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 :الوقذهة

الحمد هلل رب العالميف والصػةة والالػةـ ىمػي الػيد       
المرالػػػػػميف وىمػػػػػي ولػػػػػو وصػػػػػحهو وال ػػػػػاهعيف ومػػػػػف  ػػػػػهعيـ 

 هإحالاف إلي يـو الديف، وهعد. 
كثػػػرة الك اهػػػات ال ػػع  حػػػدثت ىػػػف  مػػفالػػػر ـ  عمػػيف      

الحػػػػػوار هصػػػػػلت ىامػػػػػت وال ػػػػػع ركػػػػػزت فػػػػػع حػػػػػديثيا ىمػػػػػي 
هصػػلت صاصػػت ، فػػإف الم ممػػؿ الم صػػل   القػػروفوص نصػػ

أو  نػا    كػرارمػا ييػير إلػي  اليذه الك اهػات   يدػد هينيػ
هعضػػيا ىػػف هعػػض، وىػػذا إف دؿ ىمػػي يػػع  فإنمػػا يػػدؿ 

و ياهؾ العةقات ال ػع  ػدصؿ  الموضوعىمي ا الاع دائرة 
 حيػػػاةفػػػع إطػػػاره، ولػػػيس ىػػػذا  ريهػػػا... فػػػالحوار أالػػػموب 

و لم عهيػػػر ىػػػف ذا ػػػو و وضػػػي  يالػػػ صدمو المػػػر  فػػػع حيا ػػػ
 أفكاره.

       

قالػػػػػػـ أصػػػػػػوؿ الػػػػػػديف، كميػػػػػػت اليػػػػػػريعت والدراالػػػػػػات أالػػػػػػ اذ .... ،  *
 .اإلالةميت، دامعت اليرموؾ

أف الػػػػنلس  إلػػػػيقهػػػؿ الحػػػػديث ىػػػف الحػػػػوار أيػػػير و       
 ميػػؿ فػػع العػػادة إلػػي الهحػػث ىػػف اليػػع  وال عػػرؼ ىميػػو 

 فيػػػػػو الػػػػػذي نعييػػػػػو   كػػػػػد والزمػػػػػافىنػػػػػدما  ح ػػػػػاج إليػػػػػو، 
مػػي أف الهيػػريت  ل قػػد ىػػذا الػػنمط ىالحقػػائؽ هكػػؿ أهعادىػػا 

ال لكيػر و ح ػػاج إلػي دروس فػع هيػػاف ماىيػت الحػػوار،  مػف
مػف  وأو  حويمػ  طهيقػوىمػي  عػيفكما  ح اج إلي والػائؿ  

 لناس.ازاوليا يمادة مك وهت إلي حياة ىمميت 
 وح ػػياألهحػػاث هػػؿ و الم صػػل  لعنػػاويف الك ػػب  ولعػػؿ      

ال ػػػػػع ىقػػػػػدت فػػػػػع الالػػػػػنوات العيػػػػػر  النػػػػػدواتالمػػػػػ  مرات و 
ف الحػػػوار ىػػػو هػػػ رة أ وىػػػع واضػػػحتيصػػػرج هن يدػػػت  األصيػػػرة

 إلػػػيولالػػػنا فػػع حادػػت  ،الحػػديث والك اهػػت فػػػع ىػػذا العصػػر
 ةر ايػػو كلينػػا اإلذكػر أو  عػػداد مػػا يػػدصؿ  حػت ىػػذا اإلطػػار 

 :اآل ي يف حقيق يفالإلي ذلؾ لنصمص إلي 

 (خصائصَ اإلعجاصية ّأسشاسٍ الٌفسية) أسلْب الحْاس في القشآى الكشين

 * عثذ هللا الجيْسي

 ـ0225/ /  تاريخ قبوؿ البحث:    0225/  /  تاريخ وصوؿ البحث:
 هلخص

ممكيا اللرد ىمي حد الوا  لم واصؿ مع  عرض ىذه الدراالت موضوع الحوار هوصلو أحد أىـ الوالائؿ ال ع  ممكيا األمت كما ي      
اآلصريف، فالحوار نمط حياة وأالموب  لكير، وقد أولي القروف الكريـ ىنايت كهيرة هالحوار، فيو األالموب الغالب فع قصص األمـ الالاهقت 

وحظ أف الاحت الحوار  كاد  ر هط وىو األداة األولي لألنهيا  وأ هاىيـ فع نير الدىوة، وىو الواليمت األولي فع ىرض مالائؿ العقيدة، وقد ل
هاليصصيت اإلنالانيت وليذا كانت ياممت، كما لوحظ أف موضوىا و  كاد  نحصر فع موضوع الرالالت ومدى قرب الناس وهعدىـ ىنيا، 

إلقا   وليذا كانت ىذه الدراالت  ركز ىمي صصائص الحوار اإلىدازيت وأالراره النلاليت، قدمت الدراالت هعض النماذج الحواريت محاولت
ثارة مياىرىا  الضو  ىمي الدوانب النلاليت، و وصمت إلي ن ائج ىدة، قد يكوف مف أهرزىا دور الحوار فع ال مثير ىمي النلس اإلنالانيت وا 

 وأحاالياليا.
Abstract 

      Dialogue from a Quranic Perspective is considered one of the most important means of interaction 

between people. It was also one of the mostly used communication strategies used by the prophets.  

      This study gives clear examples of dialogue taken from the prophets life. The study comes into three 

chapters:  

1- The meaning of dialogue from a Quranic perspective. 

2- The main features of dialogue. 

3- The psychological effects of dialogue on the human soul. 
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ىمػػػي المالػػػ ويات  الحػػػوار مػػػف حيا نػػػاروح  انعػػػداـ :األولػػػ 
 وىمػػػػػػػػيالمص ملػػػػػػػػت الػػػػػػػػوا  منيػػػػػػػػا الداصميػػػػػػػػت أـ الصارديػػػػػػػػت، 

المالػػ ويات اللرديػػت والدماىيػػت.. وي كػػد ىػػذا حقػػائؽ الواقػػع 
م ػػػدليؿ ىمػػػي ذلػػػؾ لولعمػػػع اك لػػػع  نيػػػاىدىا،والن ػػػائج ال ػػػع 

وال ػػع  المحػػاكـهاإليػػارة إلػػي كثػػرة القضػػايا ال ػػع  صػػؿ إلػػي 
لمالػػػػ وى ىػػػػذا ىمػػػػي ا – غػػػػّص هيػػػػا فػػػػع دميػػػػع مالػػػػ ويا يا 

األالػػػػري.. فحػػػػّدث و  حػػػػرج  مالػػػػ وىلاأمػػػػا ىمػػػػي  -اللػػػػردي
 .. وىمػييػـوفِناَلُب الطةؽ والنزاع واليقاؽ  زداد يومًا هعد 

مالػػػ وى العيػػػيرة والقهيمػػػت ندػػػد أف اللرقػػػت واليػػػوة  ػػػزداد يومػػػًا 
 .. أف ندػػد قهيمػت   م ػػع هػػروح الوحػػدة وال عػػاوف  وقػػؿّ هعػد يػػـو

 وال راهط ىمي المال ويات كميا..
إذا ان قمنػػا مػػف الحػػديث ىمػػي المالػػ وى اللػػردي  أمػػا      
.. كثػرة األمػرىػف ىػذا  يديػبمال وى الدوؿ فموؿ مػا  إلي

الحػروب الػدائرة هػيف الػدوؿ المدػاورة.. فمػا مػف زمػاف مػػّر 
كػػػػػال ع منازىػػػػػات فيػػػػػو الحػػػػػروب وال  كثػػػػػرىمػػػػػي الهيػػػػػريت 

  هػػاعأنيػػاىدىا فػػع زماننػػا ىػػذا.. ىمػػي الػػر ـ مػػف منػػاداة 
 و ير ذلؾ مع الدديد هالحريت والديموقراطيت..النظاـ العال

الػػذيف و ندػػد أف الػػذيف يحممػػوف لػػوا  الحػػرب  ىػػذاكػػؿ  مػػع
  و..!ىادىـ و  هو ينادوفيق موف روح الحوار.. ىـ الذيف 

مػػػػف ديػػػػت وحادػػػػت  ة الحػػػػواردائػػػػر  ا الػػػػاع :والثانيػػػػ       
نمط  -كما أيرنا – فالحوار، أصرى ديتالهيريت إليو مف 

  لاىـ. وطريقت ،عامؿوفماللت   ،حياة
هػػيف يػػدي  وىػػو اإلطػػار الػػذي ر هػػت أف أضػػع ىػػذا      

 حيػث مف وديت نظر قرونيػتالحوار موضوع  ىفالحديث 
 وأالػػػػػرارهالػػػػػي ركز الحػػػػػديث ىمػػػػػي صصائصػػػػػو اإلىدازيػػػػػت 

أدػػػػػؿ أف  كػػػػػوف ىػػػػػذه الدراالػػػػػت مالػػػػػ وىهت  ومػػػػػف، النلالػػػػػيت
فقػد قمػت ه قالػيميا إلػي ثةثػت  يػ ي دوانهػو مفلمموضوع 
 مي النحو اآل ع: مهاحث ى

هفِثثثْم الحثثثْاس ّهْ ثثثْعاهَ ّأًْاعثثثَ  :الوثحثثثأل األّ 

 وفيو أرهعت مطالب: ،ّآداتَ
 : مليـو الحوار.المطمب األوؿ

 موضوىات الحوار. المطمب الثاني:
 : أنواع الحوار.المطمب الثالث

 : وداب الحوار. المطمب الرابع
وفيػػو  ، الخصثثائص اإلعجاصيثثة للحثثْاس :الوثحثثأل النثثاًي

 ت مطالب:ثةث
صصػػائص إىدازيػػت م عمقػػت هالحممػػت  المطمػػب األوؿ:

 الحواريت.
صصػػػػػػػائص إىدازيػػػػػػػت م عمقػػػػػػػت  المطمػػػػػػػب الثػػػػػػػاني:
 .هموضوىات الحوار

صصائص إىدازيت م عمقػت همالػموب  المطمب الثالث:
 القروف الحواري.

أسثشاس الحثْاس الٌفسثية ّدّسٍ فثي سسثن  :الوثحأل النالثأل

 ، وفيو ثةثت مطالب:الشخصية
 قيمت الحوار مف الناحيت النلاليت. األوؿ: المطمب

األفكػػػػار المطروحػػػػت فػػػػع الحػػػػوار  المطمػػػػب الثػػػػاني:
 ووثارىا النلاليت.
 نماذج حواريت وأالرارىا النلاليت. المطمب الثالث:

 خاتم  البحث.

هفِْم الحْاس ّهْ ْعاهَ ّأًْاعَ  :الوثحأل األّ 

 ّآداتَ

 هفِْم الحْاس :األّ  الوطلة

إلػػي  إمػػاىمػػي معنػػي الردػػوع،  يػػدؿ" حػػورمػػادة " أصػػؿ      
اليػػػػع  أو ىػػػػف اليػػػػع ، والمحػػػػاورة: الردػػػػوع والمػػػػراودة فػػػػع 

الرا ػػب:  قػػاؿ ،(1)المصاطهػػت فػػع المنطػػؽالكػػةـ، أو مرادعػػت 
مػػا هػػاللكر"الحػػور" المرادعػػت فػػع و  ،(2): ال ػػردد، إمػػا هالػػذات وا 

طػػػػرفيف، وقػػػػد وردت المػػػػادة فػػػػع الكػػػػةـ  كػػػػوف ىػػػػادة هػػػػيف 
ر     َلػػػ    َقػػػاؿَ  القػػػروف: َ ػػػَو ي َحػػػاوه ب    َو  ،[الكيػػػؼ :37]..َصػػػاحه

َرك َما َيْسَمع   َوالمَّ   و  .[المدادلت: 1]َتَحاو 
هملػظ الحػوار: للػظ الدػدؿ:    صؿاألللاظ ال ع  ومف     

مػػمصوذ مػػف الدػػداؿ وىػػو "الملاوضػػت ىمػػي الػػهيؿ المنازىػػت 
والمغالهػت... فكػػمف الم دػادليف يل ػػؿ كػػؿ واحػد اآلصػػر ىػػف 

ىنػػا نالػػ طيع ال مييػػز هػػيف الدػػدؿ والحػػوار،  ومػػف ،(3)رأيػػو"
والمطػػؼ، أمػػا  المػػيفإذ الحػػوار:  قػػـو المرادعػػت فيػػو ىمػػي 

الدػػداؿ فالمرادعػػت فػػع الكػػةـ يصػػحهيا صصػػومت ونػػزاع، 
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عَ  َقدْ  واحد، قاؿ  عالي: الياؽوقد وردا فع  المَّ   َقْوَؿ  َسمه
ل ؾَ الَّتهي  َها َوَتْشَتكهي  فهي ت َجاده     ػلمَّ ه َوالمَّ ا إهَل َزْوجه

َرك َماَيْسَمع   يٌع  إهفَّ  َتَحاو  يرٌ المََّ  َسمه  .[المدادلت: 1]َبصه

 هْ ْعات الحْاس :الناًيالوطلة 

يمحػػػظ أف الحػػػػوار ىػػػػو  الكػػػػريـ الم ممػػػؿ فػػػػع القػػػروف      
فيػػػػو الوالػػػػيمت  واألالػػػػموب الػػػػذي   يكػػػػاد يغيػػػػب ىػػػػف ويا ػػػػ

 أىػػػػػـيع هػػػػػر الحػػػػػوار ، حيػػػػػث المعهػػػػػرة ىػػػػػف ورا  اآلصػػػػػريف
لنقػػػػؿ أحػػػػداث  ىػػػػاوأهرز  الوالػػػػائؿ ال ػػػػع يالػػػػ صدميا القػػػػروف

 الحدت والهرىاف. وذكرالقصص 
والقروف هوصلو ك اب الهيريت ينقؿ لنا أفكار الناس       

ىمػػػي اصػػػ ةؼ مالػػػ ويا يـ ومراكػػػزىـ، واألداة ال ػػػع  الػػػيـ 
فػػع إهػػراز ىػػذه األفكػػار والوالػػيمت ال ػػع يم مكيػػا كػػؿ إنالػػاف 

وليػػذا كػػاف الحػػوار ، ىػػو الحػػوارلنقػػؿ مػػا لديػػو مػػف أفكػػار 
ىو الطريقت ال ع  عّهر ىف ورا  اآلصريف، ثـ ىػو الوالػيمت 

والم ممػػػؿ يدػػػد أف ، ال ػػػع  نقػػػؿ لأصػػػريف أىػػػداؼ الرالػػػالت
محػػػور الحػػػوار فػػػع القػػػروف ي مركػػػز حػػػوؿ الرالػػػالت فكمنيػػػا 
العمود الذي  حـو حولو الهيريت، وهقدر ما  كوف الحادت 

ال ةقػػع هػػيف نقط ػػيف ييػػير إذ الطهيعػػع أف قػػرب ، لمحػػوار
إلػػػي أف الحادػػػت إلػػػي  وضػػػي  األمػػػور أقػػػؿ ممػػػا لػػػو كان ػػػا 

 م هاىد يف.
كانػػت األمػػور فػػع حادػػت  هينيمػػا الهػػوفوكممػػا ازداد       

إلػي مػا يوضػ  معػالـ كػؿ منيمػا، وهالعهػارة الالػاهقت نكػػوف 
قد وقلنا ىمي موضوع الحوار فػع القػروف الكػريـ، فػالحوار 

كالو ي مركػػز حػػوؿ فكػػرة الرالػػالت ميمػػا  عػػددت صػػوره وأيػػ
ودىػػػوة النػػػاس إلييػػػا، فيػػػو حػػػيف يحػػػدثنا ىػػػف الصػػػالحيف 
يحػػػػػدثنا ىػػػػػف قػػػػػرهيـ مػػػػػف الرالػػػػػالت ووظيلػػػػػ يـ فػػػػػع هيػػػػػاف 
 فحقيق يػػػا، وىػػػو حػػػيف يحػػػدثنا ىػػػف الملالػػػديف يحػػػدثنا ىػػػ

 ويقؼ هنا ىمي أالهاب ذلؾ الهعد. ىنيا هعدىـ
ا حػػيف يالػػوؽ لنػػا النمػػاذج الحواريػػت يقػػؼ هنػػ القػػروفو       

والم ممػػػػؿ أكثػػػػر يدػػػػد أف ، ىمػػػػي معػػػػالـ الرالػػػػالت و ايا يػػػػا
حضور الحوار فع أالموب القروف كاف ي ميي مع مراحػؿ 

 الدىوة ال ع مرت هيا الرالالت.

فالػدىوة أوؿ مػػا هػػدئت كانػػت الػػريت، وىػػذا يعنػػع أف       
فرصت ال ةقع هيف أصحاب الرالالت و يرىـ قميمػت، وليػذا 

لنػػازؿ مػػف النصػػوص كنػػا نممػػس أف ىنصػػر الحػػوار فػػع ا
ث القصػص الػػذي يػفػع ىػذه الل ػرة يكػاد يكػػوف معػدومًا، ح

زؿ فػػع ىػػذه الل ػػرة كػػاف فػػع أ مهػػو الػػردًا ألحػػداث ػكػػاف ي نػػ
ـْ ، قاؿ  عالي: القصت، وىو ما نممالو فع الورة اللدر َأَلػ

ـْ  تَػػَر َكْيػػَؼ َفَ ػػَؿ َربعػػَؾ بهَ ػػاد   * الَّتهػػي َلػػ َمػػاده * إهَرـَ َذاته اْل ه
ثْ  ػػْخَر  ده ا فهػػي اْلػػبهام َهػػي ْخَمػػْؽ مه يَف َجػػاب وا الصَّ ػػوَد الَّػػذه * َوَثم 

يَف َطَغْوا فهي اْلبها ْوَتاده * َوفهْرَعْوَف ذهي األَ  بهاْلَواده  *  ده * الَّذه
ـْ َربعػػػػَؾ َسػػػػْوَط  وا فهيَهػػػػا اْلَ*َسػػػػاَد * َفَصػػػػبَّ َعَمػػػػْيهه َفػػػػَثْكَثر 

 .[اللدر: 6-12]َعَذاب  
ائػػػػب يممػػػػ  إلػػػػي  يػػػػاب الغ هصػػػػيغت فيػػػػذا الحػػػػديث      

ىنصػػػر الحػػػوار وهال ػػػالع ىنصػػػر الػػػ ةحـ هػػػيف أصػػػحاب 
 .أقواميـو الرالالت 
ثػػػػـ كػػػػػاف ال ػػػػدرج يػػػػػيئًا فيػػػػيئًا، ح ػػػػػي صػػػػرنا نممػػػػػس       

حضػػػػػور الحػػػػػوار مػػػػػع هػػػػػد  الػػػػػدىوة الديريػػػػػت، فمػػػػػف أوائػػػػػؿ 
 نػتالقصص فع ىذه الل رة ىمي األرد  قصت أصحاب الد

ـْ َكَمػػػا َبَمْوَنػػػا إهنَّػػػا بَ ، قػػػاؿ الػػػهحانو: فػػػع الػػػورة القمػػػـ  َ َمْوَنػػػا
يَف* َوَ   َأْصػػػػَحاَب اْلَجنَّػػػػ ه إهْذ َأْقَسػػػػم وا َلَيْصػػػػرهم نََّها م ْصػػػػبهحه
ـْ َنػػا هم وَف*  َ ػػ َبػػَؾ َو َيْسػػتَثْن وَف* َفَطػػاَؼ َعَمْيَهػػا َطػػا هٌؼ َمػػف رَّ
ػػد وا َعَمػػ   َْ يَف* َأفه ا * َفتََنػػاَدوا م ْصػػبهحه ػػرهيـه َفَثْصػػَبَحْت َكالصَّ

ـْ  ـْ َيَتَخػاَفت وَف* َأف  َّ  َحْرثهك   َ إهف ك نت ـْ َصارهمهيَف* َفانَطَمق وا َو
رهيَف*  ػَدْوا َعَمػ  َحػْرد  َقػاده ََ َمنََّها اْلَيْوـَ َعَمْيك ـ َمْسكهيٌف* َو َيْدخ 
وم ػوَف* َقػاَؿ  ََػا َقػال وا إهنَّػا َلَلػالعوَف* َبػْؿ َنْحػف  َمْحر  َفَممَّا رََأْو

ـْ َأق   ـْ أََل ـْ َلْوَ  ت َسَبح وَف* َقال وا س ْبَحاَف َرَبَنا إهنَّػا َأْوَسط ه  ؿ لَّك 
ـْ َعَم  َبْ ػض  َيَتَاَوم ػوَف* َقػال وا  ك نَّا َظالهمهيَف* َفَثْقَبَؿ َبْ ل ه 
َلَنا َخْيػرنا َمْنَهػا  يَف* َعَسػ  َربعَنػا َأف ي ْبػده َه َيا َوْيَمَنا إهنَّا ك نَّا َطػا

َه  ػَرةه َأْكَبػر  إهنَّا إهَل  َرَبَنػا رَا ب ػوَف* َكػَذلهَؾ اْلَ ػَذاب  َوَلَ ػَذاب  اْرخه
ػػػوفَ  مػػػو  مممنػػػا قمػػػيًة فإننػػػا ف ،[القمػػـػ: 17-33]َلػػػْو َكػػػان وا َيْ َمم 

 يكيػؼ دـػع الم قػػفػع المقطػ النممس ظيور ىنصر الحػوار
 الواض  مف ىهارا يـ. الطحعالىف  لكيرىـ 
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داث من قػػاة والػذي نممالػو أف الحػػوار فػع القػروف كػػاف ألحػ      
ىمػي  يق صػرلكؿ ما يدري فع الحوار، هؿ كػاف  ولـ يكف نقةً 

   صؿ هموضوع الرالالت.  ذكر العهارات ال ع

 

 أًْاع الحْاس :الوطلة النالأل

 ص مػػػػؼ  قالػػػػيمات الحػػػػوار هػػػػاص ةؼ الديػػػػت ال ػػػػع       
يقالػػػـ مػػػف صةليػػػا، فهػػػالنظر إلػػػي وصػػػؼ الحػػػوار يمكػػػف 

، وهػػػػػػالنظر إلػػػػػػي طهيعػػػػػػت   قالػػػػػػيمو إلػػػػػػي محمػػػػػػود ومػػػػػػذمـو
المحػػػػػػاوريف يقالػػػػػػـ إلػػػػػػي: حػػػػػػوار الداىػػػػػػؿ الػػػػػػذي   يريػػػػػػد 
الوصوؿ إلي الحقيقػت وحػوار المػ عمـ الػذي ينيػد الحقيقػت، 
ومػػف حيػػث طهيعػػت الحػػوار الالػػائد، ىنػػاؾ الحػػوار اليػػاد  
والحػػػػوار العنيػػػػؼ، ومػػػػف حيػػػػػث ىػػػػدد الم حػػػػاوريف ىنػػػػػاؾ 

وهالنظر إلػي الدػو المصػاحب  الحوار اللردي والدماىع،
ىنػػػاؾ الحػػػوار اإليدػػػاهع والحػػػوار الالػػػمهع، ولكػػػؿ لمحػػػوار 

واحد أنواع وأنماط، ونظرا ألف هعضيا ي داصؿ مع هعػض 
فػإنع الػػمىمد إلػػي ال قالػيـ ال ػػالع الػػذي أظػف أنػػو ي حايػػي 

 ال كرار: 
 وىػػػو الحػػػوار الػػػذي  ػػػوافرت فيػػػو الحػػػوار المحمػػػود :

يروط ووداب الحوار ويم ػـز أطرافػو هيػذه اآلداب، ويكػوف 
 ل وصؿ إلي ن ائج.القصد منو ا

 : وىػػو الحػػوار الػػذي لػػـ   ػػوافر فيػػو  الحػػوار المػػذمـو
يػػروط ووداب الحػػوار، ولػػـ يم ػػـز أفػػراده هػػ،داب ال حػػاور، 
وىذا النوع يضـ ألوانا ىدة مف ألواف الحوارات المذمومػت، 

 :  (4)نذكر منيا

: وىػػػو الحػػػوار الػػػذي  عمػػػف حػػػوار الطريػػػؽ المسػػػدود (1
مع فيػػو إلػػي رأي الطػػرؼ الن يدػػت فيػػو منػػذ الهدايػػت و  يالػػ 

اآلصر، ومما فع القروف مف ىذا النوع حوار اهنع ودـ فػع 
َبػػا قولػػو  عػػالي:  ـَ بهػػاْلَحَؽ إهْذ َقرَّ ـْ َنَبػػَث اْبَنػػْي اَد َواْتػػؿ  َعَمػػْيهه

ػػػَف ارَخػػػره َقػػػاَؿ  ـْ ي َتَقبَّػػػْؿ مه َما َوَلػػػ َه ػػػف َأَحػػػده ق ْرَباننػػػا َفت ق َبػػػَؿ مه
َف اْلم تَّقهػيفَ أَلَْقت َمنََّؾ َقاَؿ إهنَّمَ  فقػد  [المائػدة: 27]ا َيَتَقبَّؿ  الّم   مه

 الن يدت أو  وكانت النيايت كذلؾ. أىمنت

وىػػػو الحػػػوار الػػػذي  الحػػػوار االغػػػا ي يالتسػػػ*يهي : (2
يالػػير هػػو أصػػحاهو إلػػي حصػػر الصػػواب فػػع ديػػ يـ فػػة 

َقػاَؿ رأي إ  رأييـ، ولعؿ مف ذلػؾ مقولػت فرىػوف لقومػو: 
ـْ إه َّ َسػػػػبهيَؿ فهْرَعػػػْوف  َمػػػا أ ره  يك  ػػػده َْ ـْ إه َّ َمػػػا َأَر  َوَمػػػػا َأ يك ػػػػ

، و  يك لػػع أصػػحاب ىػػذا المػػوف هػػذلؾ [ ػػافر: 26]الرََّشػػاده 
إلػػػي  الػػػليو كػػػؿ وديػػػت نظػػػر  صػػػالليـ، ومػػػف  فهػػػؿ يعمػػػدو 

ـْ َأَنػا َخْيػٌر َمػفْ : ذلؾ مقولت فرىوف ىػف موالػي  ََػَذا  َأ
ػػيٌف َو  َ ػػَو َمهه ىمػػي فيػػو  .[الزصػػرؼ: 52] َيَكػػاد  ي بهػػيف  الَّػػذهي 

فػػع  مػػا قػػاؿ أهػػو الالػػعود: "قالػػو اف ػػراً  ىميػػو و نقيصػػو 
 .(5)أىيف الناس"

وىػػو الحػػوار الػػذي ينظػػر  الحػػوار السػػمبي الت جيػػزي: (3
فيو إلي المهيات الطرؼ اآلصر ويعمد فيو إلي إهرازىا ولو 
كانػػػت ىيوهػػػا للظيػػػت، وين يػػػي فيػػػو إلػػػي ىػػػدـ  حقيػػػؽ أي 

حوار ي رؾ نوىا مف اإلحهاط لدى فائدة، وىذا النوع مف ال
أحد أو كة الطرفيف الم حاوريف، كما أنو يوصد كؿ هاب 
قػػد يوصػػؿ إلػػي ن ػػائج، ولعػػؿ مػػف ىػػذا النػػوع مقولػػت كلػػار 

َ ػػػَو  :مكػػػت لرالػػػوؿ اهلل  ََػػػَذا  َـّ إهف َكػػػاَف  َوا هْذ َقػػػال وْا المَّه ػػػ
َجػػاَرةن َمػػَف ا ْر َعَمْيَنػػا حه َؾ َفػػَثْمطه نػػده ػػْف عه لسَّػػَماأ َأوه اْلَحػػؽَّ مه

، إذ لػيس  رضػيـ الوصػوؿ [األنلػاؿ: 32]اْ تهَنا بهَ َذاب  َألهيـ
إلػػػي الحػػػؽ هػػػدليؿ مػػػا طمهػػػوا وا   لقػػػالوا إف كػػػاف ىػػػذا ىػػػو 

 الحؽ فإننا الن هعو.

: وىػػػو الحػػػوار الػػػذي يالػػػ صدـ فيػػػو الحػػػوار السػػػمطوي (4
المحػػاور الػػمط و فػػع  يديػػد الطػػرؼ اآلصػػر، ويظيػػر فيػػو 

ولعػػؿ مػػف ذلػػؾ مػػا كػػاف مػػف  إلغػػا  كيػػاف الطػػرؼ اآلصػػر،
مع أهيو حيث ينطمؽ والده فع حػواره مػع  حوار إهراىيـ 

َقػػاَؿ ا هػػف مػػف الواقػػع الالػػمطوي مالػػ صدما الػػمطت األهػػوة: 
ٌب َأنَت َعْف الهَهتهي َيا إه  َه ـْ َتنتَػ ه ألَ َأَرا ـ  َلػ هف لَّػ ي َه َمنَّػَؾ ْبػرا ْرج 

ْرنهي َممهيًّا َْج  الموف مػف ألػواف ، وأما ن ائج ىذا [مػريـ: 46]َوا
الطػػػػرؼ اآلصػػػػر الحػػػػوار فيػػػػع م مثمػػػػت فػػػػع إلغػػػػا  قػػػػدرات 

راد ػػو، لكػػػف يعممنػػا القػػػروف كيػػػؼ يػػ صمص المحػػػاور مػػػف  وا 
ـٌ َعَمْيػػػَؾ َقػػػاَؿ َسػػػامثػػػؿ ىػػػذا المػػػوف مػػػف ألػػػواف الحػػػوار: 
، ومنػو [مػريـ: 47] َسَثْسَتْغ*هر  َلػَؾ َرَبػي إهنَّػ   َكػاَف بهػي َح*هيًّػا



 عثذهللا الجيْسي ............................. (خصائصَ اإلعجاصية ّأسشاسٍ الٌفسية)أسلْب الحْاس في القشآى الكشين 

 / ُ  1427،  (2العذد )                                                            الوجلة األسدًية في الذساسات اإلسالهية

  م 2006
113 

ـْ : يف صػػروا الػػدداً حػوار فرىػػوف مػػع الالػػحرة حػ َقػػاَؿ اَمنػػت 
ـ   ـ  الَّػػذهي َعمََّمك ػػ ـْ إهنَّػػ   َلَكبهيػػر ك   الَسػػْحرَ  َلػػ   َقْبػػَؿ َأْف اَذَف َلك ػػ

ـْ  َيك  َاؼ  َوأل  َفََل َقَطَ فَّ َأْيده َمك ـ َمْف خه ذ وعه َوَأْرج  ـْ فهي ج  َصَمَبنَّك 
وانظػر إلػي ردىػـ  َأْبَقػ النَّْخؿه َوَلَتْ َمم فَّ َأيعَنا َأَشدع َعػَذابنا وَ 

ػػَف اْلَبَيَنػػاته  ىمػػييـ: َقػػال وا َلػػف نعػػْكثهَرَؾ َعَمػػ  َمػػا َجاأَنػػا مه
 .[طو: 72]َوالَّذهي َفَطَرَنا َفاْقضه َما َأنَت َقاض  

وىو الحػوار الػذي يالػ صدـ فيػو أحػد  الحوار المبطف: (5
األطػػػػػػراؼ المحػػػػػػاورة هعػػػػػػض األللػػػػػػاظ فيدعػػػػػػؿ منيػػػػػػا أداة 

صػػر، ولعػػؿ مػػف ذلػػؾ مقولػػت فرىػػوف: لمالػػصريت هػػالطرؼ اآل
 ا لََّ َمػي ََاَماف  َعَم  الَطيفه َفاْجَ ؿ َلي َصػْرحن َفَثْوقهْد لهي َيا 

، وقػػد  كػػوف ال وريػػت [القصػػص :38]َأطَّمهػػع  إهَلػػ  إهَلػػ ه م وَسػػ 
ىػػػػػع األداة المالػػػػػ صدمت فػػػػػع ىػػػػػذا المػػػػػوف هحيػػػػػث يممػػػػػس 
المالػػػ معوف حدػػػـ ال لػػػاوت هػػػيف الطػػػرفيف، هقصػػػد إىػػػةـ 

قامػت الحدػت، ولعػؿ مػف ذلػؾ مقولػت أهػع ا لناس هالحقيقت وا 
ـْ : األنهيا  إهراىيـ  ََػَذا َفاْسػَثل وَ  ـْ   َ َقػاَؿ َبػْؿ َفَ َمػ   َكبهيػر 

ق ػوفَ  أنػواع أصػرى كثيػرة  وىنػاؾ [.األنهيػا  :63]إهف َكان وا َينطه
ألف ىػػػذا  (6)يمكػػػف ذكرىػػػا أو اإليػػػارة إلييػػػا دوف  لاصػػػيؿ

مثمػػت م نوىػػت ليػػذه الحػػوارات، فمػػف الهحػػث الػػيقـو هػػإيراد أ
أنواع الحوار  ير الذي  قدـ: حوار المنػاورة أو الالػطحع 
الػػذي ي مالػػؾ هظػػاىر األللػػاظ، كمػػا فػػع حػػوار الػػذي حػػاج 

ـْ تَػػَر إهَلػػ  الَّػػذهي َحػػ جَّ إهػػراىيـ فػػع رهػػو، قػػاؿ  عػػالي:  َأَلػػ
ْمػَؾ إهْذ َقػاَؿ  ـَ فهي رهَبػ ه َأْف اتَػا   الّمػ   اْلم  ي َه ـ  َرَبػَي إهْبَرا ي َه إهْبػَرا

 .[الهقرة: 258]الَّذهي ي ْحيهي َوي مهيت  َقاَؿ َأَنا أ ْحيهي َوأ مهيت  
فػػػع القػػػروف فندػػػدىا  ػػػارة وأيػػػكالو أمػػػا أنمػػػاط الحػػػوار       

 ػػدور هػػػيف يصصػػػيف، كمػػػا فػػع حػػػوار موالػػػي مػػػع فرىػػػوف، 
و ػػارة هػػيف يػػصص مػػف طػػرؼ وأكثػػر مػػف واحػػد مػػف طػػرؼ 

مػػػػع أقػػػػواميـ، وقػػػػد يكػػػػوف  وصػػػر كمػػػػا فػػػػع حػػػػوارات األنهيػػػا 
الحػػوار هػػيف فئ ػػيف كمػػا فػػع حػػوار أىػػؿ الدنػػت وأىػػؿ النػػار، 
كمػػػا ندػػػد فػػػع القػػػروف حػػػوارات م عػػػددة المحػػػاور، كمػػػا فػػػع 

، حواره مع أهيو، وحواره مع قومو وحػواره حوارات إهراىيـ 
مػػع المةئكػػت وحػػواره مػػع اهنػػو، كمػػا ندػػد فػػع القػػروف حػػوارا 

مػف طػرؼ وصػر، كمػا يدري هػيف إنالػاف مػف طػرؼ وطػائر 

فػػػع حػػػوار الػػػميماف مػػػع اليدىػػػد، كػػػؿ ىػػػذا يصمػػػص هنػػػا إلػػػي 
ال ػػع ايػػ مؿ ىمييػػا وأنماطػػو القػػوؿ هيػػموليت أيػػكاؿ الحػػوار 

 القروف الكريـ. 
 آداب الحْاس :عالوطلة الشات

هيا  قد يرد فع الذىف  الا ؿ ىف الطريقت ال ع يند       
 ي و الذػ، واآلليت ال ع ينهغع أف   هع والد الحوار

ينهغع أف يصاحب الحوار ح ػي يكػوف حػوارا ىادفػا، يصػؿ 
إلػي ن ائدػػو، ولعمػع أ مكػػف مػػف ذكػر ذلػػؾ ىمػي يػػكؿ نقػػاط 
مػػػع ال ػػػدليؿ لػػػذلؾ مػػػف نصػػػوص القػػػروف إذا دىػػػت الحادػػػت 
ح ي   يطوؿ الهحث، لكف قػد يكػوف مػف المناالػب أو  أف 
ييار إلي هعض اآلفات ال ع  حػوؿ دوف أف يحقػؽ الحػوار 

وة منػػػػو، فمػػػػف ذلػػػػؾ: ا هػػػػاع الظػػػػف واألىػػػػوا  ن ائدػػػػو المردػػػػ
اليصصػػػػػػيت وال قميػػػػػػد، وال عصػػػػػػب لمػػػػػػرأي كمػػػػػػا فػػػػػػع مقولػػػػػػت 

ػ   َوا هنَّػا َعَمػ  :الميركيف َبْؿ َقال وا إهنَّػا َوَجػْدَنا اَباأَنػا َعَمػ  أ مَّ
ـ معْهَتد وفَ  َه  .[الزصرؼ: 22]اثَاره

أما الوالائؿ ال ع ينهغع ا صاذىا مف أدؿ الوصػوؿ       
ائج المردػػػػوة مػػػػف الحػػػػوار فػػػػيمكف إدماليػػػػا فػػػػع إلػػػػي الن ػػػػ
 اآل ع: 

 .ال درد مف اليوى وحظوظ النلس 

 .اإلنصات إلي الصصـ وحالف اإلصغا  إلي حددو 

  ا نطةؽ مف النقاط الم لؽ ىمييا فع المحاورة 

 .قصد ال وصؿ إلي الن ائج المردوة مف الحوار 

  دنب إطةؽ األحكاـ الدػاىزة، فانعػداـ روح الحػوار ىػو 
 .ذي أدى إلي صيار الق ؿ فع حوار اهنع ودـ ال

  محاولػػت االػػػ ثمار كػػػؿ نقطػػػت مػػف نقػػػاط الحػػػوار لمصػػػروج
منيا إلي ال ع  مع وهال الع الصروج مف الحوار هػهعض 

 اللوائد.

   رؾ الاحت الحوار إذا ان قؿ إلػي الػاحت الدػداؿ والمػرا 
وأدرؾ أنػػػو   يػػػػ دي إ  إلػػػي صصػػػػومت، فلػػػع الحػػػػديث 

 -اهلل ىنيػػا  عرضػػ - منيف ىائيػػت الػػذي  رويػػو أـ المػػ
َأْهَغُض الرَِّدػاِؿ ِإلَػي المَّػِو اأَللَػد  » َقاَلْت َقاَؿ َراُلوُؿ المَِّو 

 .(7)«اْلَصِصـُ 
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  هاع الحؽ ولو ظير االنظر إلي المقوؿ   إلي القائؿ و 
زاحت  ىمي ألالنت الصصـ، إذ المطموب كيؼ الحقيقت وا 

 الموانع.

 ت والثانويػػػػػت ومحاولػػػػػت ال مييػػػػػز هػػػػػيف المالػػػػػائؿ الدوىريػػػػػ
ا ن قػػػػػػاؿ مهايػػػػػػرة إلػػػػػػي الموضػػػػػػوع، وضػػػػػػرورة  حديػػػػػػد 

يضػػػػػػع النقػػػػػػاط ىمػػػػػػي  موضػػػػػػوع الحػػػػػػوار، فػػػػػػإهراىيـ 
  جَّ   َقْوم    َقاؿَ ػَوحَ  الحروؼ فع حواره مع قومو: 

َََدافه    وَني فهي الّم ه َوَقْد   .[: األنعاـ80]...َأت َحاجع

 ىػػػػػدـ إالػػػػػقاط الصصػػػػػـ أو النيػػػػػؿ مػػػػػف يصصػػػػػو أو مػػػػػف 
مع قدا ػػػو، ولعػػػؿ فػػػع النيػػػع ىػػػف الػػػب وليػػػت الكلػػػار مػػػا 

يَف يحقػػػؽ ىػػػذا المقصػػػد، قػػػاؿ الػػػهحانو:  َوَ  َتس ػػػبعوْا الَّػػػذه
ْمػػـ ػػف د وفه الّمػػ ه َفَيس ػػبعوْا الّمػػَ  َعػػْدونا بهَغْيػػره عه  ..َيػػْدع وَف مه

 .[األنعاـ: 108]

   العمػػػػؿ ىمػػػػي إيدػػػػاد المنػػػػاخ اإليدػػػػاهع والدػػػػو اليػػػػاد
 ار.المناالب إلدرا  الحو 

   وضػػوح أللػػاظ الحػػوار و دنػػب المهيمػػات، وىػػذا واضػػ
فع حوار ا نهيا  مع أقواميـ هؿ ىو الالمت الهػارزة فػع 

 حوارىـ، حيث وضوح العهارات واليولت األللاظ.

 :الوثحأل الناًي
 يالقشآً لحْاسالخصائص االعجاصية ل

الحديث ىف دوانب اإلىدػاز فػع النصػوص الحواريػت       
دوانػب اإلىدػاز فػع الدممػت القرونيػت،  يم قع مع الحديث ىف

فمنيػػػا ي يػػػكؿ الموقػػػؼ الحػػػواري، كمػػػا   ينلػػػؾ ىػػػف دوانػػػب 
اإلىدػػػػػػاز فػػػػػػع القصػػػػػػت القرونيػػػػػػت، وىػػػػػػذا يعنػػػػػػع، أف هعػػػػػػض 
صصػػػػػػائص اإلىدػػػػػػاز  ظيػػػػػػر فػػػػػػع هنيػػػػػػت الدممػػػػػػت الحواريػػػػػػت 
وهعضػػيا فػػع األالػػموب والقالػػب الػػذي ىرضػػت فيػػو، يوضػػ  

 الحديث ىنو ضمف المطالب اآل يت: ذلؾ

خصثثثائص اإلعجثثثاص الوفعلقثثثة فثثثي تٌيثثثة  :طلثثثة األّ الو

 الجولة الحْاسية

وىع فع مدمميا  دصؿ  حت اإلىداز الهيػانع، و        
يصلػػػػي حضػػػػور ذلػػػػؾ فػػػػع أي مقطػػػػع حػػػػواري ميمػػػػا كػػػػاف 

قصيرا، ولعؿ ا ك لا  همثاؿ ىمي كؿ نوع يكلع ل وضي  
 مظاىر اإلىداز مف ذلؾ:

 الفأكيذ :أّال

عػػػػرؼ هػػػػو  المعػػػػانع ىػػػػو ىمػػػػـ ىمػػػػـ فػػػػالمعروؼ أف       
فلػػع  (8)أحػػواؿ الملػػظ العرهػػع الػػذي يطػػاهؽ مق ضػػي الحػػاؿ

حيف نرى هعض الدمؿ الحواريػت  صمػو مػف أدوات ال مكيػد 
ندػػػػػد هعضػػػػػيا اآلصػػػػػر يحػػػػػوي أكثػػػػػر مػػػػػف أداة مػػػػػف أدوات 
ال مكيػػد، وأحيانػػا ندػػد هعػػض الدمػػؿ الحواريػػت  كيػػؼ همػػا 

 حو و مف أدوات ال مكيد ىف أالرار دقيقت.
 :مف ذلؾ مػثة مػا ورد ىمػي لالػاف إصػوة يوالػؼ       

   َقػػػال وْا َيػػػا َأَباَنػػػا َمػػػا َلػػػَؾ َ  َتْثَمنَّػػػا َعَمػػػ  ي وس ػػػَؼ َوا هنَّػػػا َلػػػ 
ػػػح وفَ  ػػػدنا َيْرتَػػػْع َوَيْمَ ػػػْب َوا هنَّػػػا َلػػػ    * َلَناصه ََ ػػػْم   َمَ َنػػػا  َأْرسه
فقػػد قػػاؿ اهػػف األثيػػر: "فإنمػػا دػػع  هػػالةـ ىنػػا  َلَحػػافهظ وفَ 
واإليػػػلاؽ   وكيػػػد فػػػع إظيػػػار المحهػػػت ليوالػػػؼ لزيػػػادة ال

 .(9)"ىميو، ليهمغوا مف أهييـ الالماحت هإرالالو معيـ
ومف ذلؾ أيضًا: مػا ندػده مػف أدوات ال مكيػد فػع كػةـ       

أَ ػػفَّ َلَنػػا  ، كقولػػو  عػػالي، ىمػػي ألالػػن يـ:الالػػحرة مػػع فرىػػوف
مػا فػع رده مثمػو و . [اليػعرا : 41]أَلْجرنا إهْف ك نَّا َنْحػف  اْلَغػالهبهيفَ 

ػػػػْف اْلم َقػػػػرَّبهيفَ  ىمػػػػييـ: ـْ إهذنا َلمه ـْ َوا هنَّك ػػػػ َقػػػػاَؿ َنَ ػػػػ
، فيػػػػذه (10)

، (11)الم كدات  يير إلي فقداف الثقػت وانعػداميا هػيف الطػرفيف
إذ لو كانت هينيـ ثقت لمػا ودػدت ىػذه ال مكيػدات، و يػر ذلػؾ 

 .كثير

يـ : ال قػػديـ وال ػػمصير: ندػػد فػػع المواقػػؼ الحواريػػت  قػػدثانيػػا
كممت ىمي أصرى أل راض هيانيػت وقػد وقػع ذلػؾ كثيػرًا فػع 

 القروف، نك لع هالمثاليف ال الييف:
مػػػا ورد ىمػػػي لالػػػاف الػػػحرة فرىػػػوف مػػػف قولػػػو  األوؿ:      
ػا َأف نَّك ػوَف َنْحػف    عالي: ػا َأف ت ْمقهػَي َوا همَّ َقال وْا َيا م وَس  إهمَّ

ػػػا أَلْ  اْلم ْمقهػػػيَف* وْا َأْعػػػي َف النَّػػػاسه َقػػػوْ َقػػػاَؿ أَْلق ػػػْوْا َفَممَّ  ْا َسػػػَحر 
ػْحر  َواسْ  ـْ َوَجاأوا بهسه ػيـ َتْرََب وَ   .[األعػراؼ : 115 – 116]َعظه
ىمػػي مػػا ذكػػره  اه ػػدأ الالػػحرة موالػػي هػػال صيير فػػع ال قػػدـفقػػد 

نيػـ الغػالهوف، الػوا  أإظيارا لثق يـ همقدر يـ و " اهف ىايور:
دػػو د لػػت اه ػػدأ موالػػي هاألىمػػاؿ أـ كػػانوا ىػػـ المه ػػدئيف، وو 
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ال صييػػػػر ىمػػػػي أف ال قػػػػدـ فػػػػع ال صيػػػػيةت واليػػػػعوذة أندػػػػ  
لمهػػػػاد  ألف هػػػػديي يا  مضػػػػع فػػػػع النلػػػػوس و الػػػػ قر فييػػػػا، 
ف كػػوف النلػػوس أيػػد  ػػمثرا هيػػا مػػف  مثرىػػا همػػا يػػم ع هعػػدىا، 
ولعميـ مع ذلؾ أرادوا أف يالهروا مقدار ثقت موالػي همعرف ػو 

حػػرص ممػػا يهػػدو منػػو مػػف االػػ وا  األمػػريف ىنػػده أو مػػف ال
ىمػػي أف يكػػوف ىػػو المقػػدـ، فػػإف  ال ضػػعاؼ الػػنلس  ػػمثيرا 

هطػػػاؿ حيم يػػػا ولػػػذلؾ كػػػاف فػػػع ...ىظيمػػػا فػػػع االػػػ رىاهيا وا 
دػػػػواب موالػػػػي إيػػػػاىـ هقولػػػػو: )ألقػػػػوا( االػػػػ صلاؼ هػػػػممرىـ إذ 
مكنيـ مف مهاداة إظيار  صيػية يـ والػحرىـ، ألف اهلل قػوى 
نلػػػس موالػػػي هػػػذلؾ الدػػػواب ل كػػػوف  مه ػػػو ىمػػػييـ هعػػػد أف 

ـ المه ػدئيف أوقػػع حدػت وأقطػػع معػذرة، وهيػػذا يظيػػر كػانوا ىػػ
إياىـ هال قدـ ما يق ضػع  الػوي   أف ليس فع أمر موالي 

معارضػت دىػػوة الحػؽ ألف القػػـو كػانوا معػػروفيف هػالكلر همػػا 
دػػػا  هػػػو موالػػػي فمػػػيس فػػػع معارضػػػ يـ إيػػػاه  دديػػػد كلػػػر، 
وألنيػػػـ دػػػا وا مصػػػمميف ىمػػػي معارضػػػ و فمػػػيس اإلذف ليػػػـ 

يػػػروه فػػػع ال قػػػدـ أو ي قػػػدموا فاص ػػػار أف ، ولكػػػنيـ ص الػػػويغاً 
ف فػع  قديمػو ، وألي قدموا لحكمت إلييػت  زيػد المعدػزة ظيػوراً 

 .(12)"إياىـ إهة ا فع إقامت الحدت ىمييـ
مػػف  مػػف ذلػػؾ مػػا ورد صطاهػػا لرالػػوؿ اهلل  الثػػاني:      

َدة  َأف َتق وم وا لهمَّ ه َمْثَنػ:قولو  عػالي ظ ك ـ بهَواحه   ق ْؿ إهنََّما َأعه
َ ػػَو إه َّ  نَّػػ   إهْف  بهك ـ َمػػف جه وا َمػػا بهَصػػاحه َـّ َتَتَ*كَّػػر  َوف ػػَراَد  ث ػػ

يد يٌر لَّك ػػـ َبػػْيَف َيػػَدْي َعػػَذاب  َشػػده فقػػد قػػدـ للػػظ مث نػػي  َنػػذه
ي نػػػىمػػػي للػػػظ فػػػرادى مػػػع أف ال ر يػػػب الطهيعػػػع مػػػف األد

)مثني وثػةث ورهػاع( فقػد قػاؿ أهػو  لألىمي كما فع قولو:
لػػؾ: "وقػػدـ مثنػػي، ألف طمػػب الحقػػائؽ حيػػاف فػػع  وديػػو ذ

مػػػف م عاضػػػديف فػػػع النظػػػر أدػػػدى مػػػف فكػػػرة واحػػػدة، إذا 
انقدح الحؽ هيف ا ثنيف، فكر كػؿ واحػد منيمػا هعػد ذلػؾ، 

 فيزيد هصيرة. قاؿ الياىر: 
 ت ػؿ  ريهػإذا اد معوا دا وا هك

 (13)فيزداد هعض القـو مف هعضيـ ىمما"               

وصػػؿ: وىػػو أحػػد المهاحػػث الدميمػػت اللصػػؿ وال ثالثػػا:     
فع الهة ت، وقد اك لع هػإيراد المثػاليف ال ػالييف ىمػي أحػد 

 مالائمو ال ع  ندرج  حت  وارد حروؼ العطؼ: 
َوانظ ػػْر  :لمالػػامري قػػوؿ موالػػي مػػا دػػا  مػػف  األوؿ:      

َـّ َلَنن ػَ*نَّ   فهػي إهَل  إهَلههَؾ الَّذهي َظَمْمَت َعَمْي ه َعاكه*نا َلن َحَرَقنَّػ   ث ػ سه
ـَ َنْسػػػ*نا ( ل نقػػػؿ لنػػػا  انظػػػر كيػػػؼ دػػػع  هػػػػ .[طػػػو: 97]اْلػػػَي )ثػػـػ

النلالػػع ور ه ػػو فػػع ال يػػلع وال ػػع  هػػرز  إحالػػاس موالػػي 
كمػػا ييػػير إلػػي ذلػػؾ  -مػػف صػػةؿ معػػاودة اللعػػؿ مػػرة هعػػد مػػرة

َقنَّوُ ال يديد فع للظت  َلُنَحرِّ
(14). 

موالػػي مقولػػت فرىػػوف لمالػػحرة الػػذيف ومنػػوا ه: الثػػاني      
 :و وىػػدىـ قػػائًة   ػػَاؼ  أل ػػْف خه ـْ مه َمك ػػ ـْ َوَأْرج  َيك  َقَطَ ػػفَّ َأْيػػده

يفَ  ـْ َأْجَم ه ، فػ )ثـ( ىذه  صػور [األىراؼ: 124]ث َـّ أَل َصَمَبنَّك 
لنػػا يػػدة حنػػؽ فرىػػوف، ومػػا  نطػػوي ىميػػو نلالػػو مػػف إرادة 
نػػػو ان قػػػاـ يداّلػػػد لنػػػا مقػػػدار ال عػػػذيب  ال يػػػلع وا ن قػػػاـ، وا 

ييػػػعروف هػػػو قهػػػؿ  صػػػميهيـ، و يػػػر ذلػػػؾ كثيػػػر مػػػف الػػػذي 
النصػػػوص القرونيػػػت ال ػػػع  ػػػدصؿ فػػػع ىػػػذا اإلطػػػار ممػػػا   

 .(15)الع هالطو ىنا ي

 الحزف  :ساتعا

وردت دمػػػؿ حواريػػػػت كثيػػػرة وفييػػػا مػػػػا فييػػػا مػػػػف  قػػػدف      
ف فمػ الحذؼ الذي ظيػر  ػارة فػع الكممػت و ػارة فػع الدممػت،

إذ ، ا ويػد يامراىاة حاؿ النلس فع محن يػ الحذؼ وظائؼ
الػػػػنلس مدهولػػػػػت ىمػػػػػي اص صػػػػػار الكػػػػػةـ والحػػػػػديث ىنػػػػػدما 
 صػػاب هكػػرب، إذ مػػف طهعيػػا أنيػػا  عػػاؼ طػػوؿ الكػػةـ فػػع 

الالػػياؽ  ىػػذه المحظػػات، و   قػػوى ىمػػي هالػػط الكػػةـ، فكػػمفّ 
حػػاؿ  عراىػػمػػا ييحػػذؼ مػػف الكػػةـ فػػع ىػػذه الحالػػت القرونػػع 

  َوتَػػػَولَّ  :لحػػػذؼ فػػػع المقطػػػع اآل ػػػعمػػػف ذلػػػؾ: او لس، الػػػن
ـْ َوَقػػاَؿ َياَأَسػػَ*  ػػػَف  َعػػْنه  ػػْت َعْيَنػػا   مه َعَمػػػ  ي وس ػػَؼ َواْبَيلَّ
ػػػيـٌ  ػػػْزفه َفه ػػػَو َكظه  ػػػولي  :صػػػؿ الكػػػةـإذ أ .[يوالػػػؼ :84]اْلح 

 ..ىػػػػػنيـ وانصػػػػػرؼ هعيػػػػػدًا وراح يهكػػػػػع وييػػػػػكو إلػػػػػي رهػػػػػػو
عػػػت نلالػػػو حيػػػث  لدّ   يصػػػور لنػػػا حػػػاؿ يعقػػػوبفالحػػػذؼ 

الػػنلس  ا  كػوف، وحينمػػىمػي يوالػؼ فحػػذؼ أكثػر مػػف دممػت
   .(16)فع حالت اال ئناس يهالط ليا الكةـ



 عثذهللا الجيْسي ............................. (خصائصَ اإلعجاصية ّأسشاسٍ الٌفسية)أسلْب الحْاس في القشآى الكشين 

 / ُ  1427،  (2العذد )                                                            الوجلة األسدًية في الذساسات اإلسالهية

  م 2006
116 

ومػػػػف أمثمػػػػت الحػػػػذؼ فػػػػػع الدمػػػػؿ الحواريػػػػت، قولػػػػػو       
َقػػاْلوْا إهفَّ َلَنػػا أَلْجػػرنا إهف ك نَّػػا َنْحػػف  اْلَغػػالهبهيَف* َقػػاَؿ  عػػالي: 

بهيفَ  َقػػػػرَّ ػػػػَف اْلم  ـْ َلمه نَّك ػػػػ ـْ َواَ  فػػػػع الػػػػورة . [األىػػػػراؼ: 113]َنَ ػػػػ
الوا ل*رعػوف أ ػف لنػا ألجػرا إف قػ األىراؼ وقولػو  عػالي:

مػػف الػػورة اليػػعرا  فقػػد  .[اليػػعرا : 41]كنػػا نحػػف الغػػالبيف
حػػػذفت ىمػػػزة ا الػػػ لياـ فػػػع الػػػورة األىػػػراؼ وذكػػػرت فػػػع 
الػػػػورة اليػػػػعرا  وذلػػػػؾ أنػػػػو لمػػػػا كػػػػاف المقػػػػاـ مقػػػػاـ إطالػػػػت 
ومهالغػػت فػػع المحادػػت دػػع  هيمػػزة ا الػػ لياـ ل يػػ رؾ فػػع 

 .(17)  هوالد لت ىمي قوة ا ال لياـ وال صري
 ت الحذؼ كثيرة   يالع المقاـ لهالطيا، لكفػوأمثم      

ف الحػػوار مػػنيػػير إلػػي أف الدممػػت الحواريػػت أهػػرز مػػا فييػػا 
 ما كاف داصة  حت مهحث إيداز الحذؼ.

وىنالؾ أمور كثيرة  حمؿ دوانػب فػع اإلىدػاز مػف       
صػػػػةؿ الدممػػػػت القرونيػػػػت كمػػػػا فػػػػع ال غػػػػاير هػػػػيف الدمم ػػػػيف 

لعميت فع الالياؽ الواحد، مثؿ قولو  عػالي ىػف ا الميت وال
إهْذ َدَخم ػػوا َعَمْيػػ ه َفَقػػال وا َسػػَامنا  :هػػع األنهيػػا  إهػػراىيـ أ

وف  .: الذاريات[25]ََ َقاَؿ َسَاـٌ َقْوـٌ معنَكر 

إعجاصية هفعلقثة توْ ثْعات خصائص : الوطلة الناًي

 الحْاس

 الشوْلية :أّال

رضػػػيا القػػػروف يػػػاممت، فػػػالمواقؼ الحواريػػػت ال ػػػع يع      
 هيػكؿ ذلؾ حضور الحػوار فػع ال عهيػر القرونػعىمي يدؿ 
أف ، كمػػا فػع نصوصػو فيػع  يػكؿ أكثػر مػف الثمػث كهيػر

الداؿ ىمي الحوار وىو للظ )القػوؿ( ومػا  ظكثرة ورود المل
ايػػ ؽ منػػو ي كػػد ىػػذا الحضػػور فقػػد ىمػػدت إلػػي المعدػػـ 

ملػػػظ المليػػػرس ألللػػػاظ القػػػروف الكػػػريـ ألنظػػػر ىػػػدد ورود ال
مػػػػػرة ممػػػػػا يعنػػػػػع كثػػػػػرة ( 1720) فودد ػػػػػو ورد أكثػػػػػر مػػػػػف

 .(18)المواقؼ الحواريت ال ع حدثنا ىنيا القروف الكريـ
 وومالػػػ ويا أليػػػكاؿ الحػػػوار  نمػػػاذجودػػػود كمػػػا أف       

دليػػؿ واضػػ  ىمػػي اليػػموؿ،  فػػع زماننػػادميعيػػا المعروفػػت 
فليػػػػو الحػػػػوار مػػػػع المةئكػػػػت، ومػػػػع األنهيػػػػا ، ومػػػػع أ هػػػػاع 

القػػػروف يعممنػػػا أف مصػػػاللييـ، ومػػػع إهمػػػيس، و  األنهيػػػا  ومػػػع

الحوار يدصؿ فع كؿ يمف مف ي وف حيا نا، فليو نمػاذج 
لمحػػػػوار األالػػػػري، ونمػػػػاذج لمحػػػػوار هػػػػيف أهنػػػػا  المد مػػػػع، 
ونمػػػػاذج لمحػػػػوار هػػػػيف أفػػػػراد المد مػػػػع وقيػػػػاد يـ، ونمػػػػاذج 
لحوار األمت المالممت مع  يرىا مف األمـ، وفيػو قهػؿ ىػذا 

ع نلالػػػػػو، وفيػػػػػو نمػػػػػاذج م نوىػػػػػت كمػػػػػو حػػػػػوار اإلنالػػػػػاف مػػػػػ
ومناالػػػهت لكػػػؿ نمػػػط أالػػػري يمكػػػف أف يودػػػد، ف ػػػارة يكػػػوف 
الػػزوج م منػػا فػػع حػػيف الزودػػت كػػافرة كمػػا فػػع قصػػت نػػوح 

، و ػػارة  كػػوف الزودػػت م منػػت فػػع -ىمييمػػا الالػػةـ-ولػػوط 
حػػػػيف زوديػػػػا كػػػػافرا كمػػػػا ىػػػػو الحػػػػاؿ مػػػػع امػػػػرأة فرىػػػػوف، 

و يػػػمف وأحيانػػػا يكػػػوف ا هػػػف م منػػػا و أهػػػوه كػػػافرا كمػػػا ىػػػ
إهراىيـ مع أهيو، أو يكوف األب م منا واهنو كافرا كما ىو 

مػػع اهنػػو فػػع الػػورة ىػػود و ػػارة  كػػوف األالػػرة  يػػمف نػػوح 
كميا م منت مػع اصػ ةؼ فػع نمػاذج األالػرة، أحيانػا ذكػور 
و  إنػػاث كمػػا فػػع قصػػت يوالػػؼ، وأحيانػػا إنػػاث و  ذكػػور 
كمػػػا فػػػع قصػػػت اهن ػػػع العهػػػد الصػػػال  فػػػع مػػػديف، وأحيانػػػا 

صؿ فػػع الحػػوار )اهػػف( كمػػا فػػع قصػػت الػػذهي  إالػػماىيؿ يػػد
 وأحيانػػػػا )هنػػػػت( كمػػػػا فػػػػع قصػػػػت أصػػػػت موالػػػػي ، ..،

 وىكذا.
فلع كؿ مييد مف الميػاىد الم قػدـ ذكرىػا ندػد أف       

الحوار ىو الواليمت ال ػع كانػت  الػ صدـ لم لػاىـ هػيف أفػراد 
ََ َمَ ػػ   السَّػػ :يحػػاور اهنػػو األالػػرة، فػػإهراىيـ  ػػا َبَمػػ ْ َي َفَممَّ

ػَؾ َفػانظ ْر َمػاَذا  َقاَؿ َيا ب َنيَّ إهَنػي َأَر  فهػي اْلَمَنػاـه َأَنػي َأْذَبح 
د نهي إهف َشػاأ المَّػ    َتَر  َقػاَؿ َيػا َأَبػته اْفَ ػْؿ َمػا ت ػْكَمر  َسػَتجه

ػػػابهرهيفَ  ػػػَف الصَّ ، هيػػػذا الحػػػوار اليػػػاد  ، الصػػػافات[102 :]مه
 فا هف لو حؽ المياركت فع الحوار.

هراىيـ و         إهْذ َقاَؿ يحاور والده هاألالموب اليػاد   ا 
ػػر  َوَ  ي ْغنهػػي  ـَ َتْ ب ػػد  َمػػا َ  َيْسػػَمع  َوَ  ي ْبصه َبهيػػ ه َيػػا َأَبػػته لهػػ أله

، لكػػف والػػده ىػػو الػػذي ينقػػؿ الػػاحت مػػريـ[42 :]َعنػػَؾ َشػػْي نا
ـْ َتنتَػػ ه  الحػػوار إلػػي الطريػػؽ المالػػدود: ـ  َلػػ هف لَّػػ ي َه َيػػا إهْبػػرا

ْرنهػػػػي َممهيًّػػػػاأَلَْرج   َْج   ومػػػػع ذلػػػػؾ ندػػػػد إهػػػػراىيـ  ،َمنَّػػػػَؾ َوا
ـٌ َعَمْيػػَؾ َقػػاَؿ َسػػا الالػػةـ يحػػافظ ىمػػي ىدوئػػو الػػدىوي:
 .: مريـ[47]َسَثْسَتْغ*هر  َلَؾ َرَبي إهنَّ   َكاَف بهي َح*هيًّا
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والهنػػت كػػذلؾ ليػػا حػػؽ الحػػوار فػػع الهيػػت، وينهغػػع       
َ َما حت، أف يالمع لرأييا وىع  هديو هكؿ صػرا َقاَلْت إهْحػَدا
ْر   إهفَّ َخْيػػػػػَر َمػػػػػ فه اْسػػػػػَتْثَجْرَت اْلَقػػػػػوهيع َيػػػػػا َأَبػػػػػته اْسػػػػػَتْثجه

، فكػؿ فػرد مػف أفػراد األالػرة لػو حػؽ القصػص[26: ]مهيف  األَ 
 الحوار.
يػػػموليت الحػػػوار كػػػوف نصػػػوص القػػػػروف ىمػػػي ويػػػدؿ       

فع دميع الظروؼ  ميوى   كدالاحت الحوار مل وحت و ع هق 
 قػػػػيـ،ال ىػػػػفالحوار ىػػػػو الوالػػػػيمت ال ػػػػع  عّهػػػػر فػػػػاؿ، واألحػػػػو 

وي كػػد اى مػػاـ ، ال لػػاىـ هػػيف الطػػرفيف وانعدامػػو يعنػػع  يػػاب
 .ال ع ىرضيا الحواريتالقروف هالحوار  نوع النماذج 

 
 

  الْاقعية :ثاًيا

لو  مممنا فع حوارات القػروف ال ػع يقصػيا اهلل ىمينػا       
قعيػػػػػػػػت ندػػػػػػػػد أف ثهػػػػػػػػات يصصػػػػػػػػيت الم حػػػػػػػػاوريف ي كػػػػػػػػد وا

اليصصػػػيت هحيػػػث يممػػػس القػػػار  أف اليصصػػػيت   صػػػرؼ 
، (19)هاص يارىػػػػا و  أحػػػػد يمقنيػػػػا األللػػػػاظ ال ػػػػع  نطػػػػؽ هيػػػػا

يظيػػر مػػف صػػةؿ قولػػو:  فمػػثة ثهػػات يصصػػيت يعقػػوب 
)فصػػهر دميػػؿ( ىػػيف العهػػارة ال ػػع قاليػػا حػػيف فقػػد يوالػػؼ 

 أيضػاً  –يرددىا ىند فقد أصيو، وواقعيت الحػوار  ظيػر- 
مالػرحع الزمػاف والمكػاف  -أحيانػاً  –حػددمف كوف القػروف ي

المػػذيف صػػاحها الموقػػؼ الحػػواري، فمػػف ذلػػؾ قولػػو  عػػالي: 
 َبػَؾ َوَما ك نَت بهَجانهبه الطعوره إهْذ َناَدْيَنا َوَلكهػف رَّْحَمػ ن َمػف رَّ

ـْ  ير  َمػػػػف َقْبمهػػػػَؾ َلَ مَّه ػػػػ َ ـ َمػػػػف نَّػػػػذه ػػػػا َأتَػػػػا ػػػػا مَّ َر َقْومن لهت نػػػػذه
وفَ  َقاَؿ َأَرَأْيػَت إهْذ َأَوْيَنػا إهَلػ  وقولو:  .[العنكهوت :46]َيَتَذكَّر 

ػػوَت َوَمػػا َأنَسػػانهي   إه َّ الشَّػػْيَطاف   ػػيت  اْلح  ػػْخَرةه َفػػيهَني َنسه الصَّ
 .[الكيػػػؼ :63]َأْف َأْذك ػػَر   َواتََّخػػػَذ َسػػبهيَم   فهػػػي اْلَبْحػػػره َعَجبنػػا

َشػػػػػاأ َيْبك ػػػػػوفَ  وقولػػػػو: ـْ عه  َ وْا َأَبػػػػػا ، [يوالػػػػػؼ :16]َوَجػػػػػاك 
 .وال اريخ صير ياىد ىمي صدؽ األحداث

 الصذق ّدقة الٌقل  :ثالنا

هػيف أصػحاب الػدىوة ما دار مػف حػوار ينقؿ القروف لنا       
إلػػػػي صػػػػؼ  هكػػػػؿ موضػػػوىيت ونزاىػػػػت أو انحيػػػازوصصػػػوميا 

 ذلؾ أمور ىدة:ل، ويدؿ دوف صصوميـ الدىاة

أف القػػروف الكػػريـ يػػذكر الػػرأي اآلصػػر وينقمػػو لنػػا كمػػا  -1
 َقػػاؿَ ىػػو ر ػػـ فالػػاده، ومنػػو مػػا ورد ىمػػي لالػػاف فرىػػوف: 

ـْ إه َّ  ـْ إه َّ  فهْرَعػػػْوف  َمػػػا أ رهيك ػػػػ يك  ػػػده َْ َسػػػػبهيَؿ  َمػػػا َأَر  َوَمػػػػا َأ
ََاَمػاف  ، ومقولت فرىوف: [ افر :29]الرََّشاد َفَثْوقهْد لهػي َيػا 

ا لََّ َمي َأطَّمهع  إهَل  إهلَ  وَس   ه م  َعَم  الَطيفه َفاْجَ ؿ َلي َصْرحن
بهيفَ َوا هَني ألَ  َف اْلَكاذه  .[القصص :38]ظ نع   مه

وهيانػػػػو ويعطيػػػػو  ويهػػػػرز ىمػػػػي الػػػػرأي اآلصػػػػر دمػػػػاؿ لغ ػػػػ -2
اللرصػػت الكافيػػت لمحضػػور ال ػػاريصع والحضػػور الدمػػالع فػػع 
الوقػػت ذا ػػو ومػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػره اهػػف ىايػػور ىنػػد  لالػػيره لمػػا 

يَف َقػػػاَؿ اْلَمػػػ: ورد ىمػػػي لالػػػاف المػػػأل مػػػف قػػػـو صػػػال  َل  الَّػػػذه
ـْ  ػػػْنه  يَف اْست ْلػػػ ه* وْا لهَمػػػْف اَمػػػَف مه ػػػ ه لهمَّػػػذه ػػػف َقْومه وْا مه اْسػػػَتْكَبر 
ػَؿ بهػ ه  َبػ ه َقػال وْا إهنَّػا بهَمػا أ ْرسه ا معْرَسػٌؿ َمػف رَّ أََتْ َمم وَف َأفَّ َصالهحن
وْا إهنَّػػػػا بهالَّػػػػذهَي اَمنػػػػت ـْ بهػػػػ ه  يَف اْسػػػػَتْكَبر  م ْكمهن ػػػػوَف* َقػػػػاَؿ الَّػػػػذه

وفَ َكػػػػػ ومرادعػػػػػت الػػػػػذيف " حيػػػػػث قػػػػػاؿ: [األىػػػػػراؼ :75-76]افهر 
 ػػػدؿ ىمػػػي  (إنػػػا هالػػػذي ومنػػػ ـ هػػػو كػػػافروف)االػػػ كهروا هقػػػوليـ 

 صػػػمهيـ فػػػع كلػػػرىـ وثهػػػا يـ فيػػػو، إذ صػػػي  كةميػػـػ هالدممػػػت 
( هالػػػذي ومنػػػ ـ هػػػو )والموصػػػوؿ فػػػع قػػػوليـ، ا الػػػميت الم كػػػدة

. وىػذا كػةـ دػامع لػرد مػا دمعػو  ىو ما أرالؿ هو صػال  
 (قػػػالوا إنػػػا همػػػا أرالػػػؿ هػػػو م منػػػوف)كػػةـ المال ضػػػعليف حػػػيف 

فيػو مػػف هة ػػت القػروف فػػع حكايػػت كةميـػ ولػػيس مػػف هة ػػت 
َقػػػاَؿ  ، وىنػػػد قولػػػو  عػػػالي ىمػػػي لالػػػاف فرىػػػوف:(20)"كةميػػـػ

وقػػد هػػال  المعػػيف ، قػػاؿ األلوالػػع: " َتْسػػَتمه  وفَ لهَمػػْف َحْوَلػػ   َأ 
لمػذكور حيػث أوىـػ إلػي ىػدـ ا ى ػداد هػالدواب ا يػارةفع اإل

 .  (21)"أف مدرد اال ماىيـ لو كاؼ فع رده وىدـ قهولو
فع ىرض القػروف الكػريـ لػرأي الصصػـ مػا ييػير إلػي  -3

صمود ىذا الكةـ فقد  كلػؿ اهلل هحلػظ القػروف، وفيػو الكثيػر 
، كمػا ورد ىمػي  مف الكةـ الذي ورد ىمي ألالنت الصصػـو

َها اْلَمَل  َمػا َعمهْمػت  َلك ػـ َوَقاَؿ فهْرَعْوف  َيا َأيع لالاف فرىوف: 
ََاَمػػاف  َعَمػ  الَطػػيفه َفاْجَ ػػؿ  ْيػرهي َفَثْوقهػػْد لهػػي َيػا  ََ َمػْف إهَلػػ   
ػَف  ا لََّ َمػي َأطَّمهػع  إهَلػ  إهَلػ ه م وَسػ  َوا هَنػي أَلَظ نعػ   مه َلي َصػْرحن

بهيفَ  َقػػػاَؿ فهْرَعػػػْوف  َمػػػا ، ومنػػػو قولػػػو: [القصػػػص :38]اْلَكػػػاذه
ـْ إه  ـْ إه َّ َسػػػبهيَؿ الرََّشػػػاده أ رهيك ػػػ يك  ػػػده َْ  :[29 َّ َمػػػا َأَر  َوَمػػػا َأ
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وهيػػذا ندػػد أنػػو يحلػػظ مػػواقليـ الحواريػػت، وفػػع ىػػذا  .[ ػػافر
ضػػػماف  الػػػ مراريت الحػػػوار ممػػػا يعنػػػع أف القػػػروف الكػػػريـ 
يالير فع صطوات  ضمف هقػا  الحػوار، فيػو يضػع أالػس 
الحػػػػػوار، وأوؿ مراحػػػػػؿ ال مالػػػػػيس لمحػػػػػوار: أف يال حضػػػػػر 

رأي اآلصػػػػػر، ومػػػػػف ثػػػػػـ اإلهقػػػػػا  ىمػػػػػي ضػػػػػماف الحػػػػػوار الػػػػػ
واالػػػ مراري و فالصصػػػـ دائمػػػًا ىػػػو الػػػذي يمدػػػم إلػػػي إ ػػػةؽ 

 هاب الحوار، ويدؿ لذلؾ أمور، لعؿ مف أهرزىا: 

ز ىمػػػػػي ػقؿ فػػػػػع الحػػػػػوار مػػػػػف ال ركيػػػػػػروف ين ػػػػػػأف القػػػػػ -4
، فمػػػػػثًة حادثػػػػػت الظيػػػػػار  األيػػػػػصاص إلػػػػػي صػػػػػلت العمػػػػػـو

َع المَّ   َقْوَؿ الَّتهي دلت:الواردة فع مطمع الورة المدا َقْد َسمه
َهػػػا َوَتْشػػػَتكهي إهَلػػػ  المَّػػػ ه َوالمَّػػػ   َيْسػػػَمع   ل ػػػَؾ فهػػػي َزْوجه ت َجاده

َرك َمػػا. ، يػػم ع الصطػػاب هصػػيغت العمػػـو : المدادلػػت[1].َتَحاو 
ػػنك ـوالدمػػع وال نكيػػر: وَف مه ر  َه يَف ي َظػػا ، : المدادلػػت[2]...الَّػػذه

ىهػػػػػر ها الػػػػػـ  ح ػػػػػي فػػػػػع حديثػػػػػو ىػػػػػف صػػػػػاحهت القصػػػػػت
(، فػػػال عهير ها الػػػـ الموصػػػوؿ ىةمػػػت ال ػػػعالموصػػػوؿ: )

واضػػػحت ىمػػػي ضػػػماف العموميػػػت فػػػع الحػػػوار، فػػػة  كػػػاد 
 صمػػو هضػػع ويػػات منػػو، والعرهيػػت فييػػا مػػا يقػػارب ال الػػعت 

 . (22)ىير االمًا موصو ً 
صةصػػت األمػػر أف "ال عهيػػر ها الػػـ الموصػػوؿ ىػػو       

  ىمي العموميت فػع الضماف الذي يال صدمو القروف لإلهقا
هعػػػػاد الػػػػاحت الحػػػػوار هقائػػػػو  الحػػػػوار، وا  ىػػػػف اليصصػػػػيت، وا 

 .(23)صاردًا ىف إطار الزماف والمكاف"
ثػػـ إنػػو لػػو  مممنػػا فػػع القصػػص الػػذي أورده القػػروف       

ىمػي كثر ػػو، فإننػا   ندػػد ذكػػرًا لممكػاف و   حديػػدًا لمزمػػاف 
 كد الذي  دري فيو األحداث إ  فع القميؿ النادر، وىذا ي

موقػػػؼ القػػػروف الػػػذي يريػػػد أف ين قػػػؿ هػػػالحوار إلػػػي دانػػػب 
 العموميات.

ح ي الندا ات ال ع نددىا فع الصطػاب القرونػع كانػت       
فػػػع أ مهيػػػا نػػػدا ات ىامػػػت وليالػػػت أليػػػصاص همىيػػػانيـ، أو 
ح ػػػػػػي نػػػػػػدا ات هوظػػػػػػائؼ األيػػػػػػصاص   همالػػػػػػمائيـ، ح ػػػػػػي 

لػػػـػ يػػػػذكر هاالػػػػمو إ  فػػػػع أرهعػػػػت  صػػػػاحب الرالػػػػالت محمػػػػد 
، أمػػا هقيػػت المواضػػع فقػػد كػػاف النػػدا  إمػػا هوظيلػػت (24)اضػػعمو 

الرالالت: )يا أييا الرالوؿ( أو هوظيلػت النهػوة: )يػا أييػا النهػع(، 
ولػػـػ يػػػذكر االػػـػ أحػػػد مػػػف الصػػػحاهت فػػػع القػػػروف إ  زيػػػد هػػػف 

ىمي الر ـ مف كثػرة أحػداث الالػيرة ال ػع قصػيا   (25)حارثت
 ىمينا القروف.

قػػػروف، فالالػػػمت الغالهػػػت وىػػػذا منالػػػدـ مػػػع منيديػػػت ال      
، ح ػػي فػػع اآليػػات ال ػػع  ىمػػي نصوصػػو ال عهيػػر هػػالعمـو
ليػػا أالػػهاب نػػزوؿ و حػػدثنا ىػػف أيػػصاص همىيػػانيـ وكيػػؼ 
واديػػوا الرالػػالت، لػػـ ندػػد ذلػػؾ الحػػديث اللػػردي فالصػػيغت 
الدماىيػػت ىػػع طريقػػت ال عهيػػر، ولعػػؿ القاىػػدة ال ػػع ذكرىػػا 

هعمػـو  أالةفنا فع ىػذا الصصػوص وال ػع ملادىػا: )العهػرة
، كمػا  (26)الملظ   هصصػوص الالػهب(  دالِّػد ىػذا المليػـو

لػػػـ ندػػػد فػػػع نصػػػوص القػػػروف مػػػا يصػػػؼ صصػػػـو الػػػدىوة 
هموصػػاؼ يصصػػيت ذميمػػت، فالنصػػوص  ميػػؿ إلػػي ىمػػـو 

َأَ  َلْ َنػػػػ   الّمػػػػ ه َعَمػػػػ  الصطػػػػاب، كمػػػػا فػػػػع قولػػػػو  عػػػػالي:
يفَ  ن، وكقولػو:ىود[18:]الظَّالهمه ـْ َفَقْد َفَمف َكَ*َر َبْ َد َذلهَؾ مه ك 

، ح ػػي  مػػؾ اآليػػات ال ػػع المائػػدة[12: ]َلػػؿَّ َسػػَواأ السَّػػبهيؿه 
يكػػػاد يدمػػػع الملالػػػروف ىمػػػي أنيػػػا نزلػػػت فػػػع الوليػػػد هػػػػف 

ي المغيػرة: ؼ  مَّهه ْع ك ؿَّ َحاَّ ػيـ  َو  ت طه ََمَّاز  مَّشَّػاأ بهَنمه  *  ف 
ْ تَػػد  َأثهػػيـ   * َأف  َزنهػػيـ  * ع ت ػػؿب َبْ ػػَد َذلهػػَؾ  * َمنَّػػاع  َلْمَخْيػػره م 

ير   اَيات َنػا َقػاؿَ  * إهَذا ت ْتَمػ  َعَمْيػ ه  َكاَف َذا َماؿ  َوَبنهيفَ  َأَسػاطه
لهػػػػػيفَ األَ  ، فييػػػػػا الصطػػػػػاب العػػػػػاـ، )كػػػػػؿ : اآليػػػػػت[10- 15 ]وَّ

حػػةؼ( فالصطػػاب لػػـ يكػػف يطػػاؿ صػػاحب القصػػت وحػػده، 
هؿ يدصؿ فع الصطاب كؿ مف  وافرت فيو ىذه الصصاؿ، 

مػػػػف ورا   ينػػػػادوف رالػػػػوؿ اهلل وفػػػػع قصػػػػت الػػػػذيف كػػػػانوا 
الحدرات ىمي الر ـ مف أف النص يحػدثنا ىػف أيػصاص 
همىيػػػػػانيـ والالػػػػػيرة  لصػػػػػؿ القػػػػػوؿ فػػػػػييـ إ  أف الصطػػػػػاب 
:  القرونػػع يػػم ع ها الػػـ الموصػػوؿ الػػذي يػػدؿ ىمػػي العمػػـو

. َراته يَف ي َناد وَنَؾ مهف َوَراأ اْلح ج  ، ثـ حػيف يحكػـ .إهفَّ الَّذه
عميـ الػػػػػػذي ييػػػػػػمؿ دميػػػػػػع األفػػػػػػراد ىمػػػػػػييـ   يػػػػػػم ع هػػػػػػال 

ـْ   َيْ قهم ػػوفَ المػػذكوريف   َ ، و  ندػػد فػػع الحدػػرات[4 :]أْكثَػػر 
ندػػد الػػنص مػػا يثيػػر الحالاالػػيت ىنػػد الم حػػدث ىػػنيـ، هػػؿ 

أهعد مف ىذا، فالمعروؼ أف أكثر الناس صصومت لمػدىوة 
فع هداي يا كانوا كلار مكت )قريش( ومع ذلؾ لػـ ندػد فػع 
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، هػػػؿ ندػػػدىا (27)هوصػػػؼ الكلػػػر الػػػورة قػػػريش مػػػا يصػػػليـ
 حمػػػػػؿ ليػػػػػـ دىػػػػػوة لطيلػػػػػت   كػػػػػد أف القػػػػػروف لػػػػػـ ي صػػػػػذىـ 

َََذا اْلَبْيته صصوما ليا:   .: قريش[3]َفْمَيْ ب د وا َربَّ 

 خصائص إعجاصية هفعلقة تأسلْتَ :الوطلة النالأل

لػػػو  مممنػػػا فػػػع الصطػػػاب القرونػػػع الػػػذي ينقػػػؿ المواقػػػؼ       
األالػػموب  هعػا  صػػ ةؼ  الحواريػت الػنصمص إلػػي القػوؿ ه نػوع

أحػػػػواؿ المصػػػػاطهيف وىػػػػذا ىػػػػو ىػػػػيف الهة ػػػػت، وىػػػػو ام ػػػػداد 
لإلىدػػاز الهيػػانع وقػػد قمػػت هاالػػ قرا  المواقػػؼ الحواريػػت ال ػػع 

 ىرض ليا القروف فوصمت إلي اآل ع:
   وىػػػو ال صػػػوير يغمػػػب ىمػػػي األالػػػموب القرونػػػع أالػػػموب

 أالموب منالدـ مع المياىد الحواريت.
   القػػروف الكػػريـ فػػع ىػػرض  مياقػػدال ػػع  األالػػاليب نػػوع

مػػا هػػيف المكػػع  مػػادة الحػػوار والكيػػؼ ىػػف فمالػػلت الحػػوار
والمػػدنع، و  ىدػػب فالعممػػا   حػػدثوا ىػػف ودػػود اصػػ ةؼ 

، (28)هػػػػيف اآليػػػػات المكيػػػػت والمدنيػػػػت مػػػػف حيػػػػث األالػػػػموب
حػػؿ اندػػد أف النصػػوص ال ػػع نزلػػت فػػع المر ن ممػػؿ  حػػيفف

مرحمػػت وىػػذا م ناالػػب مػػع  األولػػي  كػػاد  صمػػو مػػف الحػػوار،
ثػػـ ، محػػدود هحكػـ الػػدىوة الالػػريت الحوارفػػالػػريت، الالػدىوة 

لمالػػػػػنا حضػػػػػور مرحمػػػػػت الديريػػػػػت ال إلػػػػػي هان قػػػػػاؿ الػػػػػدىوة
الحػػػػوار لكػػػػف هيػػػػكؿ  ػػػػدريدع، وىػػػػذا نممالػػػػو مػػػػف صػػػػةؿ 

، وقػػػد   هعػػػت القصػػػص الػػػوارد فػػػع (29)النصػػػوص األولػػػي
اآليػػات هوصػػلو يحػػوي مواقػػؼ حواريػػت فودػػدت أف أ مػػب 

ؿ الل رة المكيػت كػاف ألقػواـ الػاهقت القصص النازؿ فع أوائ
إهَرـَ َذاته   حضػػور فيػػو لمحػػوار، مػػف ذلػػؾ قولػػو  عػػالي: 

يَف  ْثم َها فهي اْلبهَاده * َوَثم وَد الَّػذه ـْ ي ْخَمْؽ مه َماده * الَّتهي َل اْل ه
يَف  ػػػْخَر بهػػػاْلَواده * َوفهْرَعػػػْوَف ذهي اأْلَْوتَػػػاده * الَّػػػذه َجػػػاب وا الصَّ

ـْ َطَغْوا فهي الْ  وا فهيَهػا اْلَ*َسػاَد * َفَصػبَّ َعَمػْيهه بهَاده * َفػَثْكَثر 
ق تهػػػَؿ وقولػػػو  عػػػالي:  .[اللدػػػر: 7-13]َربعػػػَؾ َسػػػْوَط َعػػػَذاب  

ـْ َعَمْيَهػػا  َ ػػ َأْصػػَحاب  اأْل ْخػػد وده * النَّػػاره َذاته اْلَوق ػػوده * إهْذ 
نهيَف ش ػه ودٌ  ـْ َعَمػ  َمػا َيْ*َ م ػوَف بهػاْلم ْكمه َ ػ * َوَمػا  ق   وٌد * َو
يػػده  يػػزه اْلَحمه ن ػػوا بهالمَّػػ ه اْلَ زه ـْ إه َّ َأف ي ْكمه ػػْنه  ػػوا مه  :[4-8َنَقم 

 .[الهروج

كانػت أ مػب المواقػؼ الحواريػت هدأ هال درج ح ي  وىكذا      
، ولعػػػؿ ىػػػذا الػػػذي ال ػػػع قصػػػيا اهلل ىمينػػػا فػػػع الل ػػػرة المكيػػػت

 .المكيت اآلياتيلاّلر حضور القصص القرونع فع 
د قمػػػػت هاالػػػػ قرا  مػػػػادة القػػػػوؿ ومػػػػا ايػػػػ ؽ منيػػػػا وقػػػػ      

ف  ، مػػب ورودىػػا كػػاف فػػع اآليػػات المكيػػتأفودػػدت أف  وا 
كػػاف لػػذلؾ مػػف د لػػت فمعمػػو يػػدؿ ىمػػي أف اآليػػات المكيػػت 
كانػػػت  حػػػرص ىمػػػي الػػػاحت الحػػػوار، وفقػػػا لممرحمػػػت ال ػػػع 

 يعيييا المالمموف ونذاؾ. 
ب فػػع حػػيف ندػػد اآليػػات المدنيػػت يقػػؿ فييػػا ىػػذا األالػػمو       

ف كػاف ليػذا مػف  لالػير  ال مقينع والحواري مف ديت أصػرى، وا 
فيو م ير ىمي ودود دردت مػف الػ ةحـ وال لػاىـ وانصػراؼ 
ىػػف المماحكػػات الكةميػػت إلػػي الالػػموؾ العممػػع هػػيف صػػلوؼ 

لالػػػره كثػػػرة ال يػػػريعات واألحكػػػاـ ال ػػػع  المػػػ منيف، وىػػػذا مػػػا 
نممالػػػػػيا فػػػػػع اآليػػػػػات المدنيػػػػػت هصػػػػػةؼ اآليػػػػػات المكيػػػػػت فػػػػػع 
الغالػػػػب، ىػػػػذا ىمػػػػي المالػػػػ وى الػػػػداصمع أمػػػػا ىمػػػػي المالػػػػ وى 

أىنػػػع ىةقػػػت المالػػػمميف هغيػػػرىـ فمػػػا نممالػػػو مػػػف  -الصػػػاردع
النصػػوص أف الػػاحت الحػػوار مل وحػػت.. والػػدىوة م احػػت أكثػػر 

نصػوص ىػدة، منيػا  إلي الحوار واألالموب الياد  ي كد ىذا
ََْؿ اْلكهتَابه َتَ اَلْوْا إهَل   :قولو  عػالي َكَمَم   َسػَواأ َبْيَنَنػا ق ْؿ َيا َأ

ـْ  ػػػػَؿ َو  ، وقولػػػػو  عػػػػالي:[وؿ ىمػػػػراف :63]َوَبْيػػػػَنك  َْ ل وا َأ  ت َجػػػػاده
ـْ َوق ول ػوا  ػْنه  يَف َظَمم ػوا مه ػَي َأْحَسػف  إه َّ الَّػذه َه اْلكهتَابه إه َّ بهػالَّتهي 

ـْ َوا هَله َنػػػا َوا هَله   َؿ إهَلػػػْيك  َؿ إهَلْيَنػػػا َوأ نػػػزه ػػػٌد اَمنَّػػػا بهالَّػػػذهي أ نػػػزه ـْ َواحه ك ػػػ
والػذي  غّيػر لػيس موقػؼ  .: العنكهػوت[46]َوَنْحف  َل   م ْسػمهم وفَ 

نمػػا طريقػػػت الػػػرد ىمػػي الحػػػوار وال ػػػدرج  القػػروف مػػػف الحػػػوار، وا 
فييا، فحينما يغمػؽ صصػـو الػدىوة هػاب الحػوار وال لػاىـ أمػاـ 
الػػديف الدديػػد ندػػده ين قػػؿ هيػـػ إلػػي الػػاحت الق ػػاؿ لكػػف ح ػػي 

ونت دػػػدًا هػػػالحوار، وأصةقيػػػات حيػػػىػػػذه النصػػػوص ندػػػدىا م
الق ػػػاؿ فػػػع الػػػديف اإلالػػػةمع مميئػػػت هػػػالمواقؼ والقواىػػػد ال ػػػع 
 ضمف الػةمت الحػوار، فػا ص ةؼ كػاف فػع ردود فعػؿ أىػؿ 
اإليمػػػػاف ىمػػػػي مواقػػػػؼ الصصػػػػـو فلػػػػع الوقػػػػت الػػػػذي كانػػػػت 
 ق صػػػػر فيػػػػو ردود اللعػػػػؿ فػػػػع الل ػػػػرة المكيػػػػت ىمػػػػي الصػػػػػهر 

ق ػػػاؿ فػػػع الل ػػػرة المدنيػػػت و حمػػػؿ األذى،  ن قػػػؿ إلػػػي الػػػاحت ال
 وىذا منالدـ مع مراحؿ الدىوة ال ع مّر هيا المالمموف.
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 مما  قدـ ي هيف لنا أّف:      
 كمػػا  ،قضايػػػاه القػػروف الكػػريـ يدعػػؿ الحػػوار الػػهية لكػػؿ

أنػػػػو الالػػػػهيؿ لهيػػػػاف الصةفػػػػات ال ػػػػع  ظيػػػػر ىمػػػػي ألالػػػػنت 
مصالليػػػو، ولػػػيس فػػػع القػػػروف والػػػيمت لم لػػػاىـ مػػػع الصصػػػـو 

، أمػػا القػػوة فػػإف ال يديػػد هيػػا   يكػػوف إ  هعػػد  يػػر الحػػوار
صػرارىـ ىمػي الهاطػؿ مػع الػطوع  ليؿ مع الم حاوريفال وا 

 الحؽ ..

  فع قصص القروف، وىو الذي يهعث  ه الميـلمحوار دور
 الحياة والحركت ىمي األحداث ال ع يقصيا ىمينا.

  الحػػػػػوار صػػػػػورة صػػػػػادقت لمكيػػػػػؼ ىػػػػػف مقػػػػػدار وحدػػػػػـ
 الم صاصمت. الصراع الذي  ـ هيف األطراؼ

  نوع أيكاؿ الحوار وألوانو نايئ ىف اص ةؼ مق ضػي 
الحػػػاؿ، فلػػػع حػػػيف نػػػراه حػػػوارا مهالػػػوطا ملصػػػة مطػػػو ، 
ندػػده مػػودزا مص صػػػرا، وفيمػػا هػػيف ىػػػذيف الحػػاليف نمػػػاذج 
مص ملت فع طريقت العرض، وكذا األمر فيما يصص ليدت 
الحػػػػوار مػػػػا هػػػػيف يػػػػدة ولػػػػيف، كػػػػؿ ذلػػػػؾ يحكمػػػػو مق ضػػػػي 

وىنالػؾ الواالػع اللضػلاض،  نالؾ الم ركز..ى، و (30)الحاؿ
 وىنالػػػػؾالوديػػػػع،   ؾ اليػػػػاديػػػػديد النهػػػػرة، وىنالػػػػ وىنالػػػػؾ

الالػػػػػػاذج الهالػػػػػػيط، وىنالػػػػػػؾ المركػػػػػػز الميػػػػػػحوف هاألدلػػػػػػت 
 والهراىيف.

  ىمػػػػي العناصػػػػر الهػػػػارزة يركػػػػز الحػػػػوار فػػػػع القػػػػروف الكػػػػريـ
ويضػػػلع ىمييػػػا الحيػػػاة، ف ػػػارة  كػػػوف الدممػػػت الحواريػػػت مركػػػزة 

موقلػػػػػا قصصػػػػػيا م كػػػػػامة، وأحيانػػػػػا  ػػػػػم ع  مص صػػػػػرة  حمػػػػػؿ
الدممػػت الواحػػدة مهالػػوطت فػػع أكثػػر مػػف ويػػت، وىػػع مػػع ذلػػؾ 

مػف قصػت، وكمػا  قػدـ، فػإف  ػرض القػروف مػف   عرض دز اً 
إيػػػػراد الموقػػػػؼ المػػػػذكور ىػػػػو الػػػػذي يحكػػػـػ الميػػػػيد، ويمكػػػػف 
حصػػر األمػػور ال ػػع  ػػ حكـ فػػع الميػػيد الحػػواري فػػع اآل ػػع: 

ؼ، طهيعػػػػػت المصػػػػػاطهيف، )موضػػػػػوع الالػػػػػورة، طهيعػػػػػت الموقػػػػػ
المرحمػػػػػت ال ػػػػػع نزلػػػػػت فييػػػػػا اآليػػػػػات، الغػػػػػرض مػػػػػف ىػػػػػرض 
الميػػػيد، يصصػػػيت المحػػػاور، )حيػػػث يمكػػػف أف نػػػ ممس مػػػف 

ر مػا يمكػف أف نحكـػ ىمػي صػاحهو صةؿ ملردات كػؿ محػاوِ 
 مف صةؿ اص ياره لألللاظ(.

اص يػػار األللػاظ، اق طػاع الميػػيد،  :وينػ ج ىػف ذلػؾ      
 .)يدة ولينا( وبمدة العرض، طهيعت األالم

 :الوثحأل النالأل

 ّدّسٍ في سسن الشخصية الٌفسية الحْاسأسشاس 

فػػػػع  ىػػػػاأهرز و  الحػػػػوار أىػػػػـ ىناصػػػػر القصػػػػت ع هػػػػري      
مػػػا ليػػذا العنصػػػر مػػف دور فػػػع  يالقػػروف الكػػػريـ، و  يصلػػ

إهػػراز اليصصػػيات ال ػػع  ػػدور حوليػػا أحػػداث القصػػت مػػف 
مييػػػػػا ى ييػػػػػ مؿديػػػػت، ثػػػػػـ إهػػػػػراز المعػػػػػانع النلالػػػػػيت ال ػػػػػع 

 الموقؼ الدائر حولو الحوار.
 وارػوؿ الحػالحديث ح الي ركزىذه الالطور  فع      

هاى هػػاره أالػػموهًا ىمميػػًا يالػػ صدمو المػػر  فػػع حالػػت ال عهيػػر 
أفكػػػاره مقاهػػػؿ أفكػػػار اآلصػػػريف والػػػوؼ يكػػػوف محػػػور  ىػػػف

ينطػػوي ىمييػػا  ال ػػعالحػػديث حػػوؿ  مػػؾ الدوانػػب النلالػػيت 
هػراز أىػـ مػا ىذا األالموب، ثـ اال عراض نماذج  حواريت وا 

نلاليت أو هعهارة أصرى القياـ ه حميميا مػف  دوانبفييا مف 
 الدانب النلالع.

ال ػع يالػ صدميا المػػر   الوالػائؿأىػـ وأندػ   والحػوار      
 القػروفل حقيؽ أىدافو وال عهير ىف أفكاره، ولذلؾ ندػد أف 

الكػػػػػريـ اى مػػػػػد كثيػػػػػرًا ىمػػػػػي ىػػػػػذا األالػػػػػموب فػػػػػع ىػػػػػرض 
يرالػػػـ  -هػػػة يػػػؾ- فػػػالقروفويميػػػا، األحػػػداث قصػػػيرىا وط

منيدػػًا م كػػامًة لمحػػوار، وقػػد  مّيػػز القػػروف هيػػذا األالػػموب 
لنػػػػا هنمػػػػاذج وأمثمػػػػت  يػػػػمؿ كػػػػؿ أنمػػػػاط الحػػػػوار  أ ػػػػيفقػػػػد 

هعضػػػيـ:  قػػػاؿالمعروفػػػت أو المقصػػػورة فػػػع الػػػذىف ح ػػػي 
 ، وىو ما  قدمت اإليارة إليو. (31)ك اب حوار" القروف"

ال ػػػع  ػػػدور حػػػوؿ  األحػػػداثىػػػف القػػػوؿ هػػػمف   نػػػع      
يثًا ىػػف  نقػػؿ لنػػا حػػديصصػػيت معينػػت مػػف اليصصػػيات قػػد 

ىمي لالػاف اليصصػيت، وقػد  عػرض مػف  وليساليصصيت 
 فمػاصةؿ كةـ األيصاص الذيف يي ركوف فع حدث مػا، 

 ـ فيو الحديث ىمي لالاف اليصصيات الم حدثػت وحصػؿ 
 .فيو  هادؿ الحديث فيو الحوار
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لٌاحية الٌفسيةالحْاس هي ا قيوة :الوطلة األّ 
(32) 

فػػػػع الكيػػػػؼ ىػػػػف األهعػػػػاد  هػػػػارزاً الحػػػػوار دورًا  يمعػػػػب      
 رالػػـالنلالػػيت لإلنالػػاف هاى هػػاره أحػػد الوالػػائؿ ال ػػع يػػ ـ هيػػا 

هػػػػراز المةمػػػػ  األصػػػػميت لمنمػػػػاذج  اليصصػػػػيت اإلنالػػػػانيت، وا 
 الدور فع النقاط اآل يت: ىذاالهيريت، حيث يمكف إدماؿ 

ع الم داّلػػدة فػػع الػػنلس الطهػػائ أحػػد" الحػػوار" يع هػػر      
الصػلات الةزمػت لإلنالػاف فػع طهيعػت  مف واإلنالانيت، وى

نَسػػػاف  َأْكثَػػػَر َشػػػْيأ  َجػػػَد  َوَكػػػافَ صمقػػػو و كوينػػػو  : [54ااْه
الطهيعت يمنيا يػمف الػائر الصػلات اللطريػت  وىذه .[الكهؼ
 مّيػػػز اإلنالػػػاف ىػػػف الػػػائر المصموقػػػات، ويػػػدؿ ىمػػػي  ال ػػػع

كػػػػوف اإلنالػػػػاف  الػػػػنلسفػػػػع أنيػػػػا مػػػػف الطهػػػػائع الم دالػػػػدة 
يال صدـ ىذه الوالػيمت لمػدفاع ىػف نلالػو ح ػي أمػاـ صالقػو، 

ػَها.. َتْثتهي َيْوـَ  : قػاؿ ؿ  َعْف َنْ*سه  : [111ك ؿع َنْ*س  ت َجاده
يالػػػػ صدـ ىػػػػذا األالػػػػموب لإلقنػػػػاع  ػػػػارة  واإلنالػػػػاف ،[النحػػػػؿ

يالػػ صدمو  أحيانػػاً ولم هريػػر والػػدفاع  ػػارة أصػػرى، كمػػا ندػػده 
لػػػػػاظ، وذلػػػػػؾ ىنػػػػػدما يكػػػػػوف  رضػػػػػو قمػػػػػع لم ةىػػػػػب هاألل

اللكػػػػر،   هقصػػػػد إمػػػػداده  ناحيػػػػتالصصػػػػـ أو إرىاقػػػػو مػػػػف 
هالمعمومػػات وىػػذه األمػػور كميػػا  ردمػػت لمدوانػػب النلالػػيت، 

، يمكػػػػف إدمػػػػاؿ اللوائػػػػد ال ػػػػع ىػػػػف أمػػػػور نلالػػػػيت ونايػػػػئت
 يضيليا الحوار إلي النلس اإلنالانيت هاآل ع:

 لػػػػػػدىالحػػػػػػوار فػػػػػػع  هريػػػػػػد األدػػػػػػوا  النلالػػػػػػيت  يالػػػػػػيـ (1
الم حػػاوريف حيػػث ينقػػػؿ الػػاحت الحػػوار إلػػػي مواقػػع ونقػػػاط 

 .(33)ا ل قا  هيف الطرفيف
 ال نلػػيسالمػػر  إلػػي الحػػوار كوالػػيمت مػػف والػػائؿ  يمدػػم (2

ىمػػا فػػع الػػنلس مػػف أمػػور داصميػػت، ولػػذلؾ فػػإف المػػر  إذا 
مػػػف طرحيػػػا فػػػإف ذلػػػؾ يكػػػوف  ومنعػػػوقوهػػػؿ هقمػػػع األفكػػػار 

نهيػػػا  ، ولػػػـ يكػػػف فػػػع حػػػوار األنوىػػػًا مػػػف الكهػػػت النلالػػػع
يع  مف ىذا، هؿ كاف فع كةـ صصوميـ، كما فع قوؿ 

ـْ َتنتَػ ه َيػا ن ػوح  َلَتك ػوَنفَّ مػثة: قـو نوح لنوح  َقال وا َل هف لَّ
يفَ  َف اْلَمْرج ومه  .[اليعرا  :116]مه

 ال ػػػػو رمػػػػا  الػػػػيطر ىمػػػػي الحػػػػوار أدػػػػوا  مػػػػف   الهػػػػاً  (3
اللكري والنلالع والكةمع مػف أدػؿ الوصػوؿ إلػي الغمهػت، 

 ىمييا النلس. مدهولتر هت نلاليت  مغالهت الصصـذ إ
يييئ الدو النلالع ليعور اآلصػريف هالمعػانع  الحوار (4

 .ويحوليا إلي أدلت القويت المال صدمت واألفكار

صػور  فػعيمف الحوار أف يقـو ه داليد المعانع  مف (5
محالوالػػت، وىػػذا هػػدوره يثيػػر اى مػػاـ الالػػامع هصػػورة أيػػد، 

لمعػانع و ثهي يػا فػع النلػوس، ا  رالػيخكما أف لو دورًا فػع 
طػػػػػويًة مػػػػػع المعػػػػػانع  إذ مػػػػػف طهيعػػػػػت النلػػػػػوس أ   قػػػػػؼ

 .المدردة
 يثيػػرالحػػوار والقصػػص هيػػكؿ ىػػاـ أالػػموب  أالػػموب (6

فػػع المػػر  دوانػػب ىػػدة كدانػػب ال لكيػػر ودانػػب الميػػاىر 
 وا نلعا ت الم نوىت.

مػػػف  يالػػػ ليدصػػػةؿ الحػػػوار يالػػػ طيع المحػػػاور أف  مػػػف (7
ت ىنػػػػد الطػػػػرؼ اآلصػػػػر، كمػػػػا أف المػػػػ ثرات النلالػػػػيت الممكنػػػػ

لم مييػػد النلالػػع، ولػػذلؾ كػػاف األنهيػػا   طريقػػاً الحػػوار يع هػػر 
مػا ييػهو  حػديثيـيال ثمروف ذلؾ ليدايػت أقػواميـ فيكػوف فػع 

إلػي كػوف الحػوار يصاطػب الدانػب  إضػافت، ال مييد النلالػع
فػػػػػع اإلنالػػػػػاف فيػػػػػو يصاطػػػػػب دانػػػػػب الغرائػػػػػز فػػػػػع  العقمػػػػػع

 ،اإلنالػػاف  رائػػزمي اإلنالػػاف حيػػث يصاطػػب  ريػػزة مػػف أالػػ
أف ىنػػاؾ دانهػػًا ثالثػػًا  كمػػا ،(34)حػػب ا الػػ طةع  ريػػزة ىػػع

فػػػػػػع اإلنالػػػػػػاف يصاطهػػػػػػو الحػػػػػػوار، وىػػػػػػو دانػػػػػػب الميػػػػػػاىر 
الطرافػػػػت  ف ػػػػارة يثيػػػػر فػػػػع اإلنالػػػػاف انلعػػػػا ت وا نلعػػػػا ت،

وا الػػػػ طراؼ وأصػػػػرى  اإلىدػػػػاب والمػػػػرح، و ػػػػارة انلعػػػػا ت
 يػػر ذلػػؾ انلعػػا ت ال عدػػب وانلعػػا ت الرحمػػت واإليػػلاؽ و 

 ال ع  نطوي ىمييا نلس اإلنالاف. ا نلعا تمف 
 اآلصػػػريف،يالػػػ صدـ الحػػػوار كوالػػػيمت لمعرفػػػت مػػػا ىنػػػد  (8

وذلػػػؾ ضػػػمف مػػػا يعػػػرؼ همهػػػدأ دػػػّس النػػػهض أو اص هػػػػار 
األوليػت معرفػػت ردود  الن ػائجالصصػـ، حيػث يػ ـ فػع ضػو  

فعؿ اآلصريف وهال الع  وظيليا فع مواصمت الحوار وطرح 
يكػػوف والػػيمت  ص هػػار نلالػػيت اآلصػػريف  فيػػو هيػػذا األفكػػار،
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األوليػت، ولعػؿ المثػاؿ  معطيػا يـوال عامؿ معيـ فع ضو  
 :يوض  ذلؾ الكريـ القروفاآل ع مما قّصو ىمينا 

كػػاف ي عامػػؿ مػػع قومػػو فػػع  الم دهػػرالطا يػػت  فرىػوف (9
ردود اللعػؿ ثػـ  ين ظػرحيث كػاف  دس النهض ضو  مهدأ
يػـ مػف هي ػدرج  االػ طاع أف ، فقػدمف أفكار ي هعيطرح ما 

الػذي  إلييػـصةؿ الحوار ح ي ي قهمػوا فكػرة أف يكػوف ىػو 
   هد أف ُيعهد دوف الواه.

،ىمػي مهػدأ ا الػ صلاؼ أو   ع مػدفيو ي (10 فقػد  هػالقـو
ْمػػؾ  لهػػي  َأَلػػْيَس نػػادى فػػع قومػػو:  ََػػذه ه ا م  ْصػػَر َو ْنَهػػار  ألَ مه

وفَ  ر  ْف َتْحتهي َأَفَا ت ْبصه  .[الزخرؼ :51]َتْجرهي مه
أي اى ػػراض ىمػػي ذلػػؾ  يهػػدواألف قومػػو لػػـ  ظػػراً ون (11

فقد كاف ىػذا مػنيـ همثاهػت القهػوؿ، ويالػدؿ لنػا القػروف ىػذا 
الذي  الػمؽ فرىػوف مػف صةلػو ىمػي إر ػاميـ  ا ال صلاؼ

 َفاْسػػػػَتَخؼَّ : قولػػػػوف يعهػػػدوه، فلػػػػع الالػػػياؽ نلالػػػػو ندػػػد أل
قهيفَ  َقْوَم    ـْ َكان وا َقْومنا َفاسه  ثػـ ،[الزصرؼ :54]َفَثَطاع و   إهنَّه 

 َيػا فهْرَعػْوف   َوَقػاؿَ األكثر  طورًا فػع ىػذا ا  دػاه: الصطاب
ْيػػرهي  ََ ػػْف إهَلػػ    ـْ مه  لهػػي َيػػا َفَثْوقهػػدْ َأيعَهػػا اْلَمػػََل  َمػػا َعمهْمػػت  َلك ػػ
ا َلَ َمي  إهَل  إهَلػ ه  َأطَّمهع  ََاَماف  َعَم  الَطيفه َفاْجَ ؿ لهي َصْرحن

بهيفَ م وَسػػ  َوا هَنػػي أَلَظ نعػػ    ػػْف اْلَكػػاذه  هيػػذا. [القصػػص :38]مه
األالػػػموب الػػػذي  هػػػدو فيػػػو النهػػػرة أىمػػػي مػػػف الػػػاهق يا فيػػػو 

وقهػػػوً ، ثػػػـ كانػػػت قول ػػػػو  روادػػػاً يطػػػرح ىػػػذه اللكػػػرة ل دػػػد 
َنػػاأ األصيػػرة: ـْ  ََ : الػػياقيااآليػػت فػػع  نةحػػظ  اأَلْعمػػَربعك ػػ

 َّـ ـْ رَ  َفَقػػػػاَؿ َأَنػػػػا *َفَنػػػػاَد َفَحَشػػػػَر * َأْدَبػػػػَر َيْسػػػػَ   ث ػػػػ بعك ػػػػ
 ىمػػييصلػػي أف ا ى مػػاد  فػػة. [النازىػػات: 22-24]ْعَمػػ األَ 

فػػع كيػػؼ نلالػػيات اآلصػػريف ومػػدى  كهيػػرالحػػوار لػػو دور 
  قّهميـ لما يطرح مف أفكار.

آثاسُثا ّفثي الحثْاس  ةحثّطشالواألفكثاس  :الوطلة النثاًي

 الٌفسية

األفكػػار النايػػئت ىػػف الحػػوار   ػػرؾ ليػػا أثػػرًا فػػع إف       
كانػػت، ح ػػي لػػو كانػػت كممػػت  مضػػع فػػإف  اميمػػالنلػػوس 

وىػذا  الػنلس،ىامؿ الزمف ىػو الػذي يدعػؿ ليػا مكانػا فػع 
مػػػػػػا نممالػػػػػػو مػػػػػػف صػػػػػػةؿ دىػػػػػػوات الرالػػػػػػؿ وأ هػػػػػػاىيـ مػػػػػػع 

إلػي أف ىػذا الحػوار  اآلياتإذ  يير كثير مف  ميـ،صصو 
الذي ههػدو ألوؿ وىمػت أنػو قػد ان يػي إلػي  يػر ثمػرة، ندػد 

ز لنػػػا هعػػػض الثمػػػار الحػػػوار أو  مػػػاـ القصػػػت يهػػػر  هقيػػػتأف 
إلي اهلل  عالي مػع  الدىاةال ع كانت ن ائج طهيعيت لحوار 

 أقواميـ، وأمثمت ىذا النوع فع ك اب اهلل كثيرة ددًا.
يػػدىو  كػػاف حػػيف  موالػػينةحػػظ مػػثًة أف  فػػنحف      

فرىػػػوف ومػػػأله إلػػػي اهلل، ويكػػػػوف مػػػف صػػػدود فرىػػػوف مػػػػا 
ف ميػيد القوؿ، ح ي كػا ليذاكنا نظف أف   ثمار  ،يكوف

الالػػحرة والحػػوار الػػذي دار هػػيف موالػػي والػػحرة فرىػػوف ثػػـ 
مػػػػػا ان يػػػػػي إليػػػػػو الحػػػػػوار األوؿ مػػػػػف حيػػػػػث  إلػػػػػيان يػػػػػي 

لمالػػنا  الالػحرةالظػاىر، لكػف لمػػا حػدثنا القػػروف ىػف إيمػػاف 
السََّحَرة   َوأ ْلقهيَ فع كةميـ هعض ىذه الثمار، قاؿ  عالي:

يفَ  ده َرَب م وَسػػػػ  *  يفَ اْلَ ػػػاَلمه َقػػػال وا اَمنَّػػػا بهػػػَرَب *  َسػػػاجه
وفَ  ََػػػػػار  إهنَّػػػػػا إهَلػػػػػ  َرَبَنػػػػػا  َقػػػػػال وا ،[األىػػػػراؼ :120-122]َو
نَّػػا إه َّ َأْف اَمنَّػػا به َيػػػاته َرَبَنػػا * م نَقمهب ػػوف ـ  مه ػػػاَوَمػػا تَػػػنقه  َلمَّ

يفَ  -[125َجاَأْتَنػػا َربََّنػػا َأْفػػرهْغ َعَمْيَنػػا َصػػْبرنا َوَتَوفََّنػػا م ْسػػمهمه
ف أنػاس ىاألللاظ نحس أنيا صادرة  فيذه ،[األىراؼ: 126

و   طويمػػػتأصػػػحاب رالػػػالت ومنػػػوا هيػػػا ودىػػػوا إلييػػػا ومػػػادا 
ن صيػػػػؿ أنيػػػػا صػػػػدرت مػػػػف قػػػػـو ومنػػػػوا ل ػػػػوىـ، والمقػػػػاطع 

كثػػػر، كمػػػا فػػػع قولػػػو أ  هػػػرزاألصػػػرى لمميػػػيد نلالػػػو رهمػػػا 
ََػػذه ه اْلَحَيػػاَة  َمػػا َفػػاْقضه   عػالي: ػػي  َأْنػػَت َقػػاض  إهنََّمػػا َتْقله
َتَنػػا  اَمنَّػػاإهنَّػػا *  الػػدعْنَيا بهَرَبَنػػا لهَيْغ*هػػَر َلَنػػا َخَطاَياَنػػا َوَمػػا َأْكَرَْ
إّنػا  هػؿ ،[طػ  :72-73]الَسْحره َوالمَّ   َخْيٌر َوَأْبَقػ  مهفْ َعَمْي ه 

لندد أكثر مف ىذا إذ ندػد أف فرىػوف نلالػو كػاف قػد  ػمثر 
ىنػػد الغػػرؽ يػػنـّ ىػػف ذلػػؾ،  نطقػػوهيػػذه الػػدىوة وليػػذا كػػاف 

بهػػ ه َبن ػػو  اَمَنػػتْ َأنَّػػ   َ  إهَلػػَ  إه َّ الَّػػذهي  اَمْنػػت   ؿ:حػػيف قػػا
يفَ  ْف اْلم ْسمهمه  . [يونس :90]إهْسَرا هيَؿ َوَأَنا مه

فػػػع المواضػػػع ال ػػػع  يقػػػاؿاليػػػمف يمكػػػف أف  وىكػػػذا      
حصؿ فييا حوار الدىاة إلي اهلل مػع أقػواميـ، فلػع قصػت 

ظ: ىػػػػذا فمػػػػثة ندػػػػد  ػػػػداوؿ األللػػػػا مػػػػف يػػػػع  يوالػػػػؼ 
 لهمَّػػػػ ه  َحػػػػاَش، ػػػػْف س ػػػػوأ   َعمهْمَنػػػػا َمػػػػا  ارفَ ، َعَمْيػػػػ ه مه

العهػػػارات ال ػػػع فييػػػا  ىػػػذه [يوالػػػؼ: 51]َحْصػػػَحَص اْلَحػػػؽع 
حّس إيمانع ما كانت ل صدر إ  ثمػرة مػف ثمػرات الػدىوة 
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الحػػوار  أفنمحػػظ  وهيػػذا ،يػػدىو هيػػا يوالػػؼ  كػػافال ػػع 
ع هيػػػكؿ  ػػػدريدع، ويالػػػيـ فػػػ القناىػػػاتيالػػػيـ فػػػع  كػػػويف 

 ىميػو ييئت األدػوا  النلالػيت ل قهػؿ األفكػار وىػو مػا يع مػد 
 المرهوف فع ىذا الزماف.

 الحػوارا نعكاالات النلاليت ىمػي أالػموب    ثركما       
قػػوة وضػػعلًا، فكثيػػرًا مػػا يػػدلنا الالػػياؽ ىمػػي حالػػت المحػػاور 

 – الوقػػػت نلالػػػو، إذ المعػػػروؼ فػػػعالنلالػػػيت وا د ماىيػػػت 
 الػػوا مػػا " قػػوةصػػريف وصملػػو أف الػػذي يػػ كمـ مػػع اآل -مػػثة

أالػػػموهو فػػػع الصطػػػاب  يكػػػوفأكانػػػت هيػػػريت أـ  يػػػر ذلػػػؾ" 
وصػػر يصاطػػب أناالػػًا و  يع مػػد ىمػػي  يػػصصمص ملػػا ىػػف 

 الصػػوتأي مصػػدر قػػوة، فػػاألوؿ  ظيػػر فػػع أللاظػػو نهػػرة 
العػػػػالع و حريػػػػؾ األيػػػػدي و لاىػػػػؿ هقيػػػػت األىضػػػػا  ال ػػػػع 

د هينمػػا الثػػانع    كػػا ال حػػدي، يػػعر المصاطػػب هنػػوع مػػف 
أللاظػػو  لصػػ  ىػػف مػػراده وصػػاحهيا   يعػػدو فػػع صطاهػػو 

ا ال مطاؼ واص يار األللاظ الحالػنت، ورهمػا يكػوف  أالموب
 اهلل: ك ابمف أوض  األمثمت ىمي ذلؾ مف 

لػوط  موقػؼ، و مػف ديػت قومػو مع يعيب  موقؼ      
 مف ديت أصرى. قومو مع 

واضػحًا مػػف حػػواره مػػع قومػػو  هػػدا فقػػد  يػػعيب أمػا      
ـْ َمػْدَيَف  َوا هَلػ فػع منعػت مػف قومػو:  أنو  َ ش ػَ ْيبنا َقػاَؿ  َأَخػا

ػػػْف إهَلػػػ    ـْ مه ْيػػػر    َيػػػاَقْوـه اْعب ػػػد وا المَّػػػَ  َمػػػا َلك ػػػ ػػػوا  ََ َوَ  َتنق ص 
ـْ بهَخْيػػر   يػػَزاَف إهَنػػي َأَراك ػػ ْكَيػػاَؿ َواْلمه ـْ  َوا هَنػػياْلمه َأَخػػاؼ  َعَمػػْيك 

يط   ْكَيػاؿَ ـه َأْوف ػوا َقػوْ  َوَيػا  8>ي َعَذاَب َيْوـ  م حه يػَزاَف  اْلمه َواْلمه
ـْ   َ َتْ ثَػػػػْوا فهػػػػي  َوَ  بهاْلقهْسػػػػطه َوَ  َتْبَخس ػػػػوا النَّػػػػاَس َأْشػػػػَياَأ

يفَ  ػػػده ـْ   9>ي اأْلَْرضه م ْ*سه ـْ  إهفْ َبقهيَّػػػ   المَّػػػ ه َخْيػػػٌر َلك ػػػ ك نػػػت 
ـْ بهَح*هػػػيظ   نهيَف َوَمػػػا َأَنػػػا َعَمػػػْيك  ػػػْكمه  َياش ػػػَ ْيب    َقػػػال وا :>ي م 

َنْ*َ ػَؿ فهػي  َأفْ َصَات َؾ َتْثم ر َؾ َأْف َنْتر َؾ َما َيْ ب ػد  اَباك َنػا َأْو أَ 
ـ   ػػيد  َأْمَوالهَنػػا َمػػا َنَشػػاأ  إهنَّػػَؾ أَلَْنػػَت اْلَحمهػػي َقػػاَؿ   ;>ي الرَّشه
ػػْف  ـْ إهْف ك نػػت  َعَمػػ  َبَيَنػػ   مه ْنػػ    َرَبػػيَيػػاَقْوـه َأَرَأْيػػت  َوَرَزَقنهػػي مه

ْزقنا َحَسننا َومَ  ـْ ره ـْ َعْنػ   إهْف  إهَلػ ا أ رهيد  َأْف أ َخالهَ*ك  َمػا َأْنَهػاك 
ْصػػػَاَح َمػػػا اْسػػػَتَطْ ت   يػػػد  إه َّ ااْه تَػػػْوفهيقهي إه َّ بهالمَّػػػ ه  َوَمػػػاأ ره

ـْ  َوَيػػػا  >>ي أ نهيػػػب  َعَمْيػػػ ه َتَوكَّْمػػػت  َوا هَلْيػػػ ه  َقػػػْوـه َ  َيْجػػػرهَمنَّك 
ْثؿ  َما ـْ مه يَبك  َقاقهي َأْف ي صه َ ػود   َأَصابَ  شه َقْوـَ ن وح  َأْو َقْوـَ 

ـْ َأْو َقْوـَ َصالهح  َوَما َقْوـ  ل وط   ْنك  يد   مه وا   =>ي بهَب ه َواْسَتْغ*هر 
َـّ ت وب ػػػوا إهَلْيػػػ ه إهفَّ  ـْ ث ػػػ ػػػيـٌ َود ودٌ  َرَبػػػيَربَّك ػػػ َقػػػال وا   9=ي َرحه
مَّا  ي*نا َوا هنَّػا َلَنػ َتق ػوؿ  َياش َ ْيب  َما َنْ*َق   َكثهيرنا مه َراَؾ فهيَنػا َلػ ه

يػػز   َوَمػػاَوَلػػْوَ  َرَْط ػػَؾ َلَرَجْمَنػػاَؾ   :[84-91َأْنػػَت َعَمْيَنػػا بهَ زه
 .[ىود

فػػػع حديثػػػو يممػػػ  إلػػػي ىػػػدـ  كػػػاف فقػػػد  لػػػوط وأمػػػا      
ودػػػػود القػػػػوة ال ػػػػع  منحػػػػو صػػػػةهت فػػػػع الحػػػػديث أو فػػػػع 

ـْ ق ػػػوَّةن َأْو اوهي  َقػػػاؿَ  الموقػػػؼ: ْكػػػف  ر   إهَلػػػ َلػػػْو َأفَّ لهػػػي بهك ػػػ
يد    .[ىود: 80]َشده
ىمػي كػوف ىػذا الحػوار مغروالػا فػع النلػوس،  ويدؿ      

وهيئػػت  زمػػاف طمهػػو و ميػػؿ إليػػو، أف النػػاس ىمػػدوا فػػع كػػؿ 
إلػػي اصػػ ةؽ صػػنوؼ يػػ ي مػػف الصػػراع والمهػػارزات، مػػف 

كمػػا ىػػو واضػػ  فػػع )المهاريػػات  -ىػػذه المهػػارزات الحػػوار
ر  غذيػػػت وذلػػػؾ أف ىػػػذه المهػػػارزات  قػػػـو هػػػدو  -الكةميػػػت(
م ػػػػػاع الميػػػػػاىر وال لاىػػػػػؿ معيػػػػػا، فال صػػػػػارع وال هػػػػػاري  وا 

ىػذا النػوع يصلي أف  و يـ،  يثيراف مياىر الناس وانلعا 
فػػػػػػع كالػػػػػػب انلعػػػػػػاؿ  ات لػػػػػػو أكهػػػػػػر األثػػػػػػرالمحػػػػػػاور مػػػػػػف 

 .(35)الالامعيف

 ًوارج حْاسية في القشآى الكشين  :الوطلة النالأل

الكػػػػريـ مػػػػف صػػػػةؿ الحػػػػوار نمػػػػاذج  القػػػػروف ىػػػػرض      
 عػػددىا، وهحالػػب االػػ عدادىا لمحػػوار، إذ  هحالػػبمنلػػوس ل

 ىمػػػػيندػػػػد ألوانػػػػا مػػػػف الحػػػػوار  يػػػػمؿ أصػػػػناؼ الهيػػػػريت 
ذلػػؾ هػػالنظر إلػػي أصػػناؼ  أكػػافاصػػ ةؼ مػػذاىهيا، الػػوا  

والمالػػػػػػػػػػػػػ كهر،  )كالمعانػػػػػػػػػػػػػد، المحػػػػػػػػػػػػػاوريف والم حػػػػػػػػػػػػػاوريف
 دػػػػووالكػػػػاف هػػػػالنظر إلػػػػي صػػػػلت الحػػػػوار  أـوالمػػػػ مف..(، 
و يػػر العنيػػؼ(، أـ مػػف  وطهيع ػػو )كػػالعنيؼ، الػػذي يالػػوده

، فيمػػا )اإلقنػػاع، ال هريػػر، قمػػع الصصػػـ،..( الغػػرضحيػػث 
 يم ع هعض ىذه النماذج:

 ذكػرنموذج مف يحاور و  إحاطت لديػو همػا يحػاور،  :أو ن 
لنا القروف نماذج ألناس وقلوا ضػد الرالػالت دوف أف يكػوف 

يحػػاوروف هػػو، كمػػا ىػػو  فيمػػاليػػـ أدنػػي إحاطػػت أو معرفػػت 
اـ األنهيػا ، وقػد الػدؿ القػروف لنػا ذلػؾ، قػاؿ اليمف مػع أقػو 
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ـْ فهيَمػػا  ََػػاَأْنت ـْ :  عػػالي ـْ ََػػك َ أه َحػػاَجْجت  ـَ  َلك ػػ ـٌ َفمهػػ ْمػػ بهػػ ه عه
ـٌ  ْمػػ ـْ بهػػ ه عه وَف فهيَمػػا َلػػْيَس َلك ػػ ـْ َ   َوالمَّػػ   ت َحػػاجع ـ  َوَأْنػػت  َيْ َمػػ

مػف  اللريػؽيمف ىػذا  فع  وقاؿ ،[وؿ ىمراف :66]َتْ َمم وفَ 
ـْ  َكػػػذَّب وا َبػػؿْ  :النػػاس ػػػا َيػػػْثتههه ػػ ه َوَلمَّ ْممه يط ػػػوا به ه ـْ ي حه بهَمػػػا َلػػ
إلػػػي ودػػػود ىقػػػدة نلالػػػيت  ييػػػير فيػػػذا ،[يػػػونس :39]َتْثوهيم ػػػ   

 ػػ حكـ هيػػـ ف ػػدفعيـ إلػػي ال كػػذيب دوف مهػػررات وىػػذا مػػا 
حوار األنهيػا  مػع أقػواميـ حػيف يوادػو األنهيػا   فعنممالو 

وىصػػػػيانيـ  كلػػػػرىـلأقػػػػواميـ هالحدػػػػت فػػػػة يدػػػػدوف حدػػػػت 
طمب العذاب، إلي حينيا إلي ال يديد والوىيد أو ف فيمدمو 

ـْ َلػ هْف  َقػال وامنيػا قولػو  عػالي:  كثيػرة،وأمثمت ذلػؾ  َتْنتَػ ه  َلػ
يفَ  ْف اْلَمْرج ومه  قػوؿ ومنيػا ،[اليػعرا : 116]َيان وح  َلَتك وَنفَّ مه

ـْ َسػػَواٌأ َعَمْيَنػػا َأَوَعْظػػَت  َقػػال وا قػـو ىػػاد لنهػػييـ: ـْ َأ َتك ػػْف  َلػػ
يفَ  ظه ْف اْلػَواعه  َقػال واثمػود لنهػييـ:  وقػوؿ ،: اليػعرا  [136]مه

رهيفَ  َأْنػتَ إهنََّما  ػْف اْلم َسػحَّ قػوؿ قػـو  أو  36ي[اليػعرا : 153]مه
ـْ َتْنتَػػػػ ه َيػػػػا َلػػػػ هفْ  َقػػػػال وا لػػػوط لػػػػو: ػػػػْف  َلػػػػ ل ػػػػوط  َلَتك ػػػػوَنفَّ مه
يفَ   .[اليعرا  :167] اْلم ْخَرجه

فييػػا طمػػهيـ العػػذاب قػػوؿ  يظيػػريػػات ال ػػع اآل ومػػف      
ْف  َفَثْسقهطْ قـو يعيب لو:  إهْف ك ْنَت  السََّماأه َعَمْيَنا كهَس*نا مه
قهيفَ  اده ْف الصَّ قػوؿ صػناديد قػريش  ومثميا .[اليعرا : 187]مه
َـّ  : لالػػػيدنا محمػػػد ػػػْف  إهفْ  المَّه ػػػ َ ػػػَو اْلَحػػػؽَّ مه ََػػػَذا  َكػػػاَف 

ْر َعَمْيَنػ َؾ َفػَثْمطه ْنده َجػاَرةن عه ػفْ ا حه السَّػَماأه َأْو اْ تهَنػا بهَ ػَذاب   مه
; يصػػور وىػػو دىػػا   ريػػبيقػػوؿ الػػيد:  .[األنلػػاؿ: 32]َألهػػيـ  

حالت مف العناد الدام  الذي ي ثر اليػةؾ ىمػي اإلذىػاف 
لمحػػؽ ح ػػي ولػػو كػػاف حقػػًا إف اللطػػرة الالػػميمت حػػيف  يػػؾ 
 دىو اهلل أف يكيؼ ليػا ىػف ودػو الحػؽ وأف ييػدييا إليػو 

وف أف  دػػػػػد فػػػػػع ىػػػػػذا  ضاضػػػػػت ولكنيػػػػػا حػػػػػيف  لالػػػػػد د
هالكهريا  الدامحت  مصذىا العزة هاإلثـ ح ي ل ػ ثر اليػةؾ 

 .(37)والعذاب ىمي أف  صضع لمحؽ
ال ػع  عمػؿ ىمػي  لري  الموقؼ مف األفكػار نموذج  :ثانيا

األالػػػاليب النلالػػػيت ال ػػػع يمكػػػف  مػػػف  ػػػو ر أدػػػوا  الحػػػوار،
ال ػػػع ىرضػػػػيا  مةحظ يػػػا مػػػف صػػػةؿ المواقػػػػؼ الحواريػػػت

الكػػريـ، األالػػموب العممػػع الػػذي يع مػػد ىمػػي  لريػػ   القػػروف
 حػػػّوؿ الموقػػػؼ إلػػػي  ال ػػػعالموقػػػؼ مػػػف األفكػػػار المالػػػهقت 

ىقػػػػدة  لػػػػرض نلالػػػػيا ىمػػػػي كػػػػؿ مػػػػواطف الحػػػػوار، مالػػػػملت 
 هػػيف الطػػرفيف، كمػػا فػػع قولػػو  عػػالي: اللكػػرةال يػػكيؾ فػػع 

 ْؿ  َعمَّا َتْ َمم ػوفَ َأْجَرْمَنا َوَ  ن ْسثَ  َعمَّاَ  ت ْسَثل وَف  ق ؿ[25: 
َ ػدن  َأْو فهػػي َلػػَاؿ   َأوْ  َوا هنَّػػا.. وقولػو: .[الػهم ـْ َلَ َمػػ   إهيَّػاك 

وىذه  ايت النصلت وا ى ػداؿ يقوؿ اليد: " [الػهم :24]م بهيف  
لمميػػػركيف إف  واألدب فػػػع الدػػػداؿ أف يقػػػوؿ رالػػػوؿ اهلل 

أحػدنا   هػػد أف يكػوف ىمػػي ىػدى واآلصػػر   هػد أف يكػػوف 
ي ضةؿ ثـ يدع  حديد المي دي منيمػا والضػاؿ ليثيػر ىم

ال ػػػػدهر وال لكػػػػر فػػػػع ىػػػػدو     غيػػػػي ىميػػػػو العػػػػزة هػػػػاإلثـ 
والر هػت فػػع الدػػداؿ والمحػػاؿ فإنمػا ىػػو ىػػاد ومعمػػـ يه غػػع 
فحػػػػػاميـ لمدػػػػػرد اإلذ ؿ  ريػػػػػادىـ   إذ ليػػػػػـ وا  ىػػػػػداىـ وا 

أقػػرب  واإلفحػػاـ الدػػدؿ ىمػػي ىػػذا النحػػو الميػػذب المػػوحع
المالػ كهريف المعانػديف الم طػاوليف هالدػاه  إلي لمس قموب

والمقاـ المال كهريف ىمي اإلذىاف وا ال الػةـ وأدػدر هػمف 
وا ق نػػػاع العميػػػؽ وىػػػو نمػػػوذج مػػػف   يثيػػػر ال ػػػدهر اليػػػاد

 .(38)"أدب الددؿ ينهغع  دهره مف الدىاة
الصصـ هالقناىات المال ندة  مواديتىذا الموف  ومف       

أالػػػػموب يعػػػػيف ىمػػػػي  دريػػػػد إلػػػػي األدلػػػػت والهػػػػراىيف، فيػػػػو 
ذلؾ  ومف ،39مف حا ت ال عصب و حدر اللكرة الموقؼ

ػػَد   َفػػْثت وا ق ػػؿْ قولػػو  عػػالي:  َْ َ ػػَو َأ ْنػػده المَّػػ ه  ػػْف عه بهكهتَػػاب  مه
ْنه َمػػا َأتَّبهْ ػػ   إهْف  قهيفَ  ك نػػت ـْ مه  المػػوف ىػػذا [القصػػص: 49]َصػػاده

 لمحوار. النلاليتوالاهقو كليميف هصمؽ األدوا  
 يعّممنػػػانمػػػوذج ام صػػػاص ردود اللعػػػؿ فػػػع الحػػػوار، : ثالثػػػان 

القػػروف أنػػو فػػع هعػػض األحيػػاف ىنػػدما يكػػوف الحػػوار الػػائرًا 
وال ػع  ثيػر انلعػا ت معينػت،  الحالاالػيتنحو دوانب يػديدة 

قولػو  ذلػؾيعممنا كيؼ يمكػف اح وا ىػا أو ام صاصػيا، مػف 
وفه  َقػػاؿَ  عػػالي:  مْ   95ي وَلػػ األ  َفَمػػا َبػػاؿ  اْلق ػػر  م َهػػا َقػػاَؿ عه

ْنَد َرَبي فهي ػؿع َرَبػي َو  عه  الػورة: [51-52َينَسػ  كهتَاب    َيله
 .[طو

الحالاالػػت ال ػػع أراد  الدوانػػب  حػػدث ىػػف هعػػض  اآليػػت      
 عهئػت الدػو ضػده  هقصػد وذلػؾ فرىوف إثار يا أماـ موالي 

هإثػػػارة ا نلعػػػا ت العاطليػػػت المضػػػادة، إذ مػػػف الواضػػػ  فػػػع 
وف كػػػاف يريػػػد أف يقػػػود موالػػػي إلػػػي أف فرىػػػ الم قػػػدـالمقطػػػع 
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 موالػػػػي  أفالدػػػػواب الػػػػذي  لرضػػػػو معطيػػػػات الواقػػػػع، إ  
 .(40)اللرصت ىميو هإ ةؽ هاب الحوار فّوت
القػػػروف لنػػػا نمػػػاذج  ذكػػػرنمػػػوذج انلعػػػاؿ الميػػػاىر،  :راب ػػػان 

كثيرة مف الحوار ال ع  كيػؼ لنػا ىػف طهيعػت الم حػاوريف 
ا نلعػػػا ت ف ػػػارة يكػػػوف دػػػو الحػػػوار ميػػػحونًا ه ونلالػػػي يـ،

كمػػا ىػػو اليػػمف - العقػػؿالنلالػػيت ال ػػع  غمػػب ىمػػي أالػػموب 
مػػػػع الػػػػذيف يواديػػػػوف الػػػػدىوات الدديػػػػدة حيػػػػث يحيػػػػدوف 

وهال ػػالع  ػػ دي  - دىػػاة ال وحيػػد حػػوؿاألدػػوا  ا نلعاليػػت 
إلػػػػي ممارالػػػػت ا ضػػػػطياد وال عػػػػذيب ضػػػػدىـ، فكثيػػػػرًا مػػػػا 

اآليػػػػات ىمػػػػي الحالػػػػػت النلالػػػػيت ال ػػػػع يوادػػػػو هيػػػػػا   طمعنػػػػا
 َأَجَ ػؿَ قولػو  عػالي:  ذلػؾف فكرة ال وحيػد، ومثػاؿ الميركو 
ََػػَذا َلَشػػْيٌأ ع َجػػابٌ  اْرلهَهػػ َ  ػػدنا إهفَّ  َوانَطَمػػَؽ   9ي إهَلهنػػا َواحه
ـْ  اْلَمػػػَل   ػػػْنه  ََػػػَذا  مه ـْ إهفَّ  وا َعَمػػػ  الهَهػػػتهك  َأْف اْمش ػػػوا َواْصػػػبهر 

مَّ ه ارَما َسمه   :ي ي َراد  َلَشْيٌأ  ََػَذا رَ خه ْ َنا بهَهَذا فهي اْلمه ةه إهْف 
 .[ص: 5-7 ]اْختهَاؽ إه َّ 

ىمػػػػػي العدػػػػػب،  يهعػػػػػث - نظػػػػػرىـ -فػػػػػع فػػػػػالموقؼ      
ويصػػػيهيـ همػػػا ييػػػهو الػػػذىر الملػػػادئ الػػػذي يق ضػػػع فيػػػو 

نمحػػػظ أف اليػػػرؾ ي حػػػرؾ مػػػف  وهيػػػذاالصػػػمود والصػػػهر، "
 اآلهػا موقع العادة المر هطػت هالدانػب العػاطلع مػف  ػراث 

 .(41)واألدداد"
حقيقػػػػػت مػػػػػا ىميػػػػػو نلػػػػػوس  ىمػػػػػيطمعنػػػػػا الحػػػػػوار ي و ػػػػػارة      

الم حػدث ىػػنيـ حيػػث  صػالؼ مػػا ي ملظػػوف هػو، ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا 
ىف الييود وقد كانوا يزىمػوف أنيـػ أهنػا  اهلل وأحهػا ه،  اهللحكاه 

ََػاد وا  َيػا ق ػؿْ اهلل  عػالي:  قػوؿزؿ ػوأنيـ أوليا ه، فين أَيعَهػا الَّػذهيَف 
ـْ َأْوله  َزَعْمت ـْ إهْف  ػْف د وفه النَّػاسه فََتَمنَّػْوا أَنَّك  إهْف  اْلَمػْوتَ َياأ  لهمَّػ ه مه

ـْ َوالمَّػػ    َقػػدََّمتْ  َيَتَمنَّْوَنػػ   أََبػػدنا بهَمػػا َو   :ي ك نػػت ـْ َصػػادهقهيفَ  أَْيػػدهيهه
الحػػوار يكيػػؼ لنػػا ىػػف  فيػػذا .[الدمعػػت :6-7]َعمهػػيـٌ بهالظَّػػالهمهيفَ 

نيػػات  عػػيش فػػع حقيقػػت ىقيػػد يـ وأف أقػػواليـ    عػػدو مدػػرد أم
وألنيـ حقيقت   يال طيعوف ىػذا الطمػب لعمميـػ أنيـػ  صدورىـ،

وىػػـػ فػػػع حػػػاؿ أيػػػد مػػػا يكونػػػوف  الحيػػػاة،لػػػو طمهػػػوه الػػػيل قدوف 
ػػَدنَّه ـْ  حرصػػًا ىمػػي الػػدنيا:  َحَيػػػاة  َأْحػػػَرَص النَّػػاسه َعَمػػ   َولََتجه

ػر  أَْلػؼَ  ـْ َلػْو ي َ مَّ  َ َ ػَو  َسػَن    َومهْف الَّذهيَف َأْشػَرك وا َيػَودع َأَحػد  َوَمػا 

يرٌ بهم َزْحزهحه ه مهْف اْلَ َذابه َأْف ي َ مََّر َوالمَّ    : [96بهَمػا َيْ َمم ػوفَ  َبصه
 .[الهقرة

الػػػ حكـ هالميػػػاىر ىنػػػد الحػػػوار، فػػػالدو  نمػػػوذج :خامسػػػان 
المالػػػػمـ الػػػداصمع فػػػػع  كيػػػافالنلالػػػع الػػػذي يالػػػػيطر ىمػػػي 

نج الحوار دو صهغو اإليماف و حّكـ فيو، هعيػدا ىػف ال يػ
 العصهع. وال و ر
المالػػمـ ردود فعػػؿ نلالػػيت  المحػػاور   حػػدث ىنػػد  إذ      

 و حقيقػػػاً يندػػّر ورا ىػػػا ف كػػػوف هػػػذلؾ  مهيػػت لر هػػػات الصصػػػـ 
ألمنيا ػػو، ولعػػؿ أهػػرز مػػا فػػع ىػػذا النػػوع نممالػػو مػػف صػػةؿ 

مػع أقػواميـ، فػالقروف يريػد  -الالػةـىمػييـ -حديث األنهيػا  
 الرالػالت،مـ مػف قاىػدة أف يكوف منطمؽ المياىر لدى المال

وفع ذلؾ مف الدوانػب ال رهويػت مػا فيػو، إذ يصػه  المػ حكـ 
 ووصرًا ىو المنطمؽ  أو ً فع ىذه المياىر 

 النهوي وىو المحرؾ الرئيالع ليا  داه مهدأ الرالالت.
أالػػػموب الرالػػػؿ فػػػع الػػػدىوة  هػػػيفيدالػػػد اللػػػرؽ  فػػػالحوار      

: ذلػػؾالػػت ىمػػي وهػػيف أالػػموب الكلػػار فػػع الػػرّد، ومػػف األمثمػػت الد
ـْ أقولو  عالي:  ػي  َيق ول وفَ  ََ اْفَترَا   ق ػْؿ إهْف اْفَتَرْيت ػ   َفَ َمػيَّ إهْجرَامه

الوقػت الػذي يكػوف رّد  فع .[ىػود :35]مهمَّا ت ْجرهم وفَ  َبرهيأٌ َوأََنا 
: الكلػػػار ىمػػػي دردػػػت مػػػف الالػػػصافت، كمػػػا فػػػع رّد قػػػـو نػػػوح 

ػػد َنا إهْف َفػػ َجاَدْلتََنػػان ػػوح  َقػػْد  َيػػا َقػػال وا ػػَدالََنا فَثْتهَنػػا بهَمػػا تَ ه ثَْكثَْرَت جه
ػػػػْف  ػػػػادهقهيفَ ك نػػػػَت مه أقػػػػواؿ األنهيػػػػا  فػػػػع  ومػػػػف .[ىػػػػود :32]الصَّ

ػؿع  إهفْ  ق ػؿْ حوارىـ مػع أنهيػائيـ، قولػو  عػالي:  َلػمَْمت  فَيهنََّمػا َأله
َْتَػػَدْيت  فَبهَمػػا  ػػي َوا هْف ا يٌع إهَلػػيَّ َرَبػػي إهنَّػػ   َسػػمه  ي ػػوحهيَعَمػػ  َنْ*سه

ـْ  َوا هفْ و ،[سبث :50]َقرهيبٌ   َعَمم ك ػـْ َكػذَّب وَؾ َفق ػْؿ لهػي َعَممهػي َوَلك ػ
 .[يونس :41]تَْ َمم وفَ أَْنت ـْ َبرهي  وَف مهمَّا َأْعَمؿ  َوأََنا َبرهيٌأ مهمَّا 

فػػػػع القػػػػروف  طمعنػػػػا ىمػػػػي  وأمثاليػػػػاالمواضػػػػع  فيػػػػذه      
يريػد  لحػوار، فيػواحقيقت الصصـ و رضو مػف صػةؿ ىػذا 

المحػػاور ويضػػطره إلػػي الالػػهاب واليػػ ائـ، يريػػد  يدمػػبأف 
القػػػروف يعممنػػػا  أفأف يقػػػود المالػػػمـ لمموقػػػؼ الصػػػاطئ، إ  

كيػػػػؼ أف المالػػػػمـ   يندػػػػّر ورا  ذلػػػػؾ، هػػػػؿ إف مثػػػػؿ ىػػػػذه 
و مالكًا همهادئػو، وقػد لػوحظ كيػؼ دػا   ثها اً األمور  زيده 

 .العقؿ الياد  الواىع مفكاف صادرًا  حيث رّد النهع 
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األالػػػػموب مػػػػف الوديػػػػت  فػػػػعقيمػػػػت ىػػػػذا المػػػػوف  أمػػػػا      
كػػوف المالػػمـ فػػع ىػػذا األالػػموب يقػػود  فػػعالنلالػػيت ف ظيػػر 

إلػػي موقػػع المالػػ وليت ح ػػي ي حركػػوا فػػع  معػػوالمحػػاوريف 
نلالػع  دانػبإطار ىذه المال وليت ال ع رالميا ليـ، وىػذا 

ميػػػػػـ ييػػػػػعر الصصػػػػػـ هقػػػػػوة موقػػػػػؼ المالػػػػػمـ، كمػػػػػا ييػػػػػعر 
 .المالمـؼ أماـ موق ـهضعؼ موقلي

هكثػػػرة فػػػع حػػػوار  األالػػػموبلػػػوحظ حضػػػور ىػػػذا  وقػػػد      
ـّ  األنهيا  مع أقواميـ فكمنيػا دميعػًا  يػدؼ إلػي أف يكػوف ىػ

ومنطمقو فع الحػوار ىػو الرالػالت، ومحػور الميػاىر  المالمـ
 ومهادئيا. الرالالتال ع  ظير   حرؾ فع إطار 

الحمػػػػةت  كثػػػػرةالػػػػر ـ مػػػػف  ىمػػػػي محمػػػػد  فالػػػػيدنا      
ميت ال ع أييرىا الميػركوف ضػده، إ  أننػا   نكػاد اإلىة

فعؿ  داه ىذه الحمةت، فمػا يػرد  ردودنممس صدور ويت 
" و" ايػػػاىر "كونػػػو إ  هقػػػدر حادػػػت الرالػػػالت، فقػػػد وصػػػؼ ه

صػػةؿ حػػواره  مػػففمػػـ نممػػس  ،"امدنونػػ"و" االػػاحر "و" اكاىنػػ
مػػػػع قومػػػػو أي حركػػػػات  يػػػػنديت أو مواقػػػػؼ انلعاليػػػػت ألف 

اإلالةمع العريض فع ىػذا  والصطت، القضيت قضيت رالال
  صػري وحالف ال عامؿ: هؿ لقػد ودػدنا ، ىو ضهط النلس
ندػػػرار ورا  اليػػػ ائـ والالػػػهاب والػػػرد ىمػػػي القػػػروف هعػػػدـ ا 

ػَؿ اْلكهتَػابه إه َّ  َو :  عاليالصصـ هالمثؿ، قاؿ  َْ ل وا َأ ت َجػاده
ػػػَي َأْحَسػػػف   بهػػػالَّتهي يفَ  َتس ػػػبعوا َوَ   ،[العنكهػػػوت : 46]َه  الَّػػػذه

ْف د وفه المَّ ه َفَيس بعوا المََّ  َعْدونا بهَغْيره  ْمػـ  َيْدع وَف مه  : [108عه
 .[األنعاـ
حرصًا ىمي اح وا  كؿ حالت  أيدّ كاف األنهيا   وقد      

نلالػػػػػيت  صػػػػػدر مػػػػػف أقػػػػػواميـ، وليػػػػػذا كػػػػػاف يغمػػػػػب ىمػػػػػي 
الصطػػػػػاب الدانػػػػػب الػػػػػوىظع إضػػػػػافت إلػػػػػي  فػػػػػعأالػػػػػموهيـ 

 موىظػػتذي يدمػػع هػػيف المػػيف واليػػدة، الدانػػب العقمػػع، والػػ
، فيػػػذا األالػػػموب كليػػػؿ هػػػاح وا  كػػػؿ حالػػػت نلالػػػيت اً و ػػػذكير 

 ياذة أو معقدة.
فػػػع دانػػػب الحػػػوار مػػػع  النلالػػػعىػػػذا اإلطػػػار  وفػػػع      

دراؾ الػػدافع النلالػع الػذي ييػػدؼ  الصصػـو يمكػف  ممػس وا 
يػـ حريصػوف ىمػي  حطػيـ أنالدىاة إلي اهلل،  صصـوإليو 

إلػػػػي  الػػػػدىوةيالػػػػ ند إليػػػػو الػػػػدىاة فػػػػع دػػػػدار الثقػػػػت الػػػػذي 

مهػػػػػػادئيـ، ثقػػػػػػ يـ همهػػػػػػادئيـ مػػػػػػف ديػػػػػػت وثقػػػػػػ يـ همنلالػػػػػػيـ 
ودػدنا أف الحػوار الػذي  وليذاوهاآلصريف مف ديت أصرى، 

يعرضػػو لنػػا القػػروف ىمػػي ألالػػنت األنهيػػا  مػػع أقػػواميـ يملػػت 
إلي ضرورة اإلهقا  ىمي العامػؿ النلالػع لمداىيػت  األنظار

الرالػالت، كمػا يملػت  ىػوؽ وحرصػو ىمػي أف يكػوف المنطمػ
األنظار إلي ضرورة إدراؾ أي انحراؼ فع مالار الحػوار 

لمقاييس الهاطؿ واى هارا ػو هػدً  مػف  صاضعت الثقتليدعؿ 
ىػػع  هالرالػػالتالحػػؽ وقيمػػو، فالثقػػت  يفكونػػو صاضػػعًا لمػػواز 

األالػػاس الػػذي ينهغػػع أف  مػػأل الػػنلس، والكػػافر يالػػ يدؼ 
لحػؽ، ومثػاؿ ذلػؾ مػا نلوس أىؿ ا فعىذه الثقت ليزىزىيا 

 اْلَمػػَل   َقػػاؿَ دػػا  ىمػػي لالػػاف المالػػ كهريف مػػف قػػـو ثمػػود: 
يفَ  * وا لهَمػػْف اَمػػَف  الَّػػذه يَف اْست ْلػػ ه ػػ ه لهمَّػػذه ػػْف َقْومه وا مه اْسػػَتْكَبر 
ـْ  ْنه  ػْف َرَبػ ه َقػال وا إهنَّػا  مه ا م ْرَسػٌؿ مه  بهَمػاَأَتْ َمم ػوَف َأفَّ َصػالهحن

ن ػػوَفي ػػَؿ بهػػ ه م ْكمه وا إهنَّػػا   9;أ ْرسه يَف اْسػػَتْكَبر  يَقػػاَؿ الَّػػذه  بهالَّػػذه
وفَ  ـْ به ه َكافهر  الواض  مػف ىػذا  إذ .[األىراؼ: 75-76]اَمنت 

كيؼ كاف الصصـو ييدفوف إلي زىزىػت ثقػت أىػؿ اإليمػاف 
: لػػو قػػوؿ قػػـو يػػعيب  - أيضػػاً  – ذلػػؾهإيمػػانيـ، ومػػف 

 ْبهيفَ  َوا هف ػػْف اْلَكػػاذه فرىػػوف  وقػػوؿ .[اليػػعرا : 186]َنظ نعػػَؾ َلمه
بهيفَ  ظ نع   ألَ  َوا هَني: ىف موالي  ْف اْلَكاذه  [.القصص: 38]مه

كػػػػوف صػػػػاحب الرالػػػػالت    كػػػػدالمواقػػػػؼ ال ػػػػع  مػػػػف      
ه  هميػػػػاىر الرالػػػػالت و  يصضػػػػع لضػػػػغوط فكريػػػػت طيصػػػػ

 ما نممالو فػع موقػؼ الػيدنا لػوط  الحوار،فرضيا ىميو 
ْف َحؽب َعمهْمَت َما لَ  َلَقدْ  َقال واقالوا لو:  حيف َنا فهي َبَناتهَؾ مه

ـ  َمػػا  يػػدَوا هنَّػػَؾ َلػػَتْ َم يلقػػد صػػواهو  لػػـ  فيػػو ،[ىػػود :79]َُ ن ره
لػػػػردة فعػػػػؿ معاكالػػػػت، فمػػػػيس ىدفػػػػو أف يلّدػػػػر  يصضػػػػعأو 

نمػا كػاف رده:  ـْ ق ػوَّةن  َلػوْ  َقػاؿَ  يظو ضدىـ، وا  َأفَّ لهػي بهك ػ
يد    .[ىود: 80]َأْو اوهي إهَل  ر ْكف  َشده

 َوَقػػاؿَ ىمػػي قومػػو:  دىػػا حينمػػا نا نػػوح الػػيد ح ػػي      
ػػْف اْلَكػػافهرهيَف َديَّػػاران  اأْلَْرضه  تَػػَذْر َعَمػػ  ن ػػوٌح َرَب     :6ي مه

ػػػػػمعوا  ـْ ي له َبػػػػػاَدؾَ إهنَّػػػػػَؾ إهْف تَػػػػػَذْرَ  رنا   َّ َوَ  َيمهػػػػػد وا إه  عه َفػػػػػاجه
يكػػػف مػػػف  لػػػـ الموقػػػؼ منػػػو  فيػػػذا ،[نػػػوح :26-27]َك*َّػػػاران 

نمػػالع أو رد فعػػؿ، صػػةؿ الموقػػؼ ا نلعػػا كػػاف الػػدىا   وا 
ىمييـ منالدمًا مع موقع الرالالت فقد دا  ىذا الدىا  هعد 
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َرَب إهَنػػي  َقػػاؿَ دميػػع والػػائؿ الحػػوار:  أمػػاميـأف االػػ نلد 
ـْ د َعػا هي إه َّ   9ي َوَنَهارناَدَعْوت  َقْومهي َلْيان   َ ـْ َيػزهْد  فهػَرارنا َفَم

ـْ َوا هَني ك مََّما   :ي ـْ فهػي  َدَعػْوت ه  ـْ َجَ م ػوا َأَصػابهَ ه  لهَتْغ*هػَر َله ػ
ـْ  ػػػ وا اْسػػػتهْكَبارنا َواْسَتْغَشػػػْوااَذانههه وا َواْسػػػَتْكَبر  ـْ َوَأَصػػػرع  ثهَيػػػاَبه 

َـّ   ;ي َهػػارنا إهَنػػيث ػػ ـْ جه ـْ   >ي َدَعػػْوت ه  َـّ إهَنػػي َأْعَمنػػت  َله ػػػ ث ػػ
ـْ َوَأْسػَرْرت   اهلل إليػػو أف أوحػي  فهعػػد .[نػوح :5-9]إهْسػَرارنا َله ػػ

أّنػػو لػػف يػػ مف إ  مػػف قػػد ومػػف، هعػػد ىػػذا ا الػػ نلاد يػػم ع 
ىمػػػػػييـ، وذلػػػػػؾ مػػػػػف هػػػػػاب كػػػػػونيـ ييػػػػػكموف قػػػػػوة  الػػػػػدىا 

 حظنػػا أف ردود اللعػػؿ  وىكػػذا ،(42)ضػػا طت لمهػػدأ الكلػػر
كانػػت منالػػدمت مػػع مهػػدأ الرالػػالت، فيػػو لػػـ يمدػػم إلػػي ىػػذا 

إ  هعد أف لمس اليمس مف إيمانيـ وقد هػدا ىػذا  األالموب
صطاهو لقومػو مصػحوهًا هػػ  كاف درج النلالع واضحًا، إذ ال

طمػب العػػذاب  لالػانيـلكػف لمػػا دػا  ىمػي  ،قػـو يػا للػظ
وفيػػـ مػػنيـ أنيػػـ لػػف يغيػػروا مػػوقليـ، كمػػا نممػػس ذلػػؾ فػػع 

 َيػػا َقػػال وافػػع الػػورة ىػػود، قػػاؿ  عػػالي:  وردالمقطػػع الػػذي 
ػَداَلَنا َفْثتهَنػ َقدْ ن وح   ػد َنا إهْف ك نػَت َجاَدْلَتَنػا َفػَثْكَثْرَت جه ا بهَمػا َت ه
قهيفَ  مهفْ  اده ىذا اإلىةف مػنيـ ندػد أف  هعد ،:ىود [32]الصَّ

مػػف كةمػػو أنػػو يريػػد أف ينالػػمخ  يظيػػر هػػدأ الػػيدنا نػػوح 
مػػػػنيـ مػػػػف الناحيػػػػت النلالػػػػيت، فقػػػػد كػػػػاف كةمػػػػو هعػػػػد ىػػػػذا 

 ىػذالمالػناىا قهػؿ  ال ػع قػـو يػاصاليًا مف للظػت  اإلىةف
ـْ إهنََّما  اؿَ قَ اإلىةف، ىكذا دا ت  به ه المَّػ   إهْف َشػاَأ  َيْثتهيك 
ػػزهيفَ  ـْ بهم ْ جه ـْ َوَ    77ي َوَمػػا َأْنػػت  ي إهْف َأَرْدت   َيػػنَ*  ك  ن ْصػػحه

ـْ إهْف َكػػاَف المَّػػ    يػػد  َأْف َأنَصػػَح َلك ػػ ـْ  ي ره َ ػػَو َربعك ػػ ـْ  َأْف ي ْغػػوهَيك 
أف لمػس  أنػو هعػد فالظػاىر [،: ىػود33-34]َوا هَلْي ه ت ْرَج  وفَ 

 اليػػػمس هػػػدأ ينالػػػمخ مػػػنيـ  ػػػدريديًا، وهػػػذلؾ  حػػػديثيـ مػػػف
االػػ مال يـ،  مػػفيمكػػف أف يعمػػؿ الػػهب صمػػو ىػػذا األالػػموب 

يَ ويطمئننا إلي ىذا الرأي قولو هعػدىا  َأنَّ    ن وح  إهَل   َوأ وحه
ْف َقوْ  َف مه َؾ إه َّ َمْف َقْد اَمَف َفاَلْف ي ْكمه بهَما َكان وا  َتْبَت هْس  مه

 حػػػديثيـ مػػػف  كػػػاف لمالػػػو نػػػوح فمػػػا ،: ىػػػود[36]م ػػػوفَ َيْ* َ 
أصهػػػره اهلل هػػػو صػػػريحًا، وىكػػػذا نمحػػػظ أف الحػػػوار يطمعنػػػا 

يمػػػػػّر هيػػػػػا المحػػػػػاور مػػػػػػع  ال ػػػػػػعىمػػػػػي المراحػػػػػؿ النلالػػػػػيت 
 صصومو، واهلل أىمـ هالصواب.

مهػدأ الرالػالت فػع  مػف ينطمػؽ اليدنا إهػراىيـ  وىذا      
منطمػػػػؽ حػػػػواره مػػػػع أهيػػػػو، فيػػػػو حػػػػريص ىمػػػػي أف يكػػػػوف 

مػػع الرالػػالت ومهادئيػػا، فػػاألب  منالػػدماً العاطلػػت ومر كزىػػا 
ف كػػاف كػػافرًا إ  أنػػو   هػػد مػػف اإلهقػػا  ىمػػي  مػػف  يػػع وا 

 ا ح راـ وال قدير فع حواره، وىذا ما كاف يلعمو إهراىيـ 
وقيمػػت ىػػذا مػػف الناحيػػت النلالػػيت  هػػرز مػػف كػػوف  أهيػػو، مػػع

العاطلػػت، ه ميػػحوناً ىػػذا اإلهقػػا  يحػػافظ ىمػػي دػػو الحػػوار 
 اْلكهتَػػابه فهػػي  َواْذك ػػرْ ولعػػؿ ىػػذا يهػػرز فػػع المقطػػع اآل ػػع: 

ػَديقنا َنبهيًّػا ـَ إهنَّ   َكاَف صه ي َه َبهيػ ه إهْذ َقػاَؿ   85ي إهْبَرا َيػا َأَبػته  أله
ر  َو  ـَ َتْ ب د  َما   َيْسَمع  َو  ي ْبصه -[41َعْنَؾ َشْي نا ي ْغنهي له

ميػػػحوف  -مةحػػػظ كمػػػا ىػػػو - المقطػػػع فيػػػذا ،[مػػػريـ :42
ىػذا المقطػع  فػع َأَهتِ  َياهدو العاطلت، فقد ذكرت للظت 

ل هقػع ىمػي الدػو دانػب  مرات ىدة إهراىيـ  لالاف ىمي
العاطلت والحرص ىمي أهيو ولػو كػاف كػافرًا، فيػذه الملظػت 

أنػػػو يصاطػػػب إنالػػػانًا ىزيػػػزًا ىميػػػو، كمػػػا نممػػػس فػػػع   يػػػعر
ثير دانػػػػب ال ػػػػم ىمػػػػي المقطػػػػع حػػػػرص الػػػػيدنا إهػػػػراىيـ 

ليكػػػوف ضػػػا طًا ىمػػػي أهيػػػو، وذلػػػؾ أنػػػو يالػػػ صدـ  النلالػػػع
ىمػي أهيػو  نلالػياً أالموب  ممس الدىا  لو فيكػوف ضػا طًا 

ندػد أف  وىكذالينيغؿ هيذا الدىا  وما يحممو مف معاف، 
 ومر كػػػػزًا،األنهيػػػػا  دميعػػػػًا ال زمػػػػوا همهػػػػدأ الرالػػػػالت محػػػػورًا 

يحػػركيـ فػػع حػػوارىـ مػػع أقػػواميـ، وفػػع ىػػذا المهػػدأ ممحػػظ 
يمكػػف أف نيػػير إليػػو، ذلكػػـ   قػػدـلالػػع وصػػر  يػػر الػػذي ن

ىػػو: ضػػرورة اإلهقػػا  والحػػرص ىمػػي أف  كػػوف اليصصػػيت 
ثاه ػػػػػػت    نلصػػػػػػـ، والهعػػػػػػد هيػػػػػػا ىػػػػػػف ا زدواديػػػػػػت  واحػػػػػػدة

يػمنو إف ودػد فػع  ومػفاليصصيت أمر صطير  فازدواديت"
صػػػاحب المهػػػدأ والرالػػػالت أف يكػػػوف صػػػارفًا لأصػػػريف ىػػػف 

 .ومهادئيا هالرالالتال مالؾ 
ىمػػػػييـ -األنهيػػػػا   يصصػػػػيتمػػػػا لمالػػػػناه فػػػػع  وىػػػػذا      
ـ يعييػػوا ازدواديػػت اليصصػػيت، فيصصػػي يـ لػػإذ  -الالػػةـ
فػػع   حاورىػػا م قػػع مػػع اليصصػػيات ال ػػع  منالػػدمتواحػدة 

دميعيػػا الػػهيؿ الػػدىوة، وىػػع حريصػػت ىمػػي كالػػب اللئػػات 
مػػػػع  يػػػػر المػػػػ منيف هيػػػػا  وال عامػػػػؿإلػػػػي صػػػػؼ الػػػػدىوة، 

-هػدأ الرالػالت الػوا  أكػاف أهػًا منطمقو مف مهدأ واحد ىو م
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كمػػا -كػػاف اهنػػًا  أـ -وأهيػػو كمػػا ىػػو الحػػاؿ مػػع إهػػراىيـ 
كمػػػا ىػػػو -كػػػاف زودػػػًا  أـ -واهنػػػو ىػػػو الحػػػاؿ مػػػع نػػػوح 

و عامػػؿ صػػاحب  -الحػػاؿ مػػع نػػوح ولػػوط ىمييمػػا الالػػةـ
منالدـ كذلؾ مع انالػداـ اليصصػيت،  األوامرالرالالت مع 

كمػا يعرضػو  -اهنػو إالػماىيؿ  ذه  مف فموقؼ إهراىيـ 
موقػػؼ منالػػدـ مػػع ىػػذه اليصصػػيت:  -لنػػا الػػنص القرونػػع

ػػا ََ  َفَممَّ السَّػػْ َي َقػػاَؿ َيػػاب َنيَّ إهَنػػي َأَر  فهػػي اْلَمَنػػاـه  َمَ ػػ   َبَمػػ
ػػَؾ  َمػػاَذا تَػػَر  َقػػاَؿ َياَأَبػػته اْفَ ػػْؿ َمػػا ت ػػْكَمر   َفػػانظ رْ َأَنػػي َأْذَبح 
د نهي إهْف  ابه  َشاأَ َسَتجه ْف الصَّ َفَممَّا َأْسَمَما   596ي رهيفَ المَّ   مه

ـ    597ي لهْمَجبهػػيفه َوَتمَّػػ    ي َه َقػػػْد   598ي َوَناَدْيَنػػػا   َأْف َيػػاإهْبَرا
ْكَيػػاَصػػدَّْقَت  ػػنهيفَ  الرع : [102-105إهنَّػػا َكػػَذلهَؾ َنْجػػزهي اْلم ْحسه
الحػػوار القصػػير يهػػرز لنػػا الحالػػت النلالػػيت  فيػػذا ،[الصػػافات

 وىػػػو اهلل  أمػػػروا هػػػف ال ػػػع االػػػ قهؿ هيػػػا كػػػؿ مػػػف األب 
وىػػو منالػػدـ  مامػػًا مػػع اليػػدو  فػػع أمػػر  والطاىػػتال الػػميـ 
 الرالالت.
هيذا المالػار مػا ندػده مػف  األنهيا ي كد ال زاـ  ومما      

مػػػع قومػػػو، فعمػػػي الػػػر ـ مػػػف حػػػدة  حػػػواره فػػػع موالػػػي 
أف نممس  يمكف كما - المزاج ال ع ي صؼ هيا موالي 

لـ يكف يصرج فع  أنو إ  (43) -ذلؾ مف هعض النصوص
حواره ىف صط الرالالت ومهادئيا ىمي الػر ـ مػف أف كثيػرًا 

هػػو إلػػي أ راضػػيـ فػػع كانػػت  يػػدؼ إلػػي دمْ  المواقػػؼمػػف 
هنػع إالػرائيؿ  قوؿالحوار واال لزازه ليلقد صواهو، مف ذلؾ 

 َوَجاَوْزَنػػػػا :مػػػػا رأوا مػػػػف اآليػػػػات ر يػػػػ يـ هعػػػػد لموالػػػػي 
 َأْصػَناـ  ْوا َعَم  َقْوـ  َيْ ك * وَف َعَم  إهْسَرا هيَؿ اْلَبْحَر َفَثتَ  بهَبنهي
ـْ الهَهػػٌ   َقػػال وا َيػػا َله ػػـْ   َقػػاؿَ م وَسػػ  اْجَ ػػؿ َلَنػػا إهَلهنػػا َكَمػػا َله ػػ

ـْ َقػػْوـٌ َتْجَهم ػػوفَ  ـْ فهيػػ ه   >57ي إهنَّك ػػ َ ػػ َتبَّػػٌر َمػػا  ََػػك َ أه م  إهفَّ 
ػػؿٌ   فواضػػ  .[األىػػراؼ :138- 139]َمػػا َكػػان وا َيْ َمم ػػوفَ  َوَباطه

أف ىػػذا الموقػػؼ مػػنيـ مػػف يػػمنو أف يثيػػر فػػع نلػػس نهػػييـ 
رهمػػػػػا يػػػػػ دي إلػػػػػي فقػػػػػد  الػػػػػذيدوانػػػػػب ا نلعػػػػػاؿ اليػػػػػديد 

 ىمػيالصواب واليدو  فع رد اللعؿ، لكف اليدنا موالػي 
 َقػاؿَ مف كؿ ذلؾ يػم ع دواهػو منالػدمًا مػع رالػال و  الر ـ
ـْ   الرالالت ىو مزادو. فمزاج ،َتْجَهم وفَ  َقْوـٌ إهنَّك 

ىميػػػػػو هعػػػػض الملكػػػػػريف  ؽأطمػػػػالموقػػػػؼ الػػػػػذي  اىػػػػذ      
ال لكيػػػػػر هعقميػػػػػت  أي ،(44)اللكريػػػػػت" الطلولػػػػػتالمعاصػػػػػريف: "

األطلػاؿ حينمػػا يطمهػػوف مػف وهػػائيـ يػػرا  لعهػت مػػف أقػػرانيـ، 
 أف يقػػػاؿ فػػػع قولػػػو  عػػػالي ىػػػف هنػػػع إالػػػرائيؿ: يمكػػػفومثمػػػو 

ذ َف َلػػَؾ َحتَّػػ  َنػػَر  المَّػػَ  جَ  َيام وَسػػ  ق ْمػػت ـْ  وا  ْهػػَرةن َلػػْف ن ػػْكمه
ـْ  َق   َفَثَخَذْتك  اعه وفَ  الصَّ  .[الهقرة: 55 ]َوأَْنت ـْ تَنظ ر 
يمكػػػف إدمػػػاؿ فػػػف الحػػػوار كمػػػا ن ممالػػػو فػػػع مػػػنيج       

 األنهيا  فع األ ع:
  يقّيمػػوف صصػػوميـ و  يثيػػروف حليظػػ يـ، ولعػػؿ مػػا  -1

ػا َأْجَرْمَنػا َوَ   ق ػؿ  َّ يدالد ىػذا قولػو  عػالي:  ت ْسػَثل وَف َعمَّ
ػػا َتْ َمم ػػوفَ ن   ، كمػػا   يدرحػػوف ميػػاىر [سػػبث :25]ْسػػَثؿ  َعمَّ

 صصوميـ.
يصػػارحوف أقػػواميـ فػػع الحػػديث و  يدػػاممونيـ ىمػػي  -2

وْا  :حالاب الن ائج، قاؿ  عالي ىمي لالاف ىػود  ر  َفانَتظه
ػػػرهيفَ  ، وىمػػػي لالػػػاف األىػػػراؼ[71 :]إهَنػػػي َمَ ك ػػػـ َمػػػَف اْلم نَتظه

ي ْخزهي ه َوَمْف  َذابٌ ػَمف َيْثتهي ه عَ  ْوَؼ َتْ َمم وفَ ػسَ  : يعيب
ـْ َرقهيبٌ  ٌب َواْرَتقهب وْا إهَني َمَ ك   ىود[93 :.]َ َو َكاذه

يميػػػزوف هػػػيف المالػػػائؿ الدوىريػػػت والمالػػػائؿ الثانويػػػت،  -3
فحػػػػػيف يالػػػػػمليـ أقػػػػػواميـ ىػػػػػف هعػػػػػض المالػػػػػائؿ الياميػػػػػيت 

 نددىـ ينقموف الاحت الحوار إلي القضايا األىـ.
،  نمػػوذج :سادسػػان  القػػروف لنػػا نمػػاذج مػػف  ذكػػرإرىػػاؽ الصصػـػ

رىاقػػػو مػػػف ناحيػػػت  الحػػػوار ال ػػػع  يػػػدؼ إلػػػي قمػػػع الصصػػـػ وا 
مػػػػف صػػػػةؿ أالػػػػموب الالػػػػصريت الػػػػذي يالػػػػ صدـ  وذلػػػػؾاللكػػػػر 

 الناحيػتلم ةىب هاألللػاظ ودعميػا والػيمت لحػرب الصصـػ مػف 
النلاليت، وليس  رضيا اإلمداد هالمعمومات، وىػذا المػوف مػف 

ىػػػػف حػػػػرب أىصػػػػاب  هػػػػرز فيػػػػو  رةىهػػػػاألػػػػواف الحػػػػوار ىػػػػو 
هيػػكؿ واضػػ ، إ  أف القػػروف يعػػرض  تا نلعػػا الميػػاىر و 

صػػةؿ ىػػذه النمػػاذج كيػػؼ وادػػو الػػدىاة إلػػي اهلل فػػع  مػػفلنػػا 
 .الحواركؿ زماف مثؿ ىذا النوع مف 

إلػػػي اهلل أف ي رفعػػػوا ىػػػف  الػػػدىاةفػػػع موقػػػؼ  األصػػػؿ      
 لحػػواراالوالػػائؿ الياهطػػت فػػع الحػػوار ويحػػافظوا ىمػػي إهقػػا  

 -فػػع الػػاحت الدديػػت وىػػدـ ا ن قػػاؿ هػػو إلػػي اليزليػػت، وىػػذا 
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نلالػيًا ىظيمػًا، قػاؿ  عػالي:  مديوداً ي طمب منيـ  -هة يؾ
ـْ  َوا هَذا م وَف َقال وا َسا َخاَطَبه  َه إذا  لكػف ،[اللرقػاف :63]منااْلَجا

ان قؿ الحوار ليصه  الغرض منو الحّط مف قيمت ما يحممو 
فحينيػػػػػا ينػػػػػدب المالػػػػػمـ ألف  هيػػػػػا مػػػػػف مهػػػػػاد  وا الػػػػػ يزا 

يفَ ين صر مف ىدّوه، قاؿ  عػالي:  ـْ اْلَبْغػي   إهَذا َوالَّػذه َأَصػاَبه 
وفَ  ر  ـْ َيْنَتصه  َ [39: اليػورى]، ىػرض لنػا القػروف نمػاذج  وقػد

ىػػػذا األالػػػموب الػػػذي كػػػاف يالػػػ صدمو الػػػدىاة إلػػػي اهلل كػػػردة 
الصصػػـو فػػع الحػػوار هعػػد االػػ نلادىـ لموالػػائؿ  لالػػصريتفعػػؿ 

مػػف ىػػذا األالػػموب  ييػػدفوفميعيػػا قهػػؿ ذلػػؾ، فمىػػدا  اهلل د
إلػػػػػػي  ػػػػػػدمير المػػػػػػ منيف مػػػػػػف الناحيػػػػػػت المعنويػػػػػػت ) حطػػػػػػيـ 

  هػػػػػد مػػػػػف موادي يػػػػػا هصطػػػػػت مثميػػػػػا أو  حينيػػػػػانلالػػػػػي يـ(، 
مػػػا دػػػا   إ أفضػػػؿ منيػػػا، ولعمنػػػا   ندػػػد مثػػػاً  ىمػػػي ذلػػػؾ 

إهْف  َقػػػػاؿَ  :قػػػػاؿ حػػػػيف صػػػػريحًا ىمػػػػي لالػػػػاف الػػػػيدنا نػػػػوح 
وا ومه  َتْسػػَخر  ـْ َكَمػػا َتْسػػَخر  ػػْنك   .[ىػػود: 38]فنَّػػا َفيهنَّػػا َنْسػػَخر  مه
واليمت مف والػائؿ الػدفاع ىػف الػنلس  -هة يؾ- فالالصريت

الناحيػت المعنويػت  مػفين يع هيا األمػر إلػي  حطػيـ الصصػـ 
رىاقو مف ناحيت اللكر، لكف حػاوؿ الهاحػث أف يالػ عرض  وا 

 ممس فييػا ال ػع دارت هػيف األنهيػا  وأقػواميـ يػ الحػوارويات 
أنػػو لػػـ يدػػد، وىػػذا إف  إ مػػا يصػػم  مػػثًة ىمػػي ىػػذا الػػنمط 

الػػػدىاة إلػػػي اهلل أف  جدّؿ ىمػػػي يػػػع  فإنمػػػا يػػػدؿ ىمػػػي حػػػر 
الحػػػوار إلػػػي ىػػػذا الميػػػداف أو يدمهػػػوا حركػػػت  هالػػػاحتزلوا ػينػػػ

فػػع قػػوة األثػػر  ذلػػؾالحػػوار إلػػي ىػػذا األالػػموب، وقػػد يكمػػف 
الػػػموب النلالػػػع الػػػذي يحدثػػػو ىػػػذا األالػػػموب ، وألف ىػػػذا األ

إلػػي  فالداىيػػت ،(45)مػػع أ ػػراض الرالػػالت ظػػاىراً ي نػػافي ولػػو 
اهلل قػػد   يحالػػف االػػ صدامو فمػػو  كلػػؿ الداىيػػت هالقيػػاـ هيػػذا 

هاف اللرؽ هينو وهيف صصمو وكاف ذلؾ أيػؽ  فمرهماالدور، 
أي حّظ مػف  الداىيتىمي النلس، وح ي   يدصؿ فع نلس 

ف حظػػػػوظ الػػػػنلس فػػػػع االػػػػ صداـ ىػػػػذا األالػػػػموب، فقػػػػد يكػػػػو 
فقػػػػػػد لمالػػػػػػنا مػػػػػػف صػػػػػػةؿ  الػػػػػػدافع،ا ن صػػػػػػار لمػػػػػػنلس ىػػػػػػو 

الػػػػػػرّد ىػػػػػػف  ي ػػػػػػوليالػػػػػػذي كػػػػػػاف  ىػػػػػػو النصػػػػػػوص أف اهلل 
المػ منيف إذا قػاـ صصػوميـ هاالػ صداـ الػةح الالػصريت، فقػػد 

يَف َيْجَ م ػوَف َمػَع   9=ي اْلم ْسَتْهزه هيفَ  َكَ*ْيَناؾَ  إهنَّا: قػاؿ  الَّػذه

ػػػوفَ َفَسػػػْوَؼ َيْ مَ  اَخػػػرَ المَّػػػ ه إهَلهنػػػا  ـ  أَنَّػػػَؾ   :=ي م  َوَلَقػػػْد َنْ َمػػػ
يؽ  َصْدر َؾ بهَما   .[الحدر :95-97]َيق ول وفَ َيله

الػػةح الالػػصريت وا الػػ يزا    ػػمثيريصلػػي إذف قػػوة  فػػة      
 َوَلَقػػػدْ مػػف الناحيػػت المعنويػػت وىػػذا مػػػا يظيػػره قولػػو  عػػالي: 

ػػيؽ  َصػػْدر َؾ بهَمػا َيق ول ػػوفَ  ـ  أَنَّػػَؾ َيله فػع  كلػػؿ كمػػا أف  ،َنْ َمػ
 َكَ*ْيَنػػػػػػػػػاؾَ  إهنَّػػػػػػػػػا: الرالػػػػػػػػػوؿالػػػػػػػػػذب ىػػػػػػػػػف  ه ػػػػػػػػػولع  اهلل

ييػػير إلػػي أف ىػػذا األالػػموب يح ػػاج إلػػي  مػػا ،اْلم ْسػػَتْهزه هيفَ 
 .(46)ضصمت وأكهر وىع قوة اهلل  عالي قوة

هعػػػض المػػػواطف  االػػػ عراضلػػػوحظ مػػػف صػػػةؿ  وقػػػد      
ال ػع ظيػر فييػا الػصريت صصػـو الػدىوة مػف أصػػحاهيا أف 

 المَّ   ي كد ىمي أف الرد الي كلؿ اهلل هو  البالغالقروف فع 
. َيْسَتْهزهئ   ـْ إهفَّ المََّ  م ْخػرهٌج  اْسَتْهزه  وا ق ؿْ  ،[الهقػرة: 15].بههه

وفَ  يػدنا َذْرنهػي ،[ال وهت :64]َما َتْحَذر  : [11َوَمػْف َخَمْقػت  َوحه
م     ،[المدثر ْرط وـه  َسَنسه يَف  َوَقاؿَ  .[القمػـ :16] َعَم  اْلخ  الَّذه

وا َ  َتْسػػَم  وا لهَهػػَذا اْلق ػػْرافه  ـْ َتْغمهب ػػوفَ  َواْلَغػػْواَكَ*ػػر   فهيػػ ه َلَ مَّك ػػ
وا   :6ي يَف َكَ*ر  يَقفَّ الَّذه ـْ َأْسَوَأ  َعَذابناَفَمن ذه َينَّه  يدنا َوَلَنْجزه َشده

 .[فصمت :26-27] الَّذهي َكان وا َيْ َمم وفَ 
 عػػػالي أنيػػػـ إذا رأوا  إلػػػي اهلل الػػػدىاةالمطمػػػوب مػػػف       

أف الحػػػػػوار والصطػػػػػاب مػػػػػع أىػػػػػدائيـ ان قػػػػػؿ إلػػػػػي الػػػػػاحت 
ه،يػػػات اهلل، فإنػػػو ىمػػػي المػػػ مف أف ييدػػػر ىػػػذه  ا الػػػ يزا 

ـْ فهػي اْلكهتَػابه َأْف  َوَقػدْ  المدالس ويصػرج منيػا: َؿ َعَمػْيك  َنػزَّ
ـْ اَياته المَّ ه ي ْكَ*ػر  بهَهػا َوي ْسػَتْهَزأ  بهَهػا َفػَا  إهَذا ْ ت   َتْق  ػد واَسمه

ـْ إهذنا  ْيػػػػػره ه إهنَّك ػػػػػ ََ يث   ػػػػػوا فهػػػػػي َحػػػػػده ـْ َحتَّػػػػػ  َيخ ول  َمَ ه ػػػػػ
ْـ  ػػػػػػْثم ه  يَف  َرَأْيػػػػػػتَ  َوا هَذا:  وقػػػػػػاؿ .[النالػػػػػػا : 140]..مه الَّػػػػػػذه

ػوا  ـْ َحتَّػ  َيخ ول  ػوَف فهػي اَياتهَنػا َفػَثْعرهْض َعػْنه   فهػػيَيخ ول 
ْيػػره ه.. ََ يث   ذا ،[األنعػػاـ :68]َحػػده الػػّر  كػػاف فػػع ىػػذا مػػف وا 

فإنػػػو يكمػػػف فػػػع قػػػوة األثػػػر النلالػػػع ليػػػذا األالػػػموب ىمػػػي 
اهلل  عػػػػالي وأ هػػػػاىيـ، وقػػػػد كػػػػاف النيػػػػع ىػػػػف  إلػػػػيالػػػػدىاة 

 مػػف المدػػالسحضػػور ىػػذه المدػػالس ح ػػي   يكػػوف ليػػذه 
أثػػر نلالػػع ىمػػي الػػدىاة إلػػي اهلل  عػػالي فيػػمف المػػ منيف: 

وا َوا هَذا وا كهَرامنا َمرع  .[اللرقاف :72]بهالمَّْغوه َمرع
ىػػػػػػدائع مصػػػػػػوغ هػػػػػػروح  أالػػػػػػموباألالػػػػػػموب إذف  ىػػػػػػذا      
يالػػ صدمو فػػع العػػادة إ  مػػف كػػاف هيػػده زمػػاـ  و  ،(47)اللكاىػػت
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وفػػع قػػص  الحػػوار،الموقػػؼ وييػػعر همنػػو األقػػوى فػػع طػػرؼ 
القػػروف ىمينػػا مػػف أصهػػار ىػػ    مػػا ييػػير إلػػي مػػدى الالػػصافت 

أىدا  الرالالت، حيػث لـػ يدػدوا دواهػًا  يػره،  هياصؼ  ال ع ا
الػػذي ي صػػؼ هػػو  والمكػػرإف فيػػو إيػػارة إلػػي مػػدى الػػدىا   ثػـػ

 الكلار فع مواديت الدىاة إلي اهلل.
صػّور لنػا القػروف الكػريـ فػع  يػر موضػع أثػر  وقد       

األالموب مف الناحيػت المعنويػت ىمػي النلػوس، وحػدثنا  ىذا
الحػوار، فيػو الالػةح  فػعىف أنو كمهرز أالػمحت الكػافريف 

بهر س ػؿ   اْست ْهزهئَ  َوَلَقدْ  ؿ دميعًا:المي رؾ فع مقاومت الرال
ـْ َمػػػا  ػػػْنه  وا مه ر  يَف َسػػػخه ػػػْف َقْبمهػػػَؾ َفَحػػػاَؽ بهالَّػػػذه بهػػػ ه  َكػػػان وامه

 َوا هَذا:  ىػف الػيدنا محمػد وقاؿ ،[األنعػاـ: 10]َيْسَتْهزه  وف
وا إهْف  يَف َكَ*ر  ػذ وَنؾَ َراَؾ الَّذه ََػَذا الَّػذهي َيػْذك ر   َيتَّخه ونا َأ َ ػز  إه َّ 

ـْ  َ ػػػ ـْ َو ْكره الهَهػػػَتك  وفَ  بهػػػذه ـْ َكػػػافهر  َ ػػػ  ،[األنهيػػػا : 36]الػػػرَّْحَمفه 
ََػَذا الَّػذهي  إهفْ َرَأْوَؾ  َوا هَذاأيضًا:  وقاؿ ونا َأ َ ز  ذ وَنَؾ إه َّ  َيتَّخه

ْبػػػػَت  َبػػػػؿْ :  وقػػػػاؿ ،[اللرقػػػػاف :41]َبَ ػػػػَث المَّػػػػ   َرس ػػػػو ن  َعجه
وفَ  ف القروف كثيرًا ما أ نمحظ وليذا ،[الصافات :12]َوَيْسَخر 

يعرض لنا مػف ميػاىد وأحػواؿ الكػافريف يػـو القيامػت ال ػع 
إلػػػػػػي الالػػػػػػصريت مػػػػػػنيـ وا الػػػػػػ يزا  هيػػػػػػـ كميػػػػػػاىد   ػػػػػػدىوا

لقائيػػػػا فػػػع   َأْلػػػػَمْمت ـْ  َأَأْنػػػػت ـْ  النػػػػارمصاطهػػػت معهػػػػودا يـ وا 
ـْ َلمعوا السَّبهيؿَ   َ ـْ  ََك َ أه َأ َبادهي  َكاَف  َلوْ  ،[اللرقاف :17]عه

ََػا َوك ػِؿ فهيَهػا ََك َ   ، [األنهيػا : 99]َخالهػد وفَ أه الهَه ن َما َوَرد و
وفَ  َفك ْبكهب ػػػػوا ـْ َواْلَغػػػػػاو  َ ػػػػ ن ػػػػود  إهْبمهػػػػػيَس   8=ي فهيَهػػػػػا  َوج 

ػْف  إهفَّ  ،[اليػعرا  :94- 95]َأْجَم  وفَ  يَف َأْجَرم وا َكػان وا مه الَّذه
يفَ  ػ* اَمن وا َيْلَحك وفَ  الَّذه وا بههه وفَ ـْ َوا هَذا َمػرع َوا هَذا  *َيَتَغػاَمز 

ـْ انَقَمب ػػوا  ػػ َْمههه ػػيفَ انَقَمب ػػوا إهَلػػ  َأ ـْ َقػػال وا إهفَّ * َفكههه َ ػػ َوا هَذا َرَأْو
ػػم واَوَمػػا * ََػػك َ أه َلَلػػالعوفَ  يفَ  أ ْرسه ـْ َحػػافهظه َفػػاْلَيْوـَ * َعَمػػْيهه

ػػػْف  يَف اَمن ػػػوا مه  ،[المطللػػػيف: 29-34]َيْلػػػَحك وفَ  اْلك *َّػػػاره الَّػػذه
الميػػػػػاىد و يرىػػػػػا كثيػػػػػر  حػػػػػدثنا ىػػػػػف حػػػػػاليـ يػػػػػـو  فيػػػػػذه

 القيامت.
اهلل هػػػػدً  مػػػػف أالػػػػموب  إلػػػػي تيالػػػػ صدـ الداىيػػػػ وقػػػػد      

الالػػصريت المدػػرد أالػػموب المعػػاريض لهيػػاف هطػػةف مػػا ىػػـ 
 فع نيايت األمر يدىو إلي الالػصريت مػف حػاليـ وىوىميو 

الػػملوه  حػػيف لقومػو كمػا يظيػػر ذلػؾ مػػف قػوؿ إهػػراىيـ  –

 َََذا به لهَهتهَنػا َيػا َفَ ْمتَ َأَأْنَت  َقال وا -اميـىمف حطـ أصن
ـ   ي َه ـْ *  إهْبػػَرا  َ ـْ إهْف َكػػان وا  ََػػَذاَقػػاَؿ َبػػْؿ َفَ َمػػ   َكبهيػػر   َ َفاْسػػَثل و
ق ػػوفَ  كيػػؼ أف الػػيدنا إهػػراىيـ  نمحػػظ ،[األنهيػػا : 62-63]َينطه

 أضػػحوكت ليكيػػؼ ىػػف زيػػؼ  مػػنيـأف يدعػػؿ  االػػ طاع
 ىقيد يـ.
إلػػي  فالػػديف قػػد يمدػػمو  أىػػدا نيػػير إلػػي أف  أف هقػػي      

يدػػػب  فحينيػػا، وال مويػػوهاألللػػػاظ"  ال ةىػػبىػػذا األالػػموب "
ىمػػػي المحػػػػاور المالػػػػمـ أف ين قػػػػؿ هيػػػػ    إلػػػػي الدديػػػػت فػػػػع 

 الػػػػذيو  هػػػيف الػػػػيدنا إهػػػراىيـ  دارالحػػػوار، ومػػػػف ذلػػػؾ مػػػػا 
 :[258أََنػا أ ْحيهػي َوأ مهيػت   َقػاؿَ حادو فع رهو حيف قػاؿ لػو: 

أنو ييػدؼ إلػي الالػذادت والالػصريت وال مويػو،  فواض  ،[الهقػرة
الموقػػؼ فنايػػئت ىػػف  ىػػذاىػػذا أمػػاـ الػػرأي العػػاـ، أمػػا حقيقػػت 

دهرو ػػػو وطغيانػػػو و ماديػػػو فػػػع إزىػػػاؽ األرواح، فمثػػػؿ ىػػػذا 
ىمػػي نلالػػي يـ الالػػاذدت ال ػػع    ممػػؾ الػػدليؿ  يػػدؿّ الموقػػؼ 

كيػؼ أف الػيدنا  لػوحظقوي الحدت ل وادو هو الحػؽ، ولػذلؾ 
راىيـ  نهو ليذا الممحظ النلالع واال طاع أف ين قؿ هو إلػي إه

الواضػحت ال ػع    صلػي ىمػي أحػد فكػاف أف ىّطػػؿ  األمػور
 صط و ال مويييت.

القػػػػروف  ىػػػػرضنمػػػػاذج  ظيػػػر أ ػػػػراض الحػػػوار،  :سػػػاب ان 
الكريـ نماذج م نوىت قامت ىمي الحوار وكاف كػؿ مقطػع 

ة  ػػرض نلالػػع إضػػافت إلػػي اللكػػر  إهػػرازمنيػػا ييػػدؼ إلػػي 
 ىػػػذهالرئيالػػػيت ال ػػػع الػػػيقت ألدميػػػا الحادثػػػت، ونظػػػرًا لكثػػػرة 

يك لي هاإليارة إلػي هعػض  حاطت هياالنماذج وصعوهت اإل
مػػػف الوديػػػت  الحػػػوارأ ػػػراض  هعػػػض هػػػرزال ػػػع  مثمػػػت األ

 .(48)النلاليت
ىنصػػػػرًا مػػػف ىناصػػػػر هنػػػػا   هاى هػػػػاره -إذف – الحػػػوار      

لس والمػرح، القصت القرونيت لو دور كهير فػع ال ػمثير ىمػي الػن
والالػرور  لصوؼ واللػزع، و ػارة ميػاىر الغهطػتو ارة مياىر ا

والغضب، و ارة ميػاىر الرحمػت  الحنؽواللرح، و ارة مياىر 
، وكػػػؿ لػػوف مػػػف ىػػػذه واليػػلقت، وميػػػاىر القمػػؽ وا ضػػػطراب

المياىر يح اج إلي هالػط أكثػر لنقػؼ ىمػي مزيػد مػف أالػرار 
حػػث  ق ضػػع الحػػوار مػػف الوديػػت النلالػػيت، لكػػف م طمهػػات اله
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ا ك لا  هما  قػّدـ أمػة فػع أف ي هعػو دراالػت ملصػمت هػإذف اهلل 
  عالي.

 ،واخر دعوانا أف الحمد هلل رب ال الميف

 ًفائج الثحأل

 وصػػػػػػمت الدراالػػػػػػت إلػػػػػػي مدموىػػػػػػت مػػػػػػف الحقػػػػػػػائؽ       
والن ائج، منيا مػا قػد  ػـ هيانػو فػع ثنايػا الهحػث، ومنيػا مػا 

 يمكف إدمالو فع الن ائج اآل يت:
 ال ع اال صدميا األالاليب نوع الدراالت ىمي  أكدت (1

 والقروف الكريـ فع ىػرض مػادة الحػوار والكيػؼ ىنػ 
مػػا هػػيف الطػػوؿ والقصػػر واليػػدة والمػػيف، وضػػاهط كػػؿ 

 .ىذا مق ضي الحاؿ

هينػػت الدراالػػت أف حضػػور الحػػوار إلػػي الػػاحت الػػنص  (2
القرونػػع كػػاف م ميػػيا مػػع المراحػػؿ الدىويػػت ال ػػع مػػر 

لػوحظ ودػود اصػ ةؼ فػػع  هيػا أصػحاب الػدىوة، وقػػد
 الحوار القرونع ما هيف المكع والمدنع.

أالػػػموب الرالػػػؿ فػػػع  هػػيفاللػػػرؽ كيػػلت الدراالػػػت ىػػػف  (3
 وأالموب الكلار فع الردّ  الحوار

أكدت الدراالت يموليت الحػوار القرونػع لدميػع نػواحع  (4
 الحياة ودميع فئات المد مع.

هينػػػت الدراالػػػت أف كثػػػرة ورود أالػػػموب ا الػػػ لياـ فػػػع  (5
ليؿ ىمي كوف ىذا الديف ليس  مقينا، كما أف القروف د

كثػػػػػرة ورود للػػػػػظ القػػػػػوؿ دليػػػػػؿ ىمػػػػػي اى مػػػػػاـ القػػػػػروف 
 هموضوع الحوار.

أوضػػػحت الدراالػػػت أف ثهػػػات يصصػػػيات الم حػػػاوريف  (6
الذيف قػص ىمينػا القػروف هعػض حػديثيـ ي كػد واقعيػت 

 اليصوص القرونيت.

هينت الدراالت أف ه رة الحوار فع القروف   ركػز حػوؿ  (7
 لرالالت وموضوىا يا الكهرى.قضايا ا

أوضػػػػػحت الدراالػػػػػت أف الحػػػػػوار فػػػػػع القػػػػػروف ألحػػػػػداث  (8
 من قاة وليس نقة لكؿ ما يدري، وىو ىيف الهة ت.

فػػػع ال ػػػمثير ىمػػػي الػػػنلس الحػػػوار ور هينػػػت الدراالػػػت د (9
ثارة المياىر واألحااليس اإلنالانيت ، وكػوف الحػوار وا 

 القرونع مادة  نيت لكيؼ ذلؾ.

 محمد وىمي ولو أدمعيف. وصمي اهلل ىمي اليدنا  

 قائوة الوشاجع

إرشاد ال قػؿ أهو الالعود، محمد هف محمد العمػادي،  (1
، هيػروت، دار إحيػا  الكػريـ السميـ إل  مزايا القػراف
 ال راث العرهع)د.ت(.

 أهو حيػاف األندلالػع، محمػد هػف يوالػؼ هػف ىمػع هػف  (2
،هيػػروت البحػػر المحػػيط، ،2ط  ،دار اللكػػر، يوالػػؼ 
 . ـ1978 

يػػػػياب الػػػػديف أهػػػػو اللضػػػػؿ محمػػػػود هػػػػػف اآللوالػػػػع،  (3
روح الم ػػػاني فػػػي ت*سػػػير القػػػراف ال ظػػػيـ  ،يػػػكري
 .، دار إحيا  ال راث العرهع، هيروتالمثاني والسبع

اهػػػف األثيػػػر، أهػػػو اللػػػ   ضػػػيا  الػػػديف نصػػػر اهلل هػػػف  (4
المك هػت  المثؿ السا ر بيف الكاتػب والشػاعر،محمد، 

 ـ. 1995العصريت، هيروت، لهناف، 
د هػػف ىهػػد الحمػػيـ هػػف  يميػػت الحرانػػع أحمػػاهػػف  يميػػت،  (5

، المطهعػػػػػػت الالػػػػػػمليت، 1، جالنبػػػػػػوات، أهػػػػػػو العهػػػػػػاس
 .ى1386القاىرة، 

تحريػر الم نػ  السػديد ، اهف ىايور، محمد الطاىر (6
 وتنػػوير ال قػػؿ الجديػػد مػػف ت*سػػير الكتػػاب المجيػػد،

 .ـ1984  ونس، الدار ال وناليت لمنير، د.ط.
هػػػف ، أهػػػو اللضػػػؿ دػػػةؿ الػػػديف محمػػػد منظػػػور اهػػػف (7

، دار صػػػادر، هيػػػروت، لهنػػػاف  ،ال ػػػرب لسػػػاف مكػػػـر
 . )د.ت(

دراس  نصي  يأدبي   فػي انظر الطراونت، الػميماف،،  (8
 ـ. 1992،  1، طالقص  القراني 

الجػامع  ، الهصاري، أهو ىهد اهلل محمد هف إالػماىيؿ (9
، الرسػػػوؿ الصػػحيح المسػػػند المتصػػػؿ مػػػف أحاديػػػث

  .ـ1987، دار اهف كثير، هيروت، 3ط
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دار  .د. ط مػػف باَػػ  القػػراف، ،أحمػػد هػػدوي، أحمػػد (10
 ـ1978اللدالت، نيضت مصر لمطهاىت والنير، 

،  الت ري*ػػػاتالدردػػػانع، ىمػػػع هػػػف محمػػػد هػػػف ىمػػػع،  (11
 (. ى1405دار الك اب العرهع، هيروت، لهناف، )

 ، 2، ط أسموب المحاورة في القراف الكريـ ،حلنع (12

  ،ـ1985، القاىرة الييئت العامت المصريت لمك ب، 
 القػػرافالسػػاخر فػػي  التصػػوير ىهػػد الحمػػيـ، ،حلنػػع (13

 ـ.1985، الييئت العامت المصريت، القاىرة، الكريـ
 يػراني فػالقصص القـ، ػالصطيب، ىهد الكري  (14

 )د.ت(. دار المعرفت ،، هيروتمنطوق  وم*هوم  

 األصليانع، أهػو القاالػـ الحالػيف هػف محمػد، الرا ب (15
  رفت،ػدار المع ،رافػريب القػفي َ رداتػالم* 

 . ـ2001هيروت، لهناف،  
مجمػ   ،حوار موس  وال بد الصالح ،الرفاىع، قاالـ (16

 ، ـ1987، ، لهنػػػػػػاف16، س8ع ،ااسػػػػػػامي ال*كػػػػػػر
 . وما هعدىا 85ص

، الشخصػػػي ورسػػػـ  الحػػػوار ،، ىهػػػد المرضػػػعزكريػػػا (17
  ـ.1997مك هت زىرا  اليرؽ، د.ط، القاىرة، 

أهػػػو القاالػػػـ دػػػار اهلل محمػػػود هػػػف ىمػػػر ، الزمصيػػػري (18
، القػاىرة: ك ػاب اليػعب ،الباَػ  أساس ،مػدهف أحا

 .ـ1960
دار ، 1ط  ،الت بيػػػػػر القرانػػػػػي ،الالػػػػػامرائع، فاضػػػػػؿ (19

 .ـ1988ىماف،  ،ىّمار
، ااتقػاف فػي عمػـو القػراف، الاليوطع، دػةؿ الػديف (20

 .ـ1973، المك هت الثقافيت، هيروتط.، د. 
الم جػػـ الم*هػػرس ألل*ػػاظ ىهػػد الهػػاقع، محمػػد فػػ اد،  (21

 ـ.2001الحديث، القاىرة،  ، دارالقراف الكريـ

القصػػػ  فػػػي معػػػالـ  ، ،محمػػد صيػػػر محمػػود العػػدوي، (22
 .ـ1988، مصر العدوي،دار  ،1ط  ،القراف

 ،الكػريـالحوار في القراف  ،اهلل، محمد حالػيف فضؿ (23
 ـ.1987، هيروت دار ال عارؼ،، 5ط 

 .القراففي عموـ  مباحثالقطاف، مناع:   68

دار ، 11، ط فػػػػػػي ظػػػػػػاؿ القػػػػػػرافقطػػػػػػب، الػػػػػػيد،  (25
 .ـ1985ة، القاىر  روؽ،الي

فػػي  ن*سػػي  لمحػػات ، ىهػػد الحميػػد محمػػد،اليايػػمع (26
، 2وة الحػػؽ، سإصػػدارات مدمػػت دىػػالقػػراف الكػػريـ، 

 .ى1402، الرهاط، صلر/11ع

 الوقاالت

27)  : مجمػػ  ، حػػوار موسػػ  وال بػػد الصػػالحالرفػػاىع، قاالػـػ
 .ـ1987 ،، لهناف16، س 8ع  ،ااسامي ال*كر

مجمػػػ  روف، الالػػػادة، مصػػػطلي: أدب الحػػػوار فػػػع القػػػ (28
 .44، ع النبث

المقر  اإلدريالع أهو زيد، مػنيج الحػوار فػع القػروف،  (29
 ـ.2001 /ى1421 ،6، س11، عمجم  الرشاد

، العنػػػػػػػواف ال ػػػػػػػالع: لغػػػػػػػ  الحػػػػػػػوارى ػػػػػػػاؼ الػػػػػػػروح،  (30
http://www.marsfind.com 

 الِْاهش:

                                                 
 ، أهػػو اللضػػؿ دػػةؿ الػػديف محمػػد هػػف مكػػـر ،منظػػور اهػػف (1)

، دار صػادر، هيػروت، لهنػاف، )د.ت( 4ج ،ال ػرب فلسا
أهػػػػػو القاالػػػػػـ دػػػػػار اهلل ، . وانظػػػػػر: الزمصيػػػػػري219ص

ك ػػػاب  ،الباَػػػ  أسػػػاس، محمػػػود هػػػف ىمػػػر هػػػف أحمػػػد
 .205ص ،1960، القاىرة اليعب،

 األصػػػػليانع، أهػػػػو القاالػػػػـ الحالػػػػيف هػػػػف محمػػػػد،. الرا ػػػػب (2)
دار المعرفػػػت، هيػػػروت،  ،فػػػي َريػػػب القػػػراف الم*ػػػردات

 .142ص  ،2001 لهناف،
 .97، ص الم*رداتالرا ب،  (3)
لغػػ  الحػػوار، أصػػذت ال قالػػيمات فقػػط مػػف المقالػػت ال اليػػت:  (4)

 ، ىمي العنواف ال الع: لهتاؼ الروح
http://www.marsfind.com . 

إرشػػاد  أهػػو الالػػعود، محمػػد هػػف محمػػد العمػػادي، )د.ت(، (5)
، هيػػروت، دار لسػػميـ إلػػ  مزايػػا القػػراف الكػػريـ ال قػػؿ ا

 .8/50إحيا  ال راث العرهع، 
 لممزيد: انظر العنواف ال الع:  (6)

http://www.marsfind.com 

http://www.marsfind.com/
http://www.marsfind.com/
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، ك ػػػػاب األحكػػػػاـ: هػػػػاب أخرجػػػػ  البخػػػػاري فػػػػي صػػػػحيح  (7)
الهصػػػػػػاري، أهػػػػػػو  (. انظػػػػػػر:7275(، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )34)

لمسػػند الجػػامع الصػػحيح ا ،ىهػػداهلل محمػػد هػػف إالػػماىيؿ
، 3، دار اهػػف كثيػػػر، ط المتصػػؿ مػػف أحاديػػث الرسػػوؿ

 .ـ1987 ،هيروت
، دار الت ري*ػػػاتالدردػػػانع، ىمػػػع هػػػف محمػػػد هػػػف ىمػػػع،  (8)

 ،1، ج ى1405 اف،ػاب العرهػػػػػػػػػع، هيػػػػػػػػػروت، لهنػػػػػػػػػػالك ػػػػػػػػػ
 .200ص

اهػف األثيػػر، أهػػو اللػػ   ضػػيا  الػػديف نصػػر اهلل هػػف محمػػد،  (9)
ت العصػريت، المك هػالمثؿ السا ر بػيف الكاتػب والشػاعر، 

 .52، ص2ـ، ج1995هيروت، لهناف، 
 سػػػورة، ومثميػػػا مػػػا ورد فػػػع 42 اآليػػػت سػػػورة الشػػػ راأ، (10)

األىػػػػػراؼ،  سػػػػػورةاألىػػػػػراؼ لكػػػػػف دوف ورود للػػػػػظ إذا، 
 .114 -113اآلي اف 

 ، دار نيضت مف باَ  القراف ، هدوي، أحمد أحمد (11)
، ـ1978اللدالػػػػػػػت،  مصػػػػػػػر لمطهاىػػػػػػػت والنيػػػػػػػر، د. ط،

 .143ص
تحريػػر الم نػػ  السػػديد  ، ف ىايػػور، محمػػد الطػػاىراهػػ( 12)

، الػدار وتنوير ال قؿ الجديد مػف ت*سػير الكتػاب المجيػد
، 7، جـ1984 د. ط،  ػػػػػػػػػػػػػػونس، ال ونالػػػػػػػػػػػػػػيت لمنيػػػػػػػػػػػػػػر،

 .1610ص
أهػػػو حيػػػاف األندلالػػػع، محمػػػد هػػػف يوالػػػؼ هػػػف ىمػػػع هػػػف  (13)

 ،هيػػػػروت،  دار اللكػػػػر، 2، ط البحػػػػر المحػػػػيط ،يوالػػػػؼ
 .9، صـ1978

، مػػػف أسػػػرار حػػػروؼ ال طػػػؼالصضػػػري: انظػػػر لممزيػػػد  (14)
 .168ص

َهػارناثـ  كما فع اآليات ال اليت: (15) ـْ جه َـّ   >ي إهَني َدَعْوت ه  ث ػ
ـْ إهْسػَرارنا ـْ َوَأْسَرْرت  َله  اآليػت  ،نػوح الػورة ،إهَني َأْعَمنت  َله 

8- 9. ونهػي ر  ـْ ث َـّ كهيد ونهي َفَا ت نظه  ،ق ْؿ اْدع وا ش َرَكاَأك 
ـْ . 195 ىراؼ، اآليػتاأل الورة ـْ َوش ػَرَكاَأك  َفَثْجمه  وا َأْمَرك 

ػػػػوا إهَلػػػػيَّ َوَ   َـّ اْقل  ػػػػ ن ث ػػػػ َ مَّ ـْ  ـْ َعَمػػػػْيك  َـّ َ  َيك ػػػػْف َأْمػػػػر ك  ث ػػػػ
وفه  ر   .71يونس، اآليت  سورة، ت ْنظه

 .487ص المدخؿ إل  الت*سير،دعراهت:  (16)
 ،ردار ىّمػػا ،1ط الت بيػػر القرانػػي، ،الالػػامرائع، فاضػػؿ (17)

 .151، صـ1988 ىماف

 

الم جػػػػـ الم*هػػػػرس  انظػػػػر: ىهػػػػد الهػػػػاقع، محمػػػػد فػػػػ اد، (18)
ـ،  2001، دار الحػػديث، القػػاىرة، ألل*ػػاظ القػػراف الكػػريـ

 .677-662ص

القصػػص القرانػػي  ـ،الصطيػػب، ىهػػد الكػػري لممزيػػد انظػػر (19)
)د.ت(،  ،، دار المعرفػػت، هيػػروتفػػي منطوقػػ  وم*هومػػ 

 .130ص

 .1577، ص7، جالتنويرالتحرير و اهف ىايور،  (20)
 ،اآللوالػػع، يػػياب الػػديف أهػػو اللضػػؿ محمػػود هػػف يػػكري (21)

 روح الم اني في ت*سير القػراف ال ظػيـ والسػبع المثػاني،
 .72، ص19، جدار إحيا  ال راث العرهع، هيروت

منيػػػا صاصػػػت مثؿ:)الػػػذي، المػػػذاف المػػػذف، الػػػذيف، ال ػػػع،  (22)
لػػػي( ومنيػػػا الم ػػػاف الم ػػػيف، الة ػػػع، المػػػوا ع، الةئػػػع، األ
 مي ركت: ) َمف، ما، ذا، أي، ذو، ذي، اؿ(.

   ػ: مجم دػلممزيد انظر المقر  اإلدريالع، أهو زي (23)
 منهج الحوار في القراف. ،11، ع الرشاد

ػا ، و[: وؿ ىمراف144] َوَما ُمَحمٌَّد ِإ َّ َراُلوٌؿ..ىع  (24) مَّ
.. ـْ ػػف رَِّدػػاِلُك ػػٌد َأَهػػا َأَحػػٍد مِّ ، و [: األحػػزاب40] َكػػاَف ُمَحمَّ

..ػػػٍد َؿ َىَمػػي ُمَحمَّ ػػػٌد ، و[: محمػػػد2] َووَمُنػػوا ِهَمػػػا ُنػػػزِّ م َحمَّ
اُلوُؿ المَِّو..  .[ال*تح سورة: 29] رَّ

(25) .. ْنَيػػػػػػا َوَطػػػػػػًرا َزوَّْدَناَكَيػػػػػػا ػػػػػػا َقَضػػػػػػي َزْيػػػػػػٌد مِّ :  [37َفَممَّ
 .[األحزاب

ااتقػػػػاف فػػػػي عمػػػػـو  ،الالػػػػيوطع، دػػػػةؿ الػػػػديفانظػػػػر  (26)
، ـ(1973، )المك هػػػػػت الثقافيػػػػػت، هيػػػػػروت . ط،د ،القػػػػػراف

 .89، ص1ج
 .6، ص مجم  الرشاداإلدريالع،  (27)

، ااتقػػػاف فػػػي عمػػػـو القػػػراف الالػػػيوطع: لممزيػػػد انظػػػر: (28)
 .68، ص1ج

 سػػورةو المػػدثر سػػورةو ال*اتحػػ  سػػورةممػػا نػػزؿ أو  ) (29)
(، و  مكػػاف لمحػػوار فييػػا كمػػا ىػػو المزمػػؿ سػػورةو ال مػػؽ

 واض . 
دراسػ  نصػي  يأدبيػ   انظر الطراونػت، الػميماف،  لممزيد  (30)

ومػػػػػػا  169ـ، ص1،1992، ط فػػػػػي القصػػػػػ  القرانيػػػػػ 
 هعدىا. 

ط  الكريـ،الحوار في القراف  ،اهلل، محمد حاليف فضؿ  (31)
 المقدمت. ،ـ1987، هيروت ، دار ال عارؼ،5



 عثذهللا الجيْسي ............................. (خصائصَ اإلعجاصية ّأسشاسٍ الٌفسية)أسلْب الحْاس في القشآى الكشين 

 / ُ  1427،  (2العذد )                                                            الوجلة األسدًية في الذساسات اإلسالهية

  م 2006
134 

 

  ػػػـ الردػػػوعال ػػػع  المصػػػادرإلػػػي هعػػػض  ةر ايػػػ دػػػدر اإل  (32)
إف هعضيا لـ ي ـ ا ق هػاس إلييا فع ىذا المهحث، حيث 

لكف أفاد الهاحث منيا، فاق ضت اإليػارة،  منيا،المهاير 
أسػػػموب  ،حلنػػػعالميػػػار إليػػػو:   يػػػرمػػػف ىػػػذه المرادػػػع 

، الييئػػػػػت العامػػػػػت 2ط  المحػػػػػاورة فػػػػػي القػػػػػراف الكػػػػػريـ،
 الحػػػػوار ،زكريػػػػا و ،ـ1985 ،القػػػػاىرة المصػػػػريت لمك ػػػػب،

ل بػد حوار موس  وا ،. والرفاىع، قاالـالشخصي ورسـ 
، 8ع  ،ـ1987 ،لهناف ،ااسامي ال*كرمجم  ، الصالح

في  مباحث ،القطاف، منػاع و وماهعدىا، 85، ص16س
ومػػا  135، ص2ج ،ااتقػػافوالالػػيوطع:  ،القػػرافعمػػـو 
 هعدىا. 

، . وحلنػػػػعالمقدمػػػػت ،فػػػػي القػػػػراف الحػػػػوار ،اهلل فضػػػػؿ  (33)
 وما هعدىا, 50ص ،المحاورة أسموب

 .51ص ،المحاورة أسموب ،حلنع (34)
 .55ص ،المحاورة أسموب: حلنع (35)
قػوؿ قػـو يػعيب لػو  ومثميػا، 153، اآليت الش راأ سورة (36)

 .185فع الالورة نلاليا، اآليت 
 دار اليػروؽ، ،11، ط فػي ظػاؿ القػرافقطب، الػيد،   (37)

 .1505، ص3ج ،ـ1985 ة،القاىر 
 . الظاؿقطب،  (38)
 أسػػػموب، وحلنػػػع: 56ص  ،الحػػػوار، انظػػػر فضػػػؿ اهلل (39)

 وما هعدىا. 55ص  ،المحاورة
 ه صرؼ. 185ص ،الحوارانظر: فضؿ اهلل:  لممزيد (40)
 .70 ص ،الحوار ،اهلل فضؿ (41)
 .228ص  ،الحوار ،انظر: فضؿ اهلل لممزيد (42)
م وَسػ  َفَقَلػ   َفػَوَكَز   يليػـ مػف النصػوص اآل يػت:  كما (43)

يػػ َوَأَخػػذَ  ،15، اآليػػت القصػػص سػػورة َعَمْيػػ   ه بهػػَرْأسه َأخه
رع     .150، اآليت األعراؼ سورة ..إهَلْي ه َيج 

 .278ص  ،القرافالحوار في  ،اهلل فضؿ (44)
ػذ َنا  َقػال وا:  لموالػيفػع مقولػت هنػع إالػرائيؿ  لعؿ (45) َأَتتَّخه

ونا ما ييير إلػي االػ هعاد صػروج ىػذا األالػموب منػو،  ،َ ز 
ووصػػػػػػؼ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف صػػػػػػلات  ىمػػػػػػييـكمػػػػػػا أف فػػػػػػع رده 
ػْف  َقػاؿَ  ىػذا: الداىميف ما ي كػد َأع ػوذ  بهالمَّػ ه َأْف َأك ػوَف مه

مهيفَ  َه  . 67، اآليت البقرة سورة ،اْلَجا
 .33ص ،الكريـ القرافالساخر في  التصوير ،حلنع (46)

 

محمػػػد  العػػػدوي،، و 15 ص ،المحػػػاورة أسػػػموب: حلنػػػع (47)
دار  ،1ط  ،م ػػػالـ القصػػػ  فػػػي القػػػراف ، صيػػػر محمػػػود

 .73ص  ،ـ1988 ،مصر العدوي،
القصص:  سورةفع  قاروف قصتالحوار الوارد فع ثنايا  (48)

 هػػرز إضػػافت إلػػي اللكػػرة الرئيالػػيت فكػػرة الضػػعؼ النلالػػع 
الماديت ومػدى الػطوة المػادة ىمػي الػنلس،  المغرياتأماـ 

ال ع دهمػت  اليريرةإضافت إلي ظيور أنماط مف الغرائز 
 ت ػىمييا النلس اإلنالاني

 ع..مثؿ: اللرح والزىو والغرور وال عال 
يكيػؼ ىػف : الكيؼ سورةالصضر فع  مع  موالي حوار -

مػػدى قػػدرة اإلنالػػاف ىمػػي ضػػهط الػػنلس واالػػ يعاب مػػا لػػـ 
  ق نع هو النلس.

هػػرز مالػػملت ي ػػافر:  سػػورةوؿ فرىػػوف فػػع  مػػ مف حػػوار -
نمػا  الصػوؼك ماف اإليماف الػذي   يكػوف ىمػي أالػاس  وا 

هقػػػا  روح  مػػػف هػػػاب الحػػػرص ىمػػػي االػػػ مراريت الحػػػوار وا 
 الدىوة.

اال الػػػةـ ىنػػػواف الكيػػػؼ:  سػػػورةالدن ػػػيف فػػػع  صػػػاحب قصػػػت  -
 .المال قهؿالنلس أماـ المغريات وال عامع ىف ال لكير فع 

القمػػػػـ:  هػػػػرز مػػػػدى  سػػػػورةالدنػػػػت فػػػػع  أصػػػػحاب قصػػػػت -
 اإلنالػػػانيتاألنانيػػػت واليػػػ  المػػػذيف دهمػػػت ىمييمػػػا الػػػنلس 

والحرص ىمي دمع المػاؿ، ثػـ مػدى الػطوة الػنلس ىمػي 
 .نلوذ مركزا الغير ىندما يصه  لي

والمالػػػ كهريف وى ػػػاهيـ فػػػع أكثػػػر مػػػف  الضػػػعلا  مواقػػػؼ -
ميػػػػاىر اليػػػػروب مػػػػف المالػػػػ وليت،   صػػػػّور: 48موضػػػػع

 ميػػاىرو هػػرز ميػػاىر الحالػػرة والنػػدـ واليػػمس كمػػا  هػػرز 
 اإلنالاف ىند مواديت المال وليت.

: 48 فع مػديف الصال اهن ع الردؿ  مع  موالي موقؼ  - 
لػػذي دهمػػت ىميػػو الطهيعػػع ا الحيػػا حيػػث  هػػرز ميػػاىر 

 المرأة ومياىر اإلىداب اللطري.
ميػػاىر الحالػػد والحقػػد مػػف الػػذي يهػػرز ودـ:  اهنػػع موقػػؼ   -

 مواديػتطوىت لو نلالػو ق ػؿ أصيػو، أو مهػدأ العنػؼ فػع 
ىػذه القصػت   مثػؿ  وقيمػت 48فورة ا نلعػاؿ وصيهػت األمػؿ

 ، فػػع مػػا  صملػػو مػػف  ػػمثير نلالػػع ضػػد الدريمػػت والمدػػـر
 الضحيت، موقؼ نلالع ىدوانع.مع  الروحعوال عاطؼ 


