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  قرآنية نصوص والتطبيق، النظرية ،الدراسة األدبيةكتاب 
  عرض وتحليل

  *فام مشكين بتول

  الملخّص
عبدالسـالم   مجموعة محاضرات القاها الـدكتور  الدراسة األدبية؛ النظرية والتطبيق نصوص قرآنيةكتاب 
الهـداف عـدة    2005الراغب على طالبه في جامعة حلب، ثم اخرجها في مؤلف مستقل عـام   احمد
  .فهم اسرار التعبير القراتي وتذوق بيانه، الى مواطن االعجاز البيانيتعرف القراء  :منها
ن يؤخـذ عليـه،   أومـايمكن  ، عرض المقال هذا القسام الكتاب وصفا وتحليال، وبحث في مزايـا ي

ثم يضع بين يدي المؤلف مقترحات للجرح والتعديل ، وحاول ان يستكشف فيه مواطن الجدة والمحاكاة
توفير عناصـر المنهجيـة   : من هذه المقترحات .يل الى مناهج الجامعات االيرانيةوذلك ليتخذ كتابه السب
الحيلولة دون ، اعادة النظر في تنظيم االركان، توظيف الهوامش العناية بالتوثيق و ،واالصالة في الدراسة

الجدة تحري ، تسلط الدراسات المساعدة على الدراسة االصلية وغلبة الطابع الديني على الجانب الفني
تزويد الكتاب ، الموضوعية ألسئلة تستوقف الدارسين خالل قراءة الكتاب ـواعداد االجابات المنطقية  

  جاء حسب منهج وصفي تحليلي يميل إلي اإلستقراء و اإلستنباط.ك . كل ذلبالتمارين والمالحق
النظرية والتطبيـق   ،االدبيةالدراسة كتاب  ،الراغبعبدالسالم احمد  ،االعجاز البياني :الكلمات المفتاحية

  .نصوص قرآنية
  

  المقدمة. 1
(ص)، هـادي   الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصالة على رسوله

أما بعد، فإن النص القرآني ــ بال ريبٍ ــ ظاهرة فنيـة   البشر بما ترك: كتاب اهللا وعترته الطاهرة.
خارقة، يتمتّع بجانب عظيم من األدبية.. وعليه انبرى ثلّة من الدارسين يطبقون فيه مناهج بحثيـة  

                                                                                                 
  bmeshkin@alzahra.ac.ir ،جامعة الزهراء (س)أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها ب *

 26/9/1397تاريخ پذيرش:  ،12/6/1397دريافت: تاريخ 
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حديثة، تنطلق من األساس األدبي للنص القرآني. جمعـت هـذه المنـاهج بـين األصـول العامـة       
  التي انفردت بها األبحاث القرآنية. للدراسات األدبية، واألصول الخاصة
  :1أما األصول العامة، فأهمها ما يلي

االنتقال باألدب من دائرته الضيقة (األدب الخاص) الذي يقتصر على القصيد والنثـر الفنـي   أ) 
إلى (األدب العام) الذي يضم الدراسات اإلنسانية األخرى؛ فيتم بذلك التجاوب بين األدب وبـين  

  المظاهر. و ر التي تشترك معه في كثير من المعالمميادين الفك
..) . االستناد الى مناهج الدراسة األدبية (التاريخية، االجتماعية، النفسية، الجماليـة الفنيـة   ب)

واالستضاءة بها؛ إذ العمل األدبي ال ينهض على الوجه األكمل إالّ باالعتماد على جميع المنـاهج  
  ن حسب عنوان الدراسة وإطارها.منهجي وأمع التركيز على منهج 

االنتقال من النماذج الفردية إلى الوحدات الفنية، أي من الفردي إلى العام ومـن الجزئـي    ج)
  الكلي.  الى

  ضوء أسلوبين بارزين: يمعالجة الموضوعات فد) 
  * التناول المجمل للفكرة واالحاطة الشاملة بها.
  .2تهي إلى أضخمها* التناول الذي يبدأ من أصغر األشياء حتى ين

  أما األصول الخاصة، فهي:
  .وسياقية معجمية دراسة القرآنية المفردات أ) دراسة

  ضوء المنهج البالغي ــ األسلوبي. ياالهتمام بالجوانب التعبيرية ف ب)
االعتماد على المناهج التراثية وخصوصا نظرية (النظم) ونظـام العالقـات التـي ابتكرهـا      ج)

  عبدالقاهر الجرجاني في كتابه (دالئل االعجاز).
 التركيز على الصورة الفنية باعتبارها األداة المفضلة في أسلوب القرآن كما يرى سيد قطب د)

  ).32ال.ت:  (سيد قطب،
  ي والجانب الوظيفي ــ الديني في الدراسة.الجمع بين الجانب الفن ح)
  االستناد إلى علوم مساعدة منها: و)

/ علـم  علم الـنفس/ التـاريخ/ علـم الجمـال     علوم اللغة العربية/ علوم القرآن/ علم االجتماع/
  األساليب.

  ضوء ما سلف من األصول، تهدف الدراسة األدبية للقرآن إلى ما يأتي: يف
  للجمال في القرآن الكريم. أ) تحرّي القواعد العامة

  ب) بيان السمات المطردة التي تميز هذا الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب.
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 ) تفســير األعجــاز الفنــي تفســيراً يســتمد مــن تلــك الســمات المتفــردة فــي القــرآن  ج
  ).30ال.ت:   قطب،  (سيد

  الكريم.  والدراسة األصلية (= الفنية) في القرآن، د) البحث عن سبل التعاون بين الدراسات المساعدة
  ».قرآنية  الدراسة األدبية النظرية والتطبيق؛ نصوص«لنيل الطموحات اآلنفة، أعد الدكتور الراغب 

حظي الكتاب هذا باهتمام األوساط الجامعية اإليرانية، وراح بعض الزمالء في كليـات اآلداب  
لـي مـواطن   إذ رأوا فيـه ـ علـى مـا يبـدو ـ مـا يعـرّفهم         والشريعة يضعونه بين أيدي الطالب؛ إ

لجنـة نقـد المنـاهج    «ويعينهم على تذوق بيان القرآن، وعليه أناطت إلي ـ مشكورة ـ   » االعجاز«
التابعة لـ(اكاديمية العلوم اإلنسانية) مراجعة هذا التأليف مراجعةً نقديةً، والبحث فيما يؤهل » الجامعية

 ـتمت ، راسية، يلّم بها الطلبة ضمن مقرراتهم الجامعية، ونزوالً عند أمر اللجنةالكتاب؛ ليكون مادة د
أوالً ـ القراءة الواعية الكتاب، ثم مراجعة كثير من المصادر والدراسات األدبية التي أدرجها المؤلف  

؛ اذ »..الدراسة األدبية.«، وذلك بهدف الموازنة بينها وبين ما ورد في 3أو لم يدرجها» الفهرس«في 
لألسف لم يتح الكاتب لقارئه ـ ضمن الفقرات والهوامش ـ فرصة االطالع على المناهل التي استقى 
منها كلَّ فكرة من افكاره، أو معلومة من معلوماته؛ فحرمه معرفة ما قدمه ـ هوـ من لبنـة جديـدة    

دراسات؛ فصـار لزامـاً   للدراسة األدبية ـ القرآنية، ولم يكشف له عن مدى إسهامه في تطور هذه ال 
وما اعتمده المؤلـف أو تـأثر بـه مـن المصـادر      ..» الدراسة األدبية«على الباحثة أن تخمن خلفية 

  ».الجدة والمحاكاة«مواطن  ـوالمراجع ثم تنبش فيها؛ لتكشف هي للقارئ ـ قدر االمكان 
  :يتأوان الباحثة أخذت على نفسها كذلك القيام يما ي، هذا
     تها مـنالتعريف بالمؤلّف والمؤلَّف بمنهج وصفي يتيح للدارس االلمام باألبواب ومـا ضـم

  موضوعات.
    االحاطة بما اتّسم به الكتاب من المزايا، وما أخذ عليه من المالحظات بطريقة تميـل الـى

  االستقراء واالستنباط.
 ية.معرفة المؤهالت التي ترشح الكتاب منهجاً جامعياً ومادة دراس  
  

  *سطور في . المؤلف2
هو عبد السالم أحمد الراغب من مواليد حلب. ألـم بعلـوم الشـريعة واآلداب؛ إذ حصـل علـى      
الشهادات العامة والشهادات الشرعية في المرحلة االعدادية والثانوية، وفي مرحلة الجامعة، حيث 

ة كليـة الشـريعة مـع اآلداب    أخذ شهادة كلية األداب، وواصل في كلية الشريعة، ثم منع من متابع
  حسب القوانين التي صدرت آنذاك.



  1397يازدهم، بهمن سال هجدهم، شمارة  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   158

درس عبدالسالم دبلوم دراسات عليا بجامعة دمشق، ثم الماجستير فـي جامعـة حلـب، ثـم     
وظيفة الصورة «حصل على الدكتوراه األولى من جامعة ام درمان اإلسالمية إثر مناقشة اطروحته 

  ».الفنية في القرآن الكريم
من جامعة حلب » األدب العباسي«أحمد الراغب الدكتوراه على الثانية في حصل عبدالسالم 

  ».الصورة الفنية في شعر علي بن الجهم«بعد مناقشة االطروحة المعنونة: 
  من مؤلفاته المطبوعة:

  وظيفة الصورة في القرآن الكريم *
  الصورة الفنية في شعر علي بن الجهم *
  دماء على أبواب القدس (رواية)* 

  نصوص قرآنية، الدراسة األدبية؛ النظرية والتطبيق
  

  الدراسة األدبية؛ النظرية والتطبيق (نظرة عامة). 3
في مئتين وتسع صفحات مـن القطـع العـادي،     1425/ 2005عام » الدراسة األدبية...«صدرت 

  ضمن منشورات دار القلم العربي ودار الرفاعي للنشر والتوزيع بسوريا، حلب.
األقسام التالية: الكتاب يضم  

كلمة االهداء  
 مقدمة للمؤلف  
 المدخل األساس الى فهم القرآن الكريم  
 القسم النظري  
 القسم التطبيقي؛ تحليل النصوص  
 الخاتمة  
 فهرس المصادر والمراجع  
 فهرس المحتويات  
 

  (عرض تفصيلي) ...األدبية الدراسةموضوع كتاب . 4
   المقدمة :أوالً 1.4

  اشتملت على معلومات سريعة عن طبيعة الكتاب/ منهجه/ أهدافه. المقدمة
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الكتاب كما يصرّح المؤلف ــ بكل تواضع ــ محاضرات ألقاها على طالب السنة الثانية فـي  
كلية اآلداب بجامعة حلب، رتّبها بعد إلحاح منهم عليه، مضيفًا إليها أشياء، وحاذفًا منهـا أخـرى،   

  افًا عامة وخاصة. من هذه األهداف:أراد من خاللها أن يحقق أهد
  لي مواطن االعجاز البياني في القرآن.إ التعرف ـ
  البيان القرآني، وإدراك االعجاز البالغي تذوق ـ
عن كثير من االسئلة التي يمكن أن تدور في ذهن الدارسين حول ترتيب القـرآن،   االجابة ـ

  موضوعاته واسلوبه..
 ».الدراسة األدبية؛ مفهومها، مذاهبها، قواعدها«بـ التعريف ـ
 

  المدخل ألساس إلى فهم القرآن الكريم :ثانياً 2.4
  ضم المدخل ما يلي:

 .الموضوع المركزي الذي تدور حوله اآليات القرآنية  
 .ما يتيمز به القرآن عن غيره من الكتب المألوفة لدى الناس  
 .(أسلوبها، موضوعاتها) السور المكية والمدنية  
 الترتيب التوقيفي للقرآن  
   ضرورة تخلّي القراء عن األفكار والتصورات المسبقة حين اإلقبال على القرآن، من أجـل

ال أن يقـرأوا أفكـارهم   ، أن يتمكنوا من قراءة ما في القرآن من األفكـار والمعـاني والتصـورات   
  وتصوراتهم هم.

 جه إلى اإلنسانية جمعاء.خطاب القرآن مو  
 .اللغة العربية بعلومها المختلفة مفتاح لدراسة القرآن  
 .تنزيه القرآن عن التحريف أو التبديل  
 .كتابة القرآن ونسخ المصاحف  
 .اختالف القراءات  
  
  القسم النظري :ثالثا 3.4

  ) صفحة وشمل مباحث خمسة:80امتد القسم النظري على مدى (
  مقدمة الدراسة األدبية ـ



  1397يازدهم، بهمن سال هجدهم، شمارة  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   160

  مراحل الدراسة األدبية ـ
  طريقة الدراسة األدبية ـ
  عناصر النص األساسية  ـ
  دراسة القصة القرآنية ـ

  :أتيتطرّق الدكتور عبدالسالم إلى ما ي» مقدمة الدراسة األدبية«في المبحث األول: 
  الدراسة األدبية«و» التفسير«الفرق بين.«  
 .ما تعتمد عليه الدراسة األدبية من العلوم المساعدة  
 .مناقشة من شكّك في جدوى الدراسة األدبية  
 .المنهج المالئم لدراسة النص القرآني  
 .المناهج الغربية/ الحديثة واشكالية تطبيقها على النص القرآني  
 .صعوبة دراسة النص القرآني  
 .مرتكزات الدراسة األدبية  
  الدراسة األدبية للقرآن.فائدة  
 . األصالة والمعاصرة/ الذوبان في اآلخر/ االعتماد على الذات  
 .سمات األمم المقهورة  
  من مراحل، فعدها ثالثاً:» الدراسة األدبية«، أشار المؤلف إلى ما تمرّ به المبحث الثانيوفي 
 فهم النص  ـ
 تذوق النص؛ شكال و مضموناً. ـ
 ة.تقدير قيمة النص األدبي ـ

، فيخيـر  المبحـث الثالـث  يتحدث الدكتور عبدالسالم، ضـمن  » الدراسة األدبية«وعن طريقة 
  الدارسين بين ما يأتي من الطرق:

 .تناول النص تناوالً كلياً من خالل العالقات الوثيقة بين تعابيره / صوره/ أفكاره/ ايقاعاته  
 ورة الربط بينها للمحافظـة علـى   تحديد (عناصر النص) أوالً ثم السير على مقتضاه مع ضر

  وحدة النص ووحدة دراسته.
  وعدها خمساً:المبحث الرابع، اما (عناصر النص األساسية) فقد تطرّق إليها المؤلف في 

 الفكرة المحورية ووحدة النص ـ
 الجانب التعبيري ـ



  161...    ، النظرية والتطبيق، نصوص قرآنيةالدراسة األدبيةكتاب 

 االيقاع الموسيقي ـ
 الجانب الفني ـ

عبدالسالم من القـرآن نصوصـاً ثالثـة:     (وحدة النص)، اختار الدكتورالعنصر األول: لمناقشة 
  (النبأ/ الطارق/ الملك) ليستنبط مايلي من األحكام العامة:

 شخصيتها ومعالمها وسماتها وميزاتها أو وحدتها الموضوعية، ، لكل سورة طويلة أو قصيرة
  وإن بدت هذه الوحدة صعبة المنال.

  بينهـا تـرابط وتناسـق    » جزئية معانٍ«محورية تنمو وتتفرع الى » فكرة«لكل نص قرآني
  وانسجام.
 :إن األفكار المحورية/ األساسية للنص القرآني تدور غالباً حول ما يلي  
 األلوهية وصفاتها/ الربوبية ومظاهرها. ـ
 تاريخ اإلنسان منذ والدته إلى يوم حسابه. ـ
 موقفه من دعوة اهللا، عقيدته، فكره. ـ
 سعادة اإلنسان وشقائه. ـ
 االرض أو تدميرها.تعمير اإلنسان  ـ
 أصناف البشر وطبائعهم. ـ
   د لها بـ(إطار) فني عام يهيء الـذهنبعض السور القصار التطرق الفكرة مباشرة، وإنما يمه

  الستقبالها.
   فق الصور والمعاني في السورة ضمن نظام العالقات في تسلسل دقيق وتصميم محكـمتتد

  وبذلك تتحقق الوحدة الفنية..، لدينيليؤدي التعبير الفني غايته في تحقيق غرضه ا
، خاضه المؤلـف بـذكر   »عناصر النص األساسية«من العنصر الثاني اما الجانب التعبيري فهو 
) صفحة، وذلك ليؤكد: أن على الدارس تناول ظـواهر أسـلوبية   30شواهد قرآنية توزعت على (

تنكير/ التقديم والتأخير/ االسـمية  كثيرة خالل معالجته للنص، منها: اختيار الكلمات/ التعريف وال
  والفعلية/ الحذف والذكر/ القصر/ االنشاء والخبر/ الفصل والوصل/ االيجاز واالطناب .

فقد خصة المؤلف بدراسة الجانـب التصـويري   ، من عناصر النص األساسية العنصر الثالثأما 
  بأنواعه: المجاز والتشبيه واالستعارة والكتابة ليعلن عما يلي:

  ناتها أوال، ثم دراستها السياقية في عالقتها معفي دراسة الصورة الفنية من دراسة مكو البد
  الصور الواردة في السياق.
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     ز الصورة الفنية في القرآن من الصورة األدبية، أنها صورة ذات أبعـاد فكريـة ونفسـيةتتمي
  وفنية، وليست صورة شكلية مجردة عن الغرض.

 تشبيهية في القرآن الكريم عناصرها من اإلنسان والجماد والحيوان، وهـي  تستمد الصورة ال
  عناصر ثابتة مدركة في كل العصور، ومن قبل جميع الناس على مختلف مداركهم وثقافتهم.

  إنّ أي إجراء بالغي يفصل الدال عن المدلول في الصورة المجازية والكنائية، برغم العالقة
  ل العالقة (التفاعلية) يضرّ بالصورة وداللتها وجمالها.(التبادلية) بينهما، وإغفا

ينقل المؤلف القارئ إلى العنصر الرابع من عناصر الـنص المركزيـة   » الجانب التصويري«بعد 
ليتحدث له عن (االيقاع الموسيقي) في التعبير القرآني الذي رآه مرتبطا بالمعنى المراد، وال ينفصل 

بل هو وسيلة فنية لتصوير المعاني الدينية عبر » «التنغيم واالطراب« عنه، فهو لم يقصد لذاته بقصد
  ».هذه المؤثرات الصوتية

) اكتفى المؤلـف باالشـارة   = الجانب الفنيوفي معرض حديثه عن العنصر الخامس واألخير (
إلى ثالث ظواهر فنية في القرآن: اللون/ الحركة/ التناسق الفني في (األلفاظ، الجمـل، التراكيـب،   

للناظر في القرآن، آفـاق وراء آفـاق مـن    الصور، الظالل، االيقاعات) كي تنكشف ـ كما يقول ـ   
ط، إلى نسق متسـلل إلـى   التناسق واالتساق، ضمن نظم فصيح إلى سرد عذب، إلى معنى متراب

لفظ معبر، إلى تعبير مصور إلى تصوير مشخّص إلى تخبيل مجسم إلـى موسـيقى منغمـة إلـى     
اتساق في األجزاء إلى تناسق في اإلطار الى توافق في الموسيقى إلـى افتتـان فـي اإلخـراج...     

  ).91(اقرأ صفحه  »وبهذا كله يتم االبداع ويتحقق االعجاز
بدراسة للقصة القرآنية وعناصرها الفنية: (الشخصيات، األحـداث،   النظري القسمختم المؤلف 

الحوار، الصراع، المفاجأة، الحبكة) ليصرّح أن (القصة القرآنية) تشترك مع (القصة في األدب) فـي  
تحقيق (التشويق) المطلوب من السرد القصصي، ولكنها تفترق عنها في منهجها وطريقتها وغايتهـا  

  ).92الدينية. (ص 
  
  النصوص تحليل التطبيقي، القسم: رابعاً 4.4

) صفحة نصوصاً قرآنية ثمانية، تُمثّل الخصائص الفنية لألسلوب 99اختار المؤلف على مدى (
القرآني قدر االمكان ـ كما يدعي المؤلف ـ ثم حاول أن يتناول النصوص تناوالً كلياً، ليحدد   

مركّزاً على التناسق الفني بين حقائق النص والتعبير الفنـي  الفكرة المحورية والمعاني الجزئية، 
وذلك ليمكّن الدارس من تذوق المضمون الفكري والصياغة الفنية؛ فتتكـون بعـد لديـه    ، فيه

  الذائقة الفنية.
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  هذه النصوص هي:
  العاديات«سورة«  
  الهمزة«سورة«  
  الفلق«سورة«  
  القارعة«سورة«  
  الفاتحة«سورة«  
 الشمس«رة سو«  
  الطارق«سورة«  
  القلم«قصة أصحاب الجنة من سورة«.  
  
  الخاتمة :خامساً 5.4

  لم المؤلف شمل كتابه في صفحة ليعيد على ذهن قارئه مايلي:
 الهدف من الدراسة  
 (المنهج المتكامل =) منهج الدراسة  
 يبة عنه.اشارة سريعة إلى مزالق النقاد في دراسة األدب العربي بمناهج غر  
  
  فهرس المصادر والمراجع :سادساً 6.4

  تستوقف بعض المالحظات من يراجع هذا الفهرس، منها :
         ا ومرجعاً، استند إليها الباحـث ـ كمـا يبـدو ـ لكنـه قلمـاانه يضم واحداً وثالثين مصدر

استشهد بها وذكرها في االحالة على الهوامش، علّه استفاد من فكرتهـا العامـة، ولـم ينقـل منهـا      
  نصوصا محددة.

 .عمل المؤلف فهرسه على أساس اسماء المصادر أوالً ثم اسماء المؤلفين  
 عناوين المصادر والمراجع حول مايلي: تدور  
 أسرار القرآن، بالغته، االعجاز القرآني ـ
 التصوير الفني أو الصورة الفنية ـ
 النظم القرآني وأسلوبه ـ
 التفاسير ـ
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 لغويات، كتب عامة ـ
    لفتت كتابات بعض المؤلفين اهتمام الدكتور عبدالسالم، منهم سيد قطب، والـدكتور محمـد

  موسى.  ابو
  سيد قطب التي اعتمد عليها المؤلف:من مؤلفات 

 مشاهد القيامة في القرآن. ـ
 في ظالل القرآن. ـ
 التصوير الفني في القرآن. ـ

  ومن مؤلفات محمد ابو موسى:
 االعجاز البالغي. ـ
 التصوير البياني. ـ
 البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البالغية. ـ

 

  فهرس المحتويات :سابعاً 7.4
لمؤلف كتابه بفهرس المحتويات أو ما أطلق عليـه (الفهـرس) وضـم إليـه أقسـام الكتـاب       ختم ا

واضحة خـالل عـرض   ، لم ترد بارزة، بتفاصيلها جميعاً، إال أنه خص بعضها بعناوين فرعية دقيقة
  مادة الكتاب، منها: 

 سيمبائية الخبر واالنشاء. ـ
 التكثيف األسلوبي واللواحق األسلوبية. ـ
 الداللي بين الخبر واالنشاء.التبادل  ـ
 الدالالت السياقية ألسلوب القصر. ـ

 

  (نقد وتحليل) ...األدبية الدراسةكتاب . 5
  عيوب الكتاب 1.5

بما ان أصل التأليف كان دروسا أو محاضرات ألقاها المؤلف علـى طالبـه بغـرض التعلـيم؛ فقـد      
التلقائيـة أو العفويـة. مـن    يرتكـز علـى   ، اعتورته عيوب كثيرة، ال يكاد يعري منهـا كـل بحـث   

  العيوب:  هذه
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  اإلخفاق في تنظيم األركان 1.1.5
من نافلة القول أن االبحاث العلمية تتناسق فقراتها وفصولها تناسقًا دقيقاً، كأنها بناء منطقي ضخم، 
تترابط اجزاؤه ارتباطاً منطقيا محكما، بحيث لو اضطرب التسلسل أدنى اضطراب، تـداعى البنـاء   

  ).35(شوقي ضيف، ال.ت:  انهارت أركانه كله، أو
وعند مراجعة ما ألفه الدكتور عبدالسالم، يالحظ أن أجزاء الكتاب ال تشكّل مجموعة متراصة 
متناسقة ومتماسكة، بشد بعضها بعضاً، بل هناك ما حال دون أن تلتحم األجزاء في شكل مترابط 

ي:أت. انظر على سبيل المثال ماياًمتصل ترابطا حاد  
، أسهب خالله في مقدمات تمهيدية تاريخية وقرآنية، فاقحمها بمعلومات عن تحريف المدخل

القرآن وتبديله / اختالف القراءات/ جمع القرآن/ نسخ القرآن وكتابته ودور الصحابة فـي ذلـك.   
  ية!هذه المعلومات ـ خالفاً لما ادعى المؤلف في المقدمة ـ التتالءم وفهم الدراسة األدبية التطبيق

، فيه فصلّ المؤلف القول عما يأتي، حتى يأخذ طريقه إلى التطبيق في دراسة الجانب التعبيري
  النصوص وتحليلها:

 الموسيقى ـ
 مباحث في علم المعاني   ـ
 إشارات طفيفة فيما يرد في علم البيان ـ

اذج إال أنّ القارئ ال يلمس للقضايا اآلنفة إال حضورا ضئيالّ في القسـم التطبيقـي، فـال نمـ    
ثمة غائبىـة عـن   » التوابع«القيود). » (= متعلقات الفعل«وال » االنشاء«، وال »القصر«ألساليب 

» الـذكر «،فــ  » االشارة«و» العلَم«ناهيك عن » التوكيد«ثم » التقديم والتأخير«الوجود وكذلك 
 ».األسلوب الحكيم«و» االلتفات«و» الحذف«و

االستطراد وحشد ماال يرتبط بالبحـث ارتباطـا   ـ   ومما عرقل تناسق الكتاب وتنظيمة ـ كثيراً 
حتى يمكن القول إن الخوض في التفاصيل الزائدة صار سمة بارزة من سـمات الكتـاب.   وطيداً، 

  اليك بعض األمثلة:
االنغـالق  «يسرد المؤلف فقرات في » فائدة الدراسة األدبية للقرآن«في معرض حديثه عن  ـ

(راجـع  » سـمات األمـم المقهـورة   «و» الذوبان في اآلخر«و» ترك المعاصرة«و» على الموروث
  ) فيقول:21  ص

ا حين يتجه التعليم الى الهوية الحضارية لألمة المسلمة، من خالل االعتماد على دراسة كتابه«
االعتمـاد  «واالسـتقالل و » التحـرر «على الطريق الصحيح في » األجيال«وتراثها، فإنه يضع 
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على الموروث » االنغالق«في نهضته، وانطالقته نحو البناء. وال يعني هذا الكالم » على الذات
فـي ثقافـة   » هويتنـا «واالستفادة من اآلخرين، وانما نقصـد ان ال تـذوب   » ترك العاصر«و

  ).29خارجية.. (ص » اجنبية«ح أجساداً عربية، برؤوس غيرها، ونصب

  ، يسترسل الدكتور عبدالسالم في مواضيع جانبية، منها:»الفلق«خالل تحليله سورة  ـ
 السحر تخييل (= فن يعتمد على الخداع البصري). ـ
 السحر ال يغير ماهية األشياء. ـ
 كيف يؤثر السحر في الناس. ـ
 موقف القرآن والسنة من السحر. ـ
 الحسد مرض من أمراض النفس، كيف نعالجه. ـ

يستطرد المؤلف في الفائـدة التـي    » الحمد هللا رب العالمين«ـ وعند الحديث عن قوله تعالى: 
  فيقول:» الحمد هللا«تعود على اإلنسان إذا أدرك آفاق 

وآماده وصوره وأشكاله، في الكون والحياة والوجود، وفـي  » الحمد هللا«حين ندرك آفاق «
الغيب والشهادة، تصغر في أعيننا الدنيا، بكل ما فيها من مغريات ولذات واهواء، فيشـعر  عالم 

اإلنسان بالتسامي إلى تلك اآلفاق التي تليق به، فتبارك عمره المحدود وتزكيه، وتوسع من 
ليـدخل فـي   ، تصوره وادراكه لهذا الوجود، فيشعر باالمتداد وراء هذه الحياة المحدودة الفانية

م الخلود والقرب واالنس، فيلوذ بكنف ربه فيتناسق حمد اإلنسان هللا، مع الحمد الكـوني،  عال
  ).159(ص ». لربه الواحد، والخالق الواحد» العبودية«وحمد المالئكة، فيشعر بصدق 

  يحشد المؤلف تحليله لسورة الطارق بخطابات فيما يلي:
 »صورة اإلنسان«و» صورة النبات«التناسق بين  ـ
 نسان وتكوينه من خلية صغيرةنشأة اإل ـ
 التأمل في تكوين اإلنسان ـ

. أمثلة هذا العيب كثيرة، ال تعد تبعثر المادة المتصلةومما أخفق المؤلف في تنظيم أركان كتابه، 
» المـدخل «وما أورده فـي  » الفلق«و» الطارق«وال تحصى. ومن خير نماذجه، تحليله لسورتي 

  لحوظ كذلك في عرض المادة المتصلة بما يأتي:عن الموضوعات القرآنية. والتشتت م
 118 – 107، 90، 82سورة العاديات (ص(  
  في سورة(لَةفُع) مزة«توظيف وزن125، 124، 122(ص » اله.(  
 »153، 152، 149(ص» القارعة«في مشاهد سورة » الثنائية.(  
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  49، 48، 46(ص» التقديم والتأخير«أسلوب.(  
 65، 62، 52، 51(ص » الحذف«أسلوب.(  

ما يتعلّق بالمعلومـة الواحـدة تحـت تسـميات     ومما أخلَّ بنظم الكتاب أن المؤلف يشير إلى 
  ، فمثالً يتحدث عما يمكن تسميته بـ(العدول) و(االلتفات) ذيل العناوين اآلتية:وعناوين مختلفة

 )54مفاجأة القارئ بما ال يتوقعه (ص  ـ
 ).54التغليب (ص  ـ
 ).55المختلفة (ص تبادل دالالت االفعال  ـ
 التنويع في العالقات األسلوبية (فهرس). ـ

ضمن الجانـب التعبيـري   » التجاوز األسلوبي«أو ما يسميه بـ» المجاز العقلي«ويقحم المؤلف 
مرة فيسوق لهذا النوع من المجاز شواهد قرآنية، ثم يكرّر الموضوع بشواهده تحت مسمى آخـر:  

 ».الجانب التصويري«
» التركيب األسلوبي«) و46(ص» القيود«النسق ضمن التسميات اآلتية:  عطف«ويتحدث عن 

  (فهرس المحتويات).» الوصل والفصل» «العالقات األسلوبية في التركيب اللغوي«) و63(
» التمنـي «فيكتفي باالشارة إلى » الخبر واالنشاء«يتطرّق إلى ، وخالل دراسته للقيم التعبيرية

ــ وهو من األساليب االنشائية ــ أيضـا تحـت عنـوان :    » تفهاماالس«ثم يتحدث عن » األمر«و
) بشـكلٍ  61القسم (ص «) و60(ص » النداء«) ويتطرق الى 159ص » ( عالمات أسلوبية أخر«

ظـاهرة مـن الظـواهر    «؛ إذ يجمعها تحت مظلة »االنشاء«يبدو للدارس موضوعين مستقلين عن 
  ».األسلوبية

فحيناً يأتي الكالم عنـه تحـت عنـوان:    » الموسيقى«والتشتت واضح في حديث المؤلف عن 
وحينا تحـت تسـمية :   » االيقاع الموسيقي«وحينا تحت عنوان مستقل آخر: » الجانب التعبيري«
  ».الجانب الفني«

  األسلوب االنشائي ـ الخطابي 2.1.5
لعلمية من عيوب، اعتماد األسلوب الخطابي في معالجة القضايا ا» المحاضرات«مما تفرزه طبيعة 

لّقي دون تعليـل أو تفسـير علمـي    تـ الفنية، أو اكتفاء المؤلف بنقل انطباعاته ـ هو ـ إلى نفس الم  
»  التراث والحداثة«يشفي غليله. فعلى سبيل المثال يتناول المؤلف ـ كما سبقت االشارة ـ موضوع 

األسئلة التالية عالقـة فـي   تناوالً غير فني لتبقى » سمات األمم المقهورة«و» الذوبان في اآلخر«و
  ذهن القارئ:
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لماذا ال يمكن دراسة النص القرآني بمناهج غربية مستوردة؟ أو باألحرى: ما هـي إشـكالية   
 تطبيق المناهج الغربية على النص القرآني؟

 العامة؟  كيف يمكن االستفادة من المناهج الغربية بشكل عام، أو كيف نستوحي روحها وأصولها
كتاب، يوصي المؤلف القارئ باالعتماد على علـوم مسـاعدة فـي تحليـل     وفي موضع من ال

النص، والكشف عن ايحاءاته ودالالته ليتمكن من فهمه وتذوقه ويكتشف مواطن االعجـاز فيـه.   
من هذه العلوم: علوم اللغة العربية / علوم القرآن/ علم النفس/ علم االجتماع/ علـم األسـاليب/   

  التاريخ/ علم الجمال.
أن المؤلف في الجانب التطبيقي ال يأخذ بيد الدارس خطوة خطوة ليعلّمه كيفية االسـتعانة  إال 

بعلم االجتماع والنفس والتاريخ والجمال في استيعاب النصوص وتذوقها.. ويبقى السؤال مطروحا 
  في ذهن الدارس: كيف يمكن توظيف العلوم المساعدة هذه لتحليل النص القرآني؟

يقول  إِنَّهم يكيدونَ كَيدا، وأَكيد كَيدا، فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويداتعالى: وفي تحليل قوله 
إن هذه الخاتمة مالئمة لسياق كيد الكافرين، تتوعدهم وتنذرهم بالمصير المشؤوم المحتّم، فتكون 

  بمثابة (القفلة) المحكمة للنص معنى وأسلوباً وأثراً.
ال الذي يطرح نفسه: ما هي (القفلة)؟ وكيف تكون الخاتمة هـذه بمثابـة قفلـة محكمـة     السؤ

  للنص، معنى، أسلوباً، أثراً؟
فيتحـدث  ، يبلغ المؤلف ذروة التأثر الذاتي واالنطباعي بختام السورة، »الفاتحة«وفي تحليل سورة 

  أثر؟ إليك نص كالمه:عن شعوره بأسلوب خطابي بحت، تاركاً القارئ، يتساءل ما سرّ هذا الت
تتصاعد وتتنامى بشكل متدرج مـع التعبيـر، حتـى يبلـغ الشـعور      ، فحركة الشعور في النص«

التي يستدعيها » آمين«لفظة «ذورته، في صعوده وسموه في ختام النص، حيث يتِّحد النص مع 
وبلوغ الشعور  مناسبة في تعميق األثر،» قفلة«الشعور المتنامي والمناجاة الشجية، لتكون بمثابة 

  ).156(ص » بالمناجاة مداه وغايته، وااليقاع الموحد المسموع، بعد المناجاة الشجية الخافتة

تتـوالى الـى ذهـن القـارئ أسـئلة كثيـرة عـن         وما أَدراك ما الْحطَمـةُ وفي تحليل قوله: 
ره. فلنقرأ معاً ما يقولـه  ودوره في اثارة الحركة التصويرية، وانطالق التخييل واستمرا» االستفهام«

  المؤلف في هذا المضمار:
هذه العبارة المكونة من جملتين، تتصدر (ما) االستفهامية كليهما، تثيـر فـي الـذهن حركـة     «

ولكن التعبيـر يسـتمر فـي تحريـك     ، تصويرية قوية، ينطلق (التخييل) في شتى الصور واألشكال
تى تعتمد الجملة األولى على فعل (االدراك) الذي هو (المخيلة) لها؛ ليبلغ التأثير المرعب مداه، ح

  ).124أساس (التصورات). (ص 
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  ضعف الذاكرة 3.1.5
يبدو أن آفة النسيان اعترت المؤلف الذي اعتمد األسلوب الشفوي في محاضراته ودروسه، حيث 

باطارين لعرض حقيقة اإلنسان، فيتحـدث عـن اإلطـار األول (=الـنجم     » الطارق«يخص سورة 
  ).176الثاقب) وينسى الخوض في اإلطار الثاني. (ص 

في فقرات متباعدة أو متقاربة، فعلى  بلفظهاأيضاً، تكرار المعلومة  4ومن مظاهر ضعف الذاكرة
  سبيل المثال، يالحظ تكرار الموضوعات التالية جميعا، في مواضع شتى:

 ).177و  37(ص » الطارق«في سورة » الحركة من المجهول إلى المعلوم« ـ
 ).83- 50(ص  ما ودعك ربك وما قَلَى في قوله تعالى » حذف المعقول« ـ
 ).151، 72(ص  فَهو في عيشَةٍ راضيةٍ في قوله تعالى: » االسناد المجازي« ـ

  تحاشي توظيف الهوامش 4.1.5
كن الـدكتور  ليس هناك من فسحة لتوظيف الهوامش خالل إلقاء المحاضرات أو الدروس، ولم ي

عبدالسالم بدعا من المحاضرين، فإنه لم يلجأ إلى اإلحالة إآلّ في القليـل النـادر، ولـم يسـتخدم     
الهوامش إالّ لإلشارة إلى سبعة مصادر أو مراجع، استقى منها مادته، وبذلك فقد الكتاب التوثيـق  

  العلمي الذي تتّسم به الدراسات واألبحاث العلمية.

  عيوب اخرى
كتابه كذلك ان المقدمة ال تحمل المواصفات العلمية المطلوبة فإنها لم تركّز علـى  من عيوب 

  يأتي:  ما
 للبحث وحدود للدراسة. دقيقتعيين نطاق  ـ
 نقد للدراسات السابقة وتحليلها. ـ
 االشارة إلى الجديد في الكتاب. ـ
 دراسة تفصيلية للمناهج والطرق المساعدة. ـ
 النتائج وبيان تفصيلي ألهميتها. ـ

ان الخاتمة ليست ثمرة للكتاب، أو نتيجة طبيعية للمقدمة والعرض؛ فهي لم تلخّص العناصر ثم 
إذ ضمت اإلشارة إلى منهج البحـث ألولّ   ;الرئيسة المراد إثباتها، بل راحت تؤدي وظيفة المقدمة

 مرة، حيث يقول المؤلف إنه أراد من هذا الكتاب أن يبين فيه منهج الدراسة األدبية علـى أسـس  
الواعية، واذ يقول: ان  األصالة الثقافية والمعاصرةمعا أو من  الحداثيةوالتراثية طلق من ننمنهجية، 
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الذي سارت عليه هذه الدراسة هو أقرب المناهج الى دراسـة أدبنـا وتراثنـا    » المنهج المتكامل«
  الحضاري؛ ألنه ينطلق من (النص) ثم يعود إليه في النهاية.

فاغراً فمه أمام ما أورده المؤلف من المصطلحات التالية التـي لـم يقـف    إال أن الدارس يبقى 
  عليها خالل قراءته الممعنة للكتاب:

 التراثية = األصالة الثقافية. ـ
 الحداثية = المعاصرة الواعية ـ
 المنهج المتكامل ـ

  ويبقى متسائالً:
الثقافية والمعاصرة كيف يمكن أن تنطلق الدراسة األدبية من التراثية والحداثية، أو األصالة  ـ

 الواعية؟
لم يعد المؤلف منهجه متكامالً؟ ولم هو أقرب المناهج إلى دراسـة األدب العربـي وتراثـه     ـ

 الحضاري؟
 كيف يمكن االنطالق من النص والعودة اليه؟ ـ

وفي الخاتمة هذه أيضاً، يدعي المؤلف أنّ دراسته األدبية اسـتبانت طريقهـا نحـو التصـويب     
 ةأساس من أهداف الدراسة، وتتبعها ألخطاء المناهج ومزالـق النقـاد فـي دراسـ    والصواب على 

االدب العربي بمناهج غريبة عنه، لكنه لم يوضح خالل بحثه:كيف استبانت دراسته طريقهـا نحـو   
  التصويب والصواب؟ وكيف تم تتبع مزالق النقاد في دراسة األدب العربي.

في الفقرة اآلتية، فقرة بحاجة ملّحـة إلـى إثبـات     وفي موقف آخر، يستوقف القارئ ما ورد
  وايضاح في طيات الكتاب:

قد استنبت هذه الدراسة ببصيرة ومرونة بعيدة عن الجمود والتزمت، متسعة وغنيـة، ال تقـف   «
باألدب العربي عند الشعر والنثر بالمفهوم الضيق لكلمة أدب وإنما تمتد وتتسـع لكـل الدراسـات    

  ).205(ص » ات الطابع األدبياإلنسانية األخرى ذ

  من هفوات الكتاب وزالّته
التكاد تخلو الدراسات مما يمكن تسميته بالهفوات والعثرات، فها هو الـدكتور عبدالسـالم ال   

.إالّ خطابا للمتلقين، ليرتدعوا ويخـافوا ويبتعـدوا عـن    ما أَدراك ما الْحطَمةُيعتبر (الضمير) في 
) بينما لم تتبن ما ذهب إليه المؤلف إالّ القلة مـن  124األقول المشينة. (ص االعتقادات الفاسدة و

: 1413ـ حجـازي،   15/68ـ طنطـاوي، ال.ت:    1/249: 1382(مالحويش آل غازي، التفاسير
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، ـــ طبـري   4/2967 :1380سـور آبـادي،   ( ، بل  رأت الكثرة الكاثرة من المفسرين)3/734
ــم 30 :1412 ـــ قاس ــ   9/540 :1418ي،/ ـ ــو   )5/334 :1414وكاني، ـ ش ــاب ه أن الخط

  للرسول(ص) لتهويل أمر (الحطمة) ببيان انها ليست من األمور التي تنالها عقول الخلق أو تدركها.
 بينما يدرجـه علمـاء   » علم البيان«من محاور » االلتفات«ومن هفوات الكتاب أن مؤلّفه عد

  ».معانيعلم ال«ضمن موضوعات ) 115 (التفتازاني، ال.ت: البالغة
والسـماء ومـا   ومما يالحظ على المؤلف، تأكيده واصراره أن (ما) مصدرية في قوله تعالى: 

) بينما يـرى الزمخشـري وابـو حيـان     173(ص  بنَاها، والْأَرضِ وما طَحاها، ونَفْسٍ وما سواها
  ).4/759 :1407الزمخشري، ( االندلسي أن (ما) مصدرية وموصوله

الكتاب أيضاً الغموض واألسئلة التي تنتظر الرد، أسئلة مفصلية، تركها المؤلف بال ومن عيوب 
جواب ناجع. منها ما ورد آنفا عن المنهج المعتمد في هذه الدراسة، واخرى تدور في الذهن عمـا  

  ):10/486 :1420 ،ياالندلس( بلي
كيف يمكن كشف الفكرة المحورية في السورة؟  
 االنتقال من الكلّي إلى الجزئي؟ كيف يمكن  

  من المعلومات الجانبية؛ فيقف عندها الدارس، متسائال، الشواهد التالية: الغموضومما يكتنفها 
  :ما ورد عن قوله تعالى   َيـثادأَح ملْنَـاهعفَج مهوا أَنفُسظَلَمفَارِنَا ونَ أَسيب داعنَا ببفَقَالُوا ر
زَّقْنَاهمزَّقٍومكُلَّ م م /19(سبأ.(  

ان روابط القربى والمودة مسـتمرة وقائمـة، ولكـن التمزيـق فـي      «المؤلف يفسر اآلية بقوله: 
  ).77األرض هو الذي شقّ هذه الروابط وفرّقها مع بقاء (الروابط النفسية) (ص 

  السؤال المطروح: كيف تدلّ اآلية على بقاء الروابط النفسية!؟
 من إشارات أسـلوبية، تعتمـد   «يقول المؤلف: » العاديات«ة في تفسير سور ان االنتقال تم

على (األسماء) في بداية التعبير إلى اشارات اخرى تعتمد على (فعلـين) أساسـيين يؤكـدان    
مدلوالت األسماء عن طريق داللة الفعلين الزمنية، والعدول بها مـن (الداللـة الحاليـة) إلـى     

  .111(الداللة الماضوية). ص 

  السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يؤكد هذا العدول من) الى (الماضوية) مدلوالت األسماء!؟
  كيف جاء استخدام كلمة (موقدة) في قوله تعالى ُةوقَدالْم اللَّه نَار     ةللداللـة علـى شـد

اشتعالها وسـرعته وحدتـه باالضـافة الـى االيحـاء بغرابتهـا واختالفهـا عـن النـار المألوفـة؟!           
  ).124  ص  (راجع
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  134ان السحر تخييل؟ (ص » الفلق«كيف فهم المؤلف من سورة(  
  :خالل تحليل قوله تعالى       اغْشَـاهـلِ إِذَا ياللَّيـا، ولَّاهـارِ إِذَا جالنَّهـا، وـرِ إِذَا تَلَاهالْقَمو 
  المؤلف:  يقول

نالحظ في تصوير القمر والنهار والليل انه يعتمد على ايراد االسم أوالً، ثم الفعل المتناسـب  «
فـي  » الكونيـة «الصـورة  لتنطبـع  » اليقين والتحقيق« يدالتي تف» اذا« ڊله ثانيا، فاصال بينهما 

  ).172(ص » الذهن...

  السؤال المطروح: ما العالقة بين اسلوب (االسم + اذا + الفعل) واالنطباع في الذهن؟
  
  مزايا الكتاب 2.5

  األسلوب سالسة 1.2.5
أسلوب المؤلف واضح سلس مستو ال يعلو على أفهام المثقفين وال يهبط إلى لغة العـوام، يجـري   

واالمالء. إالّ أنه يميل إلى االساليب االنشائية ـ الخطابية وال سيما لدى الحديث  على قواعد اللغة 
عن إطار السور ومشاهدها وصورها، ثم ان المؤلف ال يشغل القارئ في المصـطلحات (تعريفهـا،   

لكن القارئ يتفاجـأ  » التصوير الفني..«تقعيدها، تبويبها) شأنه في ذلك شأن سيد قطب في كتابه 
ألسلوب عند التطرق الى القصص القرآني، حيـث يميـل الـى اسـتخدام المصـطلح الفنـي       بتغيير ا

وتقنيات القصة. وفي (الفهرس) أيضاً ـ كما سبقت االشارة ـ يصطدم القارئ بمصطلحات فنية، لم   
يعهدها الدارس من ذي قبل، وكان من األولى أن يعرّفها المؤلف في موضـعها، ويبـين مـدلوالتها    

  فها التقنية.الفنية ووظائ

  »األلفاظ تناسق« عن الحديث في االبداع 1.1.2.5
، لكنه في 5على أن المؤلف يعلن في مقدمته للكتاب أنه لم يشرح النصوص ويفسرها ألسباب

منها لفظـة (غسـق)، (وحـى)،    ـ وان كانت قليلة  عدة، يبادر الى معالجة األلفاظ المختارة مواضع
في طريقة ـ تبدو جديدة ـ ليؤكـد    ). 170، 169؛ 144: 2005 (طما) (عبدالسالم أحمد الراغب،

  أن المفردة القرآنية لها دالالت لغوية وسياقية، وتنهض بدور فاعل في كشف أسرار البيان القرآني. 
  يتبع المؤلف الخطوات التالية:، »داللة األلفاظ«لمعالجة 

  يشير الى المعنى العام أو المشترك بين صيغ اللفظ المختلفة.ـ 
  يبحث عن شتى دالالت اللفظة. ـ
  ».التناسق الفني«يعالج دور المعاني المستقاة في  ـ
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لمزيد من االطالع على طريقة المؤلف في المعالجة، نقرأ ما أورده في شرح (الكنود) في قوله 
  .إِنَّ الْإِنسانَ لرَبه لَكَنُود تعالى 

بحالـة اإلنسـان وطبعـه، فهـي ـ فـي       كلمة (كنود) تحمل دالالت مختلفة، كلها ترتبط «
) = ، ) مطلقاًالقطعاألصل ـ توحي بـ (  ومنه (الكنْدة) وهي القطعة من الجبل، و(كَنَد النعمةَ

كفرها وجحدها، فهو (كنود). ومن معانيه أيضا (اللّوام لرّبه، يـذكر المصـيبات وال يـذكر    
 ( و(الكنادر من الرجال): الغليظ النعم، وأيضاً (البخيل) و(العاصي) و(األرض ال تنبت شيئاً
فدالالت المفـردة كلهـا تـدور     ;القصير مع شدة، و(الكُندرة): ما غلظ من األرض وارتفع

وهذه ». والبخل والعصيان. والجرب وعدم االنبات القطع والكفر واللوم والجحد«حول: 
وير اإلنسـان  المعاني المستقاة من الداللة اللغوية للكلمة تؤدي وظيفتها السياقية في تصـ 
لومه لربه  كثرة الجاحد لربه، والكافر لنعمته وفضله، ويتجلّى جحوده في صور شتى، منها

على المصائب، ونسيان نعمه وفضله، وفي عصيانه وارتكابه الذنوب، وفي شـحه ونجلـه   
فهو أشبه باألرض المجدبة التي ال خير ، واثرته وحبه ذاته ونسيانه حقوق اآلخرين عليه

» ويرجع ذلك الى انقطاعـه عـن (نبـع) الخيـر ومصـدر العطـاء والنمـاء       ،  نباتفيها وال
  ).112-111 (ص

  حسن االستنباط والتعليل 2.2.5
حاول المؤلف ـ متأثراً بسيد قطب وآخرين غيره ـ أن يجاوز النص الواحد، وينتقل الى النظر في   

  يلي:النصوص القرآنية مجتمعة، وفي اسلوب القرآن كامالً، لتحقيق ما 
 ،71، 70، 42: 2005 دراسة الظواهر البيانية دراسة معلّلة (عبدالسالم أحمد الراغب.(  
 .استنباط األحكام الثابتة أو الخصائص الفنية والسمات المطردة للقرآن الكريم  
 .كشف الجمال الفني وتبيين سر االعجاز القرآني  

ها المؤلـف مـن دراسـته لسـورة النبـأ،      وقد سبق أن تطرّقنا الى االحكام العامة التي اسـتنبط 
  ، وإليك اآلن المزيد:»الملك«و» الطارق«و

      ا للموضوع، تمهيـداً لـذهنتتقدم السور القصارى ـ غالباً ـ اطر كونية مناسبة تكون تمهيد
  ).163المخاطب، وتحريكا له الستقبال المعنى المنشود (ص 

 عها على (حلقات)؛ ال يعرض القرآن القصة في مكان واحد، سوى قصة يوسف، وانما يوز
فيعرض الحلقة المناسبة منها، في السياق المالئم الذي يقتضيها ويستدعيها، وبذلك يدعم (الفكرة) 
المؤداة بالنموذج العملي زيادة في التوضيح والبيان، وتجديداً في الخطاب، وتنويعا في األسـلوب  

  .)161 (ص 6ودفعاً للرتابة والملل عن القارئ
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 في السورة، مطلعا وخاتمة ووسطا؛ إذ ان الصور والمعـاني تتـدفق   » الوحدة الفنية«تحقق ت
أو الروابط فيما بينها، في تسلسل دقيق، وتصميم محكـم ليـؤدي التعبيـر    » نظام العالقات«ضمن 

  ).38الفني غايته في تحقيق غرضه الديني (ص 
 ن فـي النهايـة    القرآن الكريم يعرض كل صورة بما يناسب السياق ويتطلبه المعنى ثم تكـو

  بتصرف). 154للمشهد الواحد (ص » صورة كلية«هذه الصور الجزئية الموزعة على انساق التعبير 
    تبنى النصوص في معظمها على صيغ أسلوبية واحدة، هذه الصيغ هي (األداة) فـي توحيـد

  بتصرف). 163االطار والموضوع، (ص 

  صالة واالتباعبين األ الدراسة األدبية.. 3.2.5
فـي كتـاب   » األصالة والمحاكـاة «ليس من السهل ـ كما أشرنا سابقاً ـ أن يتنبه الدارس الى مواطن   

فإلى هذه المواطن، لم يتطرّق المؤلف ـ سواء في المقدمة أو في صلب البحث ـ ثم    الدراسة األدبية...
  انه لم يشر في طيات التأليف الى مصادر استقى منها أفكاره إالّ في بضع مواطن متناثرة هنا وهناك..

وبعـض مـا ألـف فـي مجـال       الدراسة األدبية...وعلى أية حال، لو تمت الموازنة بين كتاب 
  ، فقد يتضح مايلي:»االعجاز البياني«و» الفن القصصي القرآني«و» ير الفنيالتصو«

      م الدكتور عبدالسالم للقارئ جديداً، إالّ في بعض تطبيقاتـه وجوانـب مـن تحليلـهلم يقد
  .7للنصوص القرآنية

  القرآنية لدراسة بنائهـا،  » الكلمة«على: الوقوف عند » التنظير والتطبيق«ركّز المؤلف خالل
المفردة أو البالغية للبحث في قضاياها: » الصورة«صيغها، معناها، موسيقاها. والوقوف كذلك عند 

 (التشبيه، المجاز واالستعارة، الكناية).
 الكلي المدرك للخصائص الفنية فـي الـنص،    للخروج من الفهم الجزئي المحدود إلى الفهم

دراسة سياقية، وبذلك يبرز جليا واضـحا نظـام العالقـات    » الكلمة«و» الصورة«يدرس المؤلف 
  التعبيرية والتصويرية والفكرية.

 .المزواجة بين الغرض الفني والوظيفي ـ الديني  
  ا يأتي:لتحقق ما ورد آنفا، اعتمد المؤلف على دراسات سابقة، من أهمها م

  قطب سيد/ القرآن في الفني التصوير )أ
وسار على منواله، وتأثر تأثراً واضحا بفكرته التصويرية، ، اقتفى الدكتور عبدالسالم نهج سيد قطب

 10»اختيار للنصوص والنماذج القرآنية«و 9»مصطلح«و 8»مكونات«وكل ما يمت إليها بصلة من 
  .11ثم عرضها وتحليلها تحليالً فنياً
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  م تأثره العميق، فإن المؤلف أخذ على سيد قطب بعض المالحظات، منها:ورغ
  ــوظيفي ــه قصــر دراســته علــى الجانــب الفنــي دون الجانــب ال : 2001(عبدالســالم، ان
  الكتاب).  مقدمة
    نها وكأنّ القارئ على علم بها، وعلـى مسـتوىانه يحلّل الصورة الفنية في القرآن الكريم ويبي

كيـف  ، آفاق المعاني في اآلية التي تعتمد على الصـورة لكـن اليبـين للقـارئ    ثقافي بحيث يدرك 
تكونت هذه الصورة، وأين مصدر الجمال فيها، فكان يكتفي بنقل انطباعاته واالثار الجمالية في نفسه 

: www.voice/of/Arabic.netالعربيـة،  صـوت  إلى نفس المتلقي، معتمداً على ثقافة المتلقـي (شـبكة  
  ).شعبان مجاهد محمد دسي مقابلة

  وظيفة الصورة في القرآن الكريم/ عبدالسالم أحمد الراغب )ب
  .2003من الدراسات التي تأثر بها عبدالسالم، كتابه الذي نال عليه جائزة دمشق لعلوم القرآن 

  هذا التأثر بدا ملموساً ضمن المباحث التي عقدها في كتابه لبيان مايلي:
 الجانب التصويريـ 
 از اللغوي، الكتابة (العالقة التفاعلية/ التبادلية)المجـ 
 القصة القرآنية (سماتها، عناصرها).ـ 

» التطبيـق أو التحليـل  «خالل  الدراسة األدبيةفي كتاب » الصورة الفنية«كما نلمس أثر فكرة 
ــة..   ــة واألدبي ــة والفني ــي الدراســات القرآني ــوة ف ــف خط ــده المؤل ــل ع  صــوت (شــبكة تحلي

)؛ فهـو ـ كمـا أشـرنا ـ لـم       شعبان مجاهد محمد سيد مقابلة: www.voice/of/Arabic.netالعربية،
على اآلية الواحدة، مفصولة عن سياقها، وعـن  «يقتصر في تناوله الصورة الفنية في القرآن الكريم 

الجو العام الذي وردت فيه، بل نظر إلى النص نظرة كلية شمولية، ورأى أن السورة الواحـدة بنيـة   
 كاملة، لها شخصيتها ومعالمها، وان لكل آية وصورة األثر المنشود في تميزها وتميز شخصـيتها مت

  ).شعبان مجاهد محمد سيد مقابلة: www.voice/of/Arabic.netالعربية، صوت (شبكة

  السرد االعجازي في القصة القرآنية/ شارف مزاري مستويات) ج
تنظيرًا وتطبيقًا، وفي الجانب التنظيري ــ كما سـبق  » القصة القرآنية«عالج الدكتور عبدالسالم 

فـدرس فيـه بطريقـة تقليديـة     » وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم«اعتمد على كتابه  ـذكره  
عناصر القصة: (الشخصية، االحداث، الحوار، الصراع، المفاجأة، الحبكة) بينما استعان في الجانـب  

مسـتويات السـرد   «فـي كتـاب   » شـارف مـزاري  «سـتخدمها  التطبيقي بأدوات اجرائية غربية، ا
قـراءة داخليـة، ودرس فيهـا    » أصـحاب الجنـة  «، فقرأ الـدكتور عبدالسـالم قصـة    »االعجازي
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الحـداثي، ويتوظيـف خـاص    » شـارف «والعالقـة بينهمـا مـن منظـور     » السرد«و» الشخصية«
  .12لمصطلحاته الفنية

  التصوير البياني/ محمد ابو موسى )د
حيـث  » التصـوير البيـاني  «، وال سيما كتابه 13الدكتور عبدالسالم بمؤلفات محمد ابو موسىتأثر 

في سياقها ومالئمتهـا لصـاحبتها مـن    » الكلمة«وقف مثله عند مفردات النص، وأشار الى تمكّن 
حيث مادتها وهيئتها جمعاً وافراداً وصيغها فعال أو اسما، كما وقف عند أحـوال صـياغة الجملـة    

صائصها تفسيراً بالغيا، ودرس التقديم وصور األمر والنهي والنفي واالستفهام وغير ذلك وفسر خ
مما يتصل بالجملة، ثم درس الفصل والوصل وااللتفات.. ووقف عند صور البيان مفسـراً ودارسـاً   
ومحلال، فذكر المجاز واالستعارة والكتابة .. ولم يكتف الدكتور عبدالسالم بالتقـاط أفكـاره مـن    

». التصويري«و» التعبيري«مد أبي موسى، بل راح ينقل عباراته بنصها خالل معالجته للجانبين مح
وللداللة على ما ذهبنا إليه، يمكن مراجعة القضايا التالية في كتاب (الدراسة األدبية...) ومقارنتهـا  

  ».التصوير البياني«بما ورد في 
 »التصوير 72لحج. (الدراسة األدبية، ص في اآليات األولى من سورة ا» الصورة الكنائية /

  ).379البياني، ص 
 »واستمداد عناصرها من اإلنسـان والنبـات والجمـاد    » الصورة التشبيهة في القرآن الكريم

  ).91/ التصوير البياني ص 74والحيوان. (الدراسة األدبية ص 
  فـي قولـه تعـالى:    » التمزيـق «و» التقطيـع «المراد من  منَـاهقَطَّعـا   ومضِ أُمـي األَرف 

  ).19(سبأ/ 14.. فَجعلْنَاهم أَحاديثَ ومزَّقْنَاهم كُلَّ ممزَّقٍ) وقوله: 168(االعراف/
  ).202/ التصوير البياني ص 77(الدراسة األدبية ص 

 »في آيتي: » التجسيم الفنيًربنا افرغ علينا صبرا /بل نقذف بالحق على «). و250(البقرة
  ).301/ التصوير البياني، ص 78). (الدراسة األدبية، ص 18اطل فيدمغه) (االنبياء/ الب

  الدراسـة األدبيـة،   ». العهن المنفـوش «و» الفراش المبثوث«التشبيهات في سورة القارعة)
  ).30/ التصوير البياني، ص 150، 148  ص

  
  اإليرانية والجامعات المؤلف يدي بين . مقترح6

الذي قام به لمشكور، وان لم يخـلُ مـن الـنقص والتقصـير، ولـم يسـلم مـن        إن مجهود المؤلف 
أو يرتفع على المĤخذ، لكن ثمة مقترحات تقدم أمام المؤلف والجامعـات عسـى أن   ، المالحظات
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تحظى بااللتفاف وتؤخذ بعين االعتبار في الطبعات القادمة من الكتاب أو خالل اعتمـاده منهجـا   
  دراسياً في الكليات منها:

  يأتي:  توفير عناصر المنهجية واألصالة في الدراسة، ثم االشارة إليها في المقدمة ضمن الحديث عما
 نقد الدراسات السابقةـ 
 الجديد في الدراسةـ 
 منهج البحثـ 

  العناية بالتوثيق وتوظيف الهوامش لما يلي:
 اشارات الى المرجع أو المصدر الذي استقى منه المؤلف مادته.ـ 
 اآلراء الجانبية وبعض التعليقات المفيدةعرض ـ 
 ليراجع ما ورد فيه من التفصيل والشرح.، إحالة القارئ إلى موضع آخر من البحثـ 
اعادة النظر في تنظيم األركان، تفريعها، تقسيمها، تنسيقها؛ فالمناهج الدراسية بأمس الحاجة ـ 

ئ في طيات الكتاب من بعثـرة المـواد   إلى ذلك، ثم ان التنظيم هذا، سيحول دون ما يلمسه القار
  والتكرار واالستطراده واالستطراد.

الجمال ينبغي التركيز على استحياء  الدراسة األدبيةفي مثل هذا الكتاب الذي يحمل عنوان ـ 
وفرزه عن سائر األغراض األخرى التي جاء لها القرآن بما فيهـا الغـرض الـديني.    الفني الخالص 

ينحاز الهتماماته االسالمية وال يتأثر إال بحاسة نقـده الفنـي المسـتقلّ إالّ إذا    وعلى المؤلف االّ 
  قداسة الفن بقداسة الدين.ـ  بعفويةـ  التقت
اعتماد األصالة وتحرّي الجدة وإعداد إجابات شافية وافية منطقية، مدعومة باألدلة الدامغـة  ـ 

  اعية.والشواهد القرآنية، إجابات بعيدة عن الذاتية واالنطب
» التعريف بالدراسات األدبيـة ـــ القرآنيـة   «تزويد الكتاب بتمارين وتطبيقات ومالحق في ـ 

  التي تفتح للطلبة مزيدا من اآلفاق البحثية.
مقـررات  «يقترح على اقسام اللغة العربية في ايران  وكليات الشريعة واألداب أن تخصص ــ  
  لما يمكن اطالق التسميات التالية عليه:» جامعية
 .جماليات العرض القرآني  
 .االعجاز البياني في القرآن  
 .الدراسة األدبية للقرآن  
 .االعجاز البالغي للقرآن  
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وذلك ليقبل الطالب على قراءة القرآن بتمعن وتذوق وشغف، وليقفوا على خصائصـه العامـة   
  والخاصة، وليدركوا جماله الفني واعجازه البياني.

للدكتور عبدالسالم ضمن المنـاهج الجامعيـة    الدراسة األدبيةاج كتاب وأخيراً، ال يمكن ادر ـ
وبعد اطالع واف على ما اعتمده المؤلف من الدراسات والسيما كتابـه  » الجرح والتعديل«إالّ بعد 

؛ فمنه استقى المؤلف مادته العلمية، وفيه طرح ـ بشـيء   »وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم«
مروراً سريعاً عابراً؛ مما » الدراسة األدبية«ما تبناه من أفكار محورية مرّ عليها في من التفصيل ــ 

شاب الكتاب نصيب من الغموض؛ فاختل استيعاب الدارس وتمثلّه للمعلومات، فأثار فيه االندفاع 
  من االستفسار. يداًالى االستفهام ومز

  
  خاتمة المطاف. 7

  واستنتاج ما يلي:مما ورد خالل المقال، يمكن تلخيص 
) صـفحة  80( تنظيـري : أساسيين قسمين في كتابه الراغب أحمد عبدالسالم الدكتور وضع .1

  صفحة). 12) ومهد لهما بمدخل (صفحة 99( وتطبيقي
خص المؤلف المدخل وجوانب من القسم النظري بقضايا عامة، ال تبدو ذات صلة وثيقـة   .2

  بالقسم التطبيقي.
  ؤلف في القسم النظري عناصر النص األساسية:أهم ما عالجه الم .3
  الفكرة المحورية ووحدة النصـ 
  الجانب التعبيريـ 
  الجانب التصويريـ 
  االيقاع الموسيقي ـ 
  الجانب الفنيـ 
اختار المؤلف للتحليل ثمانية نصوص قرآنية، أراد من خاللهـا أن يطبـق األصـول العامـة      .4

  القرآنية. ـوالخاصة للدراسة األدبية 
تناول المؤلف النص القرآني تناوالً كلياً، وأحاط بـه إحاطـة شـاملة أوال ثـم انتقـل إلـى        .5

  ..).التعبير، الموسيقى، الصور، الفكرة، عناصره الجزئية (المفردة
  لقد حالف المؤلف التوفيق بعض الحين وتخلّى عنه أحياناً أخرى في تحقيق مايلي: .6
 البيانية في السور دراسة معلّلة.دراسة الظواهر ـ 
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 الخروج من الفهم الجزئي المحدود الى الفهم الكلّي المدرك للخصائص الفنية في النص.ـ 
 استنباط األحكام الثابتة، أو الخصائص الفنية والسمات المطردة للقرآن الكريم.ـ 
 كشف الجمال الفني وتبيين سرّ االعجاز القرآني.ـ 
 الفني والوظيفي ـ الديني. المزاوجة بين الغرضـ 
لقد أخفق المؤلف في تحقيق ما كان يصبو إليه السـباب منهجيـة وغيرهـا؛ ممـا اعتـرت       .7

  دراسته العيوب التالية:
         ال تشكّل أجزاء الكتاب مجموعـة متراصـة متناسـقة ومتماسـكة؛ فقـد عرقـل تناسـقها

دة المتصلة جاءت متبعثرة في طيات ثم ان الما، االستطراد وحشو مااليرتبط بالبحث ارتباطا وثيقا
  الكتاب، وتحت تسميات مختلفة أحياناً.

       ثمة معلومات تاريخية وقرآنية أقحمها المؤلف في جوانـب مـن كتابـه، ال تـتالءم وفهـم
  الدراسة األدبية، وال يمكن عدها عن العلوم المسعفة للنهج األصلي (= الفني).

 لصلب والهوامش.يفقد الكتاب التوثيق العلمي ضمن ا  
      ،يطرح المؤلف ــ فينة ــ اطراً تقليدية في الجانب النظري ثم يتخلّـى عنهـا فينـة اخـرى

  ويستبدلهما في التطبيق بادوات اجرائية اخرى حداثية وغربية.
  ،ينقل المؤلف إلى القارئ انطباعاته الذاتية، دون تقديم تعليل أو تفسير علمي يشفي الغليل

  ه أسئلة كثيرة، بعضها مفصلية، منها:فتتوالى إلى ذهن
ماهي أشكالية تطبيق المناهج الغربية على النص القرآني؟ وكيف يمكن أن تستوحي روحها ـ 

  واصولها العامة؟
  كيف يمكن توظيف العلوم المساعدة لتحليل النص القرآني؟ـ 
  كيف يمكن أن تنطلق الدراسة األدبية من التراثية والحداثية؟ـ 
  االنطالق من النص والعودة إليه؟كيف يمكن ـ 
  كيف يمكن كشف الفكرة المحورية في السورة؟ ـ
  كيف يمكن االنتقال من الكلي إلى الجزئي في دراسة النص القرآني؟ ـ
  اتسم الكتاب بمزايا حسنة، أهمها .8
  بالمصطلحات الفنية إالّ في بعض حشأسلوب المؤلف واضح، سلس، خال من التعقيد، لم ي

  أقسام الكتاب.
 .طريقته في معالجة األلفاظ المختارة ــ وان كانت قليلة ــ تبدو جديدة  
 .كان المؤلف موفقا في دراسة نظام العالقات وتحقيق الوحدة الفنية في السورة  
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اعتماداً كلياً وجزئياً على الدراسات التالية، وهو يطرح القضايا المحورية اعتمد المؤلف  .9
  كتابه: في

 .التصوير البياني/ محمد ابو موسى  
 .وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم للمؤلف  
 .التصوير النفي في القرآن الكريم/ سيد قطب  
 .مستويات السرد االعجازي/ شارف مزاري  

رشيح الكتاب مادة علمية ومنهجا جامعياً إالّ بعـد إجـراء الجـرح والتعـديل،     ال يمكن ت .10
  واتخاذ السبل التالية:

 .توفير عناصر المنهجية واألصالة في الدراسة  
 .العناية بالتوثيق وتوظيف الهوامش  
 .إعادة النظر في تنظيم األركان  
 صلية وغلبة الطابع الديني  علـى  الحيلولة دون تسلّط الدراسات المساعدة على الدراسة األ

  الجانب الفني.
  ه وإعداد االجابات المنطقية الموضوعية لألسئلة التي تستوقف الدارسين خاللتحرّي الجد

  قراءة الكتاب.
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والثاني يعتمد الخطى البطيئة والعقل الهادئ والتشبث باألجزاء في سبيل الوقوع على الحقائق (شـكري  
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  الخالدي/ المناهج الحديثة في الدرس القرآني لمجموعة من المؤلفين.

ود الـى الغـرض   . ظاهرة (تكرار الفكرة أو المعلومة) بارزة، بل طاغية على الكتاب، ولعل السبب يع4
  ».الدرس حرف والتكرار ألف«التعليمي من التأليف. فمؤلفنا على مايبدو ــ يتبنى المقولة السائرة: 

بالشـرح  » الدراسة األدبية«يقول المؤلف إنه لم يشرح النصوص ويفسرها حتى ال تختلط في االذهان  .5
  فيجد متعة، يعرفها من والتفسير، وحتى يعود الدارس بنفسه الى المعاجم وكتب التفسير، 
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ألنها هي حياته ونماؤه، وبالتثبت في النص المدروس تبرز محاسن الصيغة ودالالتهـا وخصوصـياتها.   

ه المرهف وذوقه المتمرس البصير وقريحته الوقـادة..  وفي التطبيق، تتركز قدرة الدارس ويتجلّى به حس
  بتصرف). 6ابو موسى، ال.ت:   (محمد

من هذه المكونات: اللون، الحركة، الموسيقى، القصة، التجسيم، التشخيص.. تحدث عنهـا المؤلـف فـي     .8
  مواضع شتى وتحت عناوين مستقلة وغيرها.

  تخبيل.منها: التجسيم، التشخيص، االيقاع، التناسق، ال .9
  من هذه النماذج ما أورده المؤلف في المواضع التالية: .10
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