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Abstract 
God revealed the Holy Quran to His Messenger Muhammad to guide people to facts and 

bring them out of darkness into light, and God has addressed people in it according to their 

perceptions, methods that attract them, and the means that move their feelings, and has 

taken various means and methods to reach his goals. Among the most important of these 

methods is using the style of story, as the story has a great impact on education, and is one 

of the literary methods capable of developing virtues in the soul. The story occupies a wide 

area in the Holy Quran as it is considered one of the methods of reporting and education. 

The Quranic story does not come to define a single goal; rather, it has multiple purposes. 

This is why the Quranic story is one of the important tools that contribute to the education 

of man, and it works to achieve the goals that Islamic education seeks. One of the most 

important topics that has occupied a large space in the Holy Quran and has been talked 

about in many surahs and verses, is the stories of the prophets and facts of the distant past. 

Because of the value of this topic, the Holy Quran attaches special importance to story, as it 

is one of the means indicating the oneness of God the Almighty and the proven power of 

God, the sincerity of the resurrection and the consequent reward or punishment, and the 

sincerity of God’s messengers, and making it a strong pillar of the Islamic call. The 

Quranic story has its role in alerting people to the footsteps of Satan and the enemies of 
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God, and it has its effect on achieving emotional education and moral virtues in a Muslim 

in a manner that provokes emotion, hope and fear of God the Almighty. The stories of the 

Holy Quran are considered the best stories because they contain great wisdom and benefits 

and achieve great goals. And the story of Noah is considered one of the Quranic stories full 

of educational methods. 

This paper aims to study the educational methods in the story of the Prophet Noah, 

through a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that Noah used 

different methods of calling, in a long perseverance, beautiful patience, and a noble effort 

that spanned nine hundred and fifty years, with the aim of persuading his people and 

influencing them, so that they would abandon falsehood and follow the truth. However, 

those people did not believe except few and God the Almighty destroyed them because of 

their denial of their Prophet. In calling his people to God, he used various methods such as 

encouragement, intimidation, endearment, compassion, challenge and dialogue. He took 

every opportunity to call his people to God, and used three levels in calling to God: aloud, 

openly, and secretly. Just as he was concerned with reforming his people, he was concerned 

with reforming future generations. The element of artistic creation in the story of Noah 

emerged as a method that leads to the achievement of the religious and educational purpose 

of the story. 

Noah applied different practices, perhaps any of them might be a reason for his people 

to enter the religion of God. He is a wise advocate who gave his people guidance and 

advice in a variety of ways. The diversity of educational methods is of great importance in 

the educational process and an interesting factor, and the difference in people’s acceptance 

of educational methods reinforces the importance of their diversity. Just as he was 

concerned with reforming his people, he was concerned with reforming future generations. 

The story of Noah is one of the most repeated stories in the Holy Quran, because it contains 

many lessons and sermons that benefit the Muslim person. This story contains educational 

methods that are valid for man in every time and place. The story is one of the well-known 

and influential educational methods, and it is a successful educational method in achieving 

the educational goals that Islamic education seeks to achieve in the soul; therefore, the Holy 

Quran used it in human education. The ultimate purpose of talking about the conditions of 

the past nations in the Holy Quran is educational. The Quranic stories contain an effective 

treatment for the religious, psychological and social diseases that humans suffer from, and 

God has made the conditions of the previous nations in the Holy Quran an example for 

those who consider it. 
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 الملخص
 احلقـــــائق إلـــــی النـــــاس ليهـــــدي) ص( حمّمـــــد رســـــوله علـــــی الکـــــرمي القـــــرآن اهللا أنـــــزل

 قـــــدر علـــــی فيـــــه النـــــاس اهللا خاطـــــب قـــــد و النـــــور، إلـــــی الظلمـــــات مـــــن وخيـــــرجهم
م، الـيت وباألسـاليب مدارکهم،  وسـائل واّختـذ مشـاعرهم، كحتـرّ  الـيت والوسـائل جتـذ
 فللقّصـة القّصـة، أسـلوب أسـاليبه أهـمّ  ومـن. أهدافـه إلـی للوصول متنوعةً  وأساليب

 يف الفضـــائل تنميـــة علـــی القـــادرة األدبّيـــة األســـاليب مـــن وهـــي الرتبيـــة، يف بـــالغٌ  أثـــرٌ 
ـا أسـلوٌب مـن حتتّل القّصة مساحًة واسـعًة يف القـرآن الکـرمي علـی اعتبـار . النفس ّ أ

أساليب التبليغ والرتبية. والقّصة يف القرآن الکرمي ما جاءت لتقّرر هدفاً واحداً، بل 
هلا أهداٌف کثريٌة وغاياٌت متعددٌة. هلذا تعّد القّصة القرآنّية من الوسـائل اهلاّمـة الـيت 
تســـهم يف تربيـــة اإلنســـان، وتعمـــل علـــی حتقيـــق األهـــداف الـــيت تســـعی إليهـــا الرتبيـــة 

أعظــم القصــص يف القــرآن الکــرمي،  مــن الّســالم علــيهم األنبيــاء إلســالمّية. قصــصا
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هـذا البحـث  وقّصة نوح (ع) تعترب من القصص القرآنّية املليئة باألسـاليب الرتبويّـة.
 (ع) مــن املنظــور الرتبــوّي، مــن خــالل املـــنهج نــوح النــيبّ  قّصــة يهــدف إلــی دراســة

التحليلــــــّي. فيقــــــوم باســــــتخراج األســــــاليب الرتبويّــــــة الــــــيت اســــــتخدمها  - الوصــــــفيّ 
نوحـاً (ع)  (ع) يف دعوة قومه إلی اهللا، وحتليلهـا. تشـري نتـائج البحـث إلـی أنّ  نوح

اســــتخدم يف دعــــوة قومــــه إىل اهللا أســــاليب متنوعــــًة كالرتغيــــب والرتهيــــب والتحّبــــب 
يف العمليّـــة الرتبويّـــة عامـــٌل  واإلشـــفاق والصـــرب والتحـــّدي واحلـــوار. فتعـــّدد األســـاليب

عنصــر التصــوير الفــّينّ يف قّصــة نــوح (ع) بــرز کأســلوب موصــل إلــی مشــّوٌق هــامٌّ. و 
  .حتقيق الغرض الديّين والرتبوّي من القّصة

  القرآن الکرمي، الرتبية، القّصة، نوح (ع). :الرئيسة الکلمات
  

  المقدمة .1
الـيت تسـاعد مبـا فيهـا مـن أشـخاص وأحـداث علـی أسلوب القّصة من األساليب الرتبويّة الفّعالة 

تقريب املفاهيم اجملّردة، فالقّصة حتّرك الوجدان وتؤثّر يف النفس. والقّصة أسلوب تربـوّي جـّذاب 
ا  لکــّل النــاس، وهلــا دور أساســّي يف غــرس القــيم األخالقيّــة، واالجتماعيّــة والعلميّــة. وهلــا قــدر

  علی التأثري والتوجيه.
يع اليت شـغلت حيّـزاً کبـرياً يف القـرآن الکـرمي، وحتـّدث عنهـا يف عـدد کثـري مـن من أهّم املواض

الّســور واآليــات؛ قصــص األنبيــاء و وقــائع املاضــّي البعيــد. ولقيمــة هــذا املوضــوع، أولــی القــرآن 
الکرمي أمهّيًة خاّصًة للقصة، باعتبارها وسيلًة من الوسائل الدالّة علی وحدانيّـة اهللا تعـالی وثبـوت 

ه، وعلی صدق البعث وما يرتّتب عليه من ثواب أو عقـاب، وعلـی صـدق رسـله، وجعلهـا قدرت
رکيزًة قويًّة مـن رکـائز الـدعوة اإلسـالمّية. فالقّصـة القرآنيّـة هلـا دورهـا يف تنبيـه اإلنسـان إلـی خطـی 
ــــة لــــدی املســــلم مبــــا يثــــري  الشــــيطان وعدواتــــه، وهلــــا أثرهــــا يف حتقيــــق الرتبيــــة والفضــــائل األخالقّي

ــــا القصــــص أحســــن الكــــرمي القــــرآن نفعــــال رجــــاًء وخوفــــاً مــــن اهللا تعــــالی. وتعتــــرب قصــــصاال  ألّ
 عرضــه وطريقــة القــرآين القصــص أســلوب يف عظيمــة. أهــدافاً  وحتّقــق وعــرب، حكــم علــى مشــتملة
  إليه. للوصول وطريق تعالی، اهللا إىل الدعوة أساليب من أسلوب فيها معجزة وتراكيبه



 47   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباين( ... دراسة يف القّصة القرآنّية من املنظور الرتبويّ 

الرتبيــة والــدعوة ليســتا شــيئني خمتلفــني أساســاً، فيکــون للقّصــة دور هــام يف الــدعوة والرتبيــة. 
والقـــرآن يســـتخدم القّصـــة جلميـــع أنـــواع الرتبيـــة والتوجيـــه الـــيت يشـــملها منهجـــه الرتبـــوّي: تربيـــة «

القـدوة الروح، وتربيـة العقـل، وتربيـة اجلسـم، والتوقيـع علـی اخلطـوط املتقابلـة يف الـنفس، والرتبيـة ب
  ).194/1م: 1993(قطب، » والرتبية باملوعظة. فهي سجّل حافل جلميع التوجيهات

ـــادئ الرتبويّـــة القـــادرة علـــی  وعنـــد التأّمـــل يف القـــرآن الکـــرمي جنـــد أنّـــه قـــد تضـــمن القـــيم واملب
الرتبيــة إصــالح وتطــوير نظــم الرتبيــة والتعلــيم بــني املســلمني. فالقّصــة القرآنّيــة وســيلة مــن وســائل 

باســـتخراج العـــربة مـــن التجـــارب الســـابقة،  لكة؛ وذة اإلســـالميّ تنميـــة القـــيم الرتبويّـــعلـــی تعمـــل 
 تـَْعِقلُـوَن. َلَعلَُّكـمْ  َعرَبِيًّـا قـُْرآنًـا أَنـْزَْلنَـاهُ  وشرح طرق اخلري، والتحـذير مـن الکفـر، يقـول تعـالی: ﴿إِنـَّا

ـــا ِمبَـــا اْلَقَصـــصِ  َأْحَســـنَ  َعَلْيـــكَ  نـَُقـــصُّ  َحنْـــنُ  ـــَذا لَْيـــكَ إِ  أَْوَحْيَن ـــْرآنَ  هَٰ ـــهِ  ِمـــنْ  ُكْنـــتَ  َوِإنْ  اْلُق  َلِمـــنَ  قـَْبِل
)، وتکــون قيمــة القّصــة القرآنيّــة أکثــر أمهيّــة عنــدما تــرتبط بواقــع حالنــا 3- 2(يوســف/ ﴾اْلَغــاِفِلنيَ 

  بالقيم الرتبويّة اليت حيتاج إليها البشر.و 
فالقصــص القرآنيّــة تتميّــز بــالعرب والعظــات والــدروس الــيت جتعــل اإلنســان املســلم يســتفيد مــن 

اإلنســـان نتيجـــة القصــــة أدرك قصـــص األمـــم الســـابقة يف ترســـيخ عقيدتـــه وتقــــومي ســـلوکه. فـــإذا 
ا، حيث تنفذ إلی النفس بسهولة. فالقّصة القرآنّية من أهـّم مصـادر  انطبعت يف نفسه توجيها

فاإلنسـان حيتـاج إلـی االسـتفادة مـن القّصـة  ،ذلـكرتبية وإصالح اجملتمعات. بناء علی التأثري وال
ـــا إحـــدی املقّومـــات األساســـّية يف تکـــوين شخصـــية  ـــة واســـتنباط أســـاليبها الرتبويّـــة، لکو القرآنّي
اإلنســـــان املســـــلم يف شـــــّتی جوانبهـــــا. وقّصـــــة نـــــوح (ع) تعتـــــرب مـــــن القصـــــص القرآنيّـــــة املليئــــــة 

 القرآنّيــــة ترســــم فهــــذه القّصــــة يم الرتبويّــــة املفيــــدة لکــــّل إنســــان ولکــــّل جمتمــــع.باألســــاليب والقــــ
 عقــالً  تقــومي، أحســن يف بشــريّ  كمــال إىل وصــل عليــه ســار مــن قوميــاً، تربويّــاً  منهجــا لإلنســان
اخرتنـا قّصـة وخلقاً. ومن هذا املنطلق، فقد رأينا أمهيّـة البحـث يف هـذا املوضـوع، و  وأدباً  وإدراكاً 

  للدراسة والتحليل.نوح (ع) 
نوح (ع) من األنبياء الذين کثر احلديث عنهم يف القرآن الکرمي، هو أّول الرسـل، وهـو مـن 
أويل العــزم مــنهم، وقــد نــّص اهللا علــی اصــطفائه علــی العــاملني، إضــافة إلــی آدم وآل إبــراهيم وآل 

ـــــى ِإنَّ اللَّـــــَه اْصـــــطََفٰى آَدَم َونُوًحـــــا َوآَل إِ  ﴿عمـــــران، کمـــــا قـــــال تعـــــالی:  ـــــرَاِهيَم َوآَل ِعْمـــــرَاَن َعَل بـْ
  ).33(آل عمران/ ﴾اْلَعاَلِمنيَ 
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فقد جاءت قّصة نـوح (ع) يف القـرآن الكـرمي متفرّقـًة يف سـور متعـددة، بعضـها فيـه إشـاراٌت 
عابرٌة لقّصة نوح (ع) وبعضها اآلخر فيه تفصيل ألحداثها ومشاهدها. وهذه القّصة مـن أکثـر 
القصص التی تکّرر ذکرها يف القرآن الکرمي، فهي حتتوي علـی کثـري مـن القـيم اخللقيّـة والرتبويّـة. 

ملوعظة احلسنة الـيت تقـوم عليهـا قّصـة نـوح (ع) هـي أسـاس مـن أسـس الرتبيـة الصـحيحة، ويف وا
هـذه القّصــة توجيــه وتنبيــه وإرشــاد، يــتعّلم منهــا اإلنســان املســلم جمموعــًة مــن األخــالق احلميــدة، 

  الدروس والعرب يف مسريتنا. تلك ويزداد رفعًة وتقوًی. وحنن اليوم حباجة ماسة إلی استلهام 
الدراســة تــأيت کمحاولــة تأصــيلّية ألســاليب الرتبيــة مــن املصــدر األساســّي األّول للرتبيــة هــذه 

اإلســالمّية وهــو القــرآن الکــرمي، وترتکــز علــی اســتخراج األســاليب الرتبويّــة يف قّصــة نـــوح (ع)، 
وتتناوهلــــا مــــن جانــــب املــــنهج الــــدعوّي الرتبــــوّي الــــذي اتّبعــــه نــــوح (ع) يف دعوتــــه، وتســــتخدم 

ذه القّصة.املنهجّية ا   لوصفّية التحليلّية الستنباط األساليب الرتبويّة املتعّلقة 
  
 أسئلة البحث 1.1

  يسعى هذا البحث لإلجابة عن السؤالني التاليني:
  ما هي األساليب الرتبويّة اليت استخدمها نوح (ع) يف دعوة قومه إىل اهللا؟ - 
  يف دعوة قومه إلی اهللا؟ملاذا استخدم نوح (ع) األساليب الرتبويّة املتنّوعة  - 
  
  خلفية البحث 2.1

  هناك دراسات سابقة ذات عالقة بنوح (ع) وقّصته، منها ما يلي:
دراســة خالــد أمحــد ســليمان حتــت عنــوان (املضــامني الرتبويّــة املســتنبطة مــن ســورة نــوح عليــه 
 الّســالم) تطرّقــت إىل أســلوب احلــوار يف ســورة نــوح عليــه الســالم. ودراســة حســن حممــد حســني
زغـــل حتــــت عنــــوان (شخصــــية نــــوع عليــــه الّســــالم يف القــــرآن الكــــرمي) هــــدفت عــــرض شخصــــية 

(ع) والتعّرف على سريته ومعامل شخصيته وبيان دعوتـه لقومـه ومـا حـّل بقومـه مـن عـذاب   نوح
وهــالك. ودراســة حيــىي بــن حممــد زمزمــي حتــت عنــوان (احلــوار القــرآّين يف ســورة نــوح) تطرّقــت إىل 
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ح (ع) يف حواراتــه مــع قومــه. ودراســة يوســف ســليمان الطحــان حتــت عنــوان بيــان مــا متيّــز بــه نــو 
(السرد يف القّصة القرآنيّـة، قصـة نـوح عليـه الّسـالم أمنوذجـاً) تطرّقـت إىل السـرد القـرآّين يف قّصـة 
نوح (ع) وبيـان قيمتـه والكشـف عـن الـدالالت الـيت انطـوت عليـه، واألبعـاد الـيت ارتكـز عليهـا. 

واطـــف شـــعبانة حتـــت عنـــوان (خطـــاب األنبيـــاء مـــع أقـــوامهم يف القـــرآن ودراســـة ســـناء جـــدي وع
الكـــرمي، خطـــاب نـــوح عليـــه الّســـالم مـــع قومـــه أمنوذجـــاً) هـــدفت بيـــان آليـــات اإلقنـــاع يف قّصـــة 

و دراســة مســري بــن حامــد بــن علــي آل غــريس الغامــدي حتــت عنــوان  (ع) وحماجتــه لقومــه.  نــوح
ــا الرتبويّــة) (املبــادئ الرتبويّــة املســتنبطة مــن قّصــة نــوح  عليــه الّســالم يف اجلانــب العقــدّي وتطبيقا

ـــا الرتبويّـــة يف األســــرة  تطرّقـــت إىل اجلانـــب العقـــدّي للمبـــادئ الرتبويّـــة يف هـــذه القّصـــة وتطبيقا
ـــا شـــروع واملدرســـة. ودراســـة عبـــاس مهـــامي حتـــت عنـــوان ( بررســـی تطبيقـــی داســـتان نـــوح (ع) ت

بيــان وجــوه اإلشــرتاك واإلفــرتاق لقّصــة نــوح (ع) تطرّقــت إىل طوفــان در قــرآن و ســفر پيــدايش) 
مقايســـه يف القـــرآن الكـــرمي والتـــورات. ودراســـة مهـــدي رضـــازاده قـــزاآن واآلخـــرين حتـــت عنـــوان (

) تطرّقـــت إىل داســتان حضـــرت نـــوح (ع) در تـــورات و قـــرآن و بازتـــاب آن در ادبيـــات فارســـی
األدب الفارســّي. ودراســة مالــك  مقارنــة قّصــة نــوح (ع) يف القــرآن الكــرمي والتــورات وتأثريهــا يف

بررسـی جايگـاه تربيتـی داسـتان حضـرت نـوح (ع) در شعاعي ونسرين أمـني زاده حتـت عنـوان (
 ) تطرّقـت إىل العوامـل املاّديّـة واملعنويّـة املـؤثّرة يف الرتبيـةمثنوی مولـوی و انطبـاق آن بـا قـرآن کـرمي

نــوي. ودراســة داوود معمــاري ومــرمي عــن طريــق دراســة األبيــات املرتبطــة بقّصــة نــوح (ع) يف املث
) تطرّقــت إىل الرمزيّــة يف منادســازی قــرآن کــرمي در داســتان حضــرت نــوححتــت عنــوان (پــور قلــي 

  قّصة نوح (ع) من حيث األشخاص والشخصيات و األحداث.
  

  المفاهيم والتعاريف .2
  التربية 1.2

  التربية لغة 1.1.2
صـِلح: الـّربُّ « :فـارس ابـن يقول

ُ
 »إصـالحها علـى قـام إذا َضـيعَته، فـالنٌ  َربَّ : يقـال. للشـيء امل

رَبَـــوُت يف بـــين فـــالن أَربـُــو نشـــأُت فـــيهم، ورَبَّيـــُت فالنـــاً «(مـــادة رب). وجـــاء يف لســـان العـــرب: 
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ــه تربيــة، وتـَرَبِّيتــه، أي َغَدوتُــه، قــال:  ــه مبعــىن واحــد. اجلــوهري: رَبَّيُت ــه ورَبَّبُت ــه ورَبَبُت ــه تربيــًة وتـَرَبِّيُت أُرَبّي
م: مـادة ربـا). وجـاء يف معجـم 2000(ابـن منظـور،  »ذا لكل مـا ينمـي، كالولـد والـزرع وحنـوهه

ـــرَّبُّ يف األصـــل الرتبيـــةُ «مقـــاييس اللغـــة:  » الّتمـــام حـــدّ  إىل فحـــاالً  حـــاالً  الّشـــيء وهـــو إنشـــاء ال
 الّشـــيء إصـــالح معـــىن مـــن لغـــة مـــأخوذة فالرتبيـــة األصـــفهاين، د.ت: مـــادة رب). (الراغـــب
  عليه. والقيام

  التربية اصطالحا 2.1.2
تنشـــــئة اإلنســـــان شـــــيئاً فشـــــيئاً يف مجيـــــع جوانبـــــه، ابتغـــــاء ســـــعادة الـــــدارين، وفـــــق املـــــنهج «هـــــي 

 إنســان وتكــوين تنشــئة«: أيضــا الرتبيــة تعريفــات ومــن). 19م: 2000(احلــازمي،  »اإلســالمي
 واالعتقاديـّــة، والعقليّـــة الصـــحّية الناحيـــة مـــن املختلفـــة، نواحيـــه مجيـــع مـــن متكامـــل مســـلم ســـليم

  ).20م: 2003(ياجلن،  »واإلبداعّية واإلداريّة االعتقاديّة، والروحّية
  

  أهمّية القّصة القرآنّية ودورها في التربية اإلسالمّية  .3
ـا القـرآن الکـرمي ه، يف انتظامهـا يف القـرآن کلّـ ذلـكضـح يتّ ، الرتبية من أعظم الوجوه اليت اعتنی 

يف القـرآن  يعلـم أنّ  بـذلكاختالفهـا طـوًال وقصـراً مـن اإلشـارة إليهـا. و فال تکاد ختلو سورة علـی 
ة هــــو بنــــاء اإلنســــان يف ة. وإذا کــــان هــــدف الرتبيــــة اإلســــالميّ الکــــرمي جمــــاالً رحبــــاً للعلــــوم الرتبويّــــ

ة هي اليت تسهم يف بنـاء هـذه اجلوانـب، ة القرآنيّ ، فإن القصّ جوانبه املختلفة من منظور إسالميّ 
  .)16ق: 1427(الوادعي،  يق األهداف الغائبة اليت تسعی إليهاوتعمل علی حتق

أحـــِي «ورد يف وصـــّية اإلمـــام علـــي (ع) لإلمـــام احلســـن (ع)، حـــول دور القّصـــة يف الرتبيـــة: 
قلبك باملوعظة، وأِمته بالزهادة ... وأَعرض عليه أخبار املاضني، وذّكره مبا أصاب من كان قبلك 

وآثـارهم، فـانظر فيمـا فعلـوا وعمـا انتقلـوا، وأيـن حلّـوا ونزلـوا ... إّين من األولـني، وِسـر يف ديـارهم 
وإن مل أكن ُعّمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت يف أعمارهم، وفكرت يف أخبـارهم، وسـرت 
يف آثــارهم، حــىت عــدت كأحــدهم، بــل كــأين مبــا انتهــى إّيل مــن أمــورهم قــد ُعّمــرت مــع أوهلــم إىل 

  اإلمام علي (ع) اهتّم باالعتبار باألقوام السابقة.). ف31(الرسالة  » آخرهم ...
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 وختتلـــف اإلســـالم، يف الرتبيـــة أســـاليب إطـــار يف املباشـــر التوجيـــه عناصـــر عنصـــر مـــن القّصـــة
ـــا تنتهـــي واألســـاليب العناصـــر مـــن غريهـــا عـــن القّصـــة  موعظـــة مبثابـــة هـــي عـــربة إىل حتمـــاً  بكو
للقّصــة يف الرتبيــة اإلســالمّية وظيفــٌة تربويّــٌة ال حيّققهــا لــون آخــر مــن ألــوان «اســتنتاجاً.  تســتنتج

ـــة متتـــاز مبيـــزات جعلـــت هلـــا آثـــاراً نفســـّيًة وتربويّـــًة بليغـــًة،  األداء اللغـــوّي؛ ذلـــك أن القّصـــة القرآنّي
حرکّيــة يف حمکمــًة، بعيــدة املــدی علــی مــّر الــزمن، مــع مــا تثــريه مــن حــرارة العاطفــة ومــن حيويّــة و 

الـــنفس، تـــدفع اإلنســـان إلـــی تغيـــري ســـلوکه وجتديـــد عزميتـــه حبســـب مقتضـــی القصـــة وتوجيههـــا 
  ).329م: 2009(عبداحلميد أمحد، » وخامتتها والعربة منها

ّـــة  ـــة والنبوي ـــا تشـــّد «إّن الرتبيـــة بالقصـــص القرآنّي ّ ّـــة مـــن أّمههـــا: أ تـــؤّدي إلـــی ميـــزات تربوي
(الـدليمي والشـمري، » دائم التأمل يف معانيها وتتبّـع مواقفهـاالقارئ وتوقظ انتباهه، إذ جتعله 

  ).59م: 2003
 توصـف السواء، وهي على واخلاصة العامة من بالقبول وهي حتظي الفهم سهلة أداة والقّصة

 بالقصــة الســامعني تعلّــق علــى يســاعد ممــا وتسلســلها، األحــداث وتــرابط األســلوب غالبــاً بســهولة
 أنّ  شك يف وال .مستدامة تربية بالقصة الرتبية جيعل الذي األمر النهاية، إىل الوصول يف ورغبتهم

رغبــــة النــــاس يف القّصــــة النبويّــــة وإقبــــاهلم عليهــــا وتعّلقهــــم بأحــــداثها تــــؤّدي إىل تعميــــق املضــــامني 
  القصصّية يف نفوسهم والتأثّر باألحداث القصصّية واستخراج العرب والدروس والقيم الرتبويّة.

مــن أهــداف القّصــة يف القــرآن الكــرمي، الــدعوة إىل التوحيــد واإلميــان بالبعــث وتثبيــت أســس 
العقيدة اإلسالمّية يف النفوس، وتثبيت الرسول (ص) واملؤمنني من خالل عرض صـور ملـا عانـاه 
األنبيـــاء الســـابقون وأتبـــاعهم مـــن أذى وتعـــذيب أقـــوامهم وكيـــف صـــربوا علـــى مـــا أوذوا، وكيـــف  

إلميــان ومــا حــّل بــأقوامهم مــن دمــار وعــذاب يف الــدنيا، ولعــذاب اآلخــرة أشــّد، كانــت الغلبــة ل
وتعلــيم املســلمني فضــائل األخــالق عــن طريــق القــدوة العملّيــة املاثلــة يف قصــص القــرآن، والزجــر 
عــن األخــالق الذميمــة، ومحايــة اإلنســان مــن الوقــوع يف اآلثــام، واحلــّض علــى التوبــة للمســيء، 

ثري الوجـــداّين لتمكـــني حقـــائق اإلميـــان والتوحيـــد والبعـــث يف عقـــل وقلـــب واإلقنـــاع العقلـــي والتـــأ
املتلّقـــي، والرتغيـــب بالتأييـــد يف الـــدنيا والنعـــيم املقـــيم يف اآلخـــرة للمـــؤمن الطـــائع، والرتهيـــب مـــن 

  ).44- 43م: 2010غضب اهللا وعذابه يف الدنيا واآلخرة للجاحد العاصي (عباس، 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    52

لقّصة القرآنّية، وذلك بغرس القيم اإلسـالمّية، كمـا من املمكن تثبيت األخالق من خالل ا
ـم، يقـول اهللا تعـاىل:  أن القّصة القرآنيّـة تعطـي صـورًة عـن األدب الـذي يتـأّدب بـه الرسـل مـع ّر

َني﴾ اْحلَـــاِكمِ  َأْحَكـــمُ  َوأَنْـــتَ  اْحلَـــقُّ  َوْعـــَدكَ  َوِإنَّ  أَْهِلـــي ِمـــنْ  ابْـــِين  ِإنَّ  َربِّ  فـََقـــالَ  رَبَّـــهُ  نُـــوحٌ  ﴿َونَـــاَدىٰ 
  ).45(هود/

فالقّصة القرآنّية حتّقق أهداف الرتبيـة اإلسـالمّية، واملواقـف الرتبويّـة الـيت تعـرض يف األسـلوب 
 واضـح أثـر مـن هلـا ملـا بالقّصـة البـالغ االهتمـام هـذا كـان القصصي أشّد نفاذاً إىل القلوب. وإّمنا

 مــا وإذا إليهــا، بفطرتــه ومييــل بالقصــص يولــع اإلنســان إذ, املفــاهيم وإيصــال والرتبيــة التوجيــه يف
  أحداثها. متابعة علی حرص قّصة من جزء عليه قصّ 

  
  أساليب نوح (ع) في الدعوة والتربية .4

يئـة الفـرد للتخلـي  ـدف إلـی  إّن قصص القـرآن حتتـوي علـی أسـاليب عديـدة يف الرتبيـة، کّلهـا 
  عّما حيمل من مفاهيم وأفکار ال تتناسب مع القيم اإلسالمّية.

النـّيب نـوح (ع) يتبـع أسـاليب خمتلفـًة يف الـدعوة، يف دأب طويـل، وصـرب مجيـل، وجهـد  کان
ــدف إقنــاع قومــه والتــأثري فــيهم، ليتخّلــوا عــن الباطــل،  نبيــل امتــّد ألــف ســنة إال مخســني عامــاً، 

 تكـذيبهم بسـبب أهلكهـم تعاىل اهللاو  ويتبعوا احلّق، ومع ذلك كّله مل يؤمن إال القليل من قومه،
  هم. ومن األساليب اليت اتّبعها نوح (ع) يف دعوته:لنبيّ 

  
  الترغيب 1.4

وعد يصـحبه حتبيـب وإغـراء، مبصـلحة أو لـّذة أو متعـة آجلـة، «الرتغيب أمر هاّم يف الرتبية وهو 
مؤكدة، خرية، خالصة من الشـوائب، مقابـل القيـام بعمـل صـاحل، أو االمتنـاع عـن لـّذة ضـارّة أو 

). 230م: 2008(الـــنحالوي، » عمـــل ســـّيئ ابتغـــاء مرضـــاة اهللا، وذلـــك رمحـــة مـــن اهللا لعبـــاده
م، يرّغــب النــّيب نــوح (ع) قومــه يف االســتجابة  لدعوتــه مبــا وعــدهم بــه مــن أّن اهللا ســيغفر ذنــو

 ُمبِـٌني. اْعبُـُدوا نَـِذيرٌ  َلُكـمْ  ِإينِّ  قـَـْومِ  يَـا يف أعمارهم، قال تعالی خمرباً عن نوح (ع): ﴿قَـالَ  كويبار 



 53   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباين( ... دراسة يف القّصة القرآنّية من املنظور الرتبويّ 

 َجـاءَ  ِإَذا اللَّـهِ  َأَجـلَ  ِإنَّ  ىُمَسـمًّ  َأَجـلٍ  ِإَىلٰ  َويـُـَؤخِّرُْكمْ  ُذنُـوِبُكمْ  ِمـنْ  َلُكـمْ  يـَْغِفـرْ  َوَأِطيُعـوِن. َواتـَُّقـوهُ  اللَّهَ 
)، فهـو يـأمرهم بثالثـة أشـياء: عبـادة اهللا وتقـواه وإطاعـة 4- 2تـَْعَلُموَن﴾(نـوح/ ُكْنـُتمْ  َلوْ  يـَُؤخَّرُ  َال 

م، وبـار  م إن فعلوها غفـر اهللا ذنـو ّ أعمـارهم، ويف  كأوامره؛ ويرّغبهم يف هذه األشياء الثالثة بأ
  اآلخرة. ذلك خري مؤکد ومنفعة هلم يف

وهو يرّغب قومه بنيل اخلـري والربکـة وباحليـاة الطيّبـة يف الـدنيا وبـالثواب احلسـن يف اآلخـرة إن 
ــارًا. يـُْرِســلِ  َكــانَ  إِنَّــهُ  رَبَُّكــمْ  ﴿اْســَتْغِفُروا اســتجابوا لدعوتــه: ــَماءَ  َغفَّ ــْيُكمْ  السَّ ْــِددُْكمْ  ِمــْدرَارًا. َعَل  َوُمي

) فهـو وعـد قومـه مبـا هـو 12- 10أَنـَْهـارًا﴾ (نـوح/ َلُكـمْ  َوَجيَْعـلْ  َجنَّـاتٍ  َلُكـمْ  َوَجيَْعلْ  َوبَِننيَ  بَِأْمَوالٍ 
م وأحــّب إلــيهم مــن الفوائــد العاجلــة، وأطمعهــم يف خــري الــدنيا واآلخــرة، والغفــران  أوقــع يف قلــو

م، وأطمعهم يف الرزق الوفري، واألموال والبنني.   إذا استغفروا ّر
لــی أّن لإلميــان بــاهللا وطلــب الغفــران أثــراً واضــحاً يف الــدنيا، يف هــذا اخلطــاب نّبــه نــوح (ع) إ

ــار. ويشــري إلــی أن  هنــاك ويف رغــادة العــيش الــيت مــن مظاهرهــا األمــوال واألوالد واجلنــات واأل
صــلة بــني اإلميــان بــاهللا وســّر إفاضــة الــنعم علــی املــؤمنني، فــالکفر ســبب لفقــدان الــنعم واإلميــان 

  سبب لنزول النعم.
  
  الترهيب 2.4

إذا کان الرتغيب عامًال مهماً مـن عوامـل االسـتجابة هللا واإلميـان بـه، فـإّن الرتهيـب عامـل آخـر، 
ـى اهللا «بل إنّه العامل األقوی. وهو  ديد بعقوبة ترتتّـب علـى اقـرتاف إمث أو ذنـب ممـا  وعيد و

ديـــد مـــن اهللا ي قصـــد بـــه ختويـــف عنـــه أو علـــى التهـــاون يف أداء فريضـــة ممـــا أمـــر اهللا بـــه، أو هـــو 
عبـــاده، وإظهـــار صـــفة مـــن صـــفات اجلـــربوت والعظمـــة اإلهليـــة، ليكونـــوا دائمـــاً علـــى حـــذر مـــن 

). مل يقتصر نوح (ع) علی أسـلوب 231م: 2008(النحالوي، » ارتكاب اهلفوات واملعاصي
ـــه إلـــی قومـــه وحـــّثهم علـــی االســـتجابة هلـــا، وإمنـــا أخـــذ أيضـــا بأســـلوب  الرتغيـــب يف تبليـــغ دعوت

 ِمــنْ  قـَْوَمـكَ  أَنْــِذرْ  َأنْ  قـَْوِمـهِ  ِإَىلٰ  نُوًحــا أَْرَسـْلَنا مل يسـتجيبوا لدعوتــه، قـال تعــالی: ﴿إِنـَّا الرتهيـب إن
ــيٌم﴾ (نــوح/ َعــَذابٌ  يَــْأتَِيُهمْ  َأنْ  قـَْبــلِ  (جلنــة مــن » إخبــار فيــه ختويــف وترويــع«)، اإلنــذار هــو 1أَِل

، وقــــــــال تعــــــــالی: ). فهــــــــو يــــــــرهّبهم بعــــــــذاب الــــــــدنيا بــــــــالغرق1591/10م: 1992العلمــــــــاء، 
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 َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  ِإينِّ  َغـْريُهُ  إِلَٰـهٍ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َمـا اللَّـهَ  اْعبُـُدوا قـَـْومِ  يَـا فـََقـالَ  قـَْوِمـهِ  ِإَىلٰ  نُوًحـا أَْرَسـْلَنا  ﴿َلَقـدْ 
)، فالســياق يف هــذه اآليــة يــذکر إرســال اهللا نوحــاً إلــی قومــه 59َعِظــيٍم﴾ (األعــراف/ يـَــْومٍ  َعــَذابَ 

أي مــن عــذاب يــوم القيامــة إذا لقيــتم اهللا «هلــم الرتهيــب مــن عــذاب يــوم عظــيم، خبطــاب حيمــل 
والــــالم يف قولــــه: "لقــــد أرســــلنا نوحــــا" «)، 387/3م: 1998(ابــــن کثــــري،» وأنــــتم مشــــرکون بــــه

ــا للتأكيــد ألّن وجــه الكــالم إىل املشــركني وهــم ينكــرون النبــّوة، وقولــه: "فقــال يــا  للقســم جــيء 
مـن إلـه غـريه" نـاداهم بقولـه: "يـا قـوم" فأضـافهم إىل نفسـه ليكـون جريـاً قوم اعبدوا اهللا مـا لكـم 

علــى مقتضــى النصــح الــذي ســيخربهم بــه عــن نفســه، ودعــاهم أّول مــا دعــاهم إىل توحيــد اهللا 
تعاىل فإن دعـاهم إىل عبادتـه، وأخـربهم بانتفـاء كـّل إلـه غـريه فيكـون دعـوة إىل عبـادة اهللا وحـده 

ه غـــريه، وهـــو التوحيـــد. مث أنـــذرهم بقولـــه: "إين أخـــاف علـــيكم مـــن غـــري أن يشـــرك بـــه يف عبادتـــ
عذاب يوم عظيم" وظاهره يوم القيامة فيكون يف ذلـك دعـوة إىل أصـلني مـن أصـول الـدين ومهـا 
التوحيــد واملعــاد، وأّمــا األصــل الثالــث وهــو النبــّوة فسيصــرح بــه يف قولــه: "يــا قــوم لــيس يب ضــاللة 

ـــا وكـــذا ولكـــّين رســـول". علـــى أّن يف نفـــس الـــدع ـــادة ال يعرفو وة وهـــي دعـــوة إىل نـــوع مـــن العب
» اإلنـــذار مبـــا مل يكونـــوا يعلمونـــه وهـــو عـــذاب القيامـــة إشـــعاراً بالرســـالة مـــن قبـــل مـــن يـــدعو إليـــه

 نَــِذيرٌ  َلُكــمْ  ِإينِّ  قـَْوِمــهِ  ِإَىلٰ  نُوًحــا أَْرَســْلَنا ). وقــال تعــالی: ﴿َوَلَقــدْ 174/8م: 1973الطباطبــائي، (
)، يف وصـف 26- 25أَلِـيٍم﴾ (هـود/ يـَـْومٍ  َعـَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  اللََّه ِإينِّ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َال  َأنْ  ُمِبٌني.

  اليوم بـ (أليم) إحياء بالتهويل والتفظيع، وبيان ملدی إحساس املعّذب به.
ــ أنّــه 1«تــأيت أمهّيــة أســلوب الرتغيــب والرتهيــب يف العمليــة الرتبويّــة مــن عــّدة اعتبــارات، وهــي  ـ

أحــد األســاليب الرتبويّــة الــيت يقــوم عليهــا املــنهج اإلســالمّي، فــالقرآن الکــرمي والســّنة النبويّــة مليئــة 
ــي عنــه.  ـــ أّن 2باآليــات واألحاديــث الــيت ترّغــب اإلنســان يف العمــل مبــا أمــر بــه، واإلنتهــاء عّمــا 

فع اإلنســـان اإلنســـان مفطـــور علـــی حـــّب جلـــب اخلـــري لنفســـه، وکـــره الشـــر والشـــقاء. وهـــذا يـــد
لإلســــتجابة للمــــؤثرات الرتغيبّيــــة، والرتهيبّيــــة بشــــکل قــــوّي، حيــــث أّن الرتغيــــب والرتهيــــب أمــــران 

ــ أّن اإلنســان لديــه قــدرة علــی التمييــز بــني مــا يضــرّه، ومــا 3يقومــان علــی اخلــوف والرجــاء ... .  ـ
ـي عنـه، وال عمـل مبـا أمـر ينفعه، کما أنّه يستطيع أن يستجيب ألوامر التکليف، فيمتنـع عـن مـا 

به. مما جيعل للرتغيب أثر يف سـلوکه. ولـوال هـذه اخلاصـّية الفطريّـة ملـا کـان للرتغيـب والرتهيـب أثـر 
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ــــ أّن الرتغيـــب والرتهيـــب أســـلوب تربـــوّي وقــائّي، ألنـّــه يقـــوم علـــی جانـــب التحـــذير مـــن 4تربــوّي. 
  ).393- 392م: 2000 (احلازمي،» املخالفة، ممّا جيعل له أمهّية کبرية يف العملّية الرتبويّة

  
  التنبيه علی تقّدم الحياة األخرويّة على الحياة الدنيويّة 3.4

 اْألَْرضِ  ِمـنَ  أَنـْبَـَتُكمْ  لفت النّيب نـوح (ع) أنظـار قومـه إلـی اليـوم اآلخـر، فخاطـب قومـه: ﴿َواللَّـهُ 
ــــا. أّول الرســــل نــــوح ذّکــــر قومــــه ) «18- 17ِإْخرَاًجــــا﴾ (نــــوح/ َوُخيْــــرُِجُكمْ  ِفيَهــــا يُِعيــــدُُكمْ  ُمثَّ  نـََباًت

ــذا اخلطــاب يريــد نــوح (ع) أن يوّجــه عقــول 246م: 1989(األشــقر، » بالبعــث والنشــور  .(
 هـو وإمنـا اإلنسـان، حليـاة اية ليس قومه إلی تقّدم احلياة الدنيويّة على احلياة األخرويّة، فاملوت

ان أن يتـزّود للحيـاة األخرويّـة جديـدة، فعلـى اإلنسـ لقـوانني ختضـع أخـرى حيـاة إىل حتـّول مرحلة
ـــذا «الـــيت ال حمـــيص لـــه عنهـــا.  إّن معرفـــة تفاصـــيل اليـــوم اآلخـــر يکـــون ســـببا لإلميـــان الصـــادق 

اليوم، کأهوال القرب وشّدته، وأهوال املوقف، وصـفات النـار املفظعـة، ومبعرفـة تفاصـيل اجلنّـة ومـا 
ذلـــك روح والبــدن، فيحــدث بســبب فيهــا مــن النعــيم املقــيم واحلــربة والســرور، ونعــيم القلــب والــ

  ).699م: 2019(الغامدي، » االجتهاد والسعي للفوز باملطلوب
  
  التحّبب 4.4

َغـــــْريُُه﴾  إِلَٰـــــهٍ  ِمـــــنْ  َلُكـــــمْ  َمـــــا اللَّـــــهَ  اْعبُـــــُدوا قـَـــــْومِ  يتحبّـــــب نـــــوح (ع) إلـــــی قومـــــه يف قولـــــه: ﴿يَـــــا
قومــه بقولــه : "يــا )، نالحــظ يف هــذه اآليــة أّن نوحــاً (ع) اســتفتح اخلطــاب مــع 59(األعــراف/

قوم" لتذکريهم أنّه واحد مـنهم بالنسـب واملعيشـه، ويسـعی خلـريهم يف الـدنيا واآلخـرة، فيحـّبهم. 
نــــاداهم بقولـــــه: "يـــــا قــــوم" فأضـــــافهم إىل نفســـــه ليكــــون جريـــــاً علـــــى مقتضــــى النصـــــح الـــــذي «

). فهــو خياطــب قومــه ويــدعوهم 174/8م: 1973الطباطبــائي، » (ســيخربهم بــه عــن نفســه
اهللا بالتحبّـــب، عســـی أن يثـــري مشـــاعرهم حنـــوه فيقبلـــون عليـــه، ويقبلـــون منـــه مـــا يـــدعوهم إلـــی 

» أي فنــــاداهم بصــــفة القومّيــــة مضــــافة إليــــه اســــتمالة هلــــم«إليــــه، خيــــاطبهم بقولــــه (يــــا قــــوم)، 
)، هــذه الکلمــة تقــّرب منــه هلــم وحتّبــب؛ ليقبلــوا دعوتــه. فهــو 492/8ق: 1338 رضــا، (رشــيد

 ّ ــذه الکلمــة بــأ م قومــه فهــو مــنهم، واألصــل أّن الشــخص يريــد اخلــري لقومــه، فعلــی يشــعرهم 
  قومه أن يستمعوا ملا يدعوهم إليه ويتأّملوا فيه.
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  اإلشفاق 5.4
ـــم و الشـــفّقة علـــيهم، فکـــان  کـــان النـــّيب نـــوح (ع) حيـــرص يف التعامـــل مـــع قومـــه علـــی الرمحـــة 

 نُـوحٌ  َأُخـوُهمْ  َهلُـمْ  قَـالَ  ﴿ِإذْ يشفق علـيهم بـالرغم مـن إيـذائهم لـه، وکـان أخـاهم املشـفق علـيهم: 
). 297/15م: 1973الطباطبـــائي، ( »املـــراد بـــاألخ النســـيب«)، 106تـَتَُّقـــوَن﴾ (الشـــعراء/ َأَال 

فکلمــة (أخــوهم) تعــين أخــّوة النســب ال الــدين، تثــري فــيهم عاطفــة األخــّوة النســبّية وتــوحي هلــم 
  منهم، إنّه أخوهم.بأنّه يريد هلم اخلري، فهو ليس بعيداً عنهم وال غريباً 

فهو ال يکتفي بتلطّفه يف خماطبة قومه وإّمنا يظهر هلم شفّقته و يصـارحهم بإشـفاقه علـيهم، 
ـــم إن اســـتمروا علـــی کفـــرهم: ﴿  َوَلَقـــدْ  وحرصـــه علـــی مصـــلحتم، وخوفـــه مـــن وقـــوع العـــذاب 

 يـَـْومٍ  َعـَذابَ  َعلَـْيُكمْ  َأَخـافُ  اللَّـَه ِإينِّ  ِإالَّ  ُبُدواتـَعْ  َال  َأنْ  ُمِبٌني. نَِذيرٌ  َلُكمْ  ِإينِّ  قـَْوِمهِ  ِإَىلٰ  نُوًحا أَْرَسْلَنا
)، فخـــوف نـــوح (ع) علـــی قومـــه مـــن عالمـــات الشـــفقة. وقـــال تعـــالی: 26- 25أَلِـــيٍم﴾ (هـــود/

ــْومِ  يَــا َقــالَ  أَلِــيٌم. َعــَذابٌ  يَــْأتَِيُهمْ  َأنْ  قـَْبــلِ  ِمــنْ  قـَْوَمــكَ  أَْنــِذرْ  َأنْ  قـَْوِمــهِ  ِإَىلٰ  نُوًحــا أَْرَســْلَنا ﴿إِنَّــا  ِإينِّ  قـَ
ويف إضــافته اليــوم إىل نفســه إظهــار إشــفاق ورمحــة أي إّنكــم ) «2- 1ُمِبــٌني﴾ (نــوح/ نَــِذيرٌ  َلُكــمْ 

ـــا القـــومي تســـوؤين مـــا أســـاءكم فلســـت أريـــد إال مـــا فيـــه خـــريكم  قـــومي جيمعكـــم وإيّـــاي جمتمعن
  ).26/20م: 1973الطباطبائي، » (وسعادتكم إّين لكم نذير

  
  األوقات للدعوةتخّير أحسن  6.4

ـــا الـــداعي يف أّي وقـــت مالئـــم يف الليـــل والنهـــار، وبکـــّل صـــيغة مالئمـــة  الـــدعوة إلـــی اهللا يقـــوم 
حلال املدعّو. کان النيب نوح (ع) يغتنم کّل فرصة لـدعوة قومـه إلـی اهللا، سـواء سـنحت لـه هـذه 

ـــه هلـــم، فکـــان يـــدعوهم ج ـــوّع کيفيـــة دعوت هـــاراً وســـرّاً الفرصـــة يف الليـــل أو النهـــار، کمـــا کـــان ين
ـــْوِمي َدَعـــْوتُ  ِإينِّ  َربِّ  وعالنّيـــًة. قـــال تعـــالی: ﴿قَـــالَ  والـــدعاء لـــيالً «)، 5َونـََهـــارًا﴾ (نـــوح/ لَـــْيًال  قـَ

ــاراً كنايــة عــن دوامــه مــن غــري فتــور وال تــوان ). إنّــه يــدعو 29/20م: 1973الطباطبــائي، »(و
ألوقـــات املختلفـــة، يـــدعوهم يف قومـــه إلـــی اإلميـــان بـــاهللا والطاعـــة دعـــاًء متواصـــالً، يـــدعوهم يف ا

سـاعات الليــل، وســاعات النهــار، ويتخـّري مــن هــذه الســاعات واألوقـات مــا کــان أکثــر تــأثريا يف 
  نفوس قومه. 
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وهــــو يســــتخدم يف الــــدعوة إلــــی اهللا مراتــــب ثالثــــة: اجلهــــر، والعلــــن، والســــر. يقــــول تعــــالی: 
للرتاخـي مثّ" ) «"9- 8ِإْسـرَارًا﴾ (نـوح/ َهلُـمْ  َوَأْسـَرْرتُ  َهلُمْ  أَْعَلْنتُ  ِإينِّ  ُمثَّ  ِجَهارًا. َدَعْوتـُُهمْ  ِإينِّ   ﴿ُمثَّ 

حبسب رتبة الكالم، واجلهار النداء بأعلى الصوت. واإلعـالن واإلسـرار متقـابالن ومهـا اإلظهـار 
م سـرّاً وعالنيّـًة  واإلخفاء، وظاهر السياق أّن مرجع ضمري هلم يف املوضـعني واحـد فـاملعىن دعـو

» عالنيّــــًة وتــــارًة ســــرّاً ســــالكاً يف دعــــويت كــــّل مــــذهب ممكــــن وســــائراً يف كــــّل مســــري مرجــــوّ  فتــــارةً 
). هـو دعـا قومـه دعــواٍت متتابعـًة، علـی وجـوه متخالفــة، 30/20- 29م: 1973الطباطبـائي، (

و أســاليب متغــايرة، يف أوقــات متنوعــة. فــالنّيب نــوح (ع) أكمــل احلّجــة علــى قومــه ودعــاهم يف  
  كانت هذه الدعوة علنّيًة أم سرّيًّة.  كّل األحوال سواء

قـد فعـل عليـه «إّن هذه اآلية الکرميـة تـدّل علـی أّن مراتـب دعـوة نـوح (ع) کانـت ثالثـة، 
الّصـــالة والّســـالم کمـــا يفعـــل الـــذي يـــأمر بـــاملعروف وينهـــی عـــن املنکـــر، يف االبتـــداء بـــاألهون 

ا مل يقبلـوا ثنـی باجملـاهرة، فلمـا مل والرتّقي يف األشّد فاألشدّ، فـافتتح باملناصـحة يف السـّر، فلّمـ
تـــؤثّر ثلـــث بـــاجلميع بـــني اإلســـرار واإلعـــالن، ومعنـــی "مث" الداللـــة علـــی تباعـــد األحـــوال ألّن 

 (الزخمشــــري،» اجلهــــار أغلــــظ مــــن اإلســــرار واجلمــــع بــــني األمــــرين أغلــــظ مــــن إفــــراد أحــــدمها
) فهــذه اآليــات تظهــر تــدّرجاً يف أســلوب دعــوة نــوح (ع)، فهــو بــدأ بــدعوة 1142 م:2009

قومه سرّاً يف الليل والنهار، مثّ دعـاهم دعـوًة جهريّـًة، مثّ دعـاهم مـرّاٍت أخـرى سـرّاً وجهـراً، وهـذه 
  النصيحة والدعوة إىل اهللا تعاىل.غاية اجلّد يف 

  
  الصبر واالستقامة 7.4

 قومـه يـدعو وهـو نـوح (ع) صـرب هة اخلطوب واملصـائب. قـدالصرب سالح قوّي وفعال يف مواج
فحياتــه کانــت حافلــًة باجلهــاد والکفــاح الــدائبني، وقــد واجــه عنــاد  .عامــاً  مخســني إال ســنة ألــف

 وذلـك األذى، علـى بالصـرب الباطـل أهـلقومه وجهلهم ومتّردهم بالصرب واالستقامة. فهـو واجـه 
 أفعــال علــى بالصــرب الّســالم علــيهم أنبيائــه عّزوجــلّ  اهللا أمــر وقــد الرتبويّــة؛ األســاليب أعظــم مــن
 وتبيينـه احلـقّ  إظهـار يف قـدماً  للمضـي هلـم عائقـاً  ذلـك يكون وأال عنهم، واإلعراض الباطل أهل

 إميانـاً. فـأوحى اهللا إىل نـوح (ع): بـذلك ازداد بـه، حتـلّ  الـيت املصـيبة علـى العبد صربإذا  للناس.
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)، 36يـَْفَعلُــــوَن﴾ (هــــود/ َكــــانُوا ِمبـَـــا تـَْبَتــــِئسْ  فَــــَال  آَمــــنَ  قَــــدْ  َمــــنْ  ِإالَّ  قـَْوِمــــكَ  ِمــــنْ  يـُــــْؤِمنَ  لَــــنْ  نَّــــهُ أَ ﴿
). واملعـــىن 222/10م: 1973الطباطبـــائي، » (االبتئـــاس مـــن البـــؤس وهـــو حـــزن مـــع اســـتكانة«

فال حتزن مبا فعلوه مـن تكـذيبك وإيـذائك ومعاداتـك فقـد حـان اإلنتقـام «الذي حتمله اآلية هو 
وقولــه: "لــن يــؤمن مــن قومــك إال مــن قــد آمــن" « ).483م: 2009(الزخمشــري، » لــك مــنهم

إيئــاس وإقنــاط لــه عليــه الّســالم مــن إميــان الكفــار مــن قومــه بعــد ذلــك، ولــذلك فــرّع عليــه قولــه: 
تبتـــئس مبـــا كــــانوا يفعلـــون" ألّن الـــداعي إىل أمــــر إّمنـــا يبتـــئس ويغــــتّم مـــن خمالفـــة املــــدعّوين  "فـــال

ومتــّردهم مــا دام يرجــو مــنهم اإلميــان واالســتجابة لدعوتــه، وأمــا إذا يــئس مــن إجــابتهم فــال يهــتّم 
م إىل الســمع والطاعــة واإلحلــاح علــيهم باإلقبــال إليــه ولــو دعــاهم  ـم وال يتعــب نفســه يف دعــو
بعدئذ فإّمنا يدعوهم لغرض آخر كإمتام احلجة وإبراز املعذرة. وعلى هذا ففي قولـه: "فـال تبتـئس 
مبــا كــانوا يفعلــون" تســلية مــن اهللا لنــوح عليــه الّســالم وتطييــب لنفســه الشــريفة مــن جهــة مــا يف 
الكــالم مــن اإلشــارة إىل حلــول حــني فصــل القضــاء بينــه وبــني قومــه، وصــيانة لنفســه مــن الوجــد 

ّم ملا كان يشاهد من فعلهم به وباملؤمنني به مـن قـومهم مـن إيـذائهم إيّـاهم يف دهـر طويـل، والغ
). إّن صــــرب 222/10م: 1973الطباطبــــائي، (» ممـّـــا يقــــرب مــــن ألــــف ســــنة، لبــــث فيــــه بيــــنهم

(ع) واســتقامته يف طريــق الــدعوة والتبليـغ واإلرشــاد ملــا يضــرب بـه املثــل، ودأبــه علــی الــدعوة   نـوح
اراً وعدم استسالمه لعنادهم ومتّردهم دليـل علـی ثباتـه وعزمـه علـی حتقيـق  والنصح لقومه ليًال و

رسالته يف هدايتهم وإرشادهم. فالصرب واالستقامة يف طريق الدعوة إلی التوحيد شـيمة األنبيـاء، 
 كفــر مــن القــاه مــا وبعــدوهلــم يف هــذا املضــمار مراتــب وکــان نــوح (ع) يف مرتبــة متقدمــة منــه. 

 نُـوحٍ  َعلَـىٰ  يقـول تعـالی: ﴿َسـَالمٌ عليـه،  تعـاىل اهللا أثـىن ذلـك علـى وصـربه بيتـه أهـل وبعض قومه
ِلكَ  اْلَعاَلِمَني. إِنَّا ِيف    ).81- 79اْلُمْؤِمِنَني﴾ (الصافات/ ِعَباِدنَا ِمنْ  اْلُمْحِسِنَني. إِنَّهُ  َجنْزِي َكذَٰ
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بدعوتـــه. اســـتخدم نـــوح (ع) هـــذا األســـلوب التحـــّدي أســـلوب تربـــوّي يـــدّل علـــی ثقـــة الـــداعي 
ــذا التحــّدي عجــزهم وعجــز  إلقنــاع قومــه بعــد أن اســتمّر تكــذيبهم علــى أشــّده، وهــو أظهــر 
آهلــتهم، و أظهــر قــدرة اهللا وغلبــة أمــره، ففــي التحــّدي ثقــة بــالنفس وإحســاس باالقتــدار فــوق مــا 



 59   )ناهيد نصيحتو  رضوان باغباين( ... دراسة يف القّصة القرآنّية من املنظور الرتبويّ 

ــْيِهمْ  يســتطيعه اآلخــرون، يقــول تعــالی: ﴿َواْتــلُ  ــأَ  َعَل ــْومِ  يَــا لَِقْوِمــهِ  َقــالَ  ِإذْ  حٍ نُــو  نـََب  َكــُربَ  َكــانَ  ِإنْ  قـَ
ُعوا تـَوَكَّْلـــتُ  اللَّـــهِ  فـََعَلـــى اللَّـــهِ  بِآيَـــاتِ  َوتَـــْذِكِريي َمَقـــاِمي َعلَـــْيُكمْ   َيُكـــنْ  َال  ُمثَّ  َوُشـــرََكاءَُكمْ  أَْمـــرَُكمْ  فَـــَأمجِْ
ــةً  َعَلــْيُكمْ  أَْمــرُُكمْ  ومعــىن اآليــة: "واتــل" يــا حممــد ). «71(يــونس/ ِن﴾تـُْنِظــُرو  َوَال  ِإَيلَّ  اْقُضــوا ُمثَّ  ُغمَّ

"عليهم نبأ نوح" وخربه العظيم حيث واجه قومه وهو واحد يـتكّلم عـن نفسـه، وهـو مرسـل إىل 
أهــل الــدنيا فتحــّدى علــيهم بــأن يفعلــوا بــه مــا بــدا هلــم إن قــدروا علــى ذلــك، وأّمت احلّجــة علــى 

ضــيت ألمــر الــدعوة إىل مكذبيــه يف ذلــك "إذ قــال لقومــه يــا قــوم إن كــان كــرب  علــيكم مقــامي" و
التوحيد أو منزليت من الرسـالة "وتـذكريي بآيـات اهللا" وهـو داعـيكم ال حمالـة إىل قتلـي وإيقـاع مـا 
تقدرون عليه مـن الشـر يب إلراحـة أنفسـكم مـين "فعلـى اهللا توّكلـت" قبـال مـا يهـّددين مـن حتـرّج 

وكـيًال يتصـّرف يف شـؤوين ومـن غـري أن  صدوركم وضيق نفوسكم علّي بإرجاع أمري إليه وجعله
ـم ينصـرونكم يف الشـدائد، واعزمـوا  ّ أشتغل بالتدبري "فأمجعوا أمركم وشركاءكم" الذين تزعمون أ
علــّي مبــا بــدا لكــم، وهــذا أمــر تعجيــزي "مثّ ال يكــن أمــركم علــيكم غمــة" إن مل تكونــوا اجتهــدمت 

 »دفعي وقتلــي "وال تنظــرون" وال متهلـــوينيف التوّســل إىل كــّل ســبب يف دفعــي "مثّ اقضــوا إّيل" بــ
ففي هذه اآليـة يتحـّدى نـوح (ع) علـى قومـه بـأن  ).103/10- 102م: 1973(الطباطبائي، 

يفعلوا به ما بدا هلم، ويظهر أّن ربّه قدير على دفعهـم عنـه وإن أمجعـوا عليـه وانتصـروا بشـركائهم 
ــم لــن وآهلــتهم، وهــو يــربز عــدم خوفــه مــن قومــه، ألنّــه توّكــل علــى اهللا ّ  وهــو ســيحميه مــنهم، وأ

  يستطيعوا أن يضّروه.
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إصــالح األجيــال اآلتيــة مــن أبــرز الغايــات الــيت بعــث األنبيــاء مــن أجلهــا. كمــا خشــي نــوح (ع) 
على قومه الكفر والعذاب، خشي على األجيال التالية أن يكفروا وحيرمـوا مـن رمحـة اهللا متـأثّرين 
مبــن كفــر قــبلهم ممّــن عاشــوا مــع نــوح (ع)، فهــو يبــذل جهــده يف محــايتهم مــن اإلضــالل حرصــاً 

َديَّــارًا.  اْلَكــاِفرِينَ  ِمــنَ  اْألَْرضِ  َعَلــى تَــَذرْ  َال  َربِّ  نـُـوحٌ  َوقَــالَ  علــى مصــاحلهم، يقــول اهللا تعــالی: ﴿
ــَذْرُهمْ  ِإنْ  إِنَّــكَ  ــُدوا َوَال  ِعبَــاَدكَ  ُيِضــلُّوا َت ــاِجرًا ِإالَّ  يَِل  نــوح كــالم يف). «27- 26َكفَّــارًا﴾ (نــوح/ َف
 إصـالح أسـس تأسـيس يهملـون وال احلاضـر جـيلهم بإصـالح يهتّمون املصلحني أنّ  على داللة
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م: 1984(عاشــــــــور، » اإلصــــــــالحي نظــــــــرهم يف ســــــــواء كلهــــــــا األجيــــــــال إذ اآلتيــــــــة األجيــــــــال
األرکــان ســاملة، ). إذا ظهــر الفســاد يف بعــض جوانــب اجملتمــع بشــکل جزئــّي وکانــت 214/29

ــــة أفضــــل أســــلوب إلصــــالح اجملتمــــع؛ وأّمــــا إذا انتشــــر الفســــاد يف اجملتمــــع  فاإلصــــالحات اجلزئّي
بشکل وسيع فاإلصالحات اجلزئّية ليست مفيدًة، وهذا اجملتمع ال يصـلح إال بـالتغيري اجلـذرّي. 
مل  فــالنّيب نــوح (ع) بــذل أقصــی جهــده فــی ســبيل دعــوة قومــه وهــدايتهم وإصــالحهم، ولکــّنهم

جييبــوا دعوتــه وأصــّروا علــی کفــرهم وخمــالفتهم رســوهلم، حينئــذ دعــا نــوح (ع) ربّــه أن يهلکهــم و 
  أن يطّهر األرض من الکافرين والطغاة حّتی ال يکونوا عقبًة يف وجه إميان األجيال اآلتية.
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آن الکــرمي بأســاليب جنــده يف القــر لــذلك احلــوار مــن أجنــح وســائل الرتبيــة وأکثرهــا رواجــاً، ونتيجــًة 
خمتلفة کما حدث يف قّصة نوح (ع). احلوار نوع من احلديث بني شخصني أو فـريقني يـتّم فيـه 
تـــــداول الکـــــالم بينهمـــــا بطريقـــــة متکافئـــــة ويغلـــــب علـــــی احلـــــوار اهلـــــدوء والبعـــــد عـــــن اخلصـــــومة 

يتبــع والرمحــة. كــان النــّيب نــوح (ع)  التــآلف فريــد يســبب تربــوّي مجيــل وهــو أســلوبوالتعّصــب. 
هــذا األســلوب يف منهجــه الرتبــوّي إلثــارة انتبــاه قومــه وتشــويق نفوســهم إىل اجلــواب، وحّضــهم 
علـــى إعمـــال الفكـــر. ورد احلـــوار الـــذي دار بـــني نـــوح (ع) وقومـــه يف ســـور متعـــددة، يقـــول اهللا 

 َأَخــافُ  ِإينِّ  َغـْريُهُ  إِلَٰــهٍ  ِمـنْ  َلُكـمْ  اَمــ اللَّـهَ  اْعبُـُدوا قـَــْومِ  يَـا فـََقــالَ  قـَْوِمـهِ  ِإَىلٰ  نُوًحـا أَْرَســْلَنا ﴿َلَقـدْ  تعـالی:
ولكـــّن أشــراف القـــوم املغـــرورين قـــالوا لـــه إنـّــك يف  )59َعِظـــيٍم﴾ (األعـــراف/ يـَـــْومٍ  َعـــَذابَ  َعلَــْيُكمْ 
 اْلَعاَلِمَني. َربِّ  ِمنْ  َرُسولٌ  َولَِٰكينِّ  َضَاللَةٌ  ِيب  لَْيسَ  قـَْومِ  يَا مبني، فرّد نوح (ع) عليهم ﴿قَالَ  ضالل
فهــو  )،62- 61تـَْعَلُمــوَن﴾ (األعــراف/ َال  َمــا اللَّــهِ  ِمــنَ  َوأَْعَلــمُ  َلُكــمْ  َوأَْنَصــحُ  َريبِّ  رَِســاَالتِ  أُبـَلُِّغُكــمْ 

م بأن أغرقوا. ينصح قومه ويعّلمهم مامل يعلموا   من قبل ولكنهم كّذبوا، فحّق عقا
 َمْعـزِلٍ  ِيف  وََكـانَ  ابـْنَـهُ  نُـوحٌ  َونَـاَدىٰ ﴿ إبنـه أيضـا، يقـول اهللا تعـالی: دار احلوار بـني نـوح (ع) و

 بقولـه إبنـه مـع حـواره فنـوح (ع) ابتـدأ )،42(هـود/  ﴾اْلَكـاِفرِينَ  َمـعَ  َتُكـنْ  َوَال  َمَعنَـا ارَْكبْ  بـَُينَّ  يَا
 رجــاء إال ذلــك وراء مــن غــرض ال وأنّــه  النصــيحة وصــدق األبويــة الشــفقة لــه فــأظهر) بــينّ  يــا(

  .املهالك من له النجاة
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فرص اخلري ضمانة الفوز والنجاة، والرکـون إلـی الـنفس واالنسـياق وراء أهوائهـا يـؤدي انتهاز 
، ملـا هلـكا ويوردها موارد اهللکة. فإبن نوح (ع) مع قربـه مـن منهـل اخلـري ومصـدر النـور زّل و 

  غفل عنهما.
مـــا يلفـــت نظرنـــا يف حـــوار نـــوح (ع) أنّـــه خيتـــار مـــن األلفـــاظ مـــا هـــو حمّبـــب لـــدی الطـــرف 

وما يقع يف نفسه موقع القبـول والتـأثري، کـأن يقـول إلبنـه: "يـا بـّين"، ولقومـه: "يـا قـوم"، اآلخر، 
األدب يف احلــوار، والــذوق يف التعامــل  . فهــو يريــد أن يتلطّــف هلــم بــالکالم، ويراعــيذلــكوحنــو 

  مع اآلخرين.
  

  التصوير الفّني في قّصة نوح (ع) .5
رة التصـوير الـيت جتعـل مـن العمـل القصصـّي أداًة إّن عملّية نسج البناء القصصّي تقوم علی ظـاه

فّعالًة يف التأثري، کما تنشـئ عالقـًة إجيابيّـًة بـني العمـل األدّيب واملتلّقـي هلـذا العمـل نتيجـة للحرکـة 
احليّـــة، النابعـــة مـــن عمليّـــة التصـــوير. يبـــدو التصـــوير الفـــّين يف قّصـــة نـــوح (ع) حيـــث نـــادی إبنـــه 

املـــاء، فقـــال لـــه بعاطفـــة األبـــّوة احلانيـــة، کمـــا حکـــی القـــرآن الکـــافر وکـــان يف مکـــان منعـــزل عـــن 
ِــْم ِيف َمــْوٍج َكاْجلَِبــالِ ﴿الکــرمي:   َمَعَنــا ارَْكــبْ  بـُــَينَّ  يَــا َمْعــزِلٍ  ِيف  وََكــانَ  ابـَْنــهُ  نـُـوحٌ  َونَــاَدىٰ  َوِهــَي َجتْــرِي ِ

مكـان منعـزل بعيـد مـنهم ونـادى نـوح إبنـه وكـان إبنـه يف ) «42(هـود/  ﴾اْلَكـاِفرِينَ  َمعَ  َتُكنْ  َوَال 
وقال يف ندائه" يا بّين، بالتصغري واإلضافة داللة على اإلشفاق والرمحة، اركب معنـا السـفينة وال 
تكـــن مـــع الكـــافرين فتشـــاركهم يف الـــبالء كمـــا شـــاركتهم يف الصـــحبة وعـــدم ركـــوب الســـفينة، ومل 

نّـه غـري مـؤمن إال بـاللفظ، يقل عليه الّسـالم: وال تكـن مـن الكـافرين ألنّـه مل يكـن يعلـم نفاقـه وأ
  ).229/10م: 1973الطباطبائي، » (ولذلك دعاه إىل الركوب

ــــا الــــنفس، فــــالنفس  والتعبــــري القــــرآين هنــــا يشــــّبه املــــوج باجلبــــال ويرســــم صــــورًة کمــــا حتــــّس 
إّن اهلــول هنــا ليقــاس مبــداه يف الــنفس احلّيــة، «التستشــعر معنــی غــري الشــعور بالرهبــة و اجلــالل. 

مـا بني الوالد و  ّ املولود، کما يقاس مبداه يف الطبيعة، واملـوج يطغـی علـی الـذری بعـد الوديـان، وإ
» مســـــة بـــــارزة يف تصـــــوير القــــــرآنتلـــــك ملتکافئـــــان يف الطبيعـــــة الصـــــامتة ويف نفـــــس اإلنســــــان. و 

  ).1878/4م: 1981 (قطب،
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اللحظـــات فهـــذه اآليـــة الکرميـــة تصـــور لنـــا مـــا دار بـــني نـــوح (ع) وإبنـــه مـــن حمـــاوالت يف تلـــك 
  املؤمل.   احلامسة املؤثرة اليت يبذل فيها کل أب ما يستطيع بذله من جهود لنجاة إبنه من هذا املصري

ويتجّلـــی هـــذا الشـــعور أکثـــر حـــني خياطـــب نـــوح (ع) ربّـــه بـــأّن إبنـــه الغريـــق هـــذا مـــن أهلـــه، 
ينهمــا، ويســأله برمحتــه النجــاة لــه، ولکــن اهللا ال يســتجيب لــه؛ ألّن کفــر اإلبــن قطــع کــّل رحــم ب

يرضــی النـــّيب الکــرمي بقضـــاء ربّــه ويســـّلم، فاألهليّــة هنـــا أهليّــة العقيـــدة ال أهليّــة القرابـــة. قـــال اهللا 
 َأْحَكـــــمُ  َوأَنْـــــتَ  اْحلَـــــقُّ  َوْعـــــَدكَ  َوِإنَّ  أَْهِلـــــي ِمـــــنْ  ابْـــــِين  ِإنَّ  َربِّ  فـََقـــــالَ  رَبَّـــــهُ  نـُــــوحٌ  تعـــــالی: ﴿َونَـــــاَدىٰ 

ِعْلـٌم  بِـهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما َتْسأَْلنِ  َصاِلٍح َفَال  َغْريُ  َعَملٌ  أَْهِلَك إِنَّهُ  ِمنْ  لَْيسَ  إِنَّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ  اْحلَاِكِمَني.
 ِعْلـٌم َوِإالَّ  بِـهِ  ِيل  لَـْيسَ  َمـا َأْسـأََلكَ  َأنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإينِّ  َربِّ  قَالَ  اْجلَاِهِلَني. ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  أَِعُظكَ  ِإينِّ 

 أَُمــمٍ  َوَعلَــىٰ  َعَلْيـكَ  َوبـَرََكــاتٍ  ِمنَّـا ِبَســَالمٍ  اْهــِبطْ  نُـوحُ  يَــا ِقيـلَ  اْخلَاِســرِيَن. ِمــنَ  َأُكـنْ  َوتـَــْرَمحِْين  ِيل  تـَْغِفـرْ 
  ).48- 45(هود/  ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنَّا َميَسُُّهمْ  ُمثَّ  َسُنَمتُِّعُهمْ  َمَعَك َوأَُممٌ  ِممَّنْ 

ومــن أجــل أن حتــدث القّصــة األثــر املطلــوب، فلقــد بــرز عنصــر التصــوير کأســلوب موصــل «
ــة احملسوســة عــن املوقــف واحلالــة  إلــی حتقيــق الغــرض الــديّين مــن القّصــة، فهــو يعــّرب بالصــورة احلّي
النفسّية، وعن النموذج اإلنساّين، والطبع البشرّي، حّتی تبـدو الصـورة احملسوسـة حيـاًة شاخصـًة 

» احلرکــة، فضــالً عــن نــبض وخشــونة القصــص حبوادثهــا ومشــاهدها ومناظرهــا وحوارهــامتجــّردة 
ليســـــت عمـــــالً فنّيـــــاً مطلقـــــاً جمـــــّرداً مـــــن األغـــــراض «) والقّصـــــة القرآنيّـــــة 50(عبـــــدالعال، د.ت: 

التوجيهيّـة، إّمنــا هـي وســيلة مـن وســائل القـرآن اهلادفــة إلـی حتقيــق األغـراض الدينيّــة الربّانيّـة، ومــع 
ـذا امتـازت القّصـة القرآنيّـة ذلك فإّن  التعبري القرآّين يؤلف بني الغـرض الـديّين والغـرض الفـّينّ. و

مبميــــــزات فنّيّــــــة وتربويّــــــة، فاجلمــــــال الفـــــــّينّ يف القّصــــــة القرآنيّــــــة أداة مقصــــــورة بإثــــــارة الوجـــــــدان 
  ).59م: 2003(الدليمي والشمري، » واالنفعاالت وتربية العواطف الربّانّية

قومـــه إىل توحيـــد اهللا وعبادتـــه ســـرّاً وجهـــاراً، ترغيبـــاً وترهيبـــاً، وعـــداً ووعيـــداً، فنـــوح (ع) دعـــا 
وســلك يف دعوتــه إلــی اهللا األســاليب الــيت ذکــرت آمــالً مــن  احتجاجــاً باألدلّــة العقلّيــة واحلســّية،

ولكــّنهم مل يســتجيبوا وراء ذلــك أن يــرتك قومــه عبــادة األوثــان وأن يســتجيبوا ملــا يــدعوهم إليــه، 
ووصــــفوا دعوتــــه بالضــــالل، ولــــيس هــــذا فحســــب، بــــل أصــــّروا علــــى كفــــرهم وشــــركهم  دعوتــــه،

فمـا  واستكربوا. والنّيب نوح (ع) كان ثابتـاً علـى عزمـه ومكـث يف دعوتـه مـا يقـرب األلـف سـنة،
ملــــا مل تنفــــع أســــاليب الــــدعوة معهــــم أرســــل اهللا علــــيهم الطوفــــان، فــــأجنى آمــــن معــــه إال قليــــل؛ و 
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نني، وأغـــرق اآلخـــرين. وهـــو مشـــهد رائـــع يصـــّوره القـــرآن الكـــرمي (ع) ومـــن معـــه مـــن املـــؤم  نوحـــاً 
  تصويراً تعجز أمامه بالغة البشر.

  
  النتائج .6

مــن خــالل تتبّــع قّصــة نــوح (ع) يف القــرآن الكــرمي وقفنــا علــى أســاليب اســتخدمها نــوح (ع) يف 
ــــــب،  الــــــدعوة إىل اهللا. راوح نــــــوح (ع) بــــــني أســــــاليب متعــــــّددة كالرتغيــــــب، والرتهيــــــب، والتحّب
واإلشــفاق، والصــرب، والتحــّدي، واحلــوار، لعــّل أيّــاً منهــا يكــون ســبباً لــدخول قومــه يف ديــن اهللا 

نـــوّع األســـاليب الرتبويّـــة وتعـــّددها ذو أمهّيـــة کبـــرية يف العملّيـــة الرتبويّـــة وعامـــل مشـــّوق، تعـــاىل. فت
وكـان يغتـنم کـّل فرصـة لـدعوة قومـه واختالف تقّبل الناس لألساليب الرتبويّة يعّزز أمهّية تنّوعهـا. 

يهــتّم  إلــی اهللا، ويســتخدم يف الــدعوة إلــی اهللا مراتــب ثالثــة: اجلهــر، والعلــن، والســر. وكمــا كــان
قّصــة نــوح (ع) مــن أكثــر القصــص الــيت بإصــالح قومــه كــان مهتّمــاً بإصــالح األجيــال اآلتيــة. 

ــا حتتــوي علــى العديــد مــن الــدروس والعظــات، وعلــی   األســاليبتكــّررت يف القــرآن الكــرمي؛ ألّ
ی ة إلـــة مـــن أحـــّب الوســـائل التصـــويريّ القّصـــو  ومكـــان. زمـــان كـــلّ  يف لإلنســـان الصـــاحلة الرتبويّـــة
ــــا تــــدخل إليهــــا مباشــــرة فتــــؤثّر فيهــــاالنفــــ اســــتخدمها القــــرآن الکــــرمي يف تربيــــة  لــــذلك؛ وس، أل

تربــــوّي وتعليمــــّي، القــــرآن الكــــرمي واملقصــــد األمســــى لقــــّص أحــــوال األمــــم املاضــــية يف  اإلنســــان.
فالقصــص القرآنّيــة حتتــوي علــى عــالج مــؤثّر لألمــراض الدينّيــة والنفســّية واالجتماعّيــة الــيت يعــاين 

  جعل اهللا سبحانه أحوال األمم السابقة يف القرآن الكرمي عربًة ملن يعترب.وقد  لبشر،منها ا
  

  المصادر والمراجع
  الکتب

  .القرآن الکريم
  .نهج البالغة

، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، د.ط، د.ب: معجــم مقــاييس اللغــةم). 1979ابــن فــارس، أبــو احلســني (
  دار الفكر.



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    64

ـــدين أبوالفـــداء إمساعيـــل بـــن عمـــر (ابـــن کثـــري الدمشـــقي،  ، 1، ط تفســـير القـــرآن العظـــيمم). 1998عمادال
  بريوت: دار الکتب العلمية.

، 1، ط العــرب لســان ،)م2000(املصــري  األفريقــي مكــرم بــن حممــد الــدين مجــال الفضــل أبــو منظــور، ابــن
  بريوت: دار صادر.
  الکويت: دار النفائس.، 4،  ط الرسل والرساالتم)، 1898األشقر، عمر سليمان (
  دار عامل الکتب. :املدينة املنورة، 1ط ، أصول التربية اإلسالمية ).م2000( احلازمي، خالد بن حامد

، أســاليب تــدريس التربيــة اإلســالميةم). 2003الــدليمي، طــه علــي حســني، والشــمري، زينــب حســن جنــم (
  ، األردن: دار الشروق.1  ط
، حتقيـق حممـد سـيد  القـرآن غريـب في المفردات. )د.ت(حممد  بن احلسني القاسم أبو األصفهاين، الراغب

  ، بريوت: دار املعرفة.1کيالين، ط 
  ، د.ط، مصر: مطبعة املنار.تفسير المنارهـ ق). 1338رشيد رضا، حممد (

  ، بريوت: داراملعرفة.3، ط تفسير الکشافم). 2009الزخمشري، أبوالقاسم جاراهللا حممود بن عمر (
  ، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات.3. ط الميزان في تفسير القرآنم). 1973الطباطبائي، حممد حسني (

  ، د.ط، تونس: الدار التونسية.التحرير والتنويرم). 1984عاشور، حممد الطاهر (
  ، األردن: دار النفائس.3، ط قصص القرآن الكريمم). 2010عباس، فضل حسن (

، د.ط، مکــة املکرمــة: إدارة الصــحافة والنشــر نظــرات فــي قصــص القــرآنت). عبــدالعال، حممــد قطــب (د.

  برابطة العامل اإلسالمي.
ــةم)، 2010علــي أمحــد، علــي عبداحلميــد ( ــالقيم اإلســالمية التربوي ، 1، ط التحصــيل الدراســي وعالقتــه ب

  بريوت: مکتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع.
  ، بريوت: دار الشروق.15، ط القرآنفي ظالل م). 1981قطب، سيد (
  ، القاهرة: دارالشروق.14، ط منهج التربية اإلسالميةم). 1993قطب، حممد (

  ، مصر: مطبعة املصحف الشريف.3، ط التفسير الوسيط للقرآن الکريمم). 1992جلنة من العلماء (
، بيــت والمدرسـة والمجتمــعأصــول التربيـة اإلســالمية وأسـاليبها فـي الم). 2008الـنحالوي، عبـد الـرمحن (

  دمشق: دار الفكر.د.ط، 
  الرياض: دار عامل الكتب.د.ط،  ،أهداف التربية اإلسالمية وغاياتهام). 2003ياجلن، مقداد (

  
  الرسائل الجامعية

معـــايير األســـلوب القصصـــي فـــي القـــرآن ق). 1427الـــوادعي، مســـفر بـــن أمحـــد بـــن مســـفر آل عـــاطف (
، تــدريس التربيــة اإلســالمية فــي الصــفوف العليــا بالمرحلــة اإلبتدائيــةالكــريم وتطبيقاتــه التربويــة فــي 

  رسالة لنيل درجة املاجستري، إشراف سليمان بن حممد الوابلي، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.
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  المجالت
املبــادئ الرتبويــة املســتنبطة مــن قصــة نــوح عليــه «م). 2019الغامــدي، مســري بــن حامــد بــن علــي آل غــريس (

ـا الرتبويـة السالم يف ، اجلـزء 183، جامعـة األزهـر، العـدد مجلـة کليـة التربيـة، »اجلانب العقـدي وتطبيقا
  ).665- 714الثالث، (صص 
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  تربيتي منظر از قرآني داستان در اي مطالعه
  )ع(موردي داستان نوح  ةمطالع

  ***رضوان باغباني
 ††**ناهيد نصيحت

  چكيده
 آنها و ساخته رهنمون حقايق به را مردم تا كرد نازل) ص( محمد حضرت بر را قرآن خداوند

جذاب  هاي روش با را مردم قرآن در خداوند. سوق دهد سمت روشنايى به ها تاريكي از را
 تأثير داستان زيرا است؛ داستان قرآن، استفاده از هاي روش ترين مهم از. است قرار داده خطاب
. انسان است روح در فضايل رشد دهنده ادبيِ هاي شيوه از يكي و داشته تربيت در زيادي
. رود مي شمار به تربيت و تبليغ هاي روش از يكي زيرا وااليي دارد؛ جايگاه قرآن در داستان
 انسان تربيت آن در. دارد متعددي اهداف بلكه نشده، ارائه واحد هدف يك براي قرآني داستان
 .مؤثر است اسالمي تربيت و تعليم اهداف مورد نظر در به دستيابي در و داشته نقش

 هاي داستان از) ع(  نوح داستان و است قرآن هاي داستان ترين بزرگ از پيامبران هاي داستان
 داستان حاضر بررسي هدف از تحقيق. شود مي قلمداد تربيتي هاي روش از سرشار قرآنيِ

 تحقيق نتايج. است تحليلي ـ توصيفي رويكرد طريق از از منظر تربيتي و )ع( نوح حضرت
 ترهيب، ترغيب، مانند مختلفي هاي روش از خدا به مردم دعوت در) ع( نوح كه دهد مي نشان

 داستان در هنري آفرينش عنصر. است كرده استفاده گفتگو و صبر، تحدي دلسوزي، محبت،
  .نمايان گشته است تربيتي و ديني هدف به دستيابي در ، به عنوان يك روش)ع( نوح

  قرآن كريم، تربيت، قصه، نوح (ع). ها: كليدواژه
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