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امللخص
يعترب األدب رلموع الشعر والنثر الذي يعكس عادات قوم وتقاليدىم يف نواحي حياهتم الدينية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
 وال شك أن األدب اإلسالمي يؤثر اتباع مذىب الفن للحياة واألدب للمجتمع لينتفع دارسو األدب ادلتتج.والسياسية واإلدارية
 ومن تلك األجناس األدبية فن القصة العربية الذي استخدمو.وينفعوا غَتىم بفضائل الفن اجلميل وأخالقية مضامُت أجناسو
. وذلك لدوره الفعَّال يف تعليم األخالقية وتصقيل عقول دارسيها وربسُت طرق معيشتهم هبا،اإلسالم يف ضبط أحوال السابقُت
 وانتهجت ادلقالة. عرض البحث مناذج من ِقصص القرآن لدعم أمهية األخالقية واىتمام اإلسالم هبا،ولتوضيح تلك احلقائق
 وكان استخدام ادلنهج التارخيي عند بيان نشأة وتطور األدب اإلسالمي عرب العصور األدبية.منهجُت مها التارخيي والوصفي
 ومن نتائج الدراسة اإلقرار أبن القرآن. كما متَّ توظيف ادلنهج الوصفي لتحليل أخالقية النماذج القصصية القرآنية ادلختارة،العربية
 وتوصي ادلقالة. دبيزتو أنو يهدي للسبيل اليت ىي أقوم يف رلاالت احلياة،ىو ادلثل األعلى يف سرد ِالقصص وربليلها وتعليلها
ِ ابلتمسك ابآلداب اإلسالمية دلنافعها
.ادلسعدة
. األخالقية؛ األدب؛ القصة؛ اإلسالم؛ القرآن؛ العربية:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Literature refers to the poetry, prose and drama works which present people’s cultural heritage by
studying their religious, cultural, economic and socio-political life. It is clear that Islamic literature is a
literary school of thought whose motto is “Art for Life Guide, Literature for Social Development” and
its artistic means of communication is aimed at guiding people on humanism and materialism for their
own benefits and societal development. In another vein, Qur’anic story-telling in Arabic has a
significant role in counseling people for ethics and leading them to a bountiful living, therefore this
phenomenon led the authors to research into literature morality and its Islamic importance with case
study of stories from Qur’anic verses. The methodology employed was both historical and descriptive.
The historical method was used in discussing the history of Islamic literature throughout the Arabic
literary periods, while descriptive method was adopted in analyzing the Qur’anic stories sampled on
morality. It was affirmed that the Qur’an, as a divine revelation, is considered as the best exemplary in
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story-telling, analysis and guidance for better living. It is therefore recommended that Islamic ethics
should be upheld for humanity development.
Keywords: Morality; Literature; Islam; Story; Qur’an; Arabic.
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 .1مقدمة
من ادلسلَّم بو أن الفن ال َقصصي من أصدق الفنون النثرية يف صبيع اآلداب العادلية ،وإن كان االعتناء بضبطها خيتلف
من لغة إىل أخرى ،تبعا للحوادث الدينية والسياسية واالجتماعية .ويف األدب العر ي خأخر ضبط الفن القصصي ،وإن كانت ىناك
مناذج ُّ
تدل على قدم وجوده ،ال سيما يف العصر اجلاىلي حيث توجد أمسار وقِصص قصَتة وأساطَت.
وقضية االعتناء بضبط القصة ىذه زبتلف من لغة إىل أخرى ،فهي اليت اقتضت اختالف ادلذاىب األدبية ومفاىيمها
علما أبن األدب اإلسالمي رلموع الشعر
وشىت اذباىاهتا ،وعلى الوجو
ِّ
األخص ،ادلذىب اإلسالمي الذي يعتٍت أبخالقية األدبً ،

والنثر اذلادفُت يف دراسة الكون واحلياة واإلنسان ،تبعا للتعاليم اإلسالمية .ولتحقيق تلك األىداف ،ستتناول الدراسة احملاور

التالية :القصة العربية وتطورىا ،وأخالقية األدب ،وأمهية الفن ال َقصصي يف األدب اإلسالمي ،ومناذج من أخالقية األدب يف
ال َقصص القرآين العر ي.
 .2نتائج الدراسة
.1.2

القصة العربية وتطورىا

تعترب القصة رواية سلسلة حوادث دبوضوع معُت ومغزى مبُت أو غَت مبُت ،على أيدي الشخصيات والروابط ادلناسبة
والزمان وادلكان أبسلوب جذاب رفيع (عبد الدامي ،)21 :2791 ،وال شك أن بواكَتىا ىي قصص اجلاىلية اليت كانت أمساراً
أنفسهم ببعض احليواانت يف العصر العباسي
تدور حول حياهتم االجتماعية ،وكذلك األمسار القصَتة اليت يشبِّو فيها الكت ُ
َّاب َ
(عبد الدامي.)21-21 :2791 ،
وال خيفى أن اخلطاب العر ي يف فن القصة قليل ألسباب ،منها خيشتهم من توغل الوثنية يف آداهبم ،فاقتبسوا بواكَتىا
من أدب الغرب اإلفرصلي بقواعدىا ومناىجها وموضوعاهتا ،وكان أوَذلم إىل ادليدان ىم اللبنانيون من أثر سلالطتهم ابألوربيُت
واألخذ منهم أمثال فرانسيس مراش احلليب ،وسليم البستاين ،وجرجى زيدان ،مث عاجلوىا فكتبوا منها قِصصا وأقاصيص مًتصبة
شبيهة ابالقتباس واحلذف والزايدة والتغيَت كـ "غصن البان" لنجيب احلداد ،و"الفضيلة" للمنفلوطي ،و"البؤساء" حلافظ إبراىيم،
وغَتىا من ِ
القصص ادلًتصبة ابلدقة ،وسار على منواذلم الدكتور أضبد زكي يف كتابو "مارغريت" ،وادلازين يف كتابو "ابن الطبيعة"،
والزايت يف كتابو "آالم فارتر ورفائيل" (حسُت.)1 :1222 ،
وعلى عالهتا ظهرت ِ
القصص احلديثة على أيدي الشباب دبختلف األنواع من أساليب البالغة ،فلم يدخل يف برارلها
األدبية تعليم الفن ال َقصصي والروائي على الطريقة ادلرسومة يف ادلدرسة األوروبية .ومن بعد ذلك شرعت القصة تستقل دبوضوعاهتا
وتتميز بطابعها ومنها" :زينب" حملمد حسُت ىيكل ،و"سجن العمر وزىرة العمر" لتوفيق احلكيم ،و"بداية وهناية ،وحياة طبيب"
لنجيب زلفوظ ،و"قال الراوي" إللياس فرحات (إمساعيل ،د.ت.)291 :
وكان ادلويلحي يف أوائل القرن العشرين صاحب القصة الطويلة "حديث عيسى بن ىشام" أبسلوب ادلقامات وشيء
قليل من البديعيات واسًتسال التعبَت ...فلم تظهر القصة واألقصوصة أبصوذلما الفنية كاملة إال بعد أن تطورت من فن ادلقامات
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إىل معاجلة القومية والوطنية واإلنسانية (عباس .)71-71 :2511 ،وذلك بكتاب "فجر القصة ادلصرية" لألستاذ حيِت حفٌت،
ورائدىا يف العراق ىو زلمود أضبد السيد ،مث أمثال توفيق احلكيم وزلمود تيمور صاحب كتاب "ما تراه العيون" (الباردي،
.)11 :1221
.1.1

أخالقية األدب

اختلفت مفاىيم األدب العر ي ومضامينو عامة ،وتطورت تلك ادلعاين بتطور األمة العربية واختالف بيئاهتا الزمنية
وادلكانية واالجتماعية .وعلى الرغم من ذلك التطور ،فإن ادلفهوم العام لألدب َّ
دل على التهذيب والنظام اللذين حيسبان من
مكوانت اجلانب األخالقي ،ولكن الذين كتبوا اتريخ األدب العر ي مل يتفكروا يف ذلك ،فأصبح األدب بعيداً عن ادلعٌت العام
ِ
تفسر األدب ابدلأدبة لالستضافة يف العصر اجلاىلي ،وإن كان ادلعٌت
(حسُت .)1-1 :1225 ،ولذلك صلد آاثراً شعرية ونثرية ّ
بطبعو يوحي إلينا ادلعٌت العام يف التهذيب والنظام يف خلق الدعوة إىل الوليمة واجتماع الناس ذلا .مث تطور اللفظ إىل معٌت الظرف
وحسن تناول القول يف العصر اإلسالمي حيث ازداد ابدلعرفة والرايضة الفعلية ،كما ىو ظاىر قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابن
ُّ
يستجد من شعر
مسعود عنو "إن ىذا القرآن مأدبة هللا يف األرض فتعلموا من مأدبتو" ....فقصد العرب بذلك يف أدهبم كل ما
ونثر تُقبِل عليهما النفوس وتستحسنهما األذواق (الندوي.)21 :2751 ،
يروض إلصالح احلياة والكون
ومنذ ذلك العهد ،أصبح األدب هتذيباً للعقول ،وتنظيماً ألسلوب الكالم الذي َّ
األدب اعتالقُو ابألخالقية فيما يعرضو ،استناداً إىل رأي ادلؤثرين دلذىب "األدب للمجتمع" ال "الفن
واإلنسانية والوطنية؛ فأمكن
َ
للفن".ونفهم أخالقية األدب من مقاصد األدب اإلسالمي ،انطالقاً من عصر صدر اإلسالم الذي أعاد ذلك ادلعٌت التهذييب إىل

األدب بعد أن كان شبوَ مغفول يف العصر اجلاىلي ،فحبَّذ اإلسالم صالح الشعر والنثر ،حىت وجدان الفنون الشعرية والنثرية
خاضعة لألخالقية اإلسالمية طَوال عصر صدر اإلسالم وعهد اخللفاء الراشدين .ىذا ،ومن مقاصد األدب اإلسالمي ،تصحيح
مسار األدب فيما خيالطو من اضلرافات وتزويرات يف مصادره اإلبداعية من قصة ورواية ومسرحية وشعر ...حملاولة ربط تلك
األجناس األدبية ابلعقيدة .وكذلك تصميم ادلناىج األدبية اإلسالمية الًتبوية حىت ال يزال أدهبا أدب ِ
القيَم والسلوك واألخالق
ُ َ
ينشئ ذلك األدب أمة إسالمية مستقيمة .ومنها ربقيق غاية االلتزام يف إنتاج األديب ادلسلم الذي يدين هلل
والًتبية والتعليم ،وحىت ِّ
أجر اآلخرة وثواهبا .وكذلك ربقيق االنسجام بُت العقيدة واحلس األد ي حىت ينتهي األدب إىل الفن
تعاىل أبقوالو وأفعالو راجيا َ
واألخالقية يف ضباية ِ
القيَم اإلسالمية (حسُت.)31-31 :1225 ،
ال يعٍت كل ما ذكران أن األخالقيات مل تكن من مناىج األدابء غَت ادلسلمُت ،وإن اختلفت ادلصادر وادلقاصد ،إذ رأينا

الكاتب الفرنسي جويو قائال" :إن الروح األخالقية عند الفنان كعبقريتو ،جيب أن ينسحبا معا ،ويف وقت واحد من أعماق
طبيعتو ،وإن الفن غَت األخالقي ىو على كل ٍ
حال ُّ
أحط مرتبةً حىت من وجهة النظر الفنية اخلالصة" (احلكيم ،د.ت ،ص.)91 :
أىم من رلال الدين واألخالق ( .)Gann, 1971:3صحيح أنو
ويرى جـ .ىـز ميلر يف حبث لو أنو ال َ
رلال لاللتزام يف األدب ُّ
يوجد من النقاد من ال يرون أخالقية األدب ،وإمنا يقيِّمون العمل األد ي على أساس إجادة الصياغة وحسن التصوير -دبعٌت الفن
للفن -لكن مع ذلك ندرك أن ىذا الرأي ديثِّل موقفهم التنظَتي فقط .أما عند التطبيق العملي حُت يقفون عند النصوص اليت
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تتعارض مع ِ
القيَم األخالقية والدينية أو تتجر ابلفحش وادلنكرات فنجدىم ال ديلكون الثبات على ىذا الرأي ،وال يولُّون ظهورىم

عن التجاوزات العقدية واألخالقية ،بل يَعدُّوهنا من سقطات األديب ومن العيوب اليت ال جيوز ارتكاهبا؛ فهذا القاضي اجلرجاين

شل ن يعرفو النقد األد ي على االعتماد على األحكام اجلمالية يف تقييم العمل األد ي ،فهو يعيب ادلتنيب يف ىجائو حيث يقول" :أما
القذف واإلفحاش فسباب زلض ،وليس للشاعر فيو إال إقامة الوزن وتصحيح النظم" (اجلرجاين ،د.ت.)11 :
تقل عناية القرآن
وعودة إىل إقرار احلجة أن القرآن ىو الذي أعاد األخالقية إىل األدب بصورهتا العامة ،فإن القصة مل َّ
هبا يف التهذيب فعرض شىت ِ
القصص لألغراض الدينية ،مع موافاة مسات التعبَت والتصوير اليت تؤلِّف بُت الغرضُت الديٍت والفٍت
فيما يعرضو من الصور وادلشاىد .وسنعرض بعض النقاط الدالة على أخالقية الفن ال َقصصي يف القرآن من ثنااي النماذج القصصية
اليت عرضها للتعليم والتهذيب ،إذ القصص القرآنية تتسع رلاالهتا إىل إثبات الوحي والرسالة احملمدية ،وكذلك إثبات كلية دين هللا
من عهد نوح إىل عهد دمحم ،كما صلد فيها إثبات نصر هللا ألنبيائو ورسلو ،وأن الدين عندىم مو َّحد األساس ،وكذلك تعليم كيفية
احلذر من غواية الشيطان وزخارف الدنيا ،ومنها إثبات قدرة هللا على اخلوارق ،وبيان عاقبة اخلَت والشر ،والتبشَت واإلنذار وغَتىا.
.1.1

أمهية الفن ال َقصصي يف األدب اإلسالمي

إنو بعد التعرف على أنواع القصة من حيث أدب الرحلة والسَتة الذاتية أو الغَتية والرواية وغَتىا ،فإن للقصة أمهية كبَتة
يف حياة اإلنسان بعد معرفة تعلقها بطبيعتو .ومن نقاط تلك األمهية أهنا تقوم بصقل الشخصية اإلنسانية توجيهاً إىل وجوه اخلَت
وترغيباً عن الرذائل ،حىت تنتهي تلك اخلاصية إىل االنضباط السلوكي .وكم ٍ
آايت تُتلَى يف القرآن حول القرون األوىل صاحلها
وطاحلها على أيدي أمم األنبياء كما سيبدو يف احملور التايل ادلعْنـ َون بنماذج من أخالقية األدب يف الفن ال َقصصي القرآين العر ي.

ومن تلك النقاط البناء االجتماعي يف تنمية القدرات العقلية والنفسية واالنفعالية واللغوية والًتبوية .ويف جانب الًتبية مثال ،أبغض

هللا الشذوذ اجلنسي فأورد قصتو لقوم لوط على لسان نبيهم الذي قال هللا تعاىل يف سورة احلجر( 37-35 :إن ىؤالء ضيفي فال
تفضحون ،واتقوا هللا وال زبزون).
وكذلك ِ
حب السيطرة واستضعاف اآلخرين كما ىو شأن فرعون يف سورة ال َقصص فاآلية  1لقولو تعاىل( :إن
يكره َّ
ّ
فرعون عال يف األرض وجعل أىلها ِشيَعاً يستضعف طائفة منهم ،يذبح أبناءىم ويستحيي نساءىم ،إنو كان من ادلفسدين).
حب ادلال لذاتو إذا مل يكن هلل إبنفاقو يف سبيلو ،فهو ما َّأدى قارون إىل البغي كما قال ادلوىل العزيز قال يف سورة
وكذلك يُ ُّ
ضاد َّ

القصص( 93 :إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ،وآتيناه من الكنوز ما َّ
إن مفاربة لتنوء ابلعصبة أويل القوة ،إذ قال لو

قومو ال تفرح ،إن هللا ال حيب الفرحُت) .ومن أمهية القصة فائدة التعليم ،وىو تعليم أسلوب احلياة وثواب اآلخرة .ولعل ذلك ىو
ما يُِقُّره ادلوىل يف قصة يوسف وإخوتو فقال جل من قائل يف سورة يوسف( 222 :لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب ،ما
فًتى ،ولكن تصديق الذي بُت يديو ،وىدى ورضبة لقوم يومنون).
كان حديثاً يُ َ
ومن تلك الفوائد ظاىرة التسلية ،وتتمثل يف إيراد قِصص األولُت من الذين سلَّك هللا ذلم طريق النجاء بعد ما أصاهبم
يف لتلك القضية ،ىو تسلية ادلوىل للمؤمنُت الذين أصابتهم شىت القروح يف
من فتنة احلياة ،فبدَّذلم السيئات حسناتٌ .
ومثال طر ٌ

يصربىم على البالء وأيمرىم أن يصابروا أنفسهم وحيتسبوه ،راجُت يف أجر اآلخرة ومفازة احلياة الدنيا ،ومن
القتال ،فال يزال اخلالق ِّ
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مناذج الظاىرة قولو تعاىل يف سورة آل عمران( 212-217 :وال هتنوا وال ربزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنُت ،إن ديسسكم قرح
ح مثلو ،وتلك األايم نداوذلا بُت الناس وليعلم هللا الذين ءامنوا ويتخذ منكم شهداء وهللا ال حيب الظادلُت).
فقد َّ
مس َ
القوم قر ٌ
وكذلك قولو يف ثبات األجر دلن صرب على ادلصيبة يف سورة آل عمران( 291-292 :يستبشرون ٍ
بنعمة من هللا ٍ
وفضل وأن هللا ال
يضيع أجر ادلؤمنُت ،الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح ،للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) .ومثال ذلك
األمر قولو يف سورة النساء( 221 :وال هتنوا يف ابتغاء القوم ،إن تكونوا خأدلون فإهنم أيدلون كما خأدلون ،وترجون من هللا ما ال
يرجون وكان هللا عليما حكيما).
.1.1

مناذج من أخالقية األدب يف القصص القرآين العر ي

وال خيفى علينا أن من مقاصد القرآن
الًتغيب يف فضائل األخالق والتنقَت عن رذائلها ،فقد ذكر القرآن وأورد قِصصاً
َ

عن أصحاب اإلديان والغواية لتكون عربة وموعظة للناس صبيعا .ومثال يف سورة البقرة فاآلية  ،13أورد قصة آدم الذي عصى ربَّو

حُت اغًتَّ بغواية الشيطان ،لكنو اتب فيما بعد ،فذكر عقوبتو آلدم وتوبتو عليو يف قولو يف سورة البقرة( 19-13 :فأزذلما
الشيطان عنها فأخرجهما شلا كاان فيو ،وقلنا اىبطوا بعضكم لبعض عدو ،ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حُت ،فتلقى آدم من
ربو كلمات فتاب عليو إنو ىو التواب الرحيم) .ومن قبل ذلك قد ذكر استكبار الشيطان الذي ُّ
يعد من رذائل األخالق فغضب
هللا عليو بقولو يف سورة البقرة( 11 :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين).
فقص هللا علينا قِصصهم يف القرآن مع
ومن
مصاف األخالق السيئة ،أخالق ادلنافقُت كاخلداع والكذب واالستهزاءَّ ،
ِّ
ذكر عاقبتهم فقال تعاىل يف سورة البقرة( 23 :أولئك الذين اشًتوا الضاللة ابذلدى فما رحبت ذبارهتم وما كانوا مهتدين) .وذكر
يف السورة نفسها عدوان بٍت إسرائيل وظلمهم بقتل األنبياء والكفر آبايت هللا فقال يف سورة البقرة......( 32 :ذلك أبهنم كانوا
ِ
صص أصحاب السبت،
يكفرون آبايت هللا ويقتلون النبيُت بغَت احلق ،ذلك دبا عصوا وكانوا يعتدون) .ويُضاف إىل كل ذلك ق ُ
وقضية ذبح البقرة ،ونفاق القول عندىم.
ومن صنوان تلك األخالق الشنيعة ،ما حدث من احلسد بُت قابيل وبُت أخيو ىابيل ،فقال جل من قائل يف سورة
ادلائدة( 12 :فطوعت لو نفسو قتل أخيو فقتلو فأصبح من اخلاسرين) .وكذلك التقليد العموي الذي ذمو ادلوىل من بعض الكفار
ادلعاندين بقولو تعاىل يف سورة ادلائدة( 221 :وإذا قيل ذلم تعالوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول ،قالوا حسبنا ما وجدان عليو آابءان،
أولو كان آابؤىم ال يعلمون شيئا وال يهتدون) .وأورد القرآن الكرمي قصص األمم السابقة كعاد ِ
ادلغًتّين ببسطة أجسامهم ،وشبود
العصاة بعقر الناقة ،وقوم لوط اآلتُت بفاحشة شهوة الرجال ،ومديَن ذوي خبس الكيل وادليزان ،وبٍت إسرائيل ادلاكرين العاصُت
ألوامر موسى ،وفرعون وىامان ادلستضعِ َفُت لقوم موسى ،كلها يف سورة األعراف .ويف زاويتهم قوم نوح الذين طغوا واستكربوا

واستهزءوا بتابعي نبيِّهم كما يبدو يف سورة ىود.

أقر ادلوىل العظيم قصة يوسف الذي عفا عن إخوتو القائمُت دبحاولة إعدامو ،ومن القصة دعوتو لصاحبيو يف يف
و َّ

العجل
السجن ،وكذلك االعًتاف اجلميل من زليخا امرأة العزيز وغَت ذلك كما يتبلور يف سورة يوسف .وال بد من نبذ خلق َ
مبوأ ادلستعجل أمام معلِّمو ومرشده خضر كما صلده يف سورة الكهف .ومثالو سليمان الذي كان يغضب على
الذي َّبوأ موسى َّ
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دبعصية ٍ
ِ
عصبة من ادلؤمنُت َّ
ضد عائشة فقال يف
اذلدىد قبل أن أيتيو ينبإ يقُت يف سورة النمل .وال يرضى هللا حبديث اإلفك اعتباراً
ظن ادلؤمنون وادلؤمنات أبنفسهم خَتا ،وقالوا ىذا إفك مبُت) .ومن األخالق الطيبة ادلطالب هبا
سورة النور( 21 :لوال إذ مسعتموه َّ
وخلوا من قبل مؤمٍت صدر اإلسالم حيث قال يف
كل مسلم صادق يف إديانو ،الصرب على البالء كما ذكر هللا قصة من قد ابتُلوا َ

سورة البقرة( 121 :أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ودلا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ،مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول
َّ
الرسول والذين آمنوا معو مىت نصر هللا أال إن نصر هللا قريب) .وكأن اآلية سبثيل آلية أخرى رلملة يف قولو يف سورة العنكبوت:1 :
(أحسب الناس أن يًتكوا أن يقولوا آمنا وىم ال يفتنون ،ولقد فتنا الذين من قبلهم ،وليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبُت).
ومن ادلهام الكربى أمهية االعتناء ابلعقيدة الصحيحة ،فهي اليت َّأدت أبصحاب الكهف إىل نومهم دلدة تسع وثالشبائة
شح اإلنسان وخبلُو ِّادعاءَ طاقتو يف صبع الثروة ال من حول هللا وقوتو ،كما
يعٍت ُّ
سنُت .ومنها أمهية اإلنفاق يف سبيل هللا حىت ال َ
صاحيب جنتُت اللذين فاز أحدمها ادلنفق يف سبيل هللا ،وخاب اآلخر ادلانع .وكذلك منع الظامل عن ظلمو ابألخذ فوق
ىو قضية
َ
صدق الوعد يف إمساعيل وإدريس كقولو تعاىل يف سورة مرمي:
يديو كما فعل ذو القرنُت ليأجوج ومأجوج .وال يُف َقد يف سورة مرمي ُ

 11و ( 13واذكر يف الكتاب إمساعيل إنو كان صادق الوعد ...واذكر يف الكتاب إدريس إنو كان صديقا نبيِّا) .وربمل قصةُ
لقمان أخالقيةَ الًتبية اإل سالمية من قوة اإلديان ،وبر الوالدين ،وإقامة الصالة ،واألمر ابدلعروف ،والنهي عن ادلنكر ،وترك تصعَت
نتعرف على كل ذلك يف سورة لقمان.27-21 :
اخلدين يف مفاخرة الناس ،واجتناب مشي ادلرح ،وغض الصوت؛ َّ
ومشلت سورة احلشر قصة ادلهاجرين واألنصار من تقاسم احلب واإليثار ،ونبد البغض ،وحسن اإلنفاق ،واالستغفار
الغل ،واجتناب النفاق ،وزلاذرة الشيطان وعدم االغًتار بو ،ودروس ذلك كلو بُت اآلية .29-5
لإلخوان السابقُت ابإلديان ،وكره ِّ

ومثاذلا سورة ادلنافقون اليت ربتوي على أخالقهم من الكذب وسوء العمل ،وإظهار صاحل العمل مع إخفاء طاحلو ،والصد عن

أَت نوح ولوط اللتُت
سبيل هللا ،وتكريو اإلحسان إىل غَتىم .ويف سورة التحرمي قصة ادلكيدة والضريرة بُت نساء النيب ،وقصتا امر َ
سبثِّالن النسوة الطاحلات الساعيات إلخفاق بعوذلن يف العمل الصاحل ،ومها خالف مرمي وامرأة فرعون اللتُت سبثِّالن كذلك النساء
ال صاحلات الالئي حيافظن على عقيدهتن وإحصاهنن ،فقد جازى هللا كل واحدة منهن ما تستحقو من اجلزاء ،وما هللا يريد ظلما
للعباد.

الشيَم اليت اتصف هبا الوليد بن ادلغَتة ،والقصة يف سورة
وبئست أخالق اذلمز والنميمة ومنع اخلَت واالعتداء واإلمث من ِّ

فحِّرموا احلصاد من أثر قصدىم أهنم ال يؤتون زكاة حصادىم.
القلم .وفيها قصة أصحاب اجلنة الثالثة ،الذين ظلموا أنفسهم أخَتا ُ
وديثِل قَصص القرآن الكرمي منوذجاً راقياً دلعاجلة العالقة بُت اجلنسُت ،تبدو فيها ِ
القيَم اخلُلُقية النبيلة واحلفاظ على كرامة اإلنسان
ّ َ
والسمو بو وإرساء قواعد اخلَت والفضيلة فيو ،بعيداً عن مناذج من ِ
القصص الغربية أو غَت اإلسالمية اليت تعتٍت ابجلوانب السلبية
يف تصوير العالقة بُت اجلنسُت ،إبظهار ادلفاتن وتروجيها وإاثرة غرائز القراء وربريضهم على التهالك عليها واالستمتاع هبا بال رادع.
فتتميز قِصص القرآن الكرمي يف معاجلة العالقة بُت احلنسُت بعرضها يف صورة موجزة ،من دون الوقوف الطويل يف تناول جزئياهتا
وبدون التفنن يف عرضها إلاثرة تلذذ القارئ أو السامع دبشاعر اجلنس ادلنحرفة.
عر ِ
انب ادلنحرفة يف العالقة بُت اجلنسُت فلإلشارة إىل حلظة من حلظات ضعف اإلنسان وىبوطو ،مث يُفيقو
ض اجلو ُ
وإن تُ َ
ال َقصص القرآين من ضعفو وىبوطو إىل الصواب والفطرة السليمة واإلانبة إىل هللا ،فقصة النيب يوسف عليو السالم مع امرأة العزيز
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سبثِّل منوذجا حيا للعالقة بُت اجلنسُت ،حيث قال تعاىل يف سورة يوسف( 11-11:وراودتْو اليت ىو يف بيتها عن نفسو وغلَّقت
وىم هبا لوال أن رأى برىان
األبواب وقالت ىيت لك ،قال معاذ هللا ،إنو ر ي أحسن مثواي ،إنو ال يفلح الظادلون ،ولقد مهَّت بو َّ
ربو ،كذلك لنصرف عنو السوء والفحشاء ،إنو من عبادان ادلخلصُت ،واستبقا الباب َّ
وقد قميصو من دبر ،وألفيا سيدىا لدى
الباب ،قالت ما جزاء من أراد أبىلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم) .وبعد مدة من الزمن ،تبينت عفة يوسف وبراءتو -
عليو الصالة والسالم -من اجلردية اليت افًتاىا عليو امرأة العزيز نفسها ،قال تعاىل يف سورة يوسف( 12 :قال ما خطبكن إذ
راودتن يوسف عن نفسو ،قلن حاش هلل ما علمنا عليو من سوء ،قالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلق ،أان راودتو عن نفسو،
وإنو دلن الصادقُت).
منوذج آخر يتجلى فيو احلياء واحلشمة والنظافة يف العالقة بُت
وقصة النيب موسى عليو السالم مع بنات النيب شعيب ٌ
اجلنسُت ،قال تعاىل يف سورة ال َقصص( 13-11 :فجاءت إحدامها سبشي على استحياء ،قالت إن أ ي يدعوك ليجزيك أجر ما
سقيت لنا ،فلما جاءه وقص عليو القصص ،قال ال زبف ،صلوت من القوم الظادلُت ،قالت إحدامها ايأبت استأجره إن خَت من
استأجرت القوي األمُت) .أُعجبت إحدى بنات النيب شعيب ابلنيب موسى لِما الحظت وشاىدت فيو من الرجولة واألمانة،

فجاءت تق ِّدمها إىل والدىا يغشاىا جو من حياء وحشمة ويغمرىا حب نقي ورغبة خفية .أما النيب موسى فيُظهر شخصيةً
جعلتو ينصرف إىل الظل بعد أن
متوازنةً ومثَالً أعلى لإلنسانية يف ظالل العفة والوقار ،متسماً ابلرجولة واألمانة ،تلك األمانة اليت ْ
سقى ذلما ،واليت اضطرتو إىل االمتناع عن ادلشي من وراء الفتاتُت حذراً للفتنة والريبة؛ فتلك ىي ِ
القيَم اخلُلُقية اليت جيب أن يلتزم
هبا كل قصة نظيفة ،وخاصةً قصة اجلنسُت
 .3اخلامتة
استطاع الباحثان تسليط أضواء على اتريخ القصة العربية يف نشأهتا وتطورىا واحتكاكها واسقالذلا ،مثَّ أمهيتها يف صقل
الشخصية اإلنسا نية ،والبناء االجتماعي ،والتعليم والتسلية والًتفيو .ومن بعد ذلك أخالقية األدب اليت تعترب موضوعا أساسيا يف
األدب اإلسالمي ،مع استنباط تلك األخالقية من الفن ال َقصصي العر ي اإلسالمي يف القرآن الكرمي.

قصة ِ
ومن نتائج الورقة أن الفن ال َقصصي القرآين غايتو التأثَت اإلجيا ي يف الناس ،إذ يستحيل وجود ٍ
قرآنية إال وهتدف إىل

اإلصالح الفردي واجلماعي والبيئي والديٍت والعقلي ربت راية األخالقية ،وقد أثبت البحث تلك احلقيقة ابلنماذج السالف بياهنا
يف احملاور السابقة .وتوصي الدراسة أدابء القصة -وال سيما ادلتخصصُت يف العربية -أن يولُّوا وجوىهم قِبَل التأثَت اإلجيا ي يف
وجدوا مشاكل أخرى ىي أشنع وأسوأ من نوع ادلشكلة اليت قصدوا معاجلتها كما نلمس يف كثَت من ِ
القراء ،فال ي ِ
القصص غَت
ُ

اإلسالمية.
املراجع

إمساعيل ،عز الدين( .د.ت) .األدب وفنونو .القاىرة :دار الفكر العر ي.
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