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بعد أن انتهينا من هذه الرحلة المتأملة في النص القرآني الستقراء سّر التعبير األدبيي اليذر رسي      
ة للمؤمن في الدنيا واآلخرة ) الجّنة ( ، أسهمت في مقاربتنا إلدراك بعض مين أسيرار صورا متنوع

إعجييا ه البييياني الييذر ال ينمييد ، وميين الماأييدة بم ييان أن تسييّجي الباحايية فييي نهاييية هييذه الرحليية أهيي  
الماعليات التي تمخضت عن محاوره ومقاصده ، وهي تتبع صورة المؤمن تش ال وجماليية ووييمية 

سييردية ، ومييا تشيي ي ميين رؤص فييي اليينص القرآنييي ، وميين أهيي  النتيياأ  التييي خرجييت بهييا  وعناصيير
 األطروحة هي :

حاولنييا رييدر االسييتطاعة االرتييرال ميين عييوال  اليينص القرآنييي وسييبر أ،ييواره التييي ال تنمييد ،  -
والتعامي معه من  واييا عدييدة عليف وفيى رؤص جدييدة ومنمتحية عليف رو  العصير ، وبميا 

 لرحبة ، مع وعينا لحدود تدخلنا بما ال يتعارض وردسيته .تسمح به آفاره ا
ت مييي الوصيي  فييي رسيي  مالمييح صييورة المييؤمن الدنيوييية ، حتييف ،ييدت أ ايير اييراء وتنوعييا  -

وتمصيال في تأطير أبعادها الخارجية وبش ي يموى االهتما  بالجوانل الداخليية ، إالّ أن هيذا 
الصييورة ، ورييد تتعاضييد الصييورتان  ال يعنييي إ،ميياي القييوص الروحييية التييي تبييّر  بييواطن
 الخارجية والداخلية في تحديد مالمح الصورة ال ي .

 ش  التصوير في تحديده مالمح بعض الشخصيات الماعلة والميؤارة فيي أف ارهيا واقافتهيا  -
عيين أف ييار جيلهييا واصييطراعاته  العقيدييية ، إذ مّالييت الشخصييية المصييورة صييورة مصيي رة 

 للعال  الذر تنتمي إليه .
جلّف لنا مين الدراسية تمياهي النيوا ن اإلنسيانية وتالشييها أميا  عيمية اإليميان ليدص النخبية ت -

المؤمنة الصميمية في إيمانها ، وهي تسمو روحيا علف طبيعتهيا الت وينيية في سيوها اإليميان 
حلّة الرضا واالطمأنان فت دو مااال مؤارا فيي نميوا اآلخيرين يحتيذص بيه ، بهدايية ورعايية 

 ه للمؤمنين .هللا سبحان
رد تشّ ي اللمية الواحدة أو العبارة صورة للمؤمن الحقيقي م تملة المعال  ، مميا يبير  جانبيا  -

 من اإلعجا  القرآني في جماليته وتراص نسجه .
إيماننييا بتمييرده بننسييانيته (  ) عيي   التصييوير   فييي رسييمه مالمييح شخصييية النبييي محمييد  -

ى ريي  متداولية تشيّربتها نمسيه ال ريمية و،يّذتها الطافحة من حيث تعامله ميع النياا عليف وفي
العناية اإللهية بمعي االرتباط الروحي بها ، وتساميه في هض  المحن واأل مات ، حتف يجيد 

 فيه  ي مؤمن ملمحا من مالمح  ينونته وطموحه .
اابييت التصييوير أن القصيية الواحييدة فييي القييرآن ال ييري  يم يين أن تسييتقطل مح يييات صيي رص  -

لتش ي  ال م تمال في عناصره التي تمضي إلف إبرا  مالمح صورة م تملية  أخرص تتضافر
عيين الشخصييية ب افيية توجهاتهييا الم رييية والسيسييولوجية والعقيدييية و أنهييا صييورة انع اسييية 

 للمجتمع الذر انبجست منه .
ال يقي  التصيوير   فيي تمايليه الم يرة أحيانيا   عنيد مخاطبية حاسية واحيدة بيي يتسيع ليحمي   -

 التي بدورها تستحث الحواا األخرص . المخيلة
ترت ي  المشياهد   فيي أ،ليل األحييان   عليف التقنييات البال،يية واألسيلوبية التيي تستحضير  -

 األخيلة وتداعي الصور والمعاني في ون التصوير ذا وييمة منتجة واضحة . 



األخروية ) في الجّنة ( اري تمصيال وتنوعا ، ولعيَّ السبل في ذليك أن  انت صورة المؤمن  -
فضاء الجّنة عليف سيعته يبقيف فضياء واحيدا يتواجيد فييه الميؤمن ال ،يير ، ورصيدا للمالميح 
الياهرييية والباطنييية مييع التر ييي  علييف األجييواء البيأييية التييي تشييي برسيي  الصييورة النمسييية 

، إذ أسييهمت  ييي ميين حر يية األنهييار وتنوعهييا و اييرة  والخارجييية للمتنعمييين فييي تلييك البيأيية
الما هة والحور العين وبعض التيداوليات مين اللبياا واألوانيي والحليي والمييرض فيي إضيماء 
أجواء السعادة علف المؤمنين مما انع ا علف ياهره  في التمتع ب ي ذلك ، وعلف نموسيه  

 باإلشبان والرضا النمسي والراحة .
طييابع العييا  للجّنيية واحييد إالّ أنييه يمضييي إلييف تنييّون الجيي اء الييذر يشييي علييف اليير،  ميين أن ال -

بخصوصية المتنعمين فيه ، إذ تتنون استحقارات المؤمنين في الجّنة ، حسل تنيون أصينافه  
 في اإليمان بالدنيا ، فألن المؤمنين درجات  انت الجّنة درجات ومراتل .

ة ( ل  يذ رن صيراحة ، إالّ بأوصيافهن مين أيهرت لنا الدراسة أن النساء في اآلخرة ) الجنّ  -
الحور أو األترال أو األ واج ... الالتي يش لن فيها صورة لج اء المؤمن ، خال ميا ييدخلن 

 فيه ضمن وص  المؤمنين عامة بعّده  اس  جنا يشمي المذ ر والمؤنث .
فيي تجسييد استامر القص القرآني المشاهد الحر ية في تحشيد دور المعي الحر يي اإليحياأي  -

المعاني وتشخيص العرض وذلك عندما ت ون للحر ة في المشهد سمة تعبيرية تنع ا علف 
 الشخصية المؤمنة .

انتمع التصوير المشهدر من المشاهد الحوارية في المطابقة بين طبيعة الرسالة التي تقتضيي  -
مين العيرض  التبليغ عن طريى الحوار من جهة وبين طبيعة التش يي الذر يقترل فيه التلقي

عندما يستش  المتلقي طبيعة الشخصية المؤمنة وهي تؤدر دورها الدنيور و سيل ج اأهيا 
 األخرور من خالي الحوار الخارجي أو الداخلي وفي ضماأر ال يبة والخطال .

 ييان التصييوير المشييهدر أداة فييي ال شيي  عيين التواصييي العبييادر لييدص المييؤمن بييين األرض  -
مؤمن في مناجاتيه   سيبحانه فيي صيي ة دعياء أو حيوار ميع ومل وت السماء وهو يصّور ال
 ،يره متأمال المو  باآلخرة . 

تدرجت م ونات المشهد في توصيي صورة المؤمن مع امت اجها باالهتما  بالمضاء السردر  -
والشخصية بين الحضيور وال ييال بيين التصيريح والتلمييح عليف وفيى ميا تؤدييه مين حر ية 

 سردية داخي المشهد .
ن لى بنية التصوير المشهدر للمؤمن علف نمسها في حر تها السردية بالقيدر اليذر تنميتح ال ت -

فيه عليف البنيف المجياورة لتشي ي معهيا عالريات االشيتراك فيي اميتالءات السيرد التيي يمالهيا 
 التولي  النصي ومن الحذوفات المنية وفي إضافة التعليقات .

اسييتنتاجاته فيينن الباحايية تييرص أن مييا تناولتييه هييذه  وإذا  ييان ال بييد ميين تييأطير البحييث بعبييارة ت طييي
األطروحيية إنمييا هييو رؤص اسييتوحتها ميين اليينص القرآنييي الخالييد واسييتعانت علييف تجليتييه بمصييادر 
ومراجع أضاءت بعض جوانبه واجتهدت في  اير منهيا لعيد  وجيود مصيادر مباشيرة وسياندة ، فينن 

هييا ليي  تييّدخر جهييدا أو ورتييا فييي متابعيية أصييابت فييذاك ،اييية سييعيها ، وإن  انييت األخييرص فحسييبها أن
 موضوعها ، والحمدي ِ  رل العالمين

 
 
 
 
 

 


