يَذا بََشيًرا إِن  هَذ وجياء التشيبيه فيي هيذه اآليية مفهومياً مين السيياب، ليم ( َميا هَذ

يصرح بهل فهو من النوع ال مني، وهو تشبيه ال يوضع فييه المشيبه والمشيبه بيه، فيي صيورة التشيبيه بيل 

اً برهانيياً علييى إمكييان مييا  سييند إلييى يلمييح المشييبه والمشييبه بييه ويفهمييان فييي المعنييى، ويكييون المشييبه بييه دائميي

 .المشبه

وقد جاء التشبيه خالياً من األداة ووجه الشبه  ي اً، فلم نََر في اآلية الكريمية  ي رمين مين  رميان التشيبيه 

، والمشبه والمشبه به متداخالن، لكل سياب يحمل في طياته تشبيهاً  فاألداة ال وجود لها، ووجه الشبه ُماتات

نبيرهن بجماليه ووقياره وحسين  خالقيه، ا لم يصرح به حيث وقع ضمن الكالم، فلميا ر ى النسيوة يوسيا 

 .فشبهنه بالملك الكريم ولم يصرحن بذلك

فيبيدو " المليك"على ادعاء  ن المشبه هو المشبه به نفسهل تقوية للصيفة التيي يشيترك بهيا ميع المشيبه بيه  

ا  ن ال المشبه مأنه المشبه به نفسه، بناء ما رمز في العقول من  ن ال َحيَّ  حسُن من المليك، مميا رميب فيهي

 قبح من الشيطانل ولذلك ما يزال يشبه بهما مل مثناه في الحسن والقبح و رضهن وصيفه بأقصيى مراتيب 

الحسن والجمال
(59)

 . 

لِهَا وَ : )وفي سورة النمل في قوله تعالى َم ِمن قَب  ِعل  ُشِكِۖ قَالَت  َمأَنَّهُۥ هَُوَۚ َو ُوتِينَا ٱل  َكَذا َعر  ا َجاَّلَءت  قِيَل  َهَذ ُمنَّا فَلَمَّ

لِِمينَ  ل لتقرب الشبهل حتى شكت في  ن يكيون "مأن" هو هول حيث جاءت : تشبيه مرسل ومعناه[  1( ]ُمس 

 .هول ولذا لم يأت السياب بأنه هو هو،  و هكذا هو

، "ميأن"فقد وقع الشبه بينهما، فالمشبه هو عرش بلقير والمشبه بيه العيرش اليذي نقيل و داة التشيبيه هيي 

في  ن يكون هو هول حيث جّوزت  ن يكون ذلك عرشها تجويزاً  الباً، وقيد عبيرت بلفيب التي  فادت الشك 

:  ي"مأنيه هيو : التشبيهل تحرزاً من الطيش والمبادرة إلى التصديق من  ير تثبيتل قال ابن مثير في قولها

"نعم هو، وال لير هو، وهذا  اية في الذماء والحزم: يشبهه ويقاربه، ولم تقل
(  )

. 

تشييبيه ( واَل تَُكونييوا مييالتي نق ييت  زلهييا ميين بعييد قييوة  نكارييا تتاييذون  يمييانكم دخييالً : )ه تعييالىوفييي قوليي

تمثيليل حيث شبه السيياب القرآنيي حيال مين يينقض العهيود بعيد تثبيتهيا بحيال المير ة التيي تفيك  زلهيا بعيد 
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ريهيا مين إحكامه، وهي ريطة بنت عمرو بين سيعد بين زييد مانيت بمكية، ومانيت خرقياء، تغيزل هيي وجوا

نصا الغداة إلى نصا النهار، رم تأمرهن فينق ن جميعاً ما  زلن، فكيان هيذا د بهيا ال تكيا عين الغيزل، 

 .وال تبقي ما  زلت

يحذر من صفة معينيه، وال يحيذر مين فاعيل الصيفة، فيامتفى  ولم يذمر القرآن اسم هذه المر ةل ألن   

  لمين نقيض العهيد، فشيبهه بيامر ة تفعيل هيذا الفعيل،  بذمر الصفة دون ذمر الواقع فيها، وهذا مثل ضربه

فكان حالها إفساد ما مان نافعاً محكماً من عملها، وإرجاعه إلى عدم الصالح، فنهوا  ن يكون حالهم محالها 

. في نق هم عهد  ، ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبر بصالح
( 5)

 

ستعارة اهتمام البال يين منذ نشأتها، وحتيى عصيرنا الحيديث و ما عن الصورة االستعارية، فلقد نالت اال

بأنها تعلييق العبيارة عليى : من إظهار لمحاسنها، وبيان بال تها، وتوضيح الهدف منها، وقد عرفها الرماني

 ير ما وضعت له في  صل اللغة على جهة النقل لزبانة 
(  )

. 

ميا، وهيي مين  نيواع المجياز، وهيو  سيلوب مين وهي استعمال اللفب في  ير معناه األصلي لمشيابهة بينه

 ساليب اللغة العربية، وبما  ن القرآن الكريم نزل بلسيان عربيي مبيينل فيإن  سيلوب االسيتعارة موجيود فييه 

 .بكثرة إال  ننا سنتناول ما ورد في القصص القرآني، الذي ذمرت فيه المر ة

فيي  –دث عن المر ة فيي سيورة القصيص ومن االستعارات التي وردت في سياب النص القرآني الذي تح

فجاءته إحيداهما تمشيي عليى اسيتحياء قاليت إن  بيي ييدعوك : )مع ابنتي شعيب، قوله تعالى قصة موسى 

 [.1 : القصص( ]ليجزيك  جر ما سقيت لنا

فمعناه  نه مانت تمشي على استحياء حالتي المشي والمجيء معياً ال عنيد المجييء فقيط وتنكيير اسيتحياءل 

للتفام
( 5)

: ، وعلى االستعالء المجازي مستعارة للتمكن من الوصا، والمعنى  نها مستحية فيي مشييهال  ي

تمشي  ير متباترة وال متثنية وال مظهرة زينة
( 1)

 . 

: ومن االستعارة قوله تعالى في خطاب  م موسى، حين  لقت به في اليم، وما  صابها من الفيزع والايوف

استعارة بديعةل حيث شبه ما قذف   فيي قلبهيا مين الصيبر ( من الملمنين لوال  ن ربطنا على قلبها لتكون)

ليوال  ن صيبرناها، عليى طريقية : بربط الشيء المنفليتل خشيية ال يياع، واسيتعار لفيب اليربط للصيبرل  ي

االستعارة التمثيلية 
( 1)

. 
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لتكيون مين )ويطميئن بإلهيام الصيبر مميا ييربط عليى الشييء المتفليتل ليسيتقر : "وقال الرازي في تفسيره

(إنا رادوه إليك)من المصدقين بوعد   وهو قوله ( الملمنين
( 6)

وحرمنا عليه المراضيع مين قبيل فقاليت ). 

 [. 5: القصص( ]هل  دلكم على  هل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون

وحجيرل  محظيور: فقد استعار التحريم للمنيعل ألن مين حيرم علييه الشييء فقيد منعيه،  ال تيرى إليى قيولهم

وذلييك ألن   منعييه  ن يرضييع رييدياًل فكييان ال يقبييل رييدي مرضييع قييطل حتييى  همهييم ذلييك، والمراضييع جمييع 

" من قبل"مرضع وهي المر ة التي ترضع  و جمع مرضع وهو موضع الرضاع يعني الثدي  و الرضاع، 

من قبل قصصها  رره 
( 7)

. 

ز عن المنع فإن من حرم عليه شيء فقد منعيه، فالتحريم مجا"  ي منعناه ذلك"فجاء التحريم بمعنى المنع 

وال يصيييح إرادة التحيييريم الشيييرعيل ألن الصيييبي ليييير مييين  هيييل التكلييييا وال دلييييل عليييى الاصوصيييية، 

والمراضع جمع مرضع ب م الميم ومسر ال اد وهي المر ة التي ترضع 
( 6)

 . 

َر ة  بيي لهيب عيّم الن فيي قوليه تعيالى فيي سيورة  بيي ومن االستعارات ما جاء في ذمر القرآن الكريم المن

" حماليية الحطييب"، وهييي  م جميييل ((1)فييي جيييدها حبييل ميين مسييد ( 1)وامر تييه حماليية الحطييب: )المسييد

، وعداوتها ليه  ن تيلرر عليى زوجهيا، وتجعليه يحيارب استطاعت بمكرها، وتسلطها، وحقدها على النبي 

 .ويعادي ابن  خيه

ياميةل لتكيون عظية وعبيرة للنسياءل حييث إنهيا ليم تعميل إال وقد نزلت في شيأنها سيورة، تتليى إليى ييوم الق

وامر تيه حمالية : )قيال تعيالى بعيد ذمير  بيي لهيب وميا سييناله مين العيذاب –للشر، ووقفيت فيي وجيه الايير 

ل لييدخل ، مانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسيول   (( 1)في جيدها حبل من مسد ( 1)الحطب 

: مانت تحطب الكالم، وتمشي بالنميمة، وقال بع هم: في قدمه الشريفة إذا خرج من الصالة، وقال آخرون

بالفقر، وقيل مانت تمشي بالنميمة  مانت تعير الرسول 
( 9)

 . 

لييا مين لييا الييمن : العنق و لب في االستعمال على عنق المر ة وعلى محل القالدة، والمسد" الجيد"و

لالهتميام بوصيا تليك ( في جييدها)وقّدم الابر من قوله . والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة الشديد،

 . الحالة الفظيعة، التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العقد، الذي مانت تحلي به جيدها في الدنيا

 :استعارة للنميمة، وهي استعارة مشهورة، قال الشاعر( حمالة الحطب)وفي قوله تعالى 

 ولييم يمييش الحييي بالَحطييبن الرطييب

 

 ..................................
 (5 )
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ففيي اآلييية الكريميية اسييتعارة، حماليية الحطييب للميير ة السيوء التييي ال تكييل، وال تمييل فييي سييبيل الصييد عيين  

، وهيي الحق، فهي تمشي بالنميمة، وتفكير وتاطيط وتكييد، وتبيذل جهيد طاقتهيا فيي سيبيل إييذاء الرسيول 

 . صورة للجانب المظلم لدى المر ة

وقال تعالى في سورة آل عمران في شأن مريم عليها السالم، وتكفله جل وعال بهيا وبرعايتهيا، وإنشيائها 

َخييَل َعلَينهَييا َزَمِريَّييا َو َنبَتَهَييا نَبَاتًييا َحَسيينًا َوَمفَّلَهَييا َزَمِريَّييا ِۖ ُملََّمييا دَ  َفَتَقبََّلهَييا َربُّهَييا بَِقبُييولت َحَسيينت : )اإلنشيياء الصييالح

يَذا ِۖ قَالَيتن هُيَو ِمينن  يَُم  َنَّىذ لَيِك هَذ قًا ِۖ قَاَل يَا َمرن َراَب َوَجَد ِعنَدهَا ِرزن ُزُب َمين يََشياُء بَِغينيِر  النِمحن َ يَيرن ِ ِۖ إِنَّ  َّ ِعنيِد  َّ

 [.57( ]ِحَسابت 

البياطن، فشيبه إنشيا ها وشيبابها بإنبيات  نشأها إنشاء صالحاً، وذلك فيي الاليق ونزاهية "قال ابن عاشور 

مفعول مطليق ألنبيت، وهيو مصيدر نبيت وإنميا  جيرى عليى " ونبات"النبات الغض على طريق االستعارة 

" نبت للتافيا
(55)

 . 

اليذي ينميو شييئاً فشييئاً والكيالم شبها فيي نموهيا وترعرعهيا بيالزرع : "وجاء الصابوني في تفسيره بقوله

"يصلحها في جميع  حوالها بطريق االستعارة التبعية وهو من بديع علم البياناستعارة عن تربيتها بما 
(5 )

 . 

ودلت هذه االستعارة على مكانة مريم عليها السالم، وعظم شأنها، ومنزلتها بين النساءل حيث رعاهيا   

 . سبحانه وتعالى منذ والدتها، حتى  صبحت سيدة نساء العالمين

وبحييث عبييدالقاهر . لفييب  ريييد بييه الزم معنيياه: فلقييد عّرفهييا  هييل البيييان بأنهيياو مييا عيين الصييورة الكنائييية 

والميراد بالكنايية هاهنيا  ن يرييد الميتكلم إربيات معنيى مين : " الجرجاني الكناية في عدة مواضيع، فمميا قيال

ييومئ المعاني فال يذمره باللفب الموضوع له في اللغو، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ف

"به إليه ويجعله دليالً عليه 
(55)

. 

"هي ترك التصريح بذمر الشييء إليى المتيروك : "وعرفها السكامي بقوله
(51)

، فالكنايية  ن ترييد المعنيى 

 . وتعبر عنه بغير لفظه، وهي لون من  لوان التعبير البياني، الذي له صلة بالقرآن الكريم ومعانيه الشريفة

: سيياب حيديث القيرآن الكيريم عين المير ة فيي القصية القرآنيية قوليه تعيالىومن الكناييات التيي وردت فيي 

( وقالييت اميير ة فرعييون قييرت عييين لييي ولييك ال تقتلييوه عسييى  ن ينفعنييا  و نتاييذه ولييداً وهييم ال يشييعرون)

 .مناية عن السرور( قرة عين)و[ 9: القصص]

لأسا والحزن، فلما منّى عن  وهي مناية ناشئة عن ضدها، وهو سانة العين التي هي  رر البكاء الالزم

 سان   عينه،  تبعوا ذلك بيأن منيوا عين السيرور ب يد : الحزن بسانة العين في قولهم في الدعاء بالسوء
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قرة عين، و قر   عينه، فحكى القرآن ما فيي لغية امير ة فرعيون مين داللية عليى معنيى : هذه الكناية فقالوا

ه العرب من ذلك وهو قرة العينالمسرة الحاصلة للنفر ببليغ ما منّى ب
(51)

. 

قاليت  نيى : )قيال تعيالى ومن الكنايات قوله تعالى في قصة مريم عليها السالم عندما بشرها   بعيسى 

فيي هيذه اآليية الكريمية  ن  ، فلقيد  ذمير   [  : ميريم( ]يكون لي  الم ولم يمسسيني بشير وليم  ك بغيياً 

 نى يكون لي  الم وليم : )استنكرت هذا األمر وقالت بوالدة عيسى  مريم عليها السالم لما بشرها جبريل

 !ميا  لد و نا لم  تزوج بالحالل؟: ل  ي(يمسسني بشر

والحال  نه لم يباشرني بيالحالل رجيل، وإنميا قييل بشير :  ي زانيةل  ي( ولم  ك بغياً )رم خصصت وقالت 

داخل معه في حكيم " لم يمسسني"ملة عطا على مبالغة في تنزهها من مبادئ الوالدة ولم  من زانية، والج

: الحالية مفصح عن مون المسا  عبارة عن المباشيرة بيالحالل، وهيو منايية عين ذليك مميا فيي قوليه تعيالى

، ونحوه مما قيل دخلتم بهن وبنى [15: النساء( ] و المستم النساء)، و[57 : البقرة(]من قبل  ن تمسوهنَّ )

عليها
(56)

منايية عين المعاشيرة الزوجيية، وليير الميراد مجيرد اللمير  –السيالم هيذا وفي قيول ميريم عليهيا  

باليد
(57)

 . ، وهو تعبير مهذب عن النكاح والزواج

 .سمات الصورة الفنية: المبحث الثاني

تنوعت سمات الصورة الفنية البال ية، من تناسق وإبيراز للمالميح النفسيية تنوعيا،  مسيبها إطيارا جمالييا 

الااصة بها، ويتناول البحث سمتين من تلك السمات،  ال وهي التناسيق والمالميح النفسييةل فوب تلك األطر 

 .لما لهما من خصيصة، تكشا رونق الصورة وجمالياتها

ولنستهل تلك السمات بالتناسق فمن بديع إعجاز القصص القرآني ما امتاز به مين التناسيق اليذي وصيل   

والكميال، وهيذا التناسيق ال ييأتي مين فيراة بيل ال بيدَّ ليه مين  سيرار  قمة اإلعجاز، مما بليغ الغايية فيي الدقية

انسيجام العبيارات : وخصائص وسمات ال يمكن إحصا ها وحصرها، ومنها عليى سيبيل المثيال ال الحصير

ة، بل من موقا إليى موقيا، تناسيق نغماتيه  ة إلى قصَّ ة من قصَّ القرآنية وتنا مها، و ناها بالنبرات الااصَّ

 . األذن وتعيها وتأنر بها حيث تتقبلها

يتناسيق، تناُسيقًا،  ناسيَق،" : ابن منظورفي قول : وفيما يلي عرض لمفهوم التناسق، فلقد جاء التناسق لغة

جياء عليى نظيامت : الكيالمُ  ، تناسق... انتظم بعُ ها إلى بعض،: ُمطاوع ناسقَ : فهو ُمتناِسق، تناسقِت األشياءُ 

، ومنه  تناسقت خطبتُه فكان وقعها فيي النفيو  جي يًدا،  -تناسقات األنغام -في المقالتناسقِت العباراُت "واحدت

: ، والكالم إذا مان مسجعاً، قيل له... والنسق من مل  شيء ما مان على طريقة ونظام واحدت عام في األشياء

 (56". )نسق  حسن  
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لكثيير مين الصيفات، إنيه سمة واسيعة السيطح، عميقية الغيور، فهيي المرجيع والمي ل : والتناسق اصطالحاً 

النظام الافي الذي يربط األشياء بع ها ببعضل فتبدو فيي وحيدة متجانسية متكاملية،  و ييربط بيين جوانيب 

: " وقد عرفه الجاحب بقوليه( 59. )الشيء الواحد بحيث تبدو  جزا ه متوازنة ال يطغى بع ها على بعض

م بذلك  نه قد  ُفيرة إفراً يا واحيداً، وسيبك سيبكاً و جوُد الشعر ما مان متالحم األجزاء، سهل الماارجل فتعل

 (  1". )واحداً، فهو يجري على اللسان مما يجري الد هان 

 . وقد عدَّ سيد قطب التناسق من خصائص التصوير الفني، وقد ذمر له خصائص متعددة 

أليا العبيارات والتناسق  لوان ودرجات، ويبلغ الذروة في تصوير القرآن الكريم ومن ذلك التنسيق فيي تي

بتاير األلفاظ رم نظمها في نسق خاب يبلغ في الفصاحة  رقى درجاتها ومنه اإليقاع الموسيقي الناشئ من 

تاير االلفاظ ونظمها في نسق خاب
(15)

 . 

ومن  مثلة التناسق الفني في القصة القرآنية في سياب الحيديث عين المير ة ميا جياء فيي قصية ميريم عليهيا 

قِيًّا: )قال تعالى السالم في سورة مريم يََم إِِذ انتَبََذتن ِمينن  َهنلِهَيا َمَكانًيا َشيرن ُمرن فِي النِكتَاِب َمرن فَاتََّايَذتن ( 56)َواذن

َسلننَا إِلَينهَا ُروَحنَيا فَتََمثَّيَل لَهَيا بََشيًرا َسيِويًّا َمن ِمنيَك إِن ( 57)ِمن ُدونِِهمن ِحَجابًا فَأَرن حن ُمنيَت قَالَيتن إِن يي  َُعيوُذ بِيالرَّ

ينِي بََشير  ( 59)قَاَل إِنََّما  َنَا َرُسوُل َرب ِك أِلَهََب لَِك ُ الًما َزِميًّا( 56)تَقِيًّا َسسن قَالَتن  َنَّى يَُكيوُن لِيي ُ يالم  َولَيمن يَمن

َعلَهُ آيَةً لِلنَّا ِ (   )َولَمن  َُك بَِغيًّا قنِ ييًّا قَاَل َمَذلِِك قَاَل َربُِّك هَُو َعلَيَّ هَي ن  َولِنَجن يًرا مَّ نَّيا َوَمياَن  َمن َمةً م  ( 5 )َوَرحن

لَيِة قَالَيتن يَيا لَينتَنِيي ِميتُّ قَبنيَل هَيَذا َوُمنيُت (   )فََحَملَتنهُ فَانتَبََذتن بِِه َمَكانًا قَِصيًّا ِع النَّان فَأََجاَءهَا النَمَااُض إِلَى ِجذن

نِسيًّا يًا مَّ تِهَيا  اَلَّ ( 5 )نَسن تَيِك َسيِريًّا فَنَاَداهَا ِمين تَحن َزنِيي قَيدن َجَعيَل َربُّيِك تَحن لَيِة ( 1 )تَحن ِع النَّان ي إِلَينيِك بِِجيذن َوهُيز 

ُت ( 1 )تَُسيياقِطن َعلَينييِك ُرطَبًييا َجنِيًّييا ييا تَييَريِنَّ ِمييَن النبََشييِر  ََحييًدا فَقُييولِي إِن ييي نَييَذرن ي َعيننًييا فَإِمَّ ييَربِي َوقَيير  فَُكلِييي َواشن

مً  َمِن َصون حن َم إِنِسيًّالِلرَّ يَُم لَقَيدن ِجئنيِت َشيينئًا فَِريًّيا( 6 )ا فَلَنن  َُمل َم النيَون ِملُيهُ قَيالُوا يَيا َميرن َمهَا تَحن يَيا ( 7 )فَأَتَتن بِِه قَون

ِك بَِغيًّيا ءت َوَما َمانَتن  ُمُّ َر َ َسون َت هَاُروَن َما َماَن  َبُوِك امن نَُكل يُم َمين َمياَن فِيي  فَأََشياَرتن إِلَينيِه قَيالُوا َمينياَ ( 6 ) ُخن

 ((.9 )النَمهنِد َصبِيًّا 

وتكمن مظاهر التجيانر الصيوتي، والتناسيق فيي اآلييات السيابقة فيي اليروي والفاصيلة، التيي انتهيت بهيا 

، وهيو اليياء المشيددة التيي يليهيا حيرف  اآلياتل حيث نالحب  ن روي جميع اآليات قيد انتهيى بحيرفت واحيدت

يوتي  اللين وهو األلا، وقد نت   عن انتهاء جمييع اآلييات بيروي واحيد هيو اليياء المشيددة إليى التجيانر الصَّ

 .وهو قمة في الروعة والتأنقل حيث  دى ذلك توالي النبرات الصوتية على وتيرة واحدة

تلك النبرات الصوتية المتجانسة التي تنساب في رقة وعذوبة، فيال  نياء للفظية عين  خيرى وال آليية عين 

لين وهو األلا الذي يعقب الياء المشددة مان له  عظم األرر في المعنى حيث جاء اليروي  خرى، وحرف ال
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مفتوحاً  ير مغلق وهذا قمة التجانر الصوتيل مما يناسب القصة التي بين  يدينا ومن خالل ما سيبق نيرى 

ر شيكالً،  ن انتهياء جمييع اآلييات بيروي واحيد هيو اليياء المشيددة، التيي يتلوهيا حيرف ميد هيو األليا تجيان

 . وتناسق لفظاً مّما شكَّل تنا ماً وت لفاً صوتيًّا يناسب المعنى الذي طلبته القصة

، تظهيير المالمييح النفسييية منييذ  ن ُولييد موسييى  -  مييا عيين رسييم المالمييح النفسييية، ففييي قصيية موسييى 

وليدها ريم وضاقت علييه  ميه وتوقعيت  ن ييذبح عليى ييد جنيود فرعيون، فيأوحى   تعيالى إليهيا  ن ترضيع 

و وحينا إلى  م موسى  ن  رضعيه وإذا خفيِت )ت عه في صندوب، وتلقي به في اليم، نهر النيل، قال تعالى 

 [.7: القصص...( ]عليه فألقيه في اليم وال تاافي

تااف على ابنها من الذبح، فتلقي به في الماء  ي من موت إليى ميوت، وييدفعها .. إنه لموقا عصيب،  م  

ويض  مرها هلل، مع ما تشعر به من حالة نفسية سيئة، وخوف على مصير هذا الرضيع اليذي إيمانها إلى تف

 . ال حول له، وال قوة

، وقييد  لقييى   عليييه موسييى  ويجييري الصييندوب فييي الميياء، ويسييتقر عنييد قصيير فرعييون، ونجييى   

" وليك ال تقتليوهقيرة عيين ليي : "المحبةل حييث شيغا قليب امير ة فرعيون بيه، وانشيرح صيدرها ليه وقاليت

 نسييت منييه بييادرة  ميير جديييد بقتلييهل فالتفتييت إلييى  خاطبييت فرعييون، و خبرتييه بمييا يسييتعطفه علييى موسييى 

(عسى  ن ينفعنا  و نتاذه ولدا: )خطاب المأمورين، فنهتهم عن قتلهل معللة ذلك بعبارة
(1 )

. 

يشغل قلبها سوى موسى ولكن ماذا عن  مه التي طغى عليها القلق؟ واعتصر قلبها الحزن؟ فأصبحت ال  

 ومصيره، قال تعالى مبيّناً الوضع النفسي ألم موسى( : و صبح فيلاد  م موسيى فار ياً إن ميادت لتبيدي

 صبح فلادها فار اً، ومادت  ن تبدي موسى من شدة الهلع واإلشفاب عليه  ن ( به لوال  ن ربطنا على قلبها

مير موسيى، وتنطيق باسيمهل مين مثير تيردد ذميره فيي إال من ذمر موسيىل فكيادت تظهير ذ(.. فار اً )يقتل، 

"نفسها 
(15)

. 

، و لهمها الصبر، وربط على قلبهال حتى سكن، ومانت مين اليوارقين بوعيد  ، وقيد ملفيت وقد ربتها   

تتبعيي  ريره، وتتبعيي خبيره، : ل  ي...(وقاليت ألختيه قصييه: )وخبيره، قيال تعيالى ابنتها بتتبيع  رير موسيى

والظاهر  ن هذا القول وقع منها بعد  ن  صيبح فلادهيا فار ياً، فيإن مانيت ليم تعيرف مكانيه إذ ذاك فظياهر، 

"وإن مانت قد عرفته فتتبع الابرل ليعرف هل قتلوه  م ال، وليكتشا ما هو عليه من الحال 
(11)

. 

ت به  خته عن بعد، وال يشعرون  نها  ختهل ألنها تمشي على ساحل البحر، وهي ترقبيه مسيتافيه وبصر

 ن يقبل ردي  ي مرضعة من المرضعات فأهمهم ذلك، واشتد عليهم األمير، فقاليت  عنهم، وقد ُمنع موسى
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ريديها، فقيال هل  دلكيم عليى مرضيعة تكفليه وترعياه؟ فيدلتهم عليى  ميه، فهيد  لميا وجيد رييح  ميه قبيل :  خته

إنيي امير ة طيبية اليريح، طيبية الليبن، ال  مياد  وتيى : فقاليت! من  نت منهل  بى مل ريدي إال ريديك؟: فرعون

"فدفعه إليها، فرجعت إلى بيتها من يومها. بصبي إال قبلني
(11)

. 

ن ورده   هكذا إلى  مهل مي تقير عينهيا، وتهيد  نفسيها، وال تحيزن، وليتعلم  ن وعيد   حيق، وصيدب مي

( فرددنياه إليى  ميه مييي تقير عينهيا وال تحيزن وليتعلم  ن وعييد   حيق ولكين  مثير النيا  ال يعلمييون: )قائيل

وتبييددت تلييك المايياوف، والقلييق الييذي الزمهييا منييذ والدتييه، .. ،  عيياده   إليهييا، واطمأنييت[55: القصييص]

  .وعاش في ح ن  مه التي  نجبته، وبرعاية امر ة فرعون التي  نقذته و حبته

فتجلت الالجات النفسية في تصوير قوي، ومعبر لهال حيث ترسم في األذهان ونحن نتابع  حداث القصية 

صورة هذه الشاصية، ومالمحها النفسية وانفعاالتهال حيث يتجلى التعبير القرآني في تصوير الجو النفسي 

 .للحدث السردي اإلعجازي

: قيال تعيالى ومما ورد في القصص القرآني المتعلق بالمر ة ما وقع مع ابنتيي شيعيب فيي قصية موسيى 

 رض ميدين،  لميا بليغ موسيى: ل  ي[5 : القصص(]ولما ورد ماء مدين وجد من دونهم امر تين تذودان)

، وجييد اميير تين تحبسييان   نامهييا عيين الميياءل تالفييياً  يت م يينت
لمزاحميية  ووصييل إلييى موضييع الميياء بعييد ألن

السيبب فيي  نَّيا امر تيان ضيعيفتان مسيتورتان، ال نقيدر : عن سبب اليذود، فقالتيا  الرجال، وسألهما موسى

على مساجلة الرجال ومزاحمتهم، فال بد لنا من تيأخير السيقيل إليى  ن يفر يوا، وميا لنيا رجيل يقيوم بيذلك، 

و بونا شي  قد  ضعفه الكبر فال يصلح للقيام به
(16)

 . 

سقي المواشي مان  مراً شاقاً لهاتين الفتياتين، وحرصيهما عليى تجنيب مزاحمية الرجيال، وتجنيب فالقيام ب

 نهميا اضيطرتا للايروجل  االختالط  رناء عملها الشريا، وهو خدمة والدهما والبرُّ به، وقد بينتا لموسى 

ريم تيولى إليى الظيل، لهميا  ألن  باهما شي  مبير، ال يستطيع القييام بهيذا العميل الشياب، وقيد سيقى موسيى 

فجاءته إحداهما تمشيي عليى اسيتحياء : )وعادت الفتاتان إلى  بيهما، فأرسل في طلبه إحدى ابنتيه قال تعالى

 (.قالت إن  بي يدعوك ليجزيك  جر ما سقيت لنا

ى وفي هذا الطلب تأدب من الفتاةل فلم تطلبه طلباً مطلقاً إنما مان ذلك بناًء على طليب واليدهال ليكافئيه علي

فعله معهما، وهذا دليل على الحياء والعفة وحسن التربية، وفي قصة ابنتي شعيب يرسيم لنيا القيرآن الكيريم 

مالمح للمر ة الصالحة، التي منعها حيا هيا مين االخيتالط بالرجيال وميزاحمتهمل حييث اضيطرت للايروج 

تحافب فيها على حيائها وقيوة وبطريقة، .. لعدم وجود عائل، يقوم بعملها، وميا  نها عانتل لتحقق ما تريد
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شاصيتها وبرها، رم ميا  نها  رنت على هذا الرجل الغريب، و شارت على والدها بيأن يقيوم بالعميل لدييه 

 . لما وجدت من صفات القوة واألمانة لديه

، إنها تليك الملكية التيي ذمير القيرآن  نهيا  وتييت وها هي بلقير ملكة سبأ امر ة، تظهر في قصة سليمان

قيديما فيي بيئية ورنيية، تعبيد هيي وقومهيا " سيبأ"ل شييء ولهيا عيرش عظييم، مانيت تحكيم بيالد الييمن من مي

 (. ال تعلوا علي و توني مسلمين: )دعوة يدعوها وقومها لزسالم قال تعالى الشمر، وقد  رسل سليمان 

وهنيا تظهير ، ان وما مان من ملكة سبأ إال  ن  خبرت قومها بهذه الرسالة واستَشارتهم تجاه دعوة سيليم

: المالمح النفسية في القصة لهذه الملكة، التيي تمييزت بالحكمية، والتيأني والحييرة فيي آن واحيد، قيال تعيالى

 شيروا علي : المعنى"، [ 5: النمل( ]قالت يأيها المأ  فتوني في  مري ما منت قاطعة  مراً حتى تشهدون)

لكم خالصته، وقصدت بما ذمرته استعطافهم وتطييب بما عندمم من الر ي والتدبير فيما حدث لي وذمرت 

ما  قطيع : ل  ي(ما منت قاطعة  مراً حتى تشهدون: )نفوسهم ليساعدوها، ويقوموا معها، و مدت ذلك بقولها

 مراً من األمور المتعلقة بالملك إال بمح رمم وبموجب آرائكم
(17)

 ." 

قالوا نحين  وليو قيوة و وليو بيأ  شيديد : )عالىوجاء ردهم لها بأنهم مطيعون ألمرها،  ير ماالفين قال ت

 شاروا عليها بالقتال  و  رادوا نحين مين  بنياء الحيرب، ال [. 55: النمل( ]فاألمر إليك فانظري ماذا تأمرين

من  بناء الر ي والمشورة فماذا ترين نتبع ر يك، لما  حست منهم الميل إلى المحاربة ر ت من الر ي الميل 

إن المليوك )اء بما هو  حسن ورتبت الجواب، فزينت  والً ما ذمروه و رتهيم الاطيأ فييه إلى الصلح، واالبتد

وهكييذا توصييلت ملكيية سييبأ إلييى اليير ي السييديدل فييدبرت  ن تتفييادى الحييرب، بطريقيية ...( إذا دخلييوا قريييةً 

"المصانعة والتزلا إلى سليمان بإرسال هدية إليه، وقد عزمت على ذلك
(16)

 . 

، وقابلهم برد الهدية واإلنكار عليهم، وتهديدهم بالمصير ة ملكتهم إلى سليمان وقد انصرف الرسل بهدي

وحينئذت  درمت الملكة  ن الرجل صاحب عقيدة، و نه مستعد لتساير مل قواه، وطاقته في سيبيل المرهوب، 

من مراهية الملكة للحرب  نها  من إجابته إال بما طلب، وعلم سليمان نصرة ما يدعو إليه، و نه ال  حسن 

" ستأتيه وقومها مسلمين مذعنين، فأراد  ن يفاجئها بمفاجأة تلرر في قلبها وتقودها إليى اإلسيالم عين اقتنياع

(19)
 . 

 راد بذلك  ن يريهيا بعيض ميا خصيه : "قال البي اوي.. ومان ذلك  ن  ح ر عرشها المرصع بالجواهر

رة وصدقه في دعوة النبيوة، وياتبير عقلهيا بيأن ينّكير عرشيهال فينظير   به من العجائب، الدالة عظيم القد

" تعرفه  م تنكره
(1 )

. 
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قال نكروا لها عرشها ننظر  تهتدي  م تكون من الذين ال : )قال تعالى.. بتنكير عرشها وقد  مر سليمان 

بيرب العيالمين،  على دينهل فيدخلت فيي اإلسيالم ملمنية ، وتابعت ملكة سبأ سليمان [15: النمل( ]يهتدون

اتايذ قصيراً عظيمياً منيفياً مين زجياج لهيذه الملكيةل ليريهيا عظمية  والغيرض  ن سيليمان : "قال ابن مثيير

سلطانه وتمكنه، فلما ر ت ميا آتياه   مين المليك الواسيع، وجاللية ميا هيو فييه مين العيز، والمنعية  وتسياير 

 نييه نبييي مييريم، وملييك عظيييم، و سييلمت هلل الجييان، وتبصييرت فييي  مييره، انقييادت ألميير   تعييالى، وعرفييت 

"
(15)

. 

وانتقلت بذلك من الورنية إلى دين التوحيد بعد التقلبات النفسية، التي عاشتها من  ن وصلها متاب سيليمان 

  إلى  ن  علنت إسالمها مع سليمان، واعترفيت بظلمهيا لنفسيها، وقادهيا عقلهيا وذما هيا إليى الحيق، وإليى

 . العقيدة الصحيحة

فكانييت بلقييير بييذلك اميير ة مامليية، تتقييي الحييرب والتييدميرل وتسييتادم الحيليية والمالطفيية، بييدل المجيياهرة 

يلمل فيإذا بهرتهيا المفاجيأة الثانيية، و حسيت  والمااشنة، رم ال تسلّم ألول وهلة، فالمفاجأة األوليى تمير فيال تُسن

السالح، و لقت بنفسيها إليى الرجيل اليذي بغريزتها  ن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بهال فألقت 

 .بهرها، و بدى اهتمامه بها، بعد الحذر األصيل في طبيعة المر ة، والتردد الاالد في نفر حواء

وال ميين الوجهيية الفنييية زيييادة لمسييتزيد، إال  ن .. ويسييدل هنييا السييتار، فمييا فييي القصيية ميين الوجهيية الدينييية

وإنيه لحسيب قصية دينيية وجهتهيا . الغرض اليديني وال تسياوقهيحاول عقداً  خيرى، فنيية بحتية، ال تتصيل بي

، و ن تعرضييها هييذا "النميياذج اإلنسييانية"الييدين وحييده،  ن تبييرز هييذه االنفعيياالت النفسييية، و ن ترسييم هييذه 

 . العرض، وتنسقها ذلك التنسيق

لت عليه المر ة وتتبدى مريم عليها السالم، وتظهر جلية المالمح النفسية في قصتها عليها السالم، وما جب

 من الحياء، وما تميزت به مريم عليها السالم من الطهر والعفاف والمداومة على العبادة والتقرب إلى   

 .والتفرة للعبادة

قِيًّا: )قال تعيالى يََم إِِذ انتَبَيَذتن ِمينن  َهنلِهَيا َمَكانًيا َشيرن ُميرن فِيي النِكتَياِب َميرن فَاتََّايَذتن ِمين ُدونِِهيمن ِحَجابًيا ( 56)َواذن

َسلننَا إِلَينهَا ُروَحنَا فَتََمثََّل لَهَا بََشًرا َسِويًّا َمن ِمنَك إِن ُمنَت تَقِيًّ ( 57)فَأَرن حن قَياَل إِنََّميا  َنَيا (56)اقَالَتن إِن ي  َُعوُذ بِالرَّ

ينِي بََشير  َولَيمن  َُك بَِغيًّيا( 59)َرُسوُل َرب ِك أِلَهََب لَِك ُ الًما َزِميًّا َسسن قَياَل (   )قَالَتن  َنَّى يَُكوُن لِي ُ الم  َولَمن يَمن

َميةً م   َعلَيهُ آيَيةً لِلنَّياِ  َوَرحن قنِ ييًّاَمَذلِِك قَاَل َربُِّك هَُو َعلَيَّ هَي ن  َولِنَجن يًرا مَّ فََحَملَتنيهُ فَانتَبَيَذتن بِيِه ( 5 )نَّيا َوَمياَن  َمن

نِسييًّا(   )َمَكانًا قَِصيًّا ييًا مَّ لَيِة قَالَيتن يَيا لَينتَنِيي ِميتُّ قَبنيَل هَيَذا َوُمنيُت نَسن ِع النَّان ( 5 )فَأََجاَءهَا النَمَااُض إِلَيى ِجيذن

َزنِي قَ  تِهَا  اَلَّ تَحن تَِك َسيِريًّافَنَاَداهَا ِمن تَحن لَيِة تَُسياقِطن َعلَينيِك ُرطَبًيا ( 1 )دن َجَعَل َربُِّك تَحن ِع النَّان ي إِلَينيِك بِِجيذن َوهُيز 
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ًما فَ ( 1 )َجنِيًّا َمِن َصيون حن ُت لِليرَّ ا تََريِنَّ ِمَن النبََشِر  ََحًدا فَقُولِي إِن يي نَيَذرن ي َعيننًا فَإِمَّ َربِي َوقَر  َم لَينن  َُمل يفَُكلِي َواشن

َم إِنِسيًّا يَُم لَقَدن ِجئنِت َشينئًا فَِريًّا( 6 )النيَون ِملُهُ قَالُوا يَا َمرن َمهَا تَحن َت هَياُروَن َميا َمياَن  َبُيوِك ( 7 )فَأَتَتن بِِه قَون يَا  ُخن

ِك بَِغيًّا ءت َوَما َمانَتن  ُمُّ َر َ َسون  [.مريم((]9 )ن َماَن فِي النَمهنِد َصبِيًّافَأََشاَرتن إِلَينِه قَالُوا َمينَا نَُكل ُم مَ ( 6 )امن

فتاة  ير متزوجة تقية عابدة، تارج من المعبد الذي نذرت لادمته وتحتجب عن  هلها، فيتمثل لها الملك  

 بشراً سويا، ولما ر ته خافت وفزعت وخشيت  ن يكون قد  رادها بسوء، والتجأت باهلل وقال لهيا جبرييل 

"ما  نا إال ملك مرسل مين عنيد   إلييكل ليهيب ليك  المياً طياهراً : لاوفمزيالً ما حصل عندها من ا
(1 )

 ،

ومان هيذا األمير مق يياً ! إنها قدرة   وإرادته سبحانه وحكمته، ميا يكون لها  الم وهي فتاة لم تتزوج؟

 وامتييدت بهييا  يييام الحمييلل حتييى رقييل عليهييا وحانييت سيياعة، عنييده سييبحانه، وحملييت عليهييا السييالم بعيسييى

 .المااض

في اآليات السابقة هذه اللحظات بكل دقة، و ظهر فيها نفسية مريم عليها السالمل وقد صّور القرآن الكريم 

"حيث إنها تمنت الموت، فإنها لحريصة على الشرف والعفاف، وخائفة من الف يحة والعار
(15)

. 

آالم المااض، والتفكير فيي موقفهيا ماذا مان ينتاب مريم عليها السالم .. فها هي مالمحها النفسية تتكشا

 مام قومها بعد والدتهيا؟ فتمنيت  ن تكيون قيد ماتيت ونسييها النيا ، ريم جاءهيا ميا يبيدل حالتهيا النفسيية قيال 

جدوالً  جراه : ل  ي[1 : مريم( ]وناداها من تحتها  ال تاافي وال تحزني قد جعل ربك تحتك سريا: )تعالى

"  لما  صابها من عطش
(11)

. 

أمرها بهز جذع النالةل ليتساقط الرطب لتأمل منه وتشرب من المياء العيذب، و ن تَطنَميئن نفسيها وال رم ي

ا تََريِنَّ ِمَن النبََشِر )... ، ويرشدها إلى عمل تواجه به قومها في هذا الموقا العصيب تحزن ويعلمها    فَإِمَّ

ًما َمِن َصون حن ُت لِلرَّ َم إِنِسيًّا  ََحًدا فَقُولِي إِن ي نََذرن  [.6 : مريم(]فَلَنن  َُمل َم النيَون

ِ آتَييانَِي النِكتَيياَب َوَجَعلَنِييي نَبِيًّييا) وجيياءهم الييرد ميين عيسييى  هكييذا تييزول [  5: مييريم(]قَيياَل إِن ييي َعبنييُد  َّ

، الذي قّدر مل شيء، ومان معها يسمع ويرى، و ظهر المااوف عن مريم عليها السالم، وتسلم  مرها هلل 

براءتهييا فانشييرح صييدرها، وحمييدت   علييى نعمييه، ومييريم عليهييا السييالم الوحيييدة التييي تحمييل وتلييد وهييي 

عذراء، وهذه معجزة من   للعالمين، وهي الوحيدة التيي سيميت سيورة مين سيور الكتياب الحكييم باسيمها، 

 . ، وهي سيدة نساء العالمينوذمرها   باسمها في القرآن
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عرض القرآن الكريم قصة زلياا زوج العزيز، ومثّل حالتها النفسيية بعبيارات بعييدة عين .. امر ة العزيز

وراودتيه التيي هيو فيي بيتهيا عين )، ومييا  نهيا اسيتجابت لعاطفتهيا خدش الحياءل مصوراً حبها ليوسيا 

 [.5 : يوسا..(]نفسه و لقت األبواب وقالت هيت لك

ومحاولتها إخفياء األمير بيإ الب األبيوابل خوفياً  ن يراهيا  نرى هنا انجذاب امر ة العزيز إلى يوسا و

ولقييد همييت بييه وهييم بهييا لييوال  ن ر ى برهييان ربييه مييذلك ) حييد وفييي هييذا تصييوير لالرتبيياك النفسييي لييديها 

ال يصيرفها  ، عزميت عليى الفاحشية[1 : يوسيا(]لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين

"عنها صارف، وقصدت إجباره على مطاوعتها بالقوة مما اضطره إلى اإلسراع والهرب إلى الباب
(11)

. 

واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر و لفيا سييدها ليدى البياب قاليت ميا جيزاء مين  راد )وتحدث المفاجأة  

المير ةل حييث إنهيا جبليت عليى وهنا تظهر شاصية [ 1 :يوسا(] بأهلك سوءاً إال  ن يسجن  و عذاب  ليم

، فمن طبع المير ة  نهيا القدرة على إبعاد التهمة عن نفسها محاولة رد اعتبارها  مام زوجها و مام يوسا 

حريصة على تبرير مواقفهيال اذ هيي  قيدر عليى التبريير مين الرجيل، و سيرع بديهية منيه فيي هيذا الجانيب، 

ج لحظة همها بالفاحشة، ليم يعجزهيا التبريير عين اتاياذ فمثالً نجد امر ة العزيز حين فوجئت بح ور الزو

الموقيييا اليييذي يبعيييد عنهيييا التهمييية
(16)

قاليييت ميييا جيييزاء مييين  راد بأهليييك سيييوءاً إال  ن يسيييجن  و عيييذاب : )

 [.1 : يوسا(] ليم

رم نرى موقا النسوة من امر ة العزيز من حيث التشنيع عليهال ألن حبها ليوسا مر شغاف قلبها، فهن 

ل مبين، نيرى  ن هيذا المنطيوب القرآنيي اليذي يفييد شيماتة النسيوة وحرصيهن عليى إشياعة يرونها في ضال

السوء، يناسبه تماماً  ن يتحدث القرآن الكريم عن شيعور تليك النسيوة وميوقفهن حينميا يقعين فيي شييء مميا 

ي يثبيت وقعت فيه امر ة العزيز من مراودة يوسا ومشاهدة جماله األخاذ، وخلقته التيي تجيذب األفئيدة، لكي

نها شهدن بما ليوسيا مين طلعية هيي فتنية للنياظرين، فهيو  القرآن إنما هي فتنة فوب الطاقةل حيث إن من لُمن

 .فوب المألوف من البشر

ففي اآلية ما يفيد  نهن جلسن في متكأ في  من وطمأنينةل إذ تصيرفن تصيرفاً فييه وحشيية، مميا ييدل عليى 

لكريمة بتذييلها الذي قد يوحي برجوعهن عين مبيد  التشينيع سلب عقولهن، وضياع تفكيرهن، فكانت اآلية ا

هنيا اسيتردت امير ة العزييز  نفاسيها ( وقلن حاش هلل ما هذا بشراً إن هيذا إال مليك ميريم)ولوم امر ة العزيز 

[  5: يوسا(]فذلكن الذي لمتنني فيه)وتعالت صيحاتها، فقالت 
(17)

. 

دراتها على التفاني في تنفيذ ما تريد، واستادام جميع وتت ح هنا طباع المر ة وخصائصها النفسية، من ق

 . الوسائل في تحقيق ر بتها، وقدرتها على التبرير، رم قدرتها على االعتراف بالاطأ، والرجوع إلى الحق
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 :خاتمة

شغلت المر ة جزءاً مبيراً في مجال القصة القرآنية، وهو ما يدل على مكانتها و هميتها في المجتمع، وقيد 

مصادر الصورة الفنية في الاطياب القصصيي القرآنيي بعامية، والقصيص القرآنيي المتعليق بيالمر ة  تعددت

 .منه بااصة

وقد وقا البحث على الصيورة الفنيية فيي القصيص القرآنيي فيي خطياب المير ة نموذجياً، وتنياول مفهيوم  

بأنواعهيا، وقيد شيمل ذليك الصورة الفنية لدى القدماء والمحيدرين، ريم عين المظياهر البيانيية للصيورة الفنيية 

 .التشبيه واالستعارة والكناية، رم سمات الصورة الفنية، ويشمل التناسق ورسم المالمح النفسية

وقد تناول القصص القرآني جوانب ماتلفة من حياة المر ة ومكانتها في المجتمع، وبرزت شاصيتها فيي 

ر الييذي ياييدم الهييدف العييام للقصيية، وقييد  مثيير ميين جانييب، وقييد ورد ذميير الميير ة فييي القصيية القرآنييية بالقييد

عرضت في هيذا البحيث بع ياً مين اآلييات التيي تناوليت المير ة، وميا ذمير فيهيا مين تشيبيهات واسيتعارات 

ومنايييات وتناسييق آيييات، والكثييير ميين الجوانييب النفسييية للميير ة فييي القصيية، وهييذا دليييل علييى  همييية الميير ة 

 . ودورها في القصة القرآنية
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 :هوامش البحث

 

                                                           
إبدراهي،، ار الضكدر العربدي،  ، ومحمد  أبوالضلدلعلي محمد  الباداوي :ين ، تحقيقتالصناع :أبو هاللالعسكري،  :ينظر (3)

 33ص (. ت. )، 3بيروت، ط
 .المص ر السابق :ينظر (3)
 .(ت. )، 3 ار الكتدا،، بيدروت، طسكن راني ومحمد  مسدعو ، محم  اإل :تحقيق ،أسرار البالغة :عب القاهر ،الارااني (7)

 33 ص
  333ص  . ،3337، (ط. )ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تحقيقعااز الئل اإل :عب القاهر ،الارااني (3)
 ج. ،3333، (ط. )، المكتبددة العصددرية، بيددروت، عب الحميدد  هندد اوي :العمدد  ، تحقيددق :ابددن رقدديقالقيروانددي،  :ينظددر (3)
3/336 
، 3 ار نهلدة مصدر، القداهر ، ط ،ند أحمد  الحدو ي وبد وي طبا :تحقيدق :المثدل السدائر: ، لياء ال ينثيرابن األ :ينظر (6)
  3/733 ج(. ت. )
 ص. ،3366، (ط. )،  ار الكتد، القدرةية، تدون ، محمد  الحبيد، الجوادة :تحقيدق :منهداج البلاداء :حاز، ،القرطااني (3)

33، 33 
 333 :المص ر السابق (3)
، 7المركز الثقدا ي الاربدي، بيدروت، ط الصور  الضنية  ي التراث النق ي والبالغي عن  العر،، :اابر ،عصضور :ينظر (3)

 3ص. ،3333
) ، (ط. )،، اإلسدكن ريةمنقدة  المعدار ، روا هوالنقد  األ بدي الحد يث أصدول  واتااهدات  :لولغمحم  ز ،سال،: ينظر (33)
 .333ص( ت. 
  63 ص .، 3376 ،3ط، مطبعة مصطضى الحلبي، مصر ،الموازنة بين القعراء :زكيمبارك،  :ينظر (33)
  33ص. ، 3333 ،3ط ،مؤسسة حور ، اإلسكن رية ،تطور الصور   ي القعر الااهلي :جال  ،الزواوي: ينظر (33)
  3 ص.، 3337، 7ط  بيروت،  ن ل ، ار األ ،الصور  الضنية :مصطضىناص ،  :ينظر (37)
 . 333 ، صالمراع السابق (33)
 ار ، ( راسددة  ددي أصددولها وتطورهددا) جددر القددرن الثدداني الهاددريآالصددور   ددي القددعر العربددي حتددى : البطددل، علددي (33)

 33ص  .،3337 ، 7ط، بيروت،  ن لاأل
  333 – 333 ص .، 3333 ،3ط  ، بي الح يث،  ار العو   ، بيروتالنق  األ :محم  غنيمي ،هالل: ينظر (36)
 . 733المراع السابق  :ينظر (33)
إبدراهي، قدم  الد ين،  ار الكتد، : تحقيدق ،يلدا   دي علدو، البالغدةاإل :، محم  بن عبد الرحمن ادالل الد ينالقزويني (33)

  337/  3ج.  ،3337، 3العلمية، بيروت، ط
مطبعة ومكتبدة : تضسير أبي السعو آن الكري، أوإرقا  العقل السلي، إلى مزايا القر: العما ي، أبو السعو  محم  بن محم  (33)

 . 373 /7 ، ج(ت. )، (ط. ) ار إحياء التراث العربي، بيروت، : عب الرحمن محم ، القاهر ، تصوير
محمد  قدم  الد ين،  ار الكتد، : تضسدير القدرآن العظدي، أو تضسدير ابدن كثيدر، علدق عليد : ، إسماعيل بدن عمدربن كثيرا (33)

 . 33النمل آية  سور  637 /3 ج. ،3333 ،3العلمية، بيروت، ط
، (ت. )، (ط. )ي،  ار الضكدر، بيدروت، التضسدير الكبيدر للدرازمضاتيح الايد،، أو: الرازي، أبو عب هللا محم  بن الحسين (33)
 7/333ج
محمد  :، تحقيدق(عاداز القدرآنإلدمن ثدالث رسدائل  دي ) عاداز القدرآنإالنكت  دي : الرماني، علي بن عيسى بن علي (33)

 . 33 ص. ،3336، (ط. )،  ار المعار ، القاهر ، جل  هللا أحم 
 دي تضسدير القدرآن العظدي، والسدبع المثداني،  ار إحيداء التدراث العربدي،  رو  المعداني: األلوسي، محمو  قدها، الد ين (37)

 . 733 / 33ج  ، (ت. )، (ط. )بيروت، 
 . 33 / 33ج  . ،3333، (ط. )نسية للنقر، ، ال ار التوالتحرير والتنوير: ابن عاقور، محم  الطاهر (33)
 . 333/ 3ج . ،3333، (ط. )،  ار القرآن الكري،، بيروت، ضو  التضاسيرص: الصابوني، محم  علي (33)
 . 333ص  – 33اـ  ،التضسير الكبير للرازيمضاتيح الاي،، أو: الرازي (36)
ائق غوامض التنزيدل وعيدون األةاويدل  دي وادوه عن حق الكقا : الزمجقري، أبوالقاس، محمو  بن عمر الجوارزمي (33)

 . 363/ 7 ج. ،3333، 3عا ل أحم  عب المواو ، وعلي محم  معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: التةويل، تحقيق
 . 733/ 33، جرو  المعاني: األلوسي (33)
عب المحسددن التركددي،  ار هاددر، عبدد هللا بددن : اددامع البيددان عددن تةويددل آي القددرآن، تحقيددق: الطبددري، محمدد  بددن اريددر (33)

 . 376 - 373 /33ج(. ت. )، (ط. )الرياض، 
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 . 3336 /7، جصضو  التضاسير: الصابوني (73)
(73)

 . 3/373التحرير والتنوير، ج : ابن عاقور، الطاهر  
 . 333/ 3صضو  التضاسير، ج: الصابوني (73)
 . 66ص  ،عااز الئل اإل: عب القاهر الارااني (77)
، 3 ار الكتد، العلميدة، بيدروت، ط نعدي، زرزور،: ، علق عليد مضتا  العلو،: السكاكي، أبو يعقو، بن يوس  بن محم  (73)

 .  333 ص. ،3333
 . 33 /3ج والتنوير،التحرير : ابن عاقور، الطاهر (73)
 333/ 36، جرو  المعاني: األلوسي (76)
 333/ 3، جالكقا : الزمجقري،  :ينظرو ، 633/ 3، جصضو  التضاسير: الصابوني (73)
 -ن)مدا   ، 333/ 33 ، ج(ت. )، (ط. )،  ار المعدار  القداهر ، لسدان العدر،: ابن منظور، محم  بن مكر، بن علي (73)

 ( . ق - 
الناد   ،مطبعدة نعمدانقكر، قاكر ها ي : تحقيق ،نوار الربيع  ي أنواع الب يعأ: مصعو، الم ني،على ص ر ال ين بن (73)

   767 /3ج. ،3363، 3،ط
. ،3333، 3عب السال، هارون، مكتبة الجاناي، القاهر ، ط: ، تحقيقالبيان والتبيين: الااحظ، أبو عثمان عمر بن بحر (33)
عبدا  عب السداتر،  ار الكتد، العلميدة، بيدروت، : ، تحقيدقعيدار القدعر: العلوي، ابدن طباطبدا ، ونض  المعنى  ي 3/63 ج
 . 33ص ، ت  ي إعااز القرآنالنك: والرماني، 73ص . ،3333، 3ط
 33ص . ،3333، 36،  ار القروق، القاهر ، طالتصوير الضني  ي القرآن: السي  ةط،، :ينظر (33)
 . 773/ 33رو  المعاني، ج: األلوسي (33)
 33_  33/ 33، جالتحرير والتنوير: ابن عاقور، الطاهر :ينظر (37)
 733/ 33رو  المعاني، ج: األلوسي (33)
 . 333/ 3، جصضو  التضاسير :، والصابوني733/  33ج ،رو  المعاني: األلوسي :ينظر (33)
 . 333/ 3، جالكقا : الزمجقري (36)
 .  333 /33،جرو  المعاني: األلوسي (33)
 .  366/ 33التنوير، جالتحرير و: ابن عاقور، الطاهر (33)
ص  .،3333، (ط. )السدال، للنقدر، القداهر ،  مطبعة  ار ،المرأ   ي القصص القرآني: القرةاوي، أحم  محم : ينظر (33)

33 
محمد  عبد الرحمن المرعقدلي،  ار : أنوار التنزيل وأسدرار التةويدل، تقد ي،: ، ناصر ال ين بن محم  القا عيالبيلاوي (33)

 . 37/ 3، ج(ت. )، (ط. )إحيا  التراث العربي، بيروت، 
 . 637 /3تضسير القرآن العظي،، ج: ابن كثير (33)
 . 3/633، جصضو  التضاسير: الصابوني :ينظر (33)
 .  333ص .  ،3336، 3،  ار الاوثاني،  مقق، طالتعبير القرآني وال اللة النضسية: الايوسي، عب هللا محم  :ينظر (37)
 . 363 /36، جرو  المعاني: األلوسي :ينظر (33)
  333ص  ،صضو  التضاسير: الصابوني (33)
 .336وال اللة النضسية، ص  لتعبير القرآنيا: الايوسي :ينظر (36)
، 3،ط بيددروت ، مقددق ، ار المددةمون للتددراث ،الااندد، الضنددي  ددي ةصددص القددرآن: باحددا،ق، عمددر محمدد  عمددر :ينظددر (33)

 373 – 373ص  . ،3337
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 :مصادر البحث ومراجعه

 مصدر، نهلدة  ار طباند ، وبد وي الحدو ي أحمد : تحقيدق السدائر، المثدل: الد ين لياء األثير، ابن .3

 (.ت. ) ،3ط القاهر ،

 .،3333 ،(ط. ) للنقر، التونسية ال ار والتنوير، التحرير: الطاهر محم  عاقور، ابن .3

 قدم  محمد : عليد  علدق كثيدر، ابدن تضسدير أو العظدي، القدرآن تضسير: عمر بن إسماعيل كثير، ابن .7

 . ،3333 ،3ط بيروت، العلمية، الكت،  ار ال ين،

 .(ت. ) ،(ط. ) القاهر ، المعار   ار العر،، لسان: علي بن مكر، بن محم  منظور، ابن .3

 إحيداء  ار المثداني، والسدبع العظدي، القرآن تضسير  ي المعاني رو : ال ين قها، محمو  األلوسي، .3

 .(ت. ) ،(ط. ) بيروت، العربي، التراث

بيروت،   مقق، للتراث، المةمون  ار القرآن، ةصص  ي الضني الاان،: عمر محم  عمر باحا،ق، .6

  .  ،3337 ،3 ط

 أصدولها  دي  راسدة) الهادري الثداني القدرن آجدر حتدى العربدي القدعر  دي الصدور : علدي البطل، .3

  . ،3337 ،7ط بيروت، األن ل ،  ار ،(وتطورها

 محمددد : تقددد ي، التةويدددل، وأسدددرار التنزيدددل أندددوار: القدددا عي محمددد  بدددن الددد ين ناصدددر البيلددداوي، .3

 .(ت. ) ،(ط. ) بيروت، العربي، التراث إحيا   ار المرعقلي، عب الرحمن

 الجداناي، مكتبدة هدارون، عب السدال،: تحقيدق والتبيدين، البيدان: بحدر بدن عمر عثمان أبو الااحظ، .3

 . ،3333 ،3ط القاهر ،

 الكتدا،،  ار مسدعو ، ومحمد  اإلسدكن راني محم : تحقيق البالغة، أسرار: عب القاهر الارااني، .33

  (. ت. ) ،3ط بيروت،

 بيددروت، العصددرية، المكتبددة األيددوبي، ياسددين: تحقيددق اإلعادداز،  الئددل: عبدد القاهر الارادداني، .33

  مقدق، الاوثداني،  ار النضسدية، وال اللدة القرآندي التعبيدر: محم  عب هللا الايوسي،. ،3337 ،(ط. )

  . ،3336 ،3ط

 الضكددر،  ار للددرازي، الكبيددر أوالتضسددير الايدد،، مضدداتيح: الحسددين بددن محمدد  عبدد هللا أبددو الددرازي، .33

 .(ت. ) ،(ط. ) بيروت،

 إعاداز  دي رسدائل ثدالث لدمن) القدرآن إعاداز  دي النكدت: علدي بدن عيسدى بدن علي الرماني، .37

 . ،3336 ،(ط. ) القاهر ، المعار ،  ار أحم ، هللا جل  محم :تحقيق ،(القرآن
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 وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكقا : الجوارزمي عمر بن محمو  أبوالقاس، الزمجقري، .33

 العبيكدان، مكتبدة معوض، محم  وعلي عب المواو ، أحم  عا ل: تحقيق التةويل، واوه  ي األةاويل

 . ،3333 ،3ط الرياض،

 3333 ،3ط اإلسدكن رية، حدور ، مؤسسدة الااهلي، القعر  ي الصور  تطور: جال  الزواوي، .33

، . 

زرزور،  ار الكتد،  نعدي،: عليد  علدق العلدو،، مضتدا : محمد  بن يوس  بن يعقو، أبو السكاكي، .36

  . ،3333،  3العلمية، بيروت، ط

 المعدددار ، منقدددة  وروا ه، واتااهدددات أصدددول  الحددد يث األ بدددي النقددد : زغلدددول محمددد  سدددال،، .33

 (.ت. ) ،(ط. )اإلسكن رية،

 ،(ط. ) القداهر ، للنقدر، السال،  ار مطبعة القرآني، القصص  ي المرأ : محم  أحم  القرةاوي، .33

 . ،3333 ،(ط. )بيروت،  الكري،، القرآن  ار التضاسير، صضو : علي محم  الصابوني، .،3333

 عب المحسدن بدن عبد هللا: تحقيدق القدرآن، آي تةويدل عدن البيدان ادامع: اريدر بدن محم  الطبري، .33

  (. ت. ) ،(ط. ) الرياض، هار،  ار التركي،

 إبدراهي،، ار أبوالضلدل ومحمد  الباداوي، محمد  علي: تحقيق ، الصناعتين: هالل أبو العسكري، .33

  (. ت. ) ،3ط بيروت، العربي، الضكر

 الاربي، الثقا ي المركز العر،، عن  والبالغي النق ي التراث  ي الضنية الصور : اابر عصضور، .33

 3ص. ،3333 ،7ط بيروت،

 ،3ط بيدروت، العلميدة، الكتد،  ار عب السداتر، عبا : تحقيق القعر، عيار: طباطبا ابن العلوي، .33

3333،. 

 أبدي أوتضسدير الكدري، القدرآن مزايدا إلدى السلي، العقل إرقا : محم  بن محم  السعو  أبو العما ي، .37

 بيدروت، العربدي، التدراث إحيداء  ار: تصدوير القداهر ، محمد ، عبد الرحمن ومكتبدة مطبعة: السعو 

 . (ت. ) ،(ط. )

 تدون ، القدرةية، الكتد،  ار الجوادة، الحبيد، محمد : تحقيدق: البلاداء منهاج: حاز، القرطااني، .33

 . ،3366 ،(ط. )

 قدم  إبدراهي،: تحقيدق البالغة، علو،  ي اإليلا : ال ين االل عب الرحمن بن محم  القزويني، .33

 . ،3337 ،3ط بيروت، العلمية، الكت،  ار ال ين،

 .،3333 ،36ط القاهر ، القروق،  ار القرآن،  ي الضني التصوير: السي  ةط،، .36
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 ،(ط. ) بيدروت، العصدرية، المكتبدة هند اوي، عب الحميد : تحقيدق العم  ،: رقيق ابن القيرواني، .33

3333، . 

 . ،3376 ،3ط مصر، الحلبي، مصطضى مطبعة القعراء، بين الموازنة: زكي مبارك، .33

 قدكر، هدا ي قداكر: تحقيق الب يع، أنواع  ي الربيع أنوار: مصعو، بن ال ين ص ر الم ني، على .33

 . ،3363 ،3النا ، ط نعمان، مطبعة

 . ،3337 ،7 ط األن ل ، بيروت،  ار الضنية، الصور : مصطضى ناص ، .73

  . ، 3333 ،3ط بيروت، ، العو    ار الح يث، األ بي النق : غنيمي محم  هالل، .73

 


