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 اإلهداء

 أهدي بحثً : 

… إلى نبً الرحمة ونور العالمٌن … ونصح األمة … من بلػ الرسالة وأدى األمانة … إلى 

 سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم ( .

 

من سعى وشقً ألنعم بالراحة والهناء ، الذي لم ٌبخل بشًء من أجل دفعً فً طرٌق النجاح ، 

الذي علمنً أن ارتقً سلم الحٌاة بحكمة ، إلى والدي الشهٌد البطل الذي ضحى بروحه الطاهرة 

. من أجل هذا الوطن  

 

الٌنبوع الذي ال ٌمل العطاء ، إلى من حاكت سعادتً بخٌوطها منسوجة من قبلها ، إلى والدتً 

 العزٌزة أطال هللا فً عمرها . 

 

أخواتً .إلى من حبهم ٌجري فً عروقً وٌلهج بذراهم فإادي ، إلى إخوتً   

.الروح التً سكنت روحً  إلى   

 

البحث، الى من سرنا سوٌاً ونحن نشق الطرٌق معاً وال أنسى كل من ساندنً وأعاننً فً هذه 

 نحو النجاح واالبداع ، إلى زمالبً زمٌالتً .

 

أجلى عبارات فً  سمىذهب ، وكلمات من درر، وعبارات من أإلى من علمونً حروفاً من 

العلم ، إلى من صاؼوا لنا علمهم حروفاً ومن فكرهم منارة تنٌر لنا سٌرة العلم والنجاح ، إلى 

. اتذتً الكرام أس  

 

د   



  الشكر التقدير

 

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة من وقفة نعود إلى أعوام قضٌناها فً 

رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهودا كبٌرة فً بناء جٌل 

… الؽد لتبعث األمة من جدٌد  

  

تقدم أسمى آٌات الشكر واالمتنان والتقدٌر والمحبة إلى الذٌن حملوا أقدس رسالة  وقبل أن نمضً

… فً الحٌاة  

  

… إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم والمعرفة  

  

… إلى جمٌع أساتذتنا األفاضل  

 

عمار أموري (….. ) وأخص بالذكر الدكتور البروفسور   

 

 

 

 

 

 هــ



 المقدمة

الحمد هلل الذي أنزل كتابه منهاجاً وتبٌاناً لكل شًء ، وارسل رسوله بالهدى ودٌن الحق هداٌة 

أكمل رساالته سٌدنا محمد صلى ورحمة للعالمٌن ، والصالة والسالم على خاتم رسل هللا وحامل 

رٌم نهر هللا علٌه واله وصحبه وسلم . ومن سلك طرٌقه واتبع سنته الى ٌوم الدٌن . فؤن القران الك

متدفق من المعرفة ، فؤنه كان وما زال ٌرفد البشرٌة بقواعد منهجٌة ومعالم تربوٌة وأصول 

فكرٌة تدلها دابماً على الطرٌق القوٌم والصراط المستقٌم الذي ان اتبعته اهتدت ورشدت وان 

ن . قال تعالى )) قد جاءكم من هللا نوٌر وكتاب مبٌتنكبت معالمه وحادت عنه تاهت وفسدت . 

ٌهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السلم وٌخرجهم من الظلمات الى النور بؤذنه وٌهدٌهم الى 

(7)الصراط المستقٌم ((   

ان القران الكرٌم وقصصه كنوزاً تربوٌة ولطابؾ وتوجٌهات منهجٌة للفرد واالسرة والمجتمع ، 

لم ٌستطٌعوا ان ٌجمعوا اال لو اجتمع لها الباحثون على اختالؾ مٌولهم ونظراتهم ودراساتهم 

قسطاً منها . وتكلمت اهمٌة القصص القران فً اتساع موضوعاتها وشمول أؼراضها وسهولة 

 استٌعابها وتنوع فوابدها وتعدد القٌم التربوٌة التً تحوٌلها .  

والقصص القرانٌة هً واقعٌة االمم والمجتمعات قد مضت وانتهت وحفظها القران وعرض    

النها قصص هادفة ومواقؾ مربٌة تنتمً االنسانٌة فكرٌا وأدبٌا وروحٌاً وتسمو به .احداثها ،   

وبراعة االعجاز فً كل قصة ، ومن أعجب ما فً قصص القران الكرٌم هو دقة االٌجاز   

فهً مع قلة العبارة ، ودقة األشارة كثٌرة المعانً بعٌدة الحرامً . وكذلك من عجابب القصص 

لروحانً الذي ٌحٌط بالقارئ والسامع وما ٌتؽشاهما من فٌض أٌمانً ٌجري القرانً ذلك الجو ا

فٌه مجرى الدم ، وذلك حٌنما ٌشعر ان هللا تبارك وتعالى بعظمته وجاللته هو الذي ٌقص علٌه 

 أحس القصص وٌختار له أجمل االحداث . 

لموسومه ، )) ومن هنا جاءت أهمٌة الموضوع الذي اخترته ، بمنشورة أسؤتذتً الفضالء ، وا

 القصة القرانٌة ، خصابصها وإراضها (( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 72ــ  75( سورة  المابدة )7)  

 

 و



 فقد جعلت بحثً هذا على مباحث اربعة مسبوقة بمقدمة :

فقد تناولت فً المبحث االول :    

 القصة بٌن المدلول الؽوي واالصطالحً وقسمته الى مطالب فكان: 

 المطلب االول : القصة لؽة 

 المطلب الثانً : القصة اصطالحاً 

 المطلب الثالث : الفرق بٌن القصة القرأنٌة واالدبٌة . 

 وتناولت فً المبحث الثانً : العانصر فً القصة القرانٌة . وقسمته الى مطالب ثالث ، فكان . 

 المطلب االول : الشخصٌات 

 المطلب الثانً : االحداث 

// أ ــ الحوار المباشر ــــ ب ــ الحوار الداخلً المطلب الثالث : الحوار   

 وتناولت فً المبحث الثالث : الخصابص فً القصة القرانٌة : وتناولت فٌه .

 المطلب االول : تنوٌع اسلوب االستهالك فً القصة . 

تكرار السرد بؤسالٌب مختلفة .  المطلب الثانً :  

 المطلب الثالث : العرض التمثٌلً . 

 المطلب الرابع : التصوٌر الفنً . 

 وتناولت فً المبحث الرابع : أؼراض القصة القرانٌة ، وتناولت فٌه ، 

 المطلب اوال : إثبات الوحً االلهً والرسالة النوبٌة لرسول هللا )صلى هللا علٌه واله وسلم (  

القدٌمة المطلب الثانً : تثبٌت العقابد الصحٌحة ونفً الخرافات واالفكار   

 المطلب الثالث : تثبٌت فإابد الرسول )صلى هللا علٌه واله وسلم ( 

 المطلب الرابع : االنذار .

                                                                           المطلب الخامس : الموعظة .

س                                                     



 المبحث االول 

 القصة بٌن المدلول اللؽوي واالصطالحً

القصة لغة :   المطلب االول  

 القص : البٌان والقصص بالفتح االسم.

 والقصة : الخبر والمقصوص ، وقص علً خبره ٌقصه قصاً وقصصاً أورده .

بالفتح ، وضع موضع المصدر حتى صار اؼلب علٌه.والقصص: الخبر المقصوص ،   

 والقصص : بكسر القاؾ : جمع القصة التً تكتب .

(7)وتقصص كالمه : حفظه ، وتقصص الخبر تتبعه .   

ٌقال رفع فالن قصته الى السلطان . والقصة بالكسرة النوع ، والقصة الشؤن ، والقصة األمر ،   

(4)والقصة : األحدوثة التً تكتب ، جمعه قصص واقاصٌص على ؼٌر قٌاس.   

القصص وقص علٌه الخبروالرإٌاحدث بهاعلى وجهها ومنه قوله تعالى:)نحن نقص علٌك احسن 

(7)ن (**اي نبٌن لك احسن البٌان بما اوحٌنا الٌك هذا القران وان كنت من قبله لمن الؽافلٌ  

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لسان العرب / مادة ق ص ص . ابن منظور لؤلمام العالمة ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن ٌنظر ( 7)

ــ ص  6ج هــ ــ 7415م ــ 7552منظور األفرٌقً المصري ــ دار صادر للطباعة والنشر / دار للطباعة والنشر ــ 
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53ــ ص 6ج ، مادة ق ص ص . 6( المصدر نفسه / ج 3)  
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 المبحث الثاني           التعريف االصطالحي للقصة 

 

ٌعرؾ الباحثون القصة بؤنها:    

شإون فردٌة او اجتماعٌة ٌعالج بها اصحابها جانبا من فً )) حكاٌة من حوادث ماضٌة       

جوانب الحٌاة . وقد تطول تلم القصة وتقصر بحسب حوادثها قلة وكثرة وبحسب ما تتناوله من 

االؼراض والمقاصد . وهً عادة تهدؾ الى توجٌه الناس نحو ؼاٌة معٌنة وخطة مرسومة تفتح 

ماضً والحاضر فٌؤخذون منها القصة والعبرة لها آفاقا واسعة تنجلً فً تلك االفاق صور ال

(7)وٌستنتجون منها افضل ماتكون علٌه حٌاتهم فً المستقبل ((  

)) او هً عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب او تسجٌل لصورة تؤثرت بها مخٌلته ، او بسط       

، محاوال ان  اختلجت فً صدره فؤراد ان ٌعبر عنها بالكالم ، لٌصل بها الى اذهان القراءلعاطفة 

(6)ٌكون اثرها فً نفوسهم مثل اثرها فً نفسه((  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31ــ ص 6جم . 7525/ رشٌد العبٌدي/     ، مطبعة المعارؾ / بؽداد ( دراسات فً النقد االدبً 7)  

  461 ــ ص 7هـ . ج7454م ــ7514امٌن    ، دار الشرق ــ بٌروت ( التعبٌر الفنً فً القران / الدكتور بكري شٌخ 6)
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 المطلب الثالث :  الفرق بين القصة القرآنية والقصة األدبية 

ٌفترض االدباء فً القصة الفنٌة بمعناها العام وجود عناصر ربٌسة هً :ـ الموضوع    

شروط كل من هذه العناصر والحوار والعرض والعقدة والحل . ثم ٌنصفون بدقة والشخصٌات 

 وٌبٌنون انواع الخلل التً تتطرأ علٌها فتحٌلها من قصة فنٌة الى ؼٌر فنٌة .

فقبل الخوض فً كون القصة القرانٌة تختلؾ او تتفق مع القصة االدبٌة وجب علٌنا ان نعرؾ   

ـماهً القواعد التً وضعها االدباء حتى تصبح قصة فنٌة . ) فمن جملة هذه القواعد :ـ  

. ان تكون للقصة وحدة فنٌة .7  

. ان ٌراعً فً عرضها جانب التلمٌح ما أمكن .6  

. ان ٌعنى كاتبها برسم شخوصه .4  

. ان ٌكون للقصة هدؾ ومؽزى .3  

. اال تظهر فٌها الموعظة او الحكمة ظهورا مباشرا .5  

. اال تخلو من عنصر التشوٌق . 2  

(7)وال بالمبالػ الصعوبة .( . ان ٌكون اسلوبها طبٌعٌا الهو بالمتهافت1  

واذا ما أردنا ان نتحدث عن طبٌعة القصة الفنٌة فؤننا سوؾ نلحظ ان القصص االدبً تختلط فٌه   

الحقٌقة بالخٌال ــ امثال القصة االسطورٌة ــ او تكون قصة واقعٌة اال ان الشخصٌات فٌها من 

ر التشوٌق ال ٌحسن وال ٌعذب اال صنع الكاتب ٌدمج فٌها الكثٌر من الخٌال القصصً . ) وعنص

باالؼراق ، والمبالؽة والؽلو فٌه ٌختلط الخٌال بالحقٌقة وتبعد فٌه افاق التصوٌر فٌحمل وقعة فً 

(6)النفوس بمقدار بعده عن الواقع والحقٌقة النه ٌتجه الى تنمٌة الخٌال مع شًء من التوجٌه .(  

عند ذلك رأٌنا ان القصة القرانٌة اذا ارٌد تعرٌفها بنفس التعرٌؾ االدبً فإننا سوؾ نخطؤ وذلك   

 لعدة امور منها :ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61ــ35ــ ص 7. ج 674( التعبٌر الفنً فً القراان ، بكري الشٌخ امٌن ،7)  

ــ    7،ج7591،( ٌنظر القصص القرانً اٌحاإه ونفحاته ، الدكتور فاضل حسن عباس ، دار الفرقان ، عمان ، االردن 6)

67ص   
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* ان القصة القرانٌة لٌست عمال فنٌا مقصودا لذاته ، وانما هً وسٌلة لالرشاد واالٌمان    

ر والتعاون بٌن الناس ، والعضة وشرح االوامر والنواهً الشرعٌة ، ونشر فكر الحق والخٌ

 وكانت القصة احدى وسابل القران الى ؼاٌته . 

* وان القران الكرٌم كتاب دعوة دٌنٌة قبل كل شًء ، ولم ٌكن فً قلٌل او كثٌر منه كتاب   

قصص فنً بل انه كتاب تشرٌع وعقٌدة ، كتاب انزل لٌخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن 

(7)الروحٌة والجسدٌة ، الفردٌة والجماعٌة .سانٌة فً مختلؾ عالقاته ربهم ودستور للحٌاة االن  

تعد القصة القرانٌة اول قصة ملتزمة عرفها االدب العربً ، وذلك بما تهدؾ  الٌه من دعوة    

التوحٌد ، وتحث علٌه من خلق قوٌم وما ننهى عنه من فساد وشرك ، وما تثبته من ادلة على 

ى هللا علٌه واله وسلم( ، ففً القران الكرٌم اشارات تحدد دورها صدق ماجاء به الرسول )صل

(6)االخالقً  الدٌنً كقوله تعالى :) فاقصص القصص لعلهم ٌتفكرون(  

واذا تؤملنا فً االسلوب الذي قدمت به وماله من تؤثٌر نفسً وفنً اتضح وجه تسمٌتها بالقصة     

اصل االشتقاق اللفظ القصة ٌلتقً فً المعنى مع استنادا الى مدلولها اللؽوي فقط . بإعتبار ان 

المدلول الذي انبنى علٌه اصل التسمٌة القرانٌة وهو : االعالم بالبناء :)نحن نقص علٌك نبؤهم 

بل واعتمادا على مافً عرضها من طرق فنٌة رؼم ان شروط القصة بمعناها  (4)بالحق (

صار القران الكرٌم فً اكثر االحٌان على التنطبق علٌها ؼالبا ، وذلك لقصرها واقتاالصطالحً 

ذكر حلقة منها او اكثر ، وعدم استٌفابها كل عناصر القصة مجتمعة من حوار واشخاص وزمان 

(3)وعقدة كما شاع ذلك فً معظم القصص الفنً   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.674( ٌنظر التعبٌر الفنً فً القران ، بكري شٌخ امٌن ، 7)  

712( االعراؾ :6)  

74( الكهؾ :4)  

  95 ــ ص7م ،ج7513( ٌنظر سٌكالوجٌة القصة فً القران ، تهامى نؽرة  ، الطبعة 3)
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، وقصة مرٌم ) علٌها السالم ( اال ما رأٌناه فً بعض القصص امثلة قصة ٌوسؾ علٌه السالم   

وذلك لحاجة القصة الى ان تورد كاملة الحلقات من ؼٌر ان ٌترك منها شًء مجتمعة العناصر ال 

ٌتخلؾ عنصر منها ، فال ٌإخذ على القران الكرٌم انه الٌتناول القصة من جمٌع اطرافها ، انه 

القران )اخبارا( النه لم ٌقدمها كما تقدم ٌلمح الٌها تلمٌحا ، اعتمادا على شهرتها .) لذلك لم ٌسمها 

االخبار المجردة خالٌة من التصوٌر الفنً ، واالثار النفسٌة ، ولم ٌسمها )حكاٌات( النه لم 

ٌسردها كما تسرد الحكاٌات التارٌخٌة فً كتب التارٌخ مجردة مما ٌؤخذ االسماع والقلوب من 

واٌقاعا فً الموسٌقى اللفظٌة . عرض ؼوص فً مكامن الشعوروتشخٌص للحادثة وتنسٌق فً ال

لكنها اخبارا تخٌرها من التارٌخ على اساس انها اوثق صلة باالنسان واوضح داللة على الفكرة 

  (7.)واعمق مؽزى للؽرض 
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 المبحث الثاني  

 عناصر القصة القصيرة 

  

المطلب االول : الشخصيات .           

 

المطلب الثاني : االحداث .          

 

المطلب الثالث : الحوار .          

 

 أــ الحوار المباشر

 ب ــ الحوار الداخلي )المنولوج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثاني   

 عناصر القصة القصيرة  

القران الكرٌم منهج فرٌد ، ال ٌشبه اي اسلوب من االسالٌب المعهودة للقصة ، للقصة فً     

قد تبٌن لنا ان القصة فً القران الكرٌم … وهً تتبع فً ذلك االؼراض التً سٌقت من اجلها 

لٌست عمال فنٌا مقصودا لذاته ، وانما هً مسوقة لؽرض دٌنً مهما تنوعت اقسامه وتفرعت 

والنه لكل قصة من . (7)ن ٌتخذ من الجمال الفنً اداة لتحقٌق هذا الؽرضاشكاله . ؼٌر ان القرا

قصصه عناصر تظهر مرة وتختفً او تكاد تهمل مرة .)) فإننا نستطٌع ان نجد بعض العناصر 

البارزة قابمة فً معظم القصص التً وردت فً الكتاب الكرٌم : عنصر الشخصٌة والحوار 

)) وتوزٌع العناصر فً القصة القرانٌة ٌجري على ماٌجري  .(6)والصراع والمفاجؤة والتصمٌم((

علٌه التوزٌع فً كل قصة ادبٌة قصٌرة او فً كل اقصوصة ، وهو ٌجري فً امثال هذه االعمال 

الفنٌة على اساس ابراز عنصر واحد تسلٌط الضوء الساطع علٌه حتى ٌحل محل الصدارة من 

عناصر مجتمعة وموزعة التوزٌع الفنً فً قصة . نعم قد نجد هذه ال(4)القصة او االقصوصة((

كقصة ٌوسؾ علٌه السالم ، ولكن ذلك لم ٌكن الكثٌر الؽالب ، الن القران كان ٌجري فً قصصه 

 على اساس االقصوصة ال القصة الطوٌلة . 

وتوزٌع العناصر فً القصة القرانٌة كان ٌتطور بتطور الدعوة االسالمٌة وٌجري معها  ))      

ر . ومن هنا كنا نرى عنصر االحداث هو العنصر البارز فً االقاصٌص التً ٌقصد فً مضما

منها التخوٌؾ واالنذار ، وعنصر االشخاص هو العنصر البارز فً االقاصٌص التً ٌقصد منها 

االفاظة واالٌحاء ا والى تثبٌت قلب النبً )صلى هللا علٌه واله وسلم( ومن اتبعه من المإمنٌن 

هو العنصر البارز فً االقاصٌص التً ٌقصد منها الدفاع عن الدعوة االسالمٌة .وعنصر الحوار 

. (3)والرد على المعارضة وهكذا ((  
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  646ــ 7515 3( انظر من روابع القران / محمد سعٌد البوطً  /     مكتبة الفارابً ــ مطبعة المالح ــ ط7)

55ــ ص 7ً فً القران / الدكتور بكري شٌخ امٌن / ج( التعبٌر الفن6)  

656م . 7557ــ  7551( الفن القصصً فً القران / محمد احمد خلؾ هللا ، القاهرة ،4)  

  654( المصدر نفسه / 3)
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 المطلب االول 

 الشخصيات في القصة القرآنية

 االشخاص :

ولن نقصد هنا الشخصٌات االناس من عباد هللا فنقصر الحدٌث علٌهم ، ذلك انما نقصد كل    

، وعلى  شخصٌة وقعت منها احداث وصدرت عنها عبارات وافكار ادت دورا اٌجابٌا فً القصة

هذا فسٌكون من الشخصٌات فً القصص القرانً االناس من رجال ونساء ، وجن وسٌكون منها 

( 7)تالطٌور والحشرا  

فً القصص القرانً كثٌرون منهم رسل وانبٌاء كآدم ونوح، وهود، وصالح ، أــ الرجال : 

وابراهٌم، واسماعٌل ،واسحاق ،وٌعقوب ،وشعٌب ،ولوط ،وموسى ،وزكرٌا ،وٌحٌى ،واٌوب 

(6)كفرعون ، وهامان، وآزر ، ولقمان وؼٌرهم. ومنهم افراد من عامة الناس او ملوك او وزراء  

وابن نوح وأخوة ٌوسؾ ، واصحاب السجن ، وٌشترك هإالء جمٌعا فً ان القران لم  والعزٌز

ٌقم وزنا لصفاتهم وممٌزاتهم الحسٌة فال طول وال عرض وال لون بشرة وال مالمح وال قسمات ، 

شخصٌة عن اخرى والتً ٌلجؤ الٌها الباحث لٌجعل منها معالم من كل تلك الصفات التً تمٌز 

.على ان فً القران بعض  (6)جسام والعقول حٌن ٌإثر احدهما فً صاحبهٌهتدي بها بٌن اال

االشارات الى بعض صفات هذه الشخصٌات اال انها لٌست بالكثٌر المستكثر فٌه .)) ومهما تكن 

صورة هذه الشخصٌة فإنها بطبٌعة الحال هً التً تحرك االحداث ، وتضطرب بها ، او تقوم 

 االحداث 
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نفسها بتحرٌك الشخصٌات او تتساوق وتتوازن فال تطؽى الشخصٌة على الحدث ، وال ٌطؽى 

عبٌره عن االؼراض الدٌنٌة المختلفة . رسم القران الكرٌم من خالل ت( 7)الحدث على الشخصٌة ((

عشرات من النماذج االنسانٌة ، رسمها فً سهولة وٌسر واختصار ، فما هً اال جملة او جملتان 

حتى ٌرتسم النموذج شاخصا من خالل اللمسات ؛ فتارة تكون هذه النماذج صورة للجنس 

لى طرٌقة عرضها فً االنسانً كله ونحن نستعرض هنا بعض هذه النماذج استعراضا سرٌعا ع

القران الكرٌم قال تعالى:) واذا مس االنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قابما فلما كشفنا عنه 

. فهذا النموذج (6)ضره مر كؤن لم ٌدعنا الى ضر مسه كذلك زٌن للمسرفٌن ماكانوا ٌعملون (

ند الرخاء تجده ناسٌا مبتعدا ٌكثر فً كل المجتمعات االنسانٌة فعند الشدة تجده ٌدعو وٌبتهل ، وع

الخاصة ذلك المخلوق ضعٌؾ العقٌدة كؤن لم ٌكن شًء من قبل . ومنها ماٌكون نموذجا لالنسانٌة 

ٌتمسك بعقٌدته ما نال الخٌر منها ، فإذا أوذي فٌها تزعزع وحاد عنها مثاله قوله تعالى ) ومن 

اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الناس من ٌعبد هللا على حرؾ فإن أصابه خٌر اطمؤن به وإن 

، (4)الدنٌا واالخرة ذلك هو الخسران المبٌن(  
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675ــ ص 7( التعبٌر الفنً فً القران ، بكري الشٌخ امٌن ، ج7)  

76( ٌونس : 6)  

  77( الحج : 4)
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من استعراضنا لشخصٌات النساء الواردة فً قصص القران، نلحظ انه ٌعبر عنها ب ــ النساء : 

فهً ان كانت متزوجة امرأة فالن بالمرأة دابما ، وسواء فً ذلك المتزوجات وؼٌر المتزوجات ، 

، كؤمراة نوح وأمرأة لوط وامراة ابراهٌم وامراة عمران وامراة العزٌز وامراة فرعون وان 

فملكة سبؤ )) امرأة تحكمهم (( وابنتا الشٌخ )) ووجد من طلقت من هذا القٌد كانت ؼٌر متزوجة ا

. ومرة واحدة ٌعدل القران الكرٌم عن هذه الطرٌقة الى التسمٌة (7)دونهم امرأتٌن تذودان ((

ولم ٌكن ذلك لما اختص به المقام من اسباب ودواع دعت  المباشرة وذلك عند حدٌثه عن مرٌم ، 

القوم ٌعتقدون ان عٌسى ابن هللا ، وكان القران ٌحاول القضاء على تلك العقٌدة  الى ذلك فقد كان

الباطلة وٌثبت مكانها امرا اخرا هو انه ابن مرٌم وانه ولد من ؼٌر اب ، وان مثله فً ذلك كمثل 

ولكل وللمرأة نصٌب من االهمٌة فً القصة واضحة الصورة متمٌزة المعالم  (6)آدم علٌهما السالم

طابعها الخاص .منها   

)) على ان القران ٌذكر المرأة على انها تمثل قطاعا وواقعا من الحٌاة .. من شؤنها ان تسمو    

بالنفوس وباألخالق وبالمدارك .. ولٌس بؤن تجلب الرواد والقصاد ضٌاعا للوقت واستنفاذا للمال 

حول دون اٌفابها قسطا وامتاعا بالدون الرخٌص . فهو ٌسوق الحادث فتكون فٌه المرأة . فال ٌ

منه. ووضعها فً الموضع الحق من القصة المعروضة . فالمرأة التكون شٌبا مقصودا لذاته 

بحٌث تكون محورا تدور حولها احداث القصة ، او تستجلب استجالبا لتإدي دور التشوٌق 

فً جمٌع واالثارة والترفٌه حتى فً قصة ٌوسؾ علٌه السالم كانت ))زلٌخا(( او امرأة العزٌز 

.. وهً المرأة التً تدعو الٌها جمٌع دواعً الحال وٌقتضٌها المقام مواقفها وتحركاتها من القصة

، ولهذا فإنها كما كانت لونا زاهٌا مشعا فً القصة . كانت كذلك لونا باهتا قابما فً اكثر من 

رى على موقؾ . ٌنتهً دورها حٌث تؽادرها القصة وٌسدل علٌها الستار . لٌنفرج مرة اخ

(4)ماسٌقت له القصة من شؤن ٌوسؾ وابٌه واخوته .  
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474ــ ص 7( الفن القصصً فً القران ، محمد احمد خلؾ هللا ،ج7)  

479ــ ص 7( المصدر نفسه ،ج6)  
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 )ج( األرواح الخفية 

)أ( ــ المالبكة : )) اجسام لطٌفة نورانٌة قادرة على التشكالت بؤشكال مختلفة كاملة فً العلم 

والقدرة على االفعال الشاقة شؤنها الطاعات وسكنها السموات هم رسل هللا تعالى ، وامناإه 

(7)ٌسبحون ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون وال ٌعصون هللا ما امرهم وٌفعلون ما ٌإمرون ((   

من والمالبكة فً القصة ٌتمثلون فً الصورة البشرٌة وال ٌفطن الٌهم ؼٌرهم اال بعد مرحلة      

هٌم ولوط وفً قصة زكرٌا ومرٌم ، ونعتقد ان ذلك فً قصة داود المراحل القصة ، فً قصة ابرا

(6)علٌه السالم   

فمن واجبات المالبكة تثبٌت رسل هللا وتؤٌٌدهم والتهوٌن علٌهم علٌهم فً شدتهم. والمالبكة تنزل 

على المإمنٌن لتإنسهم وتبشرهم كما ان هللا تعالى ٌمد المإمنٌن بالمالبكة عند قتال األعداء 

 لٌنصرهم علٌهم . 

طفاك على نساء العالمٌن . واذ قالت المالبكة ٌامرٌم ان هللا اصطفاك وطهرك واص قال تعالى :)

(4)ٌامرٌم اقنتً لربك واسجدي واركعً مع الراكعٌن (   

ورد عن رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم انه قال : )) خلقت المالبكة من نور )ب( الجان : 

(3)وخلق الجن من مارج من نار ((   
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    4/429م ، 7595اصد ، سعد الدٌن التفتارانً ، تحقٌق الدكتور عبد الرحمن عمٌرة ، ( شرح المق7)

،م   655( الفن القصصً فً القران ، محمد ىاحمد خلؾ هللا ، 6)  

  36ــ  36( ال عمران / 4)

(صحٌح األمام مسلم بن الحجاج ابو الحسٌن ابو القشٌري النٌسابوري ــ دار احٌاء التراث العربً ــ بٌروت ــ تحقٌق : 3)

                                                                                                    6653/ 3محمد فإاد عبد الباقً . 
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 )جــ( ــ الطيور والحشرات :

وقد وردت فً ثناٌا قصص االنبٌاء السابقٌن وكانت لهم عبارات وحوارات ٌسلط القران الكرٌم 

ادوارها ادوار لٌست ربٌسة فً القصة .الضوء علٌها وان كانت   

ونلحظها فً قصة واحدة هً قصة سلٌمان فً سورة النحل ، فنرى الهدهد ونرى النملة       

خصٌة البشرٌة فً القصة . اما النملة فتحذر اخوتها وتخٌفهم ونلحظ انهما تقومان بما تقوم به الش

من ان ٌنالهم الشر او ٌصٌبهم األذى ولذا تطلب الٌهم دخول المساكن حتى ال ٌحطمهم سلٌمان 

جنوده : ) حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة ٌاأٌها النمل ادخلوا مساكنكم ال ٌحطمنكم و

سلٌمان وجنوده وهم الٌشعرون فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب اوزعنً ان اشكر نعمتك التً 

(.7)انعمت علً وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن (     

واما الهدهد فٌقؾ من سلٌمان علٌه السالم موقؾ المطلع الذي ٌعرؾ من اخبار     

فالهدهد هنا ٌقظ منتبه لكل ما ٌدور من الملكه وقومها من الممالٌك ماٌجهله النبً ، 

الناحٌة الدٌنٌة وهو ٌعجب من عبادتها الشمس وسجودها لها من دون هللا ، وٌرى ان 

العمل وصدها وقومها من السبٌل . بل ٌمضً الى ابعد  الشٌطان هو الذي زٌن لها هذا

من هذا فٌلفت الذهن لؤلسباب التً تدفع الى عبادة هللا من اخراجه الخبء ومن عمله 

وٌبقى القول القول ان تصوٌر الشخصٌات فً القصص ( 6)بما ٌخفً الناس وما ٌعلنون 

مر الذي ٌعنً به .. فقد كان القوم القرانٌة خاصة فً العهد االول ، العهد المكً ، لم ٌكن باال

(4)ٌهتمون بالحادثة اكثر من اهتمامه بالبطل وٌهتمون بالفكرة والرأي من اهتمامهم باالشخاص   
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466( المصدر نفسه ، 4)  
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 المطلب الثاني 

 األحداث في القصة القرآنية 

 

 

 األحداث 

 

الصلة بٌن األحداث والشخصٌات فً القصة اقوى من ان ٌدلل علٌها او ٌلفت          

الذهن  الٌها . ذلك النها العنصران الربٌسٌان فً كل قصة . ثم نحن ال نستطٌع ان 

نتصور شخصٌا من ؼٌر احداث تلم به او تقع علٌه . اال ان توزٌع العناصر فً القصة 

عوة االسالمٌة  وٌجري معها فً مضمار . ومن هنا القرانٌة كان ٌتطور بتطور الد

( 7)نرى االحداث هو العنصر البارز فً االقاصٌص التً ٌقصد منها التخوٌؾ واالنذار   

فالتربٌة باالحداث تعرؾ بقوة تؤثٌرها ، وشدة سٌطرتها على النفس والفكر النها تثٌر )) 

عن طرٌق الحس ، ان كانت هذه االنتباه الذي ٌجمع الفاعلٌة النفسٌة حول ظاهرة ما ، 

الظاهرة خارجٌة او عن طرٌق التؤمل ان كانت داخلٌة ، وفً القران اشارات الى 

احداث توجه الى الحس والتؤمل معاً كما فً هذه اآلٌة ) ولقد اتوا على القرٌة التً 

(6)امطرت مطر السوء أفلم ٌكونوا ٌرونها بل كانوا الٌرجون نشورا (   

حداث الخوؾ الرادع من العقاب المماثل . بل انه مما ٌبعث على كما تثٌر بعض اال

االٌمان بقوة هللا القاهرة ، والشعور بمراقبة البواعث والدوافع ، وما ٌنجم عن تلك 

 المراقٌة من انتهاج سبٌل الفوز والنجاة .   
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.  654القصصً القران ، محمد احمد خلؾ هللا ،  (ٌنظر الفن7)  

.  31( الفرقان / 6)  
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 المطلب الثالث 

 الحوار في القصة القرآنية 

 اوال : الحوار المباشر : 

، اذ ان حكاٌة المقوالت دون ان القصص القرانً ٌعتمد على الحكاٌة ؼالباً ، حكاٌة القابلٌن   

تحمل مالبسات الموقؾ مسقط للعمل القصصً فنٌاً . والحوار فً القران الكرٌم نوعان : حوار 

شبه عقلً ٌمٌل الى الجدل ؼٌر القصصً ، وهو ذو مقصد دٌنً فً اخبارنا عن لجاج االمم 

ه وحده ٌجعل المشاهد السالفة ، مثل قوم عاد ، وثمود ، وشعٌب ، وحوار قصصً تجد القران ب

جاهزة مشخصة قادرة على ملء الفراؼات التً تقع اثناء الحوار )) بالحوار المباشر حٌنا ، 

الذي ال ٌترك امرا اال وتحدث به ، والمنقطع الذي وؼٌر المباشر احٌانا ، والمتسلسل المتساوق 

. ( 7)ٌترك بعض الفجوات للقارئ او السامع لٌمؤلها من طبٌعة تفكٌره ((   

والحوار بهذا المعنى دلٌل الحركة المستمرة وحٌاة واستمرار االحداث .اذ تصبح القصة دونه 

 مٌته الحراك فٌها فهً جزء من اسلوب التعبٌر فً القصة . 

فؤمثلة المتسلسل المتساوي الذي الٌترك امرا اال تحدث به قصة مرٌم عندما ٌتحدث عن طرٌقة 

التً جرت . والمنقطع الذي ٌترك بعض الفجوات للقارئ ، ما حملها ووالدتها للمسٌح واالحداث 

حدث فً قصة موسى : قال تعالى ) فؤتٌا فرعون فقوال إنا رسول رب العالمٌن . ان ارسل معنا 

ولبثت فٌنا من عمرك سنٌن . وفعلت فعلتك التً فعلت بنً اسرابٌل . قال الم نربك فٌنا ولٌدا 

(6)وانت من الكافرٌن (   

االنقطاع فً المشهد من رجوع موسى الى أهله ومجٌبه الى فرعون كل هذا االمور تركها فهذا 

ة صالقران للقارئ على ما نراه خالل هذه الق  
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.  667(التعبٌر الفنً ، الدكتور بكري شٌخ امٌن ، 7)  

. 61ــ  71( الشعراء / 6)  
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)كذبت قوم لوط المرسلٌن . اذ قال لهم اخوهم لوط اال تتقون لكم رسول امٌن فؤتقوا هللا 

(7)واطٌعون . وما اسؤلكم علٌه من اجر ان اجري اال على رب العالمٌن (   

فكما قلنا ان العناصر سٌقت من اجل اهداؾ واؼراض فهذا النص ٌتكرر مع االنبٌاء جمٌعا 

المعروؾ والناهون عن المنكر فمن أطاع فلنفسه ومن فؤنهم هم الناصحون االمرون ب

عصى فؤنما على الرسول البالغ . فهً ما ٌره لنفسٌه النبً صلى هللا علٌه واله وسلم 

 لتجعله مطمؤنؤً بؤن الذي ٌالقٌه قد كان فٌمن قبله من الرسل اٌضا من االعراض وؼٌره .

الطوٌلة تتسع للجدال ، والقران  )) واما التربٌة بالحوار فؤكثر ما نكون  فً القصص   

ٌختار من هذا الجدال لقطات من االقوال الموجهة ، فٌصوؼها فً عبارات موجزة بلٌؽة 

تفٌض حكمة ورشاً فٌما ٌجري على السنة الهداة ودعاة الحق الذٌن ٌسلكون فً الحوار 

(6)((رفة مسلك الحكماء ، او ضالال وزٌؽا فٌما تتضح به القلوب المرٌضة والنفوس المنح  

جسدا له     
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.  723ــ  721(الشعراء / 7)   

.  592( ٌنظر سٌكولوجٌة القصة فً القران ، الدكتور تهامً ثؽرة ، 6)  
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لى اشكال متعددة اتسمت بما يأتي :جاء الحوار في القران الكريم ع   

حٌث نلحظ ان الحوار فً القران الكرٌم لم ٌقتصر على نوع معٌن كالعقٌدة او الدٌن  :ــ التنوع 1

ومعنى ذلك ان عامة ، بل شمل كل اوجه الحٌاة دٌنٌة كانت او اجتماعٌة سٌاسٌة او ؼٌر ذلك . 

المحاورة لم تؤتً فً القران عرضاً ، ولم ٌستدعها سٌاق لؽرض معٌن ، وانما هً ؼرض 

لقران واسلوب محدد من اسالٌبه التً ٌهدؾ الى تحقٌق اهدافه الشاملة لكل اساسً من اؼراض ا

 جوانب االصالح عامة ، سواء أكانت فردٌة ام جماعٌة . 

وهو اتجاه واضح فً كل أسالٌب محاورة القران الكرٌم وطبٌعة هذا االعتماد على العقل : . 6

االعتماد ان االسلوب ٌتجه الى ابراز الحجة والمنطق العقلً ، وٌتابع التسلسل المنطقً مهما بلػ 

من الصور االفتراضات التً تتنافى مع اسس القران . حتى اننا نجد هللا تبارك وتعالى ذاته ٌوجه 

المشركٌن الى ان ٌفترض لهم ان هناك الهة اخرى مع هللا ثم ٌحاورهم كٌؾ نبٌه فً حواره مع 

(7)معه الهة كما ٌقولون إذا اللبتؽوا الى ذي العرش سبٌال (تكون النتٌجة : ) قل لو كان   

وهكذا نجد اسلوب المحاورة فً القران  .( 6)وكما ٌقولون : ) لو كان فٌهما الهة إال هللا لفسدتا (

على العقل المجرد ــ اثناء المحاورة ــ من دون التؤثر بؤي عامل او مإثر خارج الكرٌم ٌعتمد 

المحاورة وهو أقصى ما ٌكون ان ٌطلبه او ٌنتظره مفكر ٌدعً الحرٌة فً فكره ، او باحث ٌدعً 

(4)التجرد من التعصب واالنحٌاز  

حدٌثة الخاص فً  كما سنرى…. وقد ضرب ابراهٌم علٌه السالم أمثلة باهرة فً هذا المجال   

به ، بل بلػ بإبراهٌم التجرد فً محاورته مع المشركٌن الذٌن ٌعبدون الكواكب ان افترض فً 

تعالى : ) فلما جن علٌه اللٌل رأى كوكبا قال هذا ربً فلما أفل  ه انه ٌعبد كوكباً مثلهم قالحوار

ال لبن لم ٌهدنً ربً ألكونن قال ال أحب اآلفلٌن . فلما رأى القمر بازؼا قال هذا ربً قلما افل ق

من القوم الضالٌن . فلما رأى الشمس بازؼة قال هذا ربً هذا أكبر فلما أفلت قال ٌاقوم إنً 

(3)بريء مما تشركون (  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36( االسراء/ 7)  

.66( االنبٌاء/ 6)  

. 41الحلٌم حفنً،( اسلوب المحاورة فً القران الكرٌم ،د.عبد 4)  

19ــ12( االنعام /3)  
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)) صورته لنا وهو ٌحاور اباه فً معبوده ، وٌقنعه ان ٌهجر عبادة ما ال ٌسمع وال ٌبصر وال   

ٌؽنً عنه شٌبا ، وٌنهاه عن عبادة الشٌطان ، ألنه ٌخاؾ علٌه ان ٌمسه عذاب من الرحمن ، 

د اي مإثر على المحاورة ؼٌر العقل . )) وؼرض التجرد نفً وجو(7)وٌكون للشٌطان ولٌا((

التفاصٌل التً ال تقصد لذاتها وانما للتمثٌل علٌها على ان المحاورة ولسنا نرٌد الخــوض فً هذه 

(6)فً القران طابعها االعتماد على العقد((  

الذي تدور حوله ٌهتم حوار القران الكرٌم بؤبراز الهدؾ . تحديد الغاية وتوضيحها : 3  

والمشاعر ع التركٌز الشدٌد على ان ٌكون الهدؾ واضحا ومحددا ومقبوال من النفوس المحاورة م

.( 4)بعد اجتٌازه مرحلة القبول العقلً  

القران او من ٌمثله فً المحاورة وحدٌثنا عما ٌلً هذه المرحلة انتصار . الرفق بالمهزوم : 4  

نقول ان الملحوظ فً محاورات القران احتفاظها دابما بالرفق بالخصم  وهزٌمة خصمه ، وعندبذٍ 

ونلحظ فً القران التركٌز على اعالن النتٌجة وابرازها النها محور … فً كل االطوار 

الخصومة وهو مقصود القران وهو نشر الدٌن نفسه ، فؤن نتابج محاورات القران هً الدٌن 

 نفسه.

الى النٌل منه واٌذابه وقد ٌلتمس لذلك اكثر من سبب فمن ذلك: ان محاورة القران التهدؾ       

ان القران الكرٌم ال ٌعنى كثٌرا باالشخاص كثروا أو قلوا اال بمقدار اعتراضهم طرٌق  اوال:  

 نشر الدٌن .
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. 661( التعبٌر الفنً فً القران ، الدكتور بكري شٌخ امٌن ، 7)  

. 47( اسلوب المحاورة فً القران ، د. عبد الحلٌم حفنً ، 6)  

.  45( المصدر نفسه /4)  
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ان القران الكرٌم لٌس اال داعٌا الى هللا فهو ٌرٌد ان ٌجذب كل الناس الٌه بما فٌهم هإالء ثانيا : 

الٌه .الخصوم واٌذاء هإالء الخصوم قد ٌزٌدهم بعدا عنه بٌنما هو ٌرٌد ان ٌقربهم   

ومن امثلة ذلك محاورة ابراهٌم علٌه السالم مع المشركٌن من عبدة الكواكب وتدرجه العقلً   

 والنفسً معهم حتى وصل تقمصه عبادة الشمس معهم :)) فلما رأى الشمس بازؼة قال هذا ربً 

ٌؽٌب نتٌجة حٌث كان قد وصل الى اعترافهم واقناعهم بؤن االله ال هذا االكبر (( ثم ٌصل الى 

وال ٌنبؽً ان ٌؽٌب ، واذا الشمس التً ٌعبدونها معهم افتراضا على انها االله تؽٌب ، فٌبرز 

.( 7)حٌنبذ النتٌجة والتعقٌب علٌها وتوضٌحها :)) فلما افلت قال ٌاقوم انً بريء مما تشركون ((  

نتٌجة كٌؾ ان اال البسط والتحلٌل ، فتقول فلننظر فً التركٌز على الاشارة عابرة الٌقصد منها 

 ابراهٌم فً هذه الكلمات الموجزة راعى كثٌرا من النواحً :

المحافظة على صلته بالخصوم ، وتقربهم الٌه بقوله )) ٌاقوم (( آمآل فً كسب اٌمانهم . اوال :   

اعلن الحكم على عباداتهم للكوكب ، وهً انها شرك )) مما تشركون (( .ثانيا :   

الشرك : )) انً بريء مما تشركون (( . اعلن استنكاره لهذاثالثا :   

بٌن لهم البدٌل الصحٌح الذي ٌجب ان ٌتجهوا الٌه بدل الشرك وهو االٌمان باهلل )) انً  رابعا :

 وجهت وجهً للذي فطر السموات واالرض (.

الواحد الذي ٌدعوهم الٌه ٌكفً انه : )فاطر السموات بٌن لهم قدرا كافٌا من مزاٌا االله  خامساً :

االرض ( .و  

ٌخشى ابراهٌم اللبس والتؤوٌل كؤن ٌقولوا نعبد هللا الذي تدعونا الٌه ، ونعبد معه الهتٌن  سادساً :

 فٌقول لهم انه ٌؤبى أي شرك مع هللا ) وما انا من المشركٌن ( . 

كل هذا التركٌز والتوضٌح منصب على الؽاٌة البرازها وتحدٌدها وتوضٌحها . ومن       

( .6)اٌة المحاورة السابقة اثبات وحدانٌة هللا البدٌهً ان ؼ  
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. 19( االنعام / 7)  

. 41فً القران الكرٌم ، د. عبد الحلٌم حفنً ، (ٌنظر اسلوب المحاوة 6)  
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بؤهم األحداث التً من شؤنها ان ومن االمثلة على هذا الحوار : قصة مرٌم تبدأ القصة ومثٌالتها 

 تضٌؾ للقصة رونقاً معٌناً وجماالً ٌتعلق أوله بآخره فٌكاد ال ٌنفصل أجزاء بعضها عن بعض .

قال تعالى : ) قالت امرأة عمران رب إنً نذرت لك ما فً بطنً محرراً فتقبل منً إنك انت 

أعلم بما وضعت ولٌس الذكر كا السمٌع العلٌم . فلما وضعتها قالت رب إنً وضعتها أنثى وهللا 

بك وذرٌتها من الشٌطان الرجٌم . فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ألنثى وإنً أعوذها 

وكفلها زكرٌا كلما دخل علٌها زكرٌا المحراب وجد عندها رزقا قال ٌامرٌم أنى لك هذا قالت هو 

  (7)( من عند هللا إن هللا ٌرزق من ٌشاء بؽٌر حساب 

 

( 6) ثانياً : الحوار الداخلي ) المنولوج(  

ومن المحاورات ما كانت محاورة نفسٌة خالصة وذلك بعد اعادة النظر فً آي القران المتعلق 

 منها بالقصص خاصة ، وجد ان اسلوب القص بؤستعمال ))المنولوج(( ٌتمثل فً بعضها . 

فاالمثلة على ذلك كثٌرة منها ماهو  )) منولوج(( بال مجال للشك فً ذلك ومنها ما ٌمكن ان      

او حدٌثاً عادٌاً لكن االرجح ان ٌكون االول ومن حدٌث النفس المصرح به انه ٌكون حوارا داخلٌاً 

من  حدٌث نفس قول ابراهٌم فً سورة االنبٌاء بعد ان حطم اصنامهم وطلب منهم ان ٌسؤلوهم

 فعل ذلك بها . 

فهذه المقولة حصلت فً داخل  ( .4)قال تعالى : ) فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ( 

النفس بدلٌل انهم رجعوا الى انفسهم ولو كان خطاباً لقال القران الكرٌم كما هو معهود منه ) 

( 3)فرجعوا الى بعضهم ( او هذا القبٌل   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

53ــ  53( ال عمران / 1)  

( أ ــ مناجاة المرء نفسه على المسرح   6)  

ب ــ مشهد مسرحً ٌإدٌه ممثل واحد       

( مونولوج ادبً 4)  

م . 7551/ معجم الرافدٌن / نخبة من االساتذة /  594( حدٌث طوٌل ٌحتكر فٌه الشخص واحد الكالم أثناء محادثة ص3)

 بؽداد 
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) قال أنى ٌحً هذه هللا بعد   )صلى هللا علٌه واله وسلم (ومنه قوله هللا تعالى على لسان نبً هللا عزٌر 

( 7)موتها فؤماته مابة عام ثم بعثه (   

ورد هذا االسلوب فً المحاورة الذاتٌة على لسان نبً هللا لوط : قال تعالى ولما جاءت  وكذلك

وها انت تجده على لسان نبً . ( 6)اق بهم ذرعا وقال هذا ٌوم عصٌب (رسلنا لوطاً سًء بهم وض

ا إلٌه نكرهم وأوجس منهم خٌفة قالوا ال تخؾ إنهللا أبراهٌم . قال تعالى ) فلما راى اٌدهم التصل 

ولما كانت االمثلة كثٌرة فً هذا الباب اكتفٌنا بشرح هذه االٌه السابقة ( . 4)أرسلنا إلى قوم لوط (

قاصدٌن اظهار ما أردنا توضٌحه من هذا االسلوب فً المحاورة قال تعالى : ) أو كالذي مر على 

عام ثم بعثه قال قرٌة وهً خاوٌة على عروشها قال أنى ٌحً هذه هللا بعد موتها فؤماته هللا مابة 

فؤنظر إلى طعامك وشاربك لم ٌتسنة كم لبثت قال لبثت ٌوماً أو بعض ٌوم قال بل لبثت مابة عام 

ثم نكسوها لحما فلما تبٌن وانظر الى حمارك ولنجعلك آٌه للناس وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها 

( 3)له قال أعلم أن هللا على كل شًء قدٌر (   

ان القابل لٌعرؾ ان هللا هناك ولكن مشهد البلى والخواء ووقعة العنٌؾ فً حسه جعله ٌحٌر : 

كٌؾ ٌحًٌ هذا هللا بعد موتها وهذا اقصى ما ٌبلؽه مشهد من العنؾ والعمق فً االٌحاء وهكذا 

ٌلقً التعبٌر القرآنً ظالله واٌحاءاته ، فٌرسم المشهد كؤنما هو اللحظة شاخص تجاه االبصار 

 والمشاعر . 

. قال مجاهد : واما ( 5))أنً ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها ( كٌؾ تدب الحٌاة فً هذه األموات     

…القرٌة فالمشهور انها بٌت المقدس مر علٌها بعد تخرٌبها بختنصر وقتل اهلها   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

655( البقرة / 7)  

  . 11( هود / 6)

.  11ــ  25( هود / 4)  

.  655( البقرة / 3)  

. 36/  4( فً ظالل القران ، سٌد قطب ، 5)  
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فهذا المحاورة  (7)لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود الى ما كانت علٌه وذلك 

ح التً اجراها هذا المار على القرٌة فً النفس قصها لنا القران الكرٌم وحفضها لنا حتى اصب

 اسلوبا من اسالٌبه فً معرض سرد القصص من هذا النوع من الحوادث واالحداث .

لم ٌلتزم القران الكرٌم اسلوباً فردٌاً فً تشكٌل البنٌة الحوارٌة فً قصصه فهو ٌذهب فٌه كل 

مذهب وٌلونه الوانا مختلفة حسب مقتضى الحال فهو حٌناً ٌفصل واحٌانا ٌختصر . فكما قلنا 

ران محرك محً لؤلحداث قال تعالى : ) ولقد جاءت رسلنا ابراهٌم بالبشرى قالوا الحوار فً الق

فلما راى اٌدٌهم ال تصل إلٌه نكرهم واوجس منهم خٌفة قالوا سالم فما لبث ان جاء بعجل حنٌذ . 

( 6)ال تخؾ إنا ارسلنا إلى قوم لوط (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تفسٌر القران العظٌم ، ابن كثٌر ، تفسٌر العظٌم ــ الحافظ عماد الدٌن ابً الفداء اسماعٌل بن كثٌر القرٌشً الدمشقً )ت 7)  
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 المبحث الثالث 

 الخصابص الفنٌة فً القصة القرآنٌة 

 

 اوالً : تنوٌع اسلوب االستهالك فً القصة . 

 

  ثانٌاً : تكرار السرد بؤسالٌب مختلفة .

 

 ثالثاً : العرض التمثٌلً . 

 

 رابعاً : التصوٌر الفنً . 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 المبحث الثالث 

 الخصائص الفنية في القصة القرآنية 

 

تقوم القصة فً القران الكرٌم على اسس وخصابص فنٌة رابعة ، ٌطول بنا الحدٌث لو دخلنا    

فً شرحها وتحلٌها اال ان ذلك ال ٌمنعنا من ذكر بعض خصابص القصة القرآنٌة من الناحٌة 

 الفنٌة : 

اوالً : تنويع اسلوب االستهالل في القصة ووضع المدخل اليها :    

التشوٌق فً القصة ٌنبؽً ان ٌكون متجمعاً وبارزاً فً مطلعها حتى مظاهر المعلوم ان اهم      

 ٌندفع القارئ بذلك الى المضً فً استطالعها والتؤمل فً مختلؾ مراحلها . 

فالقصة فً القران ، تبدأ فً كثٌر من االحٌان بؤؼرب مشهد ٌلفت النظر فٌها ، حتى أذا اثار      

. القرانً فً عرض مشاهدها المتالحقة كافة  ذلك انتباه القارئ انطلق البٌان  

وقد ٌكون هذا المشهد الذي اقٌم فً مدخل القصة متؤخر من حٌث سلسلة الوقابع واالحداث     

المتالحقة فٌها فٌعمد البٌان القرانً العظٌم الى استدراك ما تركه من قبل ، وٌعرضه خالل القصة 

وعته . ولتقرأ مثاالً لذلك قصة موسى وفرعون وربمناسبة ما فً اطار ٌزٌد من جمال العرض 

 فً اول سورة طه ، انظر الى هذا المشهد الذي افتتح به مدخال للقصة : 

إذ رأى ناراً فقال ألهله امكثوا إنً آنست ناراً لعلً قال تعالى : ) وهل أتاك حدٌث موسى .    

( 7)آتٌكم منها بقس أو جد على النار هدى (   

ترى مشهد ٌلفت النظر وٌبعث على االنتباه واتطلع الى ما وراءه ، ولكن البدأ ، ال رٌب انه كما 

به فوتت ــ كما ترى ــ على القارئ ما سبق ذلك من االحداث فاستدركها البٌان القرانً فً ثانٌا 

العرض ٌصورها للقارئ وكؤنها قصة ضمن قصة ، وانظر كٌؾ جاءت المناسبة وكٌؾ عادت 

داث من اولها بمناسبة معٌنة .القصة الى عرض االح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71ــ  5(  طه 7)  
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فعندما ذهب موسى الى حٌث رأى النار المشتعلة سمع هناك نداء هللا عز وجل ٌكلمه وٌضعه امام 

همة الشاقة الرسالة التً سٌكلؾ بها . فٌقول موسى انه وحده ضعٌؾ عن تحمل هذه الم لٌةومسإ

، فلٌكن اخوه هارون معٌناً له ومساعداً فً ذلك . فٌجٌبه هللا الى ذلك وٌذكره ممتناً بنعمه التً 

اسبؽها علٌه منذ والدته الى الٌوم وهكذا تؤتً المناسبة وتعود القصة من اولها بهذا الشكل : قال 

ذ أوحٌنا إلى أمك ما ٌوحى . تعالى ) قال قد اوتٌت سإلك ٌاموسى . ولقد مننا علٌم مرة أخرى . إ

أن اقذفٌه فب التابوت فاقذفٌه فً الٌم فلٌلقٌه الٌم بالساحل ٌؤخذه عدو لً وعدو له وألقٌت علٌك 

أختك فتقول هل أدلكم على من ٌكفله فرجعناك إلى أمك محبة منً ولتصنع على عٌنً . إذ تمشً 

اك فتونا فلبثت سنٌن فً أهل مدٌن ثم كً تقر عٌنها وال تحزن وقتلت نفساً فنجٌناك من الؽم وفتن

( 7)جبت على قدر ٌاموسى (   

هذا االسلوب فً عرض القصة ٌعد من خٌر االسالٌب الفنٌة فً اخراج ولعله ال ٌخفً ان 

 الرواٌات والقصص كتابة وتمثٌال ..

اخرى فً االستهالل والعرض ، فمن ذلك ان ٌنتزع اهم فبعض القصص ٌحتاج الى طرٌقة 

(6)عبرة من القصة ، فتصاغ بشكل خالصة لها ، ثم ٌوضع تمهٌدا ومدخالً الٌها مظاهرة ال  

)) ان الطرٌقة التً اتبعت فً عرض القصة من الناحٌة الفنٌة هً طرٌقة التخلٌص االجمالً أوال 

ما فٌها ثم العرض التفصٌلً اخٌرا . وهً تعرض فً مشاهد وتترك بٌن المشاهد فجوات ٌعرؾ 

(4)من سٌاق وهً تبدأ هكذا ((   

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 31ــ   42( طه  / 7)  

. 631ــ   641( من روابع القران ، البوطً ، 6)  

.  413/  75(فً ظالل القران ، سٌد قطب ، 4)  
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: تكرار السرد بأساليب متنوعة  ثانياً   

ان القران الكرٌم ٌقص علٌنا انباء الؽٌب التً جرت بٌن رسل هللا واممهم ، وما حصل بٌنهم      

من طاعة او عصٌان ، وكٌؾ كانت عاقبة المكذبٌن مصححاً ما نقله التارٌخ خطؤ او زاد فٌه على 

الحاصل ، فً دقة متناهٌة وتفصٌل معجز . كما ٌقص علٌنا اٌضاً من احوال الماضٌن مافٌه 

عبرة للحاضرٌن ومن بعدهم ، وهو فً كل هذا ٌشٌر الى موضع العبرة من سوق القصة كاشفاً 

وجه الحكمة فً االخبار لها ، من البشارة او النذر ، التدلٌل على صدق القران ومنزله جل ذكره 

(.7)، وصدق الرسول صلى هللا علٌه وسلم وانه اٌة على نبوته وارساله من قبل الحق جل ذكره   

قصص االنبٌاء فً القران .فذكرة قصة نوح عدة  عل ذلك من االسباب التً من اجلها تكررت ول

مرات ، باالطناب احٌانا ، واالٌجاز احٌانا وذكرت قصة ابراهٌم عدة مرات ، وذكرت قصة 

موس عدة مرات ... الخ ، وانه ٌبدو بادئ الرأي اذ ذلك من تكرٌر القول فما وجه البالؼة فً 

ر لقصص االنبٌاء؟ هذا التكرا  

اننا اذا نظرنا نظرة فاحصة تلٌق بمقام القران ، ومكانته فً البٌان العربً نجد ان التكرار فٌه     

له مؽزى ، ذلك ان القران لٌس كتاب قصص ولٌس كالرواٌات القصصٌة التً تذكر الحوادث 

واعطاء المثالت ،  المتخٌلة او الواقعٌة انما قصص القران ، قصص المور واقعة ٌساق لعبر ،

وبٌان مكان الضالٌن ومنزلة المهتدٌن ، وعاقبة الضالل وعاقبة الهداٌة ، وبٌان ماٌقوم به النبٌون 

وورابهم كل الدعاة للحق فهو قصص للعبرة بٌن الواقعات ال مجرد المتعة من االستماع والقراءة 

. ولذلك قال تعالى : ( 6)  

. كما ان القصص القرانً لون من تعرٌؾ ( 4)لباب ()  لقد كان فً قصصهم عبرة ألولً اال

 البٌان القرانً وتفسٌر اشكاله وفً ذلك ٌقول هللا الحق سبحانه : 

(3)) ولقد صرفنا فً هذا القران للناس من كل ثمن (  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمال العمري ، الناشر مكتبة الخانجً بالقاهرة ، ( دراسات فً التفسٌر الموضوعً / القصص القران / الدكتور احمد 7)

  4م ،7592هـ ــ  7312

3( دراسات فً التفسٌر الموضوعً ، احمد جمال العربً ،6)  

777( ٌوسؾ/4)  

53( الكهؾ / 3)  
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ومن ذلك )) ان القران ٌتناول من القصة الواحدة فً كل مرة جانبا معٌنا فٌها ، وهو الجانب      

مناسبة ، وقد ٌحدث ان ٌتكرر عرض القصة نفسها او عرض الجانب الواحد الذي تستدعٌه ال

منها ، بحسب الظاهر ولكن تلك القصة او ذلك الجانب منها ٌنطوي على عبر وعظات متعددة ، 

فٌقتضً الؽرض الدٌنً ان ٌعاد ذكرها عندما تؤتً مناسبة كل عبرة من عبرها ، فتلبس القصة 

اج التصوٌري ماٌناسب المعنى الذي سٌقت بصدده ، حتىى فً كل مرة من االسلوب واالخر

. ( 7)لكانك امام قصة جدٌدة لم تتكرر على مسامعك ولم تعرض احداثها على خاطرك من قبل ((   

وحٌن ٌقرأ االنسان هذه الحلقات المكررة مالحظا السٌاق الذي وردت فٌه ، ٌجدها مناسبة لهذا     

التً تعرض هنا، او تعرض هناك ، وفً طرٌقة عرضها كذلك . السٌاق تماما، فً اختبار الحلقة 

وٌجب ان نذكر دابما ان القران كتاب دعوة دٌنٌة ، وان التناسق بٌن حلقة القصة التً تعرض ، 

.( 6)والسٌاق الذي تعرض فٌه هو الؽرض المقدم   

اسلوبا جدٌدا  ان الؽرض الدٌنً هو الذي ٌملً اعادة القصة ، ولكنها فً هذه االعادة تلبس    

ٌناسب السٌاق الذي وردت فٌه ، وتهدؾ الى هدؾ خاص، لم ٌذكر فً مكان اخر ، حتى ، لكؤننا 

.( 4)امام قصة جدٌدة لم نسمع بها من قبل   

فالتكرار لحكمة الهٌة اٌضا : اذ بعض العقلٌات ال تعقل اال باالسهاب والتطوٌل ، وبعضها     

لقصص القرانً بالحالتٌن مراعاة لهذه العقلٌات النختلفة حتى ٌكفٌه االٌجاز والتركٌز لذا جاء ا

. (3)تتمكن حقابق الدٌن فً نفوس الناس جمٌعا   

والتكرار اٌضا من افضل سبل االقناع واقوى الوسابل لتركٌز الرأي والعقٌدة فً النفس     

البشرٌة وقد فطن اصحاب الدعاٌات ووسابل االعالم الى التكرار فً دعاٌاتهم مع التنوع فً 

.(5)عباراتها للوصول الى اهدافهم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.646ــ  467القران / محمد سعٌد رمضان البوطً ، ( من روابع 7)  

.679ــ671( التعبٌر الفنً فً القران / الدكتور بكري شٌخ امٌن ،6)  

.679( المصدر نفسه ،4)  

94،7594( القصة فً القران ، الدكتور محمود بن شرٌؾ ــ المكتبة القرانٌة ، دار ومكتبة الهالل ــ بٌروت لبنان ـــ 3)  

31، 7514ــ  71االسالمً / عفٌؾ طٌارة ــ دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت لبنان ــ عفٌؾ طٌارة ط( روح الدٌن 5)  
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 ثالثا : العرض التمثيلي 

الخاصٌة الثالثة : العرض التمثٌلً ٌعتمد على ابراز المشاهد جلٌة امام الناظر او المتخٌل ،    

الخٌلة وتصوٌرها .وٌطوي مابٌنهما من الروابط البدٌهٌة اعتمادا على سٌر   

ونحن نعلم ان القصة اذا ماأرٌد عرضها بؤسلوب تمثٌلً حً، فال بد فٌها من طً تلك االحداث   

التً ٌفرضها الفكر والخٌال بالبداهة ، بل ان القٌمة الفنٌة للقصة وحٌوٌتها تقل كثٌرا اذا ماشؽل 

ة القرانٌة قابمة على هذه السمة فكر الناظر او السامع بالحدٌث عن تلك الروابط وتباٌنها . والقص

والنهج دابما مهما كانت القصة او كان موضوعها . انظر مثال الى قصة نوح التً وردت فً 

 سورة هود وانتبه الى قوله جل جالله :

) وأوحً الى نوح انه لن ٌإمن من قومك اال من قد آمن فال تبتبس بما كانوا ٌفعلون واصنع     

وال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا إنهم مؽرقون وٌصنع الفلك وكلما مر علٌه مؤل الفلك بؤعٌننا ووحٌنا 

من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوؾ تعلمون من ٌؤتٌه 

. فؤنت تجد نفسك فً اول هذه االٌات امام االخبار ( 7)عذاب ٌخزٌه وٌحل علٌه عذاب مقٌم (

نوح بشؤن قومه وامره اٌاه بؤن ٌنصرؾ الى انشاء سفٌنة لٌنجو بها مع الالهً الذي ٌنزل على 

القلة من اصحابه المإمنٌن فؤن قومه مقدمون على هالك بطوفان ثم ٌسدل الستار على هذا 

المشهد لٌبرز من وراءه مشهد آخر ، تبصر فٌه نوح علٌه السالم وهو منهمك فً صنع السفٌنة ، 

اثا طوتها القصة وهً عزم نوح على القٌام بهذا االمر واستحضار وال رٌب ان بٌن المشهدٌن احد

المواد والوسابل لذلك . لكنها جزبٌة ٌستقل بها الخٌال فال ٌنبؽً ان ٌفسد بذكرها عرض القصة 

وهاهً اآلٌات تصور لنا كل هذه االمور قال تعالى: ) وٌصنع الفلك وكلما مر علٌه مؤل من قومه 

منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . فسوؾ تعلمون من ٌؤتٌه عذاب  سخروا منه قال ان تسخروا

. (6)ٌخزٌه وٌحل علٌه عذاب مقٌم (  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45ــ  42( هود /7)  

45ــ  49( هود / 6)  
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 رابعا : التصوير الفني :

رة المحسة المتخٌلة عن التصوٌر هو االداة المفضلة فً اسلوب القران ، فهو ٌعبر بالصو   

المعنى الذهنً ، والحالة النفسٌة ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن النموذج 

االنسلنً والطبٌعة البشرٌة . ثم ٌرتقً بالصورة التً ٌرسمها فٌمنحها الحٌلة الشاخصة ، 

لنفسٌة لوحة او مشهد . اوالحركة المتجددة . فإذن المعنى الذهنً هٌبة او حركة ؛ واذا الحالة ا

.( 7)واذا النموذج االنسانً شاخص حً ، واذا الطبٌعة بشرٌة مجسمة مربٌة   

فؤما الحوادث المشاهد ، والقصص ، والمنظر ، فٌردها شاخصة حاضرة، فٌها الحٌاة ، وفٌها    

الحركة ، فإذا اضاؾ الٌها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخٌٌل . فما ٌكاد ٌبدأ العرض 

حتى ٌحٌل المستمعٌن نظارة ، وحتى ٌنقلهم نقال الى مسرح الحوادث االول ، الذي وقعت فٌه او 

ستقع ، حٌث تتوالى المناظر وتتجدد الحركات وٌنسى المستمع ان هذا كالم ٌتلى ، ومثل ٌضرب 

، وٌتخٌل انه منظر ٌعرض ، وحادث ٌقع فهذه شخوص تروح على المسرح وتؽدو ، وهذه 

سمات االنفعال بشتى الوجدانات ، المنبعثة من الموقؾ ، المتساوقة مع الحوادث ، وهذه كلمات 

. ( 6)لسنة فتنم عن االحاسٌس المضمرة انها الحٌاة هنا ، ولٌست حكاٌة الحٌاة تتحرك بها اال

فؤسلوب القران عند ذكر قصة من القصص ، ال ٌخبرك اخبارنا ولكنه ٌمر بشرٌط حً لها على 

مخٌلتك واحساسك ... فإذا كان ذلك جلٌا فً بحوث القران عامة فإنه لٌزداد جالء وقوة عند 

( 4)خبر عرض قصة او مشهد من  

فإذا ماذكرنا ان االداة التً تصور المعنى الذهنً والحالة النفسٌة ، وتشخص النموذج االنسانً   

او الحادث المروري ، انما هً ألفاظ جادة ، ال الوان تصور شخوص تعبر ادركنا بعض اسرار 

.( 3)االعجاز فً تعبٌر القران   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

43د.ت ، 3( التصوٌر الفنً فً القران / سٌد قطب ، دار المعارؾ فً مصر ، ط7)  

( المصدر نفسه .6)  

641( من روابع القران ، محمد سعٌد رمضان البوطً ، 4)  

45سٌد قطب ، ( التصوٌر الفنً فً القران ،3)  
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. فمثال : ( 7)بوساطة التصوٌر تخرج المعانً الذهنٌة فً صورة حسة    

 

ــ ٌرٌد ان ٌبٌن ان الذٌن كفروا لن ٌنالوا القبول عند هللا ولن ، ٌدخلوا الجنة اطالقا ، وان 7    

القبول او الدخول مستحٌل . هذه هً الطرٌقة الذهنٌة للتعبٌر عن هذه المعانً المجردة . ولكن 

 اسلوب التصوٌر ٌعرضها فً الصورة االتٌة : 

آٌاتنا واستكبروا عنها التفتح لهم ابواب السماء وال ٌدخلون قال تعالى : ) ان الذٌن كذبوا ب    

.( 6)الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط(  

ــ ٌرٌد ان ٌبٌن هللا تعالى ابطال اعمال الذٌن كفروا كؤن لم تكن قبل شٌبا ، وستضٌع الى 6    

لى ماعملوا من ؼٌر عودة فال ٌملكون لها ردا ، فٌقدم هذا المعنى مصورا فً قوله:) وقدمنا ا

. ( 4)عمل فجعلناه هباء منثورا(  

ــ وٌرٌد ان ٌبرز : ان هللا وحدة ٌستجٌب لمن ٌدعوه وٌنٌله ما ٌرجوه وان الاللهة التً 4    

ٌدعونها مع هللا ال تملك لهم شٌبا وال تنٌلهم خٌرا ولو كان الخٌر قرٌبا ، فٌرسم لهذا المعنى هذه 

 الصورة العجٌبة : 

له دعوة الحق والذٌن ٌدعون من دونه ال ٌستجٌبون لهم بشًء اال كباسط كفٌه الى قال تعالى :) 

(3)الماء لٌبلػ فاه وما هو ببالؽه وما دعاء الكافرٌن اال فً ضالل (  

* ومن ذلك اٌضا انه ٌصور المعانً المجردة صور الحاالت النفسٌة والمعنوٌة ومن االمثلة      

 له :

قال تعالى : ) ومن الناس من ٌعبد هللا على حرؾ فإن اصابه خٌر اطمؤن به وان اصابته فتنة      

. فهنا ٌرٌد ان ٌوضح حالة تزعزع العقٌدة ،( 5)انقلب على وجهه خسر الدنٌا واالخرة(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45( التصوٌر الفنً فً القران ، سٌد قطب ، 7)  

31راؾ / ( االع6)  

  64( الفرقان / 4)

73( الرعد /3)  

65                                                    77 ( الحج /5)  



حٌث الٌستقر االنسان على ٌقٌن ، وال ٌحتمل ماٌصادفه من الشدابد بقلب راسخ وال ٌجعل عقٌدته 

تسم لهذا التزعزع صورة فً معزل عن مالبسات حٌاته ، بعٌدة عن مٌزان الربح والخسارة فٌر

 تهتز وتترنح ، وتوشك على االنهٌار . ان الخٌال ٌكاد ٌجسم هذا)) الحرؾ ((

الذي ٌعبد هللا علٌه هذا النفر من الناس وانه لٌكاد ٌتخٌل االضطراب الحسً فً وقفتهم ، وهم 

إدٌه ٌتؤرجحون بٌن الثبات واالنقالب ، وان هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بؤوضح مما ٌ

.( 7)وصؾ التزعزع ، النها تنطبع فً الحس ، وتتصل منه بالنفس   

لمن ٌقٌم بنٌانه على ؼٌر التقوى :  وشبٌهة بهذه الصورة صورة اخرى ،       

قال تعالى: ) أفمن أسس بنٌانه على تقوى من هللا ورضوان خٌر أم من اسس بنٌانه على شفا  

.فهنا قد اكمل الحركة االخٌرة ( 6)هدي القوم الظالمٌن ( جرؾ هار فانهار به فً نار جهنم وهللا الٌ

التً كانت متوقعة هناك )) فإنهار به فً نار جهنم (( وبذلك طوى الحٌاة الدنٌا كلها ، دون ان 

ٌذكر ولو كلمة )ثم( فً موضع )الفاء( ))فانهار(( الن هذا المدى الطوٌل قصٌر حتى الضرورة 

 لهذا التراخً القصٌر .

ومن بٌن الحاالت النفسٌة التً ٌصورها القران ، ماٌرسم نموذجا انسانٌا واضحا للعٌان : اوال    

فمثال : ( 4)  

ــ ٌرٌد ان ٌشخص حالة العناد السخٌؾ ، والمكابرة العمٌاء التً الٌجدي معها حجة وال برهان 7

، ٌبرز نموذجا انسانٌا فً هذه الكلمات ، قال تعالى : ) ولو فتحنا علٌهم بابا من السماء فظلوا فٌه 

( 3)ٌعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون (   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

36( التصوٌر الفنً ، سٌد قطب ،7)  

715( التوبة / 6)  

34( التصوٌر الفنً ، سٌد قطب ، 4)  

75ــ73( الحجر / 3)  
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ــ وٌرٌد ان ٌبٌن ان االنسان الٌعرؾ ربه اال فً ساعة الضٌق ، حتى اذا جاءه جاءه الفرج 6

فً مثل هذا النسق الذهنً انما ٌرسم صورة حافلة نسً هللا الذي فرج عنه ، ولكنه ال ٌقولها 

بالحركة المتجددة ، والمشاهدة المتتابعة ، وٌرسم من خاللها نموذجا انسانٌا كثٌر التكرار فً بنً 

 االنسان :

قال تعالى : ) هو الذٌٌسٌركم فً البر والبحر حتى اذا كنتم فً الفلك وجرٌن بهم برٌح طٌبة  

صؾ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احٌط بهم دعوا هللا وفرحوا بها جاءهم رٌح عا

مخلصٌن له الدٌن لبن انجٌتنا من هذه لنكونن من الشاكرٌن . فلما انجاهم اذا هم ٌبؽون فً 

االرض بؽٌر الحق ٌاأٌها الناس انما بؽٌكم على انفسكم متاع الحٌاة الدنٌا ثم الٌنا مرجعكم فننببكم 

. ( 7)بما كنتم تعملون (  

 ثالثا : ومايرسم لنا شطرا من قصص حقيقية :

ولعل اروع مانراه فً مثل هذه الرسوم ماٌرسمه لنا القران الكرٌم من تصوٌر لمشهد من قصة    

الطوفان : قال تعالى : ) وهً تجري بهم فً موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان فً معزل ٌابنً 

ذه اللحظة الرهٌبة تنتبه فً نوح عاطفة االبوة ، فؤن وفً ه (6)اركب معنا وال تكن مع الكافرٌن (

هناك ابنا له لم ٌإمن ، وانه لٌعلم انه مؽرق من االمؽرقٌن ، ولكن ها هو ذا الموج ٌطؽً ، 

فٌتؽلب ))االنسان(( فً نفس نوح علىى)) النبً (( وٌروح فً لهفة وضراعة ٌنادي ابنه جاهزا 

نوح ابنه وكان فً معزل ٌابنً اركب معنا وال تكن :) وهً تجري بهم فً موج كالجبال ونادى 

. ولكن البنوة العاقة التحفل بهذه الضراعة ، والفتوة العاتٌة ال ترى الخالص اال ( 4)مع الكافرٌن (

فً فتوتها:) قال سآوي الى جبل ٌعصمنً من الماء قال العاصم الٌوم من امر هللا اال من رحم 

( 3)قٌن(وحال بٌنهما الموج فكان من المؽر  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

64ــ66( ٌونس /7)  

  36( هود / 6)

  36( هود / 4)

34( هود / 3)  

 

47 



وها هً ذا االبوة الملهوفة ترسل النداء االخٌر : ) قال سآوي الى جبل ٌعصمنً من الماء قال    

( 7)ال عاصم الٌوم من امر هللا اال من رحم وحال بٌنهما الموج فكان من المؽرقٌن (  

وفً لحظة تتؽٌر صفحة الموقؾ ، فها هً ذي الموجة العاتٌة تبتلع كل شًء :) وحال بٌنهما 

كان من المؽرقٌن ( الموج ف  

ان السامع لٌمسك انفاسه فً هذه اللحظات القصار : ) وهً تجري بهم فً موجكالجبال (     

ونوح الوالد الملهوؾ ٌبعث النداء ، وابنه الفتى المؽرور ، ٌؤبى اجابة الدعاء ، والموجة القوٌة 

بمداه فً النفس الحٌةــ العاتٌة ، تحسم الموقؾ فً لحظة سرٌعة خاطفة . وان الهول هنا لٌقاس 

بٌن الوالد والولد ــ كما ٌقاس بمداه فً الطبٌعة . حٌث ٌطؽى الموج على الذرى والودٌان . 

( . 6)وانهما لمتكافبتان فً الطبٌعة الصامتة ، وفً نفس االنسان  
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 34هود /  (7)

 56ــ  57التصوٌر الفنً ، سٌد قطب ،   (6)
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 المبحث الرابـــــــع

 أغزاض القصة القزآنيــــــة  

 (اوال : اثبـــات الوحــي الالهـــي والزســـالة النبويـــة لـزسول هللا )

 

 ثانيا : ثثبيت العقائد الصحيحة ونفي الخزافات والافكار القديمة.

 

 ( ثالثا : ثثبيت فؤاد الزسول )

 

 رابعا : الانذار

 

 خامسا : املوعظة .

 

 

 

 

 



 

 

 

 المبحث الرابع 

 اغراض القصة القرانية

على اختالؾ اجناسهم ولؽاتهم ، ومللهم ونحلهم ، تحتل القصة مكانة رفٌعة فً نفوس البشر    

وذلك لما فٌها من استهواء للنفوس ، ولما فً اسلوبها من مساٌرة للفطرة ٌستوجب الولوع بها، 

والحرص على تحصٌلها فهً موجة قرٌب المنال سهل التؤثٌر مع قوة فاعلٌته فً النفوس بما 

 ٌحدثه من اثارة وتشوٌق ..

وألمر ما . ترى انه قد اتسع مجال القصة فً آداب االمم المختفة ، وكثر تلوٌنها بااللوان    

الدٌان عن طرٌقها المواعظ  المإثرة .وال سٌما ماٌتصل منها بناحٌة الدٌن .. فما أكثر ماوجهت ا

 فً الكتب السماوٌة من التوراة واالنجٌل والقران .. 

والقران بالذات ٌعتنً بؤمر القصة . وٌوجه النفوس عن طرٌقها . وٌمتن هللا على النبً با اذ      

 ٌقول سبحانه فً التقدمة لقصة ٌوسؾ :

(7)ان كنت من قبله لمن الؽافلٌن() نحن نقص علٌك احسن القصص بما اوحٌنا الٌك هذا القران و  

وٌقول سبحانه : ) وكال نقص علٌك من انباء الرسل مانثبت به فإادك وجاءك فً هذه الحق      

وٌذكر مافٌه من وجه العبرة فٌقول : ) لقد كان فً قصصهم ( 6)وموعظة وذكرى للمإمنٌن (

حانه جهات من القصصص تبٌن وهكذا ٌبٌن هللا سب( 4)عبرة ألولً االلباب ماكان حدٌثا ٌفترى(

مكانته وقٌمته فً التوجٌه النفسً . وفً الهداٌة الى الحق والى طرٌق مستقٌم .. ومتابعة لذلك 

الطرٌق المستقٌم كان النبً ٌجلص بٌن اصحابه مجلس القاص المحدث ٌستقٌد نفوسهم الى الخٌر 

...(3)وٌحملها ال الخٌر والصواب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.4( ٌوسؾ/ 7)  

.761( هود/ 6)  
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(صلى هللا عليه واله وسلم لهي والرسالة النبوية لرسول هللا )اوال :ــ اثبات الوحي اال  

ورجاله انه لم ٌقصد ال احد من علماء فقد كان علٌه الصالة والسالم امٌا. وقد علم التؤرٌخ    

الٌهودٌة او النصرانٌة لٌسمع نهم اخبار عٌسى وموسى وؼٌرهما من االنبٌاء السابقٌن علٌهم 

السالم . كٌؾ وقد عرؾ بٌن قومه طوال اربعٌن سنة من العمر باالمانة والصدق والوفاء مع 

.( 7)الناس  

)وحٌنبٍذ بدأ رسول هللا      استجاب لقوله تعالى : ) فاصدع بما تإمر واعرض بتنفٌذ امر ربه ف 

على الصفا فجعل ٌنادي : ٌابنً فهر ، ٌابنً عدي ، حتىى اجتمعوا بؤن صعد ( 6)عن المشركٌن (

: أرأٌتم لو اخبرتكم فجعل الذي لم ٌستطع ان ٌخرج ٌرسل رسوال لٌنظر : ما هو ؟ فقال النبً 

مصدقً؟ قالوا : ماجربنا علٌك كذبا . قال : فإنً نذٌر ان خٌال بالوادي ترٌد ان تؽٌر علٌكم اكنتم 

لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد . فقال ابو لهب : تبا لك سابر الٌوم .. ألهذا جمعتنا ؟ فنزل قوله تعالى : 

(4)) تبت ٌدا أبً لهب وتب...(  

ال مع فلما جاء القران الكرٌم بقصص االنبٌاء السابقٌن واالمم الؽابرة عل نحو ٌتفق جملة وتفصٌ

ماأثبته التوراة واالنجٌل من عرض تلك االخبار والقصص ، كان ذلك دلٌال الٌقبل الشك بؤن هذا 

القران ماكان حدٌثا ٌفترى ولكنه وحً من هللا عز وجل ، ولتنبٌه الناس الى هذه الداللة ،ٌعقب هللا 

ت ال ٌمكن ان عز وجل على كل قصة ٌنتهً من عرضها بما ٌثٌر االنتباه الى ان هذه المعلوما

تكون اتت الى محمد علٌه الصالة والسالم اال من نافذة الوحً المجرد فهو ٌقول بعد االنتهاء من 

:(3)قصة مرٌم ، ووالدتها وكفالة زكرٌا لها  
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) ذلك من انباء الؽٌب نوحٌه الٌك وماكنت لدٌهم اذ ٌلقون أقالمهم أٌهم ٌكفل مرٌم وما كنت لدٌهم 

(7)اذ ٌختصمون(  

بعد عرض قصة ٌوسؾ بتفصٌلها الواسع المعروؾ : وٌقول :    

.( 6)من انباء الؽٌب نوحٌه الٌك وماكنت لدٌهم اذ أجمعوا أمرهم وهم ٌمكرون( ) ذلك  

 

 ثانيا :ــ تثبيت العقائد الصحيحة ونفي الخرافات واالفكار القديمة :

اذ ٌبدو بكل وضوح فً القصص القرانً . وماتدور حوله قصص االنبٌاء وؼٌر االنبٌاء ؛      

ء لالرض من االٌمان باهلل ورسله وذلك بشرح العقابد انه ٌتجه بذلك الى تحقٌق دعوة السما

 وتصوٌرها وحسن التصرؾ فً عرضها .

وقد وجه القران الكرٌم الى هذا الهدؾ فً جوامع عباراته بقوله سبحانه :        

.. وقوله( 4)) وما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحً الٌه انه ال آله اال انا فاعبدون( ): ولقد بعثنا  

امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاؼوت فمنهم من هدى هللا ومنهم من حقت علٌه  فً كل

االمر بالسٌر فً االرض لفت ( 3)الضاللة فسٌروا فً االرض فانظروا كٌؾ كان عاقبة المكذبٌن (

للنظر الى تطبٌق كل ما ورد فً القصص القرانً على الواقع الخارجً ... ولقد كانت عاقبة 

ــ بعد محاولة الرسل فً تبلٌػ الدعوة الٌهم ومحاولة هداٌتهم ــ ان حل بهم عذاب هللا المكذبٌن 

.( 5)وبطشه   

كما قال سبحانه : )فكذبوه فؤخذتهم الرجفة فؤصبحوا فً دارهم جاثمٌن وعاد وثمود وقد تبٌن      

(2)لكم من مساكنهم وزٌن لهم الشٌطان اعمالهم فصدهم عن السبٌل وكانوا مستبصرٌن(  
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.33( ال عمران / 7)  

.716( ٌوسؾ / 6)  
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ثالثا : تثبيت فؤاد الرسول   :  

فً مجال الدعوة وحمله على الصبر على ما قد ٌراه من قومه له ، وبٌان ان هللا عز وجل      

ٌنصر رسله مهما نزل بهم من العذاب وطاؾ حولهم من البالء . والشك ان فً أخبار األنبٌاء 

من قبله وما كابدوه من إٌذاء قومهم ، ثم نصر هللا عزوجل لهم ما ٌدعوه الى التحمل والصبر 

عث فً قلبه روحاً من الطمانٌنة والنشاط . وٌب  

تقرا من األمثلة على ذلك قوله تعالى :) فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وال تستعجل لهم 

(6)وقوله تعالى : )اصبرعلى ماٌقولون واذكر عبدنا داود ذا االٌد إنه اواب ( (7)(  

ولقد كان هذا الضؽط قوٌا عنٌفا وكانت أسبابه واضحة جلٌة فلقد كانت أقوال المشركٌن وكانت 

اعمالهم التً ٌكٌدون بها النبً  والقران والدعوة االسالمٌة هً السبب فً كل هذا الذي ٌدفع  

النبً  وقال ( 4)الى ان ٌضٌق . قال تعالى : ) ولقد نعلم انك ٌضٌق صدرك بما ٌقولون (   

 باٌات هللا الى : )قد نعلم انه لٌحزنك الذي ٌقولون فإنهم ال ٌكذبونك ولكن الظالمٌن تع

(4)(ٌجحدون  

كان اثر هذه االقوال فً نفس النبً قوٌا فعاال ، وكانت تلك الخواطر التً اخذت مكانها فً قلب    

النبً  او من قلوب االتباع ، قال تعالى : ) فإن كنت فً شك مما انزلنا الٌك فاسؤل الذٌن  

(5)ٌقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فال تكونن من الممترٌن(  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.45( االحقاؾ /7)  
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العاطفً فٌه لم ٌقؾ عند حد البلبلة النفسٌة بل تجاوزها الى ماهو ابعد مدى على هذا الضؽط   

وانفذ اثرا حتى لنرى النبً ٌدعو ربه وهو محنق ٌكظم ؼٌظه وٌضؽط عواطفه تلك التً  

اوشكت على االنفجار .. قال تعالى: ) فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 

(7)مكظوم لوال ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم (  

) فلعلك تارك بعض ماٌوحى  وقال تعالى:( 6)وقال تعالى: ) لعلك باخع نفسك اال ٌكونوا مإمنٌن(

الٌك وضابق به صدرك ان ٌقولوا لوال انزل علٌه كنزا او جاء معه ملك انما انت نذٌر وهللا على 

(4)كل شًء وكٌل(  

 

 رابعا:ــ

ورابع اهداؾ القصص القرانً واؼراضه اإلنذار :      

ومن ذلك ٌتجلى ان وعٌد المكذبٌن وانذارهم مع تخفٌؾ العبء على النبً     واصحابه  

المإمنٌن من اهم االهداؾ واالؼراض فً قصص القران . لما فً هذا المعنى الجلٌل من حكمة 

كرٌمة.. ولفتة سامٌة فعالة.. فهو ٌزحزح كثٌرا من المنضمٌن الى صفوؾ المجرمٌن الضالٌن 

وقد قرأ النبً  !فٌجعلهم فٌصفوؾ الصالحٌن المهتدٌن   سورة السجدة)فصلت( على جبار  

هم فمشىى فً تالوته حتى انتهى الى موجز من قصة عاد وثمود :) اذا جاءتهم الرسل من جبابرت

بٌن اٌدٌهمومن خلفهم اال تعبدوا اال هللا  قالوا لو شاء ربنا ألنزل مالبكة فإنا بما ارسلتهم به 

(3)كافرون(  
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.35ــ 39(القلم / 7)  

.4(الشعراء/6)  
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ولما بلػ قوله تعالى :) فؤرسلنا علٌهم رٌحا صرصرا فً اٌام نحسات لنذٌقهم عذاب الخزي فً 

خذته رعدة وهزة فامسك بفم النبً علٌه السالم وقال : اناشدك هللا والرحم ٌا  ( 7)الحٌاة الدنٌا (

جدٌد وحالة تنبا عن امر نفسً وصراع وجدانً ال : ثم عاد الى قوه بوجه ( 6)محمد ان تمسك 

.وهذا نص الرواٌة كما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق :( 4)ٌعلم مداه اال عالم الؽٌوب  

جاء فٌما ٌروٌه ابن هشام عن ابن اسحاق ان عتبة بن ربٌعة ــ وكان سٌدا ذا بصٌرة ورأي فً    

أقوم الى محمد فؤكلمه وأعرض علٌه امورا قومه ــ قال فً نادي قرٌش : ٌامعشر قرٌش .. أال 

 لعله ٌقبل بعضها فنعطٌه اٌها شاء وٌكؾ عنا ؟ فقالوا : بلى ٌا أبا الولٌد قم الٌه فكلمه .

فجاء عتبة حتى جلسالى رسول هللا     فقال : ٌا ابن اخً .. انك منا حٌث قد علمت من الشرؾ  

ك بؤمر عظٌم فرقت به جماعتهم وسفهت به فً العشٌرة والمكانة فً النسب ، وانك قد اتٌت قوم

احالمهم .. فاسمع منً أعرض الٌك امورا تنظر فٌها لعلك تقبل منا بعضها . فقال له رسول هللا 

 : قل ابا الولٌد اسمع . قال : ٌا ابن اخً .. ان كنت انما ترٌد بما جبت به من هذا االمر ماالً  

. وان كنت ترٌد به شرفا سودناك علٌنا حتى ال نقطع  جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا ماالً 

امرا دونك . وان كنت ترٌد به ملكا ملكناك علٌنا ، وان كان هذا الذي ٌؤتٌك ربٌا تراه ال تستطٌع 

رده عن عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فٌه اموالنا حتى نبربك منه. فقال له رسول هللا    :

.. قال : فاسمع منً ثم قال : ) بسم هللا الرحمن الرحٌم حم تنزٌل  افرؼت ٌا أبا الولٌد ؟ قال: نعم

من الرحمن الرحٌم كتاب فصلت اٌاته قرانا عربٌا لقوم ٌعلمون بشٌرا ونذٌرا فؤعرض أكثرهم 

فهم ال ٌسمعون وقالوا قلوبنا فً أكنة مما تدعونا الٌه وفً آذاننا وقر ومن بٌننا وبٌنك حجاب 

نما انا بشر مثلكم ٌوحى الً انما الهكم اله واحد فاستقٌموا الٌه واستؽفروه فاعمل اننا عاملون قل ا

(3)ووٌل للمشركٌن(  
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ٌقرإها علٌه فلما سمعها منه عتبة انصت لها وألقى ٌدٌه خلؾ ظهره معتمدا علٌها وعتبة ٌسمع    

( 7)حتى وصل الى قوله تعالى ) فإن اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود(

. ( 6)مما تضمنته اآلٌة من التهدٌد فؤمسك عتبة بفٌه وناشده الرحم ان ٌكؾ عن القراءة وذلك خوفا  

فلقد كان فً هذا القصص الكرٌم دروس وعبر ، واٌات ونذر ٌهدي بها هللا من شاء من عباده     

لٌقبلوا دعوة هللا وٌتحولوا من االوضاع الجاهلٌة فً ممارسة ماكان علٌه اآلباء من الشرك 

.( 4)والوثنٌة وشإون الجاهلٌة  

( 4)في أحد مظهرين  خامساً : الموعظة وتأتي  

األول : بٌان مدى قدرة هللا تعالى وبالػ جبروته وسطوته والكشؾ عما حاق باألمم الماضٌة    

من فنون العذاب والهالك لتجبرها وعنادها واستكبارها على الحق للتنبٌه الى ان مثل ذلك ٌوشك 

 ان ٌقع بمن ابً اال ان ٌمشً على دربهم متعبا خطؤهم .

ومن االمثلة على ذلك تلك القصص المتتالٌة السرٌعة التً نقرإها فً سورة القمر فقد سٌقت   

على هذا المساق وهو الكشؾ عن جبروت هللا وبالػ قدرته ، وان اخذه للظالمٌن ألٌم شدٌد ،ولذلك 

تجده عندما ٌنتهً من عرضها ، الواحدة إثر األُخرى ، ومن بٌان ماحاق بكل امة من االمم 

لباؼٌة من انواع الدمار المختلفة ٌتجه بالخطاب الى الناس قابالً :ا  

قال تعالى :) أكفاركم خٌر من أولبكم أم لكم براءة فً الزبر ام ٌقولون نحن جمٌع منتصر سٌهزم 

.( 5)الجمع وٌولون الدبر (  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 74( فصلت / 7)  



. 653ــ  654ة ، البن هشام ، ( السٌرة النبو6ٌ)  
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ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض فً هذه السورة عرضا خاصا بحلٌها جدٌدة كل الجدة .   

فهً تعرض عنٌفة عاصفة وحاسمة قاصمة ، ٌفٌض منها الهول ، وٌتناثر حولها الرعب وٌظللها 

الفزع واالنبهار وأخص ماٌمٌزها فً سٌاق السورة ان كل منها ٌمثل حلقة عذاب رهٌبة سرٌعة 

ة ٌشهدها المكذبون وكؤنما ٌشهدون أنفسهم فٌها ، وٌحسون اٌقاعات سٌاطها ، فإذا الهثة مكروب

انتهت الحلقة وبدءوا ٌسردون انفاسهم الالهثة المكروبة عالجتهم حلقة جدٌدة أشد هوال ورعبا 

.وهكذا تنتهً الحلقات السبعة فً هذا الجو المفزع الخانق فٌطل المشهد االخٌر فً السورة ، واذا 

) ان ( 7)اجز ذو ظالل اخرى ، واذا هو االمن والطمؤنٌنة والسكٌنة انه مشهد المتقٌنهو حو

فً وسط ذلك الهول الراجؾ ، ( 6)المتقٌن فً جنات ونهر فً مقعد صدق عند ملٌك مقتدر (

والفزع المزلزل ، والعذاب المهٌن للمكذبٌن ) ٌوم ٌسحبون فً النار على وجوههم ذوقوا مس 

( 4)سقر (  

وأٌن ؟ مشهد من مشهد ! ومقام من مقام !  ومصٌر من مصٌر . فؤٌن    

فها هً االٌات فاقتبس منها ماشبت من العبروالعظات بٌن ثناٌا رواٌة قصص هإالء القوم ، وما 

 جرى لهم بسبب مخالفتهم ألمر هللا تعالى ومخالفة رسلهم علٌهم السالم .

ذي بعث به االنبٌاء واحد ، وان رساالت الرسل المظهر الثانً : التنبٌه الى ان الدٌن السماوي ال

واالنبٌاء واحدة ال تعارض فٌعا وال اختالؾ ، ومن االمثلة ذلك ، ما تقرإه فً سورة مرٌم من 

قصة عٌسى علٌه السالم وكٌفٌة والدته فهو ٌقول فً امرها :) ذلك عٌسى ابن مرٌم قول الحق 

( 3)انه اذا قضى امرا فؤنما ٌقول له كن فٌكون( الذي فٌه ٌمترون ماكان هلل ان ٌتخذ من ولد سبح  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



.236/ 61( فً ظالل القران ، سٌد قطب ، 7)  

.55ــ  53( القمر /6)  

.39( القمر / 4)  

.43( مرٌم /3)  
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قصة كل ومن ذلك ماتقرإه فً سورة االعراؾ من قصة عاد ، وثمود ، واهل مدٌن ،فهو ٌبدأ 

امة من هذه االمم ببٌان انه تعالى ارسل الٌها رسوال ٌخبرها بوجود هللا تعالى وانه واحد ال شرٌك 

( 7)له فهو ٌقول :) والى عاد اخاهم هودا قال ٌاقوم اعبدوا هللا مالكم من  اله ؼٌره افال تثقون(  

(6)اله ؼٌره (ثم ٌقول : ) والى ثمود اخاهم صالحا قال ٌاقوم اعبدوا هللا مالكم من   

وانما ذلك ، لٌتبٌن ان بعثة هإالء الرسل انما كانت حقٌقة واحدة ال خالؾ حولها ، بل انه ال 

( 4)ٌجوز اختالفهم حولها مادام جمٌعهم انبٌاء ورسال صادقٌن   

وبهذا القدر الٌسٌر نختم اهم اؼراض القصة القرانٌة تاركٌن الفسحة والمجال للفكر االسالمً    

اؼراضا اخرى الى هذه االؼراض وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبه بؤن ٌضع 

 وسلم .

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 25( االعراؾ / 7)  



.14( االعراؾ / 6)  

.641( من روابع القران ، محمد رمضان البوطً ، 4)  
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 الخاتمة

الى الرشاد والصالة والسالم على خٌر العباد محمد  العالمٌن الذي منه توفٌق العبادالحمد هلل رب 

)صلى هللا علٌه واله وسلم( امامنا الهادي وعلى آله واصحابه والتابعٌن من سلك مسلك القوم آناء 

 اللٌل واطراؾ النهار وتابعٌهم ذوي الفضل والمعالً ومن سار على نهجهم الى ٌوم التالقً :

ً فً عرضه للقصة القرانٌة بما ٌحوي من عناصر لقد اظهر االسلوب القران -اما بعد :

وخصابص واؼراض ماجعله ذا تؤثٌر فً النفس وما الى ذلك اال بتؤثٌر جمال ألفاظه وحسن 

 نظمه وسمو معانٌه .

  ان القصة القرانٌة تشترك مع موضوعات القران االخرى فً القصد الى تحقٌق الؽرض

 د والهداٌة للخلق .الكلً الذي تنزل القران من اجله وهو االرشا

  العناصر فً القصة القرانٌة لٌس بشكله الموضوع عند النقاد واالدباء حٌث ٌعدون الترابط

بٌن عناصر القصة مقوٌة للقصة اذ بخالفه تؤتً القصة ضعٌفة . اما القصة القرانٌة : فكان 

ٌتطور بتطور الدعوة االسالمٌة وٌجري معها فً مضمار . ومن هنا كنا نرى عنصر 

 االحداث هو العنصر البارز فً االقاصٌص التً ٌقصد منها التخوٌؾ واالنذار .

  واستخدم القران فً عرضه للقصة عبارات ، ٌكشؾ فٌها عن حكمة احداثها وسبب وقابعها

لتتجسد بذلك العبرة التً ٌنبؽً ان تإخذ منها ، حتى اذا تنبه فكر القارئ الى ذلك بدأ ٌسرد 

 مرامٌها ومكان الهداٌة منها.علٌه القصة وهو متٌقظ ل

  اؼراض القصة القرانٌة كثٌرة تابعة لكل قصة من قصصه . ولعلنا ال نخطا اٌضا بهذه

المقولة الن القران الكرٌم حوى اكثر من ثلثه قصصاً لالمم واالشخاص السابقٌن . 

فدراستنا لكل قصة من قصصه تخرج لنا ؼرضاً من اؼراضه . فاكتفٌنا بعدد من 

 على سبٌل االجمال والتمثٌل وإال فإن االؼراض ال تعد وال تحصى .االؼراض 



وهذا ماأردنا ان نجمله للقارئ وله بعد ذلك بؤن ٌخرج لنفسه ماشاء من الفوابد والحكم 

 والدروس التً ٌستنبط منها المواعظ والدروس . وهذا مسك الختام

 

 وصلى هللا على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم

 الباحث
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 المصادر والمراجع 

القران الكرٌم *   

 

ــ الهٌبة المصرٌة  6( اسلوب المحاورة فً القران الكرٌم ــ د. عبد الحلٌم حفنً ــ ط7

. 7595العامة للكتاب   

اعجاز القران الكرٌم ــ للباقالنً ــ ابً بكر محمد بن الطٌب الباقالنً ــ تحقٌق  (6

 السٌد احمد صقر ــ دار المعارؾ ــ بمصر / د . ت 

( بحوث فً قصص القران ــ بقلم السٌد عبد الحافظ عبد ربه ــ دار الكتاب / بٌروت / 4

7516 .  

.7541ــ المطبعة االمرٌكانٌة / بٌروت /  ( البستان : الشٌخ عبد هللا البستانً اللبنان3ً  

7522( التصوٌر الفنً فً القران ــ سٌد قطب ــ مصر 5  

ــ  7514( التعبٌر الفنً فً القران ــ بكري شٌخ امٌن ــ دار الشروق / بٌروت 2

هـ 7415  

( تفسٌر القران العظٌم ــ الحافظ عماد الدٌن ابً الفداء اسماعٌل بن كثٌر القرٌشً 1

. 7522هـ ــ 7495النشر ــ بٌروت ( ــ دار الفكر للطباعة و113قً )ت الدمش  

دراسات فً التفسٌر الموضوعً للقصص القرانً ــ احمد جمال العمري / الناشر ( 9

  7592ــ  7312مكتبة الخانجً / القاهرة 

( دراسات فً اللؽة النقد االدبً ــ الدكتور رشٌد العبٌدي مطبعة المعارؾ ــ بؽداد 5

7525 .  

 71( روح الدٌن االسالمً ــ عفٌؾ طبارة ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت لبنان ،ط 71

.7514العاشرة  7514،   



( السٌرة النبوٌة البن هشام حققها ضبطها وشرحها ووضع الفهارس ــ مصطفى 77

 السفا واخرون / سلسلة التراث االسالمً د.ت

ً نفرة الشركة التونسٌة للتوزٌع ، د.ت ( سٌكولوجٌة القصة فً القران / د.التهام76  

شرح المقاصد لالمام التفتزانً ــ لالمام مسعود ابن عمر بن عبد هللا ــ الشهٌد : ( 74

 7315( ــ تحقٌق وتعلٌق / الدكتور عبد الرحمن عمبره 154بسعد الدٌن التفتازانً )ت 

  7595ــ 
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حمد ابو حاتم النعٌمً البستً ت ) ( صحٌح االمام ابن حٌان ــ محمد ابن حٌان ابن ا73

( ــ دار النشر مإسسة الرسالة ــ بٌروت ــ الطبعة الثانٌة / تحقٌق شعٌب  453

هـ . 7373االرناإوطً   

ــ الناشر مكتبة الشرق الجدٌد  1( فقه السٌرة / محمد سعٌد رمضان البوطً /ط 75

 بؽداد

.7529ــ  7492 5( فً ظالل القران / سٌد قطب ط72  

القصص القران اٌحاإه ونفحاته د. فاضل حسن عباس . دار الفقان ــ عمان ( 71

7591ــ 7311االردن   

7454( القصص القرانٌة بٌن المإرخٌن والمفسرٌن شاكر جدعان 79  

( لسان العرب ابن منظور لالمام العالمة ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم 75

دار بٌروت للطباعة لطباعة والنشر / ابن منظور االفرٌقً المصري ــ دار صادر ل

هــ . 7415م  7552والنشر ــ   

( من روابع القران الكرٌم ــ محمد سعٌد رمضان البوطً ــ مكتبة الفارابً ــ 61

.  7515. 3مطبعة المالح ط  
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