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.ىهللاعليهوسل مصل سي دنامحم د،المعلىخيراألنامصالةوأزكىس
كر رالــذ  رمــن،هللعلىفضلهومن هوكرمهالش  كرلعبادهالــذ نســم رهموأخــذ  ثم الش 
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 مقّدمةال                                     
ةمنهــا ةفــيعد ــدالمجــا  العلميــ  لالقــرلنالكــريمحضــوًرارــالفاألهميــ  ةُيشــك  ،واألدبيــ 

التيُ ايرهابوصــفهمرجعيــ ةعلميــ ةوأدبيــ ةوفن يــ ةالتساؤ  كارةحضورالهذامايمي زوأهم
.األمرالذييجعلهخاضًعادوًمالمياد نالبحيوالُمدارسة،خالدة
امًزاأحيــ الجانلالقصصيأحدالجوانلالحيوي ةفيالقرلنالحكيم؛ألن ه ت ــو ليما  همــً

ــين ــابالم ـ ــذاالكتـ ــاحةهـ ــنمسـ ــد  نالحنيـــ ؛مـ ــدالـ ةلمقاصـ ــ  ة،تزكيـ ــ  ــاوالمل يـ ةمنهـ ــ  ،الد  نيـ
ىهللاعليــهصــل -التــينهــعرأهبائهــاســي دالكائنــا ،واســتجارةلضــرورا الن  ــو ةوالــد عوة

بعدن هجاءترسيًماللإف؛وبقدرماجاءهذاالقصذلمقتضىغاياتهالد  ني ةوالعقدي ة-وسل م
وإن مــامــن،ردفحســلســ العــرووطرائــقالليسمنحيياشتمالهعلىأســاليل،اإلعجازي

أهـــم الع،حيـــياشـــتمالهعلـــىأحـــدالوشمصـــي ا الـــز منال ـــابروأمكنتهـــا ناصـــرالتـــيُتعـــد 
ردي ةلهذاالقصذال ، ديعالس  هذهالعناصرأورعضهاخليقــةرــأن  ُجل  ومنهناارتأ تأن 

راسا القرلني ةوتصيرأرضي ةلمشروعرحي،وتستأثررا هتمام،ا نتباهتستميل  تعل قرالد 
رديفي .جان هاالس 

راســةإلــىانتمــاءوب ردموضــوعهــذهالد  ردوالمكــان الحــد ف،الســ  مــنأهــم عناصــرالســ 
ةحفــل،وقدتضم نالقرلنالكــريممشــهًدامتكــاماًلمــنالقصــذ:المتعارفعليها رــألوانعــد 

داخلمنظومةسردي ةم لقةمنهاماجاء،مناألحدالواألمكنةفيقضايامتنو عةوممتلفة
.قةومنهاماجاءداخلمنظومةسردي ةمفتوحةومتفر ،وواحدة

ردالقصصــي مــعامطلقًــإذ يقــومدونهمــا،ووجــودالحــدلوالمكــان غنــىعنــهفــيالســ 
.افتراًضاح يقةأوتالزموجودهما

ة،لن ظــرإلــىأحــدالوأمكنــةالقصــذالقرلنــيوعنــدا وإن مــا،فهــيأحــدالليســتخياليــ 
،فهنــاأأحــدالفــيأمكنــةمفتوحــة،تماــ لالحيــاةرجميــعاتجاهاتهــاهــيو،مأخوذةمنالواقــع

وهــذاالت نــو ع،وأخــرىفــيأمكنــةالحضــر،وال ــدوأحــدالفــيأمكنــة،وأخرىفيأمكنةم لقة
إغناءً ةوإثراءًُيعد  راسة،لهذهالماد  .ومياد نواسعةللبحيوالد 

 رديرســـمةإعجازيـــ تميـــزالقصـــذالقرلنـــي وبمـــاأن  ةفـــيألفاوـــهوتعـــابيرهوأدائـــهالســـ 
ذاالموضــوعهــدراســةنظرتــيلوقــدجــاء ،فهــذااإلعجــازلــهأوجــهعد ــدةوممتلفــة،الممتــع

ردي تــرب يإلىإبرازالعالقةالتــتهدفو،رالحدلوفضاءالمكانمرتبطة،منالجانلالس 
رد  ينبين نينالس  نمنهمــا،هذ نالمكو  مكــو  ةتحتــوي،وإبرازد لةكل  قصــ  كــل  راعتبــارأن 

دةومتنو عــة داألمكنــةالتــيتقــعفيهــا،علــىأحــدالمتعــد  دهــذهاألحــدالتتعــد  وهــذا،وبتعــد 
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دفياألحــدال رديمــنمســتوىإلــىالت عد  عيدالســ  رهــاعلــىالصــ  ةويطو  واألمكنــة نقــلالقصــ 
خر.لىمستو

ة اكــانالقــرلنالكــريم ت ســعلموضــوعا عــد  ارموضــوًعايــاختراســةالد هــذهارتــأ ،ولمــ 
ــد  ــع ل؛ادًمحـ ــلته،كـــي تتشـ ــي؛لصـ ــارعلـــىالقصـــذالقرلنـ ــعا ختيـ ــذاوقـ ــاًءعلـــىهـ وبنـ

راســا ا ةألرالد  اكــانهــذاالقصــذكايــرالفصــوه،دبيــ  ةمــنا قتصــارتــم ،ولمــ  علــىجزئيــ 
رد،جزئي اته ،الحد  والفضاء المكاني في القصص القرآنيفكانموضوعالبحي،وهيالس 

الممعهذاالت طل لوقعا ختيارعلىسورة وس و  .عليهالس 
راسة: ة الدّ أهميّ 

:هاأهم عواملمجموعةراسةإلىةهذهالد أهمي رجعت
راسا القرلني ة-1 .قوينفسيوالميلإلىالت نقيلفيالمتنالقرلنيهاجس،الش   رالد 
الم-ســورة وســ رــهتتميــ زمــا-2 ةه،فهــيفنيــ ةيخاصــ مــن-عليــهالســ  تحتــويعلــىقصــ 

وحبكــة،متسلســلضــتوفــقتــدف قســرديكمــاأن هــاُعر،ولن يواحدفيســورةواحــدة،واحدة
 ةمض وطةومحكمة.قصصي 

ي يقــومرالحــدلعنصــرضــروف،حضــورالحــدلوفضــاءالمكــانفــيقصــذالقــرلن-3
علـــىوجـــوده همركـــزدائـــرةهـــذاالقصـــذومحورهـــأل؛القصـــذالقرلنـــيإ   ا،انـــ  فضـــاءأمـــ 

نينإلــىجانــلكونهمــا،المكانفهواإلطارالذييحويأحــدالهــذاالقصــذوي ي رهــا مكــو 
.عام ةرسرد ينفيالقصذالفن ي

ومحاولــةالوصــوهإلــىجــوهرالعالقــةالتــيتجمــع،الحدلوالفضاءالمكانيالر ب بين-4
ة،بينهما ياقالعامللقص  معمحاولةالت نقيــلعــنأهــم الــد    التــيتكشــ ،وأثرهافيالس 

.عنخصوصي ةهذهالعالقة
  :راسةالدّ أهداف 

الالكشــ عــنإلــىةراســتهــدفهــذهالد  مــرثًرامكــانالحــدلرفضــاءالتجمــعالتــيلةصــ 
الم-ة وس فيقص فيهومتأثًراره ردي انإلــىحين-عليهالس  ههذانالعنصــرانالســ   تحو 

رد،وذلــ رفقاعدتينرئيستين ةب نهععليهماالســ  ردي ةالماصــ  ب يــ ةبوهمــا،ضــلال نيــةالســ 
ردي ةاألخرىالمكو العناصر ةهذهانةلالس  القرلني ة.لقص 
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 راسة:الدّ  تساؤالت
:راسةفياآلتيلتساؤ  هذهالد تتما 

 ؟يقصذالقرلنالفييالمكانالفضاءعنا ست ناءهليمكنللحدل-1
 ؟يقصذالقرلناللفهمالحدلفيوحدهيالمكانالفضاءهليمكنا عتمادعلى-2
الم؟-3 ة وس عليهالس   ماأهم الد    التييكش عنهاالحدلفيقص 
الم؟يالمكانالفضاءماأهم الد    التييكش عنها-4 ة وس عليهالس   فيقص 
لةالتـــي-5 ــ  ــةأوالصـ ــاالعالقـ ــعمـ ــانلفضـــاءاالحـــدلراتجمـ ــهيلمكـ ة وســـ عليـ ــ  فـــيقصـ

الم؟ الس 
 ابقة:راسات السّ الدّ 

ــنالد اط  ــةمـ ــيعلـــىمجموعـ ــعالباحـ ــ لـ ــا السـ ــذهراسـ ــاههـ ــاإلـــىمجـ ــانأقربهـ ارقة،وكـ
راسةمايأتي:الد 
رد القصصـــي فـــي القـــرآن الكـــريمدراســـةمحمـــدمشـــرفخضـــر-1 جامعـــة(،)بالغـــة الســـّ

ملنيــلدرجــةالــدكتوراه، بنيــةالباحــيهفيــنــاق طنطا،كليةاآلداب،بدونتاريخ،رحيمقــد 
ا، احكائيــً ةبوصــفهامتنــً ةالقرلنيــ  رديال نيــوي،القصــ  وهــذامعتمــًدافــيذلــ علــىالمــنهاالســ 

األفعــاهلراعتبارهــامجموعــةمــنالووــائ ،أوحــدااألفيــهالباحــيلمــتنالحكــائيتنــاوها
مصــي ا التــيتقــومبهــذهاألفعــاهأوتــرديهــذهالووــائ ،،بينهــاالمرتبطــةفيمــا كمــاوالش 

هرهساردإلىمسرود، ةالقرلني ةبوصفهاخطاًرا توج  خــالهالــز منتطر قالباحيإلىالقص 
ردي ة ؤيةالس  ي ةوالر  راسةل،وقدتوص والص   :هاتائاأهم إلىجملةمنالن الباحيفيهذهالد 

ا ــردأ اــرمــنمــرةفــيمواضــع:ت ي أواًل   هنــاأقصصــً نخالهدراســةالمــتنالقصصــيأن 
ممتلفةمنالكتابالحكــيم،وهــذاالنــ وعفــيكــلمــر ة ــذكرفيهــايــأتيرشــكلممتلــ كــمورد
ةتتكــرر،عــداقصــذ اتجــدنــواةوويصيــ  فــيقصــذ:لدمونــو وهــودوصــالم،وفيهــاجميعــً

مةوس ًبافيوجودهذهالن واة،التيان نىعليهاجميعالقصذالمذكورلدمالذييما ل مقد 
مصي ا ،بينماتظلووائفهاثابتة،وهيعلىالن حواآلتي: علىالرغممنت يرالش 

 الد عوةإلىهبادةهللاوحده.*
 .الر فعوا ستكبار*
.نجاةالمرمنين،وهالأالكافرين*



4 

افــيأم االقصذمفردالذكر اوزمنيــً فيالقــرلن،فقــدتماســكتالووــائ فيــهتماســًكامنط يــً
ا ،وكـــلالوقـــتذاتـــه،إذتقـــومكـــلوويفـــةعلـــىســـارقتها،وفـــقامتـــدادخطـــيتسلســـليغالبـــً

ياق.وويفةلهادورهاالذييحد   دهالس 
المشــهدالحــوارينخالهدراسةال نيةالز مني ةفيالقصذالقرلني،كي  هــيمنت ي   ثانًيا: 

ردالقصصيالقرلني،وكي  تكف لرعرواألحدال فــيقصــذجاءكماةالرئيسعلىالس 
ــا ــواري،وهمـ ــهدحـ ــةمشـ ــىهي ـ اعلـ ــً ــاندائمـ ــذ لتأتيـ ــد عوةوالت كـ ــيالـ وويفتـ ــنأن  ــاءمـ األن يـ

 الوويفتاناأل ارأهمي ةفيالقصذالقرلنيراعتبارهوسيلةمنوسائلالد عوة.
ا:   ردي ةفــيالقصــذالقرلنــي،نيمنــةصــي ةالمنقــوه حــ  لثالثــً ي ةالســ  خــالهدراســةالصــ 

ي ةتــرد المباشــرعلــىالحكــي،وتطب عــهمــنثــم رطــارعأمانــةالن قــلللقــوهالــوارد،وبهــذهالصــ 
 .وائ )األحدال(المهم ةفيالقصذالو
ا:  ــً ؤيــةالمحا ــدةرابع ردي ةفــيالقصــذالقرلنــي،نيمنــةالر  ؤيــةالســ   لحــ خــالهدراســةالر 

ة ــتمتنظــيمالحكــيمــنموقــعخــارجي، علــىالحكــيفــيالقصــذالقرلنــي،وفــيهــذهالت قنيــ 
ردتتحد لرأصواتهادونتدخ ل، يبينماتترأشمصي ا الس  الــدىالمتلقــ  ا تــرأانطباعــً ممــ 

نيجدنفسهمشــارًكافــيالحكــيبوصــفهمشــاهًداحاضــًراومســتمًعالمــاى،حيرصدقما تلق 
   يجريمنحوار.

رد القصصـــي فـــي القـــرآن)دراســـةمحمـــدطـــوه-2 -بـــوبكربلقا ـــدجامعـــة،(أســـلوب الســـّ
امــنالباحــيفيــهنــاق ماجســتير،ملنيــلدرجــةالم،رحــيمقــد 1988-تلمســان امهمــً جانبــً
ردالقصصـــيفـــيالقـــرلن،أســـلوب لفـــيالت رتيـــلالحـــدثيالســـ  الـــذيتـــوافرلـــهزمانـــهالمتماـــ 

ةالقرلني ة راسةفيط يعةالحدلالقرلني،ومكانهوشمصي اتهفيالقص  وتكمنأهمي ةهذهالد 
ردالقصصيوفيزمانهذاالحدل،الذيتطر قلهالباحي كــانمــن،وومكانهفيهذاالس 

 :مايأتيلإليهاالباحيالتيتوص تائاالن أهم 
وكســر،علــىشــا لةمــنا عتيــاد،تتجــهإلــىاإلعجــازهالحــدلفــيالفصــلاألو جــرى*
شــطًرا،ومنزلةرسولهأوتعالىةهللاوهارربوبي إاموس،والن  ن يه،وفسادالمناوئين،كمــاأن 

ردتتقد منهذاالحدل زها.وتمتتمرإنجا،مهن رة رهذبتحققهاالس 
لتســتتمإضــاءة؛مــانأوالمكــانمســر الحــدل يكــونغفــاًلفــيكايــراألحيــانمــنالز *

ردعنالحدل.ي،وتا تأركانه،وتتمرهاإلرانة،ونيارةالس الحدلعندالمتلق 
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مإ* بناءالش  مــنجســمانية،ونفســي ة،واجتماهيــة،هــيالممتلفــةصي ةالمتكاملةلهأرعــادهن 
ــ  ــاللمتلقــ ــادالتــــيترهلهــ ــذهنــــهمــــنتما ي،وتمك تلــــ األرعــ ــا،واســــتبطانهاواســــتظهارها،وهــ لهــ

مصي ةقدتكونمسالمة ة،أوشريرةقاتلةدموي ةمعتدية.هادئةمطم نالش 
الل ــةهــيالحامــلالمناســلإ* الحةلســرداألحــدالعلــىن  ارةالصــ  الفة،،والشــ  شــا لتهاالســ 

داوه.ةحتمرا ستعماهوالت لةحينيكونثم مفص فالل ةأحياًنا
وافــقفيهــات ،ردالقصصــيفــيالقــرلناألصوا فيالحروففيالل ةالمستعملةفيالس *

كــانمجهــوًرا،أوهمســه اهوالمــدلوه،و  تجــافىمعــه،و يجادلــه،بــليحمــلجهارتــهإن  الــد 
كانـــتلـــهكـــانمهموســـًإن  امتـــد ا،أوصـــفيرهإن  فير،أولينـــهإن  ليســـمعالبعيـــدطبقـــةالصـــ 

.رأحرفاللينوهكذا
انرئــيسقســمالت مصــذالل ــويوالت ربــويرمعهــ-3 جامعــةدالل ــةالعربيــ ةدراسةتم امحســ 

ةأ(،دراســةل ويــ البيــان فــي روالــآ القــرآن)-ةالمكر مــةمك -أمالقرى القرلنــي،ســلوبي ةللــنذ 
الم–ة وســ ســلوبقصــ ةمنجزئياتهــاأم،تناوهالباحيفيجزئي 1993 ذلــ -عليــهالســ 

خــالهمــنهالوبالقرلني،وهوجانــلالقصــذ،ساألرالكش عنجانلرعينهمنجوانل
راســةإلــى مــانوالمكــانواألشــما الز القصــذاألدبــي،حيــيتطــر قالباحــيفــيهــذهالد 

ردوالح لتإليهــاهــذهالد ،ومــنأهــم وأخيًراال ايةبكةوال ناءوالس  راســةمــاالن تــائاالتــيتوصــ 
يأتي:

ةفيجملتهاحوهشمصي ةمركزي * الم(،وكــلتن نيالقص  مــاة)شمصــي ة وســ عليــهالســ 
عداهافهوفيخدمةتطويرهاوإبرازها.

ســلوبالقرلنــي،ويمتــازرعــدةأمــورةرمــنهاخــا ،وهــومــا نفــردرــهاأل نفردسردالقص *
أهم ها:

ا تدر * ةتــدر ًجازمنيــ  ا،فــالتســ قمرحلــةمتــأخرةمنــهمرحلــةجالت رتيــلالز منــيللقصــ  ط يعيــ 
ا ةذاتهــاتنــدرجمنط يــ  األحــدالالفرهيــ  مــةفــيالت رتيــلالز منــي،ويتبــعذلــ أن  نمــومــعمتقد 

عــيحتــ ى نتهــيرــهاألمــرإلــىو يــةخــزائناألرو،فيكــونذلــ ســمةمــن وســ مــنالر 
رد. سما الس 

روريمــناألحــدالعنــد* ،ةةإلــىمســرحي قصــ المــنليــا تحويــلليــةعدمذكرغيرالضــ 
ةإلىعنصرينهام ين:مناوروحوار،فأم االمناور)الس ف هالقص  يناريو(نجدالمسرحي ةتحو 

االحــوارفهــومــادنجــدهافــيصــورةمــايجــريمــنحركــا لمــاهــوقــائم)فإن نــا يكــور(،وأمــ 
لينمنتبادهفيالكالم. دوربينالمما 
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ورةمــنهــذاصــارعلــىتقا * روريمــنوصــ المنــاور؛لهــذا نكــادنجــدفــيالســ  الضــ 
ــةماـــــــــــل ــارا قصـــــــــــيرةقليلـــــــــ هبـــــــــ وعإ   ــالىالنـــــــــــ  ــهتعـــــــــ  ▪→﴿:قولـــــــــ

→  →→ 
→→❑→  →✓→→◼ 
✓⬧→→  ✓→  → 

◆⬧→→→﴾( 58 وس).
 ﴿ربـــــــــــــــــ األحـــــــــــــــــدالالمفـــــــــــــــــردةرال ايـــــــــــــــــا واآليـــــــــــــــــا ماـــــــــــــــــلقولـــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــالى:*

→❑→  →→→✓→ 
→⧫  →→→  ❖ 

→→ 
→→  →→→ 

→→→✓→  →✓→→◼ 
→◼  ▪  →→✓→  →

→→→  →◼ 
✓→→→  ❖  →✓→ 
⬧→✓→  →→ 

◆  →⧫  →→ →→◼﴾.
 .(6) وس 

 ❑→→ ◆→ ﴿إلـــــــــــــــــــــــــــــــــىقولـــــــــــــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  
→→  →→→ 

→▪ 
❖→→→→→→﴾.            (.7) وس

ةلم* جــردالقصــذ،الحبكــةهــيجملــةالحــدلالمــروي،ولــيسســيراألحــدالفــيالقصــ 
رعضهاعنرعع.وليستأحداثهامنعزلة

ة)دراسةشــارفمــزاري-4 ة القرآنيــّ رد اإلع ــازي فــي القصــّ دمشــق:اتحــاد،(مســتويات الســّ
ردفيهــاتنــاوهالباحــيم،2001ابالعــرب،مكتبــةاألســد،الكتــ  ةقضــي ةالســ  ائريفــيقصــ  الــد 

الم- وســ  ةونها تهــاخــالهتــدف قســردي-عليــهالســ  ؤيــابدايــةالقصــ  الــذيتــرط رفيــهالر 
ةبنها تها،مض وط راســة،ُ رسمعلىشكلدائرةتلتقيفيهبدايةالقص  وتتما لأهمي ةهذهالد 

ة ردرشمصــي ةرطــلالقصــ  يكــونحــينتحر  ــهاألحــدالعنــدمافــيربــ الباحــيحركــةالســ 
جنمنفعاًلفيزمنطفولتهوشــباره وحــينيحــر أاألحــدالعنــدمايكــونفــاعاًلفــي،فــيالســ 

ؤيــارــالت حقق،الــز من ،نقــاذالــ الدإو،وذلــ راســتالمهمقاليــدالحكــم،الــذيت ــدأفيــهمعــالمالر 
ةموســىعاألةتنــو  ــذل تنــاوهفيهــاقضــي  الم-حــدالفــيقصــ  رد-عليــهالســ  التــيســاقهاالســ 
ذالقرلنــي ة،فــيالقصــ  مصــي ةالبطلــةفــيهــذهالقصــ  ،والتــياد  بــدورهاإلــىصــناعةالش 
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الــذيفــروعلــىالباحــيوضــععنــاوينلهــا،تعمــلالشــيء،عــةوهذهاألحدالكايــرةومتنو 
:راسةمايأتيإليهاهذهالد تائاالتيتوصلتالن ومنأهم ،علىتوضيمط يعتها

ردي ةهــيالمُ* ا،ال نيــةالســ  ــً اومادي مصــي ةفنيــً ةوســهمةفــيبنــاءالش  مصــي ا فــيالقصــ  الش 
مصي ةالمحور.سم إن ماتُ- اتهارأحداثهاوتحر -القرلني ة رل ناءالش 

ةالقرلنيــ ة،ويتجلــ ىاألحــدالهــيالتــيتصــنعالبطــل* هــذافــيفــيرعــعتمظهــرا القصــ 
ةموسىاسحدالالتيعاألتنو  ردفيقص  الم.قهاالس  عليهالس 
مصي ةالحي ز(.* مصي ا يمكنتسمي تها)الش  وهورنمطي ةجد دةمنالش 
ةالقرلني ةتوويًفاواهًيا.* ائريفيالقص  ردالد  تووي الس 
ةجد ــدةانفــردبهــااألســلوبالقرلنــي،اصــطلمعلــىتســمي تهارــال* ز منالت عــر فعلــىزمنيــ 

اخر.العقابي،الا  وابي،والس 
مصي ا * ردي ةالجد ــدة-تقني ةغياباسماءالش  احاضــرةفــيوجــدناه-التيتحتفيبهــاالســ 

الن ذالقرلنيالقصصي.
واه.نالش فيالمكو  تضم* كلعقيدةتن يعلىأسسواني ةمآلهاإلىالز  مصانيأن 
ابأدراسة-5 جامعــةحســيبةبــن،(المكاني في الّسياق القصصــي القرآنــيالحبك )منةعش 

الباحاةناقشتفيه،ملنيلدرجةالماجستيرم،رحيمقد 2007-2006بوعليرالشل ،
ة وســ  الم-عنصــرالمكــانفــيقصــ  راســةفــيالجوانــل-عليــهالســ  ةهــذهالد  لأهميــ  وتتماــ 

ردي ة ةالســ  ةلهــذهالت قنيــ  ر والت حليــل،الفن يــ ةوالجماليــ  مســتعينة،التــيتطر قــتلهــاالباحاــةرالشــ 
مــاراســةد الالباحاــةفــيهــذهإليهــاتلتوصــ تــائاالتــيالن ومــنأهــم ،فيذل رالمنهاال نيوي

يأتي:
ردالقصــــذد تفــــر * ،مــــنحيــــيمصــــدري ةالحــــدلي ةالقرلنــــيعــــنســــائرالمطارــــا الســــ 

ردي،وغا تهالتيتهدفإلىتحقفيقالقابلي ةلدىالمتلق  يلمعانقةالت وحيد.الس 
ابــذل ال ــرواألســمىالقصــذ نماز* القرلنــيرأســلوبهالمعجــزفــيســردأحداثــه،محققــً

ردالقصصي. فيولالس 
ةتتفــاو درجــةتركيــزالســ * ةالقرلنيـــ  رحســلمــايمــدمالفكـــرةردالقرلنـــيعلــىأبنيــةالقصــ 

ة.الرئيس
ردحســلمــاتمليــهال ايــةالد نيــ ةللقصــ ترداألمكنةفيتــدف * لهــذهاألمكنــةة،وتشــك قالســ 

مسارحياةالفاعلالر ئيسي.فيهم ةما محط 
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ةاألمكنــةواتســاعهاأوتقلصــهاتمضــعللن * ديــ  تعد  ةالتــيتقــومعلــىإن  ظــامالحــدثيللقصــ 
رار المتينبينأجزائهالت ليفالر سالةالد  ني ة.حبكةتعتمدالت 

ةخاضــًعالمن* طــقالحضــوروال يــابالــذييســيروفــقيظهــرالحبــ المكــانيفــيالقصــ 
رالم ةالقرلني ةلمقاصدتوجيهي ةمقررا ال روالد  ني،فقدُسم  .كانفيالقص 

ةالموضــوهي ةالتــيتمــدم* ةحســلال يمــةالفنيــ  ةالقرلنيــ  داألمكنــةواألزمنــةفــيالقصــ  تتحــد 
ئيسي ة. الفكرةالر 

ة،ةالقرلنيــ ة تجــاوزالبعــدالفنــ يإلــىد نــي،ورودالمكاني ةفيالقص * يقتضــيهســياقالقصــ 
والمكاني ةال ي ي ة.،رعد نهما:المكاني ةالوضعي ةوهذامايجعلللمكاني ة

ةالقرلني ة(،جامعةالعربــيبــنالمهــديدراسةجليلةبو-6 ردي ةفيالقص  -ع دهللا)ال نيةالس 
ةملنيـــلدرجـــةالماجســـتير،ناقشـــتفيـــهالباحاـــةبنيـــم،رحـــيمقـــد 2011-2010-الجزائـــر

ردالقصصيفيالق الم-ةموسىلنالكريم،خالهقص رالس  فيســورةالقصــذ،-عليةالس 
ةالقرلنيــ ة،التــي ردي ةالتــياشــتملتعليهــاالقصــ  راســةفــيالجوانــلالســ  وتتما لأهميــ ةهــذهالد 

ر والت تناولتهاالباحاة ســمالتــيتت ،ردالقصصــيالوصــوهإلــىبنيــةالســ حليل؛منأجــلرالش 
الم،التييمكنخاللىةموسبهاقص  ةتقنيــ الوقــوفعلــىأهــم هــاعليهالس  ردالماصــ  ا الســ 

ةالقرلني ة)األ لتالباحاةفــيالمكان(،-مانالز -الحوار-مصي ا الش -الحدرالقص  وقدتوص 
راسةإلىجملةمنالنتائاأهم ها: هذهالد 

األســسالرئيســي * الم-ةموســىةالتــيتعتمــدعليهــاقصــ  اءبنائهــاالفنــيفــيبنــ-عليــهالســ 
مهـــي: صـــي ةوالحـــوار،وقـــديط ـــىالحـــدلفـــيرعـــعأجزائهـــاويحتـــلمكـــانالحـــدلوالش 

مصــي ةفــيأجــزاء دارة،وتســودالش  ا،مــعرقــاءالتــ وازنالصــ  أخــرى،وقــديســوداألســلوبأحيانــً
ة،كما ي فلعنعنصريالز مانوالمكان. بينهاجميًعاعلىمدارالقص 

ة،دال،ويســت نيعــنتواصــلالمشــاهدالقصصــي حــألسلوبالقرلنيقديقطــعتسلســلاألا*
ةلل ــروالــد  نيمــنأحــدال ة،فــاليطيــلالوقــوفعنــدإذاكانفيذل خدمةوتجليــ  القصــ 

ة.األ رقدرمايمدمال روالد  نيمنالقص  ممةإ   حدالالقصصي ةالض 
ةكيــ كــانح* مصي ةهيالمحر ألألحدال،فتتصورلنــاع ــرمراحــلالقصــ  الهــافــيالش 

ال داية،ثم ماحدللهافيمارعد.
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ةالقرلني ة،فهنــاأشمصــي ةخيــ رةوأخــرةشــر يرة؛حــددهامحــورا* مصي ةفيالقص  تنو عتالش 
حليــلعــنثالثــةأنــواعمــن،وأســفرالت اإليمانوالكفر،ومي زاإلحسانوالكفركلواحدةمنها

مصي ا : الش 
 البسيطة.ةمصي ةالقصصي الش *
مصي ةالد  ني *  ة.الش 
مصي ةالمرك * مصي ةغيالش   اإلنساني ةمالالعصا.ربة،كماكش عنوجودالش 
ــاللـــز * ــا،وفـــيكشـــ انفعا تهـ ــدالوتفجيرهـ ــويراألحـ ــةدورفـــيتطـ ةالقرلنيـ ــ  ــيالقصـ منفـ

مصي ةوأحداثها. الش 
راســا  الععلــىنتــائاالد  رعــعهــذهوبعدا طــ  ارقةواســتقرائها،ت ــي نللباحــيأن  الســ 

ضــمن الن تائاتشــيرإلــىرعــعالُجزي  ــا التــيلهــاصــلةرموضــوعالبحــي،ولكن هــالــمتــأ  
راسةفيخاتمتها. الن تيجةالنهائيةالتيتوصلتإليهاهذهالد 

 راسة: منهج الدّ 
؛راســةوهوأقربالمناهاإلىط يعــةهــذهالد المنهاال نيوي؛راسةعلىتط يقتقومهذهالد 

ــ  ة وسـ ــ  ــائيلقصـ ــتنالحكـ ــلالمـ ــةداخـ ــانك نيـ ــاءالمكـ ــدلوفضـ ــيتناوهالحـ هسـ ــ  ــه-ألنـ عليـ
الم ا-الس  مــنأجــلالوصــوهإلــىمــا؛لمالهمامنمعانعميقةنحتاجإلىاســتنباطهاد ليــً

نين رد ينمــنعالقــةتوارىخل هذ نالمكــو  ةكــلمنهمــارــاآلتجمــعالســ  خرفــيهــذهالقصــ 
 .القرلنية

 راسة:حدود الدّ 
همــنومــاتضــم -المعليــهالســ -ة وس راسةفيقص لالحدالموضوعيلهذهالد  تما 

 ةالتيتدورفيها،كلذل منمنظوربنيوي.الفضاءا المكاني أحدال،و
 راسة:هيكل الدّ 

ة المكاني في القصــص القرآنــيالحد  والفضاء راسةتأتيهذهالد  عليــ  -يوســ  قصــّ
.وثالثةفصوه،انظريًامهادً،فينيكلرحاييضمدراسة بنيوّية أنموذًجا -الّسالم

ة: تنـــاوهالمهـــاد الّن ـــري  ةالقرلنيـــ  دل ـــويمـــنفهـــومشـــهدههـــذاالميومـــا،مفهـــومالقصـــ  تعـــد 
ة،واصــطالحي اميةكمــاجــاءفيــهت يــانميــزا هــذهالقصــ  راعتبارهــاإحــدى،وأغراضــهاالســ 

.وت ليفالد عوةاإلسالمي ةونشرها،طرائقالقرلنالكريمووسائلهلإلصال والهداية
ــل األّو  ـــ:الفصــ ــومبـــــــ ة(الموســ ــّ ة القرآنيــ ــّ ــي القصــ ــد  فــ ــممبحاــــين،و)الحــ المبحــــي:يضــ

ه ةالقرلني ةأنواعالحدلف:)المبحيالا اني،(الحدلفيالل ةوا صطال :)األو  (.يالقص 
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ه:نمبحاــينيتضم ،و(المكان في القّصة القرآنّيةالموسومبــــــ):الفصل الّثاني المبحــياألو 
ةالقرلني ة)المبحيالا اني(،المكانفيالل ةوفيا صطال ) (.أنواعالمكانفيالقص 

ة الموسومبــــــ):الفصل الّثالث المعالقــة الحــد  بالمكــان فــي قصــّ وهــو،(يوســ  عليــ  الســّ
ه:ثالثةمباحيضميفصلتط يقي، ة يوســ )المبحــياألو  عليــ   أنــواا الحــد  فــي قصــّ

الم اني،(الســّ ة يوســ ):المبحــيالاــ  الم أنــواا المكــان فــي قصــّ االمبحــي،(عليــ  الســّ أمــ 
.(ضاء القّصةفصلة الحد  ب)الا اليفيتناوه

إنجـــازهـــذهالد  أن  راســـةقـــدو شـــ   هـــاصــــعوبةعوبا ،أهم واجهتـــهالعد ـــدمـــنالصـــ 
القرلنــيلمصوصــي تهوقدســي ته، ســتورالت عامــلمــعالــن ذ  إذ وجــدالباحــينفســهأمــامهــذاالد 

فيمجــاهإلىحداثةالموضوعالعظيمالمطلقرعباراتهوبإعجازهالذي  نتهي،راإلضافة
اكــانهــذاالبحــيلــيسبــدًعافــي رد،ولمــ  ةدراســا تقتــربأوالســ  موضــوعه،بــلســبقتهعــد 

راســا المتقد ت تعــدعــنمضــم الد  أن  راســةإجتزونه،إ   ة،ســيأتيبيانهــامــةعــنهــذهالد  ائيــ 
فيهذاالبحي.رشكلتفصيلي

الن وفيهــا ــتمرصــدأهــم  الخاتمــة: ــًرا،راســةلتإليهــاهــذهالد تــائاالتــيتوصــ  المصــادر وأخي
.الموضوعاتجآ وفهرس اوالمر 





 مهاد ن ري 
 .وأغراضها ،ومميزاتها ، مفهوم القّصة القرآنّية

 
 .مفهوم القّصة القرآنّية: أواًل 
ةمــنأبــرزموضــوعا القــرلنالكــريمُتعــد  ةالقرلنيــ  ًزاك يــًرافيــه؛و،القصــ  هــيتشــ لحيــ 

كماأن هاوسيلةبيانيــ ة،وطريقةعرضهاال الغيالمعجز،الت  لي ي ةنظًراألهمي تهاوفاعلي تها
مــنخاللهــاعــنأنبــاءوأحــدالولثــارث ــتوقوعهــاالتــيُيكشــ ُ،مــنوســائلالقــرلنالكــريم

ا نســي،تاريميــً -راألن يــاءوالر ســلارتباطهــار ســيعلــىالــرغممــنأوغفلــواعنهــا،هاالنــ اسوإن 
الم ي-نيعجمأعليهمالس  كــلذلــ ،وبمصيرمنكذ بهمفيأزمنــةغــابرة،منبهمأرمنوس 

اهرة،يأتيفيمشاهدمتكاملةغيرمســ وقة ،وا نفعــا  الباطنــة،ت ــرزفيهــاالحركــا الظــ 
رالمشــاعرواألحاســيس؛لتحــا يأعمــاقالوجــدانالد  ا الل ــةوتمتــزجفيهــاصــو  ةرجماليــ   نيــ 

يقــوه،الــذيوصــفههللاتعــالىرأحســنالقصــذ،قصــذالكتــابالمنيــرالكامنةفي،الفن ي ة
ــالى  ◼→ →→→ →✓→→✓→❖﴿:تعــــــ
✓→❖ →→﴾(1).

ألحــدالتاريميــ ةمضــىبهــاالــز من،وعلــىهــذافهــي ةكمــاأن "عــروأل هــاوثيقــةتاريميــ 
ومــا ت صــلوماجــاءفيهــامــنأشــما وأحــدال،وثائق،منأوثقمابين ديالت اريخمن

ة(رحرفي تـــهفـــي،(2)راألشـــما واألحـــدالمـــنأمكنـــةوأزمنـــة" عمصـــطلم)القصـــ  وعنـــدتتبـــ 
يفوا شتقستجدالقرلنالكريم :منهااقا لهالعد دمنالص 

)،الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-1 ذ  ـــ:(قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــمافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــالى:  ▪→ → →﴿تعـــــــــــــــــــ

→✓→→◼ →→  
→ →  ✓→→ 

❖  ✓→→ 
→→→❖﴾(3).

 

 .3اآلية:،منسورة وس (1)
،ل نـان_بيـرو ،شـرلن واللطباعـةع دالكريمالمطيل،القصذالقرلنـيفـيمنطوقـهومفهومـه،دارالمعرفـة(2)

: 39. 
.25اآلية:،سورةالقصذ(3)



12 

ن ا)ي،الفعلالماض-2 صــ   → ❖→﴿:كمــافــيقولــهتعــالى:(ق ص 
→  →✓→→◼→ 

→❖ ✓ →→ ◼→→✓→﴾(1).
(: مافـــــــــــــــــــــيقولـــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــالى:الفعـــــــــــــــــــــلالمضـــــــــــــــــــــارع،-3 ذ   ﴿)ت ق صـــــــــــــــــــــُ

→→  →✓▪⧫  →◼ 
→→  ❑→→→→ 

 →✓→❑﴾(2). 
)مضارعـلالــــــــــــــــــــــفعـال-4 ذ   →✓→❖﴿:الىـعـــــــــــهتـولـــــــــــقافــــــــــيـمـــــــــــك(ن قــــــــــُ

→→→→✓→→◼ ❖→✓ 
→→  → 

→✓→✓  →✓→ 
❑  ◆▪➢⬧→→  ◆ 
→  ❖  →→✓→  ❖→ 

→→→→→❖﴾(3).
ذ ) الفعـــــــــلاألمـــــــــر-5  →﴿:كمـــــــــافـــــــــيقولـــــــــهتعـــــــــالى:(اق صـــــــــُ

→→  ✓→→ 
❖→❑  →❑→

→→→→➔→
→  →→ 

→→→✓→→→→⬧◆ ﴾(4).
) ســــــــــــــــما-6 ذ   →  ﴿:كمــــــــــــــــافــــــــــــــــيقولــــــــــــــــهتعــــــــــــــــالى:(ق صــــــــــــــــ 

→    →→ 
⚫→→✓→→  

→◼❑→→✓⧫  ⧫→▪ 
→﴾(5).
 القّصة في اللغة: -1

ة) قــص  أوردابــنمنظــورفــيلســانالعــربمــاد  إذاقــذ  فعــلالقــا    (فقــاه:"القــذ 
ةيعنــيالجملــةمــنالكــالم"القصذ، ةمعروفةويقاه:فيرأســهقصــ  ونحــوهقولــه،(6)والقص 

 

 .77مناآلية:،سورةغافر(1)
.5اآلية:،منسورة وس (2)
.3اآلية:،سورة وس (3)
.176مناآلية:،سورةاألعراف(4)
.63اآلية:،سورةالكه (5)
ماد ،73، :7،ج1988،الجيلللنشر،بيرو ابنمنظور،لسانالعرب،دار(6) .(ة)قذ 
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 → →→→✓→❖﴿ى:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــعــــت
→✓→→◼  ❖→✓ 

→→  → 
→✓→✓  →✓→ 

❑  ◆▪➢⬧→→ ◆ 
→  ❖  →→✓→  ❖→ 

→→→→→❖ ﴾(1)نلـــــــ أحســـــــني  ـــــــنُأي
.ال يان

ة، :الذييأتيرالقص  ،(2)"يءإذاتتب عتأثرهشــيً ارعــدشــيءالشتُص ص ويقاه:ق "والقا  
 →  →→﴿ومنــــهقولــــهتعــــالى:

 →→⬧→→  →→ 
❖→◼  →  ✓→   

→→→⬧◆﴾(3)اهرأشــــارو،أيات بعــــيأثــــره؛ يـــــخالطـــــ  الش 
ة) اتتب عــه،قــائاًل(فيتـرتيلالقــاموسالمحيــــــ قصـصالز اويلماد  أثــرهقصــ  :"قــذ  وقــ ذ 

 →  → ﴿كقولــــــــهتعــــــــالى:،(4)أعلمــــــــه"الم ــــــــر:
  →→  ⚫→→✓→→ 

❑→→✓⧫   →◼  ⧫→▪ 
→﴾(5)؛أيرجعــامــن :"،اناألثــرالط ريــقالــذيســلكاهيقصــ  والقــا  

ة" ة)،(6)منيأتيرالقص  ياقذاتهعنالمعنىالل ويلماد  أصل("قصصوجاءفيالس  أن 
ةمشــتقةاشتقاقها تالقىمعالمفهومالذيقامعليهأصلالت سمي ةللقصذالقرلني، فالقصــ 

، "وهذاالت تب عأو،(7)األثر"وهوتتب عمنالقذ  و بدفيهمنإم اماديوإم امعنوي،القذ 
أوشرطين:،أمرين
حيمالذيحدلعليه.الم ركماهو،أويءتتب عالش   :رط األوّ الشّ   وعلىوجههالص 

 

.3اآلية:،سورة وس (1)
ة)ماد ،74لسانالعرب، :ابنمنظور،(2) ،)مرجعسابق(.(قذ 
.10اآلية:،سورةالقصذ(3)
.502، :3،1980ط،3/ةللكتاب،جارالعربي اوي،ترتيلالقاموسالمحي ،الد اهرأحمدالز الط (4)
.64اآلية:،سورةالكه (5)
(.سابقرجعم،)503 :،ترتيلالقاموسالمحي ،اوياهرأحمدالز الط (6)
(،سابقرجعم،)44 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهيل،ع دالكريمالمط(7)
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الثّ الشّ  الت تب ع،اني:رط  عند المتارعة،الت ساوي أثناء المساواة على ففيوالحر  القذ 
عروالحجروالعظميكونبوالماد يتكونالمساواةمادي ةملحووة، الش  ضعالجميعفقذ 

ومقاسواحد،  يقصر.يطوهو علىقذ 
وايا واألخبار،و المعنويللر  الت تب عوالمتارعة،فيالقذ  فالبدمنالمساواةعند رأن 

القا شيً امناألحدالواإلضافا على  زيديكونالم رمروًياومقصوًصاكماهو،
يكونكالمهمساوًياللم رالواقعدونزيادةواألصل، .(1) نقصان"فعليهأن 
س قمم  ) لح ا ة ماد   علىقصصأن  تقوم والمعنوي( الماد ي رش يه أم ا،الت تب ع

العظام، الش الماد ي:فهوقذ  األثرعر،وقذ  األخبار،أم ا،وقذ  المعنويفهو:قذ 
الكالم،  أووقذ  هذهاألحدالدونزيادة الت أ يدعلىقذ  وايا مع نقصانعلىوالر 

أصلهاالمطابقللواقع.
 القّصة القرآنّية في االصطالح:  -2

ةفيُتطلقُ بهااصطالًحا:وُيراد،القرلنالكريمكلمةالقص 
.(2)"الُمم  ربهاالم رعنحادثةغائبةعن"-1
.(3)"ةذا مراحل تبعرعضهارعًضااإلخبارعنقضي "-2
الماضي "-3 األمم أحواه ارقة،،ةاإلخبارعن الس  الواقعةوالن  و ا  وبذل ،(4)"والحوادل

على ُيطلُق لف  أنسل هو القصذ أو  القذ  عرضها"فمصطلم التي األنباء تل 
ألن ه(5)القرلن" وتتب عها،؛ األشياء أثر  رقذ  بذاتهاش يه عليها القرلني ةو،والوقوف ة القص 

غفلواأوهاالن اس،والت نقيلعناألحدالالتي"نسيالكش عناآلثار:بهذاالمعنىهي
ُ رادُعنها، ما جد دوغاية من عرضها إعادة هو بهـــا،؛بهذا الن اس فـــاتهمإلولتذكير

.(6)إليهــــا؛ليكونلهــــممنهـــاع ــــرةوموعظة"

 

ــدال،دارالقلـــــم(1) ــلأحـــ ــائع،وتحليـــ ــال المالـــــدي،القصـــــذالقرلنـــــيعـــــرووقـــ ــر،صـــ ،1طدمشــــــق،للن شـــ
.20، 1/،ج1998

  .64، :1/1984ابنعاشور،تفسيرالتحريروالتنوير،الدارالتونسيةللنشر،ج(2)

 .50 :،2001،دب،1ابنعايمين،أصوهالتفسير،المكتبةاإلسالميةللنشر،ط (3)

300، :1995من اعالقطان،مباحيفيعلومالقرلن،مكتبةونبةللنشر،القاهرة،دط،(4)
(.سابقرجعم،)49 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(5)
،)المرجعنفسه(.48 :،ع دالكريمالمطيل(6)
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القــرلنالكــريمأطلــقلفــ القصــذعلــىمــاوقــعأ: لح مم امضى مــن"أخبــارفيــهن 
ماوي ة، وماكانيقعفيمحيطهامنصراعبينقوىالقروناألولىفيمجاهالر سا  الس 

اله، .(1)افلالظ الم"وبينموا لالن وروجحالحقوالض 
ةعلــىهــذاالن حــواإًذاف ةالقرلنيــ  اهرة"مشــهًداكــاماًل،ترســملقصــ  ت ــرزفيــهالحركــا الظــ 

رالن فسي ة،وا نفعا  المضمرة، و  ي ةرالص  ورالحس  كأن ماالحادلمعروووتلتقيفيهالص 
ي فلمنهقليلأوكاير"منجد د، .(2)دونماأن 

ةليستاهذهالقوه:إن يمكنوبهذا رالعملالفن يالمستقلفي"موضــوعهوطريقــةلقص 
ةالحــر ة،عرضـــــه، ةالفن يــ  أنفــيالقصــ  بــلهــيوســيلةمــنوســائلوإدارةحوادثهكمــاهــوالشــ 

ة" ــ  ــهالد  نيـ ــىأغراضـ ــرةإلـ ــرلنالكايـ ــا(3)القـ ــدانا؛ألن هـ ــر أوجـ ــلوتالمـــسوتحـ ــانإلتماطـ نسـ
ة ة"وحواســهومشــاعرهالد  نيــ  ةلنــاموس،(4)"بل ــةالجمــاهالفن يــ  ةت لي يــ  كمــاأن هــا"واســطةبيانيــ 

ــماويغا تـــهتجـــذ رالعقيـــدة" ة،(5)سـ ــطةأحـــداثهاالح ي يـــ  ة،وتا يتهـــابواسـ وجوان هـــاالواقعيـــ 
الملموسةومشاهدهاالمرئي ة.

أوعنصــًرامــاكــان،اأوأمــًرااختال يًــ،اأوحادًثاوهميــ ،ا"جانًباخرافي وبهذافهيليست
ة ــ  ــا الوهميـ للت زييـــ والمبال ـ ــارةالمصـــطنعة؛إ   افـــياإلثـ ــ  وجمـــعاآلذانالتـــيتطيـــل،حبـ

ةتشــتملعلــىأرقــى،(6)التــيُبنيــتعلــىالحــدلوالت ممــين"لكايــرمــناألحــدال، لكن هــاقصــ 
هامنقو ةتأثيري ةهائلةفــيإصــال القلــوبواألخــالقدرجا ال الغةوجالهالمعنى؛لمال

وتقويماألعماه.
ةابقالعــروالســ فــيوردمــاوفقو ارســينعــددمــناللمــنالت عريفــا الماصــ  بــاحاينوالد 

.للقصذالقرلني
ة، لحــ  ةالقرلنيــ  اواضــًحافــيتعريــ القصــ  هنــاأتوافقــً ورســموفــيبيــانمعالمهــا،أن 

قالل وي، الذي دورفيهالحد يحوهالت تب عسواءكــانهــذاحدودهارشقيهاسواءكانالش 
ا، اأومعنويــ  قا صــطالحيأوالت تبــ عماديــ  عتــاريخالشــ  الــذي تمحــورفيــهالحــد يحــوهتتبــ 

 

 ،)المرجعنفسه(.40 :ع دالكريمالمطيل،(1)
 .50، :16،2002القاهرة،ط،باعةروقللط يفيالقرلن،دارالش صويرالفن الت ،دقطلسي (2)
(.نفسهرجعالم،)143 :،دقطلسي (3)
 :نفسها،)المرجعنفسه(.دقطل،سي (4)
 .67م، :1998ة،الجزائر،طسليمانعشراتي،المطابالقرلني،د وانالمط وعا الجامعي (5)
.300م، :1995القاهرة،شر،من اعالقطان،مباحيفيعلومالقرلن،مكتبةونبةللن (6)
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فــيمشــاهدتحمــلوماجرىفيهامنأحدالضــمننصــو القــرلنالكــريمضية،األممالما
هــاجعــلهــذهاألحــدالكأن يمــا،مةالموضوهي ةءمنالقو ةال يانيــ ةوا نسجامالت ع يريوالمال

.عرومنجد دت
التــي نتمــيإليهــاأصــحابهــذهةالعقيــدةاإلســالمي وهــذاالت وافــقربمــا ــنمعــنط يعــة
 لحقهأيخطأأوخللأوراطل.الم رأمنأ،)القرلنالكريم(ومنهجهاالقويم،اآلراء ن 

 ثانًيا: مميزات القّصة القرآنّية.
ةرأن هــالــونمــنألــوانالهدايــةفــيالقــرلنالحكــيم،تتميــز ةالقرلنيــ  وقــدبل ــتغايــةالقصــ 

وعةوالجماهفي ةضــمننصــو وقــدُعرضــتوفــيإصــارةم زاهــا،،أدائهــاالر  هــذهالقصــ 
ةمميزا ،القرلنالكريم أهم ها:وهيتتحل ىرعد 

 تنّوا العرض واإلخراج:  -1
ةوإخراجهــامــنأهــم الميــزا التــيتحقــقال ــرو ةالقرلنيــ  الت نــو عفــيعــروالقصــ  ُيعــد 

ة،ذههلالد  ني :أتيمايهذاالت نو عمنصوروالقص 
ةرعـــروأحــــداثهامباشـــرابتـــداء* ةالقرلنيـــ  مـــةو تلمـــيذ"دونأيةالقصـــ  وهــــذا،(1)"مقد 

ة،تالعرو مــةصحبهمفاجآ عد  ةفيغنىعنذكــرأيمقد  ،تجعلالقص  أونتيجــة؛ألن 
امعتلـــ  انتبـــاهالقـــار أوالســـ  وإثارتهمـــالمتارعـــ،المفاجـــآ كافيـــةبـــدورهالشـــد  مـــنةةالقصـــ 

ةمولــدننها تهــا،حتــىبــدا تها فــيســورةمــريمعليهمــاهيســىهللا ــي كطريقــةعــروقصــ 
الم. الس 

ةبــذكرملمــ مطلــعءبــد* ةالقرلنيــ  ةركامــلتفاصــيلهاحــداثها،ذألالقصــ  ثــمعــروالقصــ 
ةأصحابالكه ،ماوردفيك،(2)نها تها"إلى"رعدذل منبدئها مــةقص  التــيبــدأ رمقد 

مةُتجملفحواها، س وتفصيلللحكايةكاملة.رثمت ذ   لهذهالمقد 
ةبـــــذكرعاق تهـــــاوم زاهـــــا،ءبـــــد* ــ  ةالقرلنيـــ تســـــيربتفصـــــيلعـــــروأحـــــداثها"وثـــــم القصـــــ 

ة وســ مــاوردفــيك،اشــيً افشــي ً،(3)خطواتها الم-عــروقصــ  التــيت ــدأبرؤيــا-عليــهالســ 
هاالفتــىالصــ  يرعلــىأبيــه، أنالعظــيمالــذيســيروهإليــه،قصــ  تنطلــقثــم فين   ــهأبــوهرالشــ 

 

 ،)مرجعسابق(.182:183 :،يفيالقرلنصويرالفن الت ،دقطلسي (1)
.181 :،)مرجعسابق(،يفيالقرلنصويرالفن الت ،دقطلسي (2)
،)المرجعنفسه(.182 :،دقطل،سي (3)
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الم-هيعقــوبعــ الحكايةوتسيرلماتوق  ة"ورائهــامــن-عليــهالســ  حتــ ىإذاتحق قــتأنهــىالقصــ 
قيق" فينهاياتها.ةتل القص رهالذيُختمت(1)رعدهذاالمتامالفن يالد 

ة،*  ةإلــىمشــاهدتمايليــ  هأثنــاءعرضــهامــنمجــر دقصــ  ةعلــىالت حــو  ةالقرلنيــ  قــدرةالقصــ 
ةتتحــد لعــنُتتــرأثــم العــرو،ُ ذكرفيهامناأللفاظفق ماُيشيرإلىابتــداءهــذا "القصــ 

عليهمــا-مشــهدرفــعإبــرانيموإســماعيلفــيوردكمــافــيوذلــ ،(2)نفســهابواســطةأرطالهــا"
الم رإشارةتما لتفيقولهتعالى:أبدإذال يت،منقواعدال-الس 

﴿  ⚫→➢⬧→  ⬧→✓→ 
❑→◼→→  ❖ 
→✓→→ 

→→→→﴾(3)، ةتســــتمرثــــم فــــيالقصــــ 
ــااعــــــــــــرومشــــــــــــ ــالى:رهدهابواســــــــــــطةرطليهــــــــــ ــهتعــــــــــ  ⧫→→﴿قولــــــــــ

→→→  →→  → 
→  ⚫→→→ 

→→ ﴾(4).
ــهتعــــــــــــــــــالى: ــىقولــــــــــــــــ  →→⧫ →✓→﴿إلــــــــــــــــ

✓→  →⧫  ✓→ 
→→→→  ✓→✓→→◼ 

▪→→→✓﴾(5).
تنّوا المفاجأة:  -2

ةإلــىأخــرى،،ائقالمفاجأةفيالقصذالقرلنيرتنو عتط وقــدجــاءواختلفتمنقصــ 
هذاالت نو عوا ختالفعلىالن حوالت الي:

* ةالقرلني ةعلىإخفاءسر  اه د ها"حتىيُأرطالها،هاعنتآمفاجقدرةالقص  ُ كشوعنُمش 
الــ ةعلــىذلــ ،(6)لهمافيلٍنواحد" واهدالد  ةموســىومنالش  الم-قصــ  مــعالع ــد-عليــهالســ 

المفيسورةالكه ، هتعالى:وقيالص 

 

 :نفسها،)المرجعنفسه(.دقطل،سي (1)
)المرجعنفسه(.،183 :دقطل،سي (2)
 .126مناآلية:،سورةالبقرة(3)
 .126مناآلية:،سورةالبقرة(4)
.128مناآلية:،سورةالبقرة(5)
)مرحعسابق(.،181 :،يفيالقرلنصويرالفن الت ،دقطل(سي 6)
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﴿  →  →→ 
→→→→    ⬧→✓→ 

→→  ⚫→✓→  ⚫→✓ 
→→✓→⬧→✓❖﴾(1).

إلىقولهتعالى:
﴿→  ⧫❑→  ◆→→ 

❖→✓→→ 
→→→→✓→❖﴾(2) ،ةفـــيتجـــري أحـــدالهـــذهالقصـــ 

ي،ثــمإطــارالمفاجــآ المتالحقــة، هارطــأعلمــهفيتأخــذهــذهالمفاجــآ فــيالوضــو والت جلــ 
ة  .فيلنواحدكذل والمشاهد،القص 

ةالقرلنيــ ةعلــىكشــ *  (3)فــيعمايــة""هــاويتــرأأرطالهــــالمشاهد هــــا،ارسرأقـــدرةالقص 
ال ةعلىذل م ا دورحولهم،مشيً ايعلمون واهدالد  ةأصحابالجن ةفيسورةومنالش  قص 

 → ﴿قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم،
✓→→✓→→  → 

→✓→→   
→→﴾(4)،:إلــــــــىقولــــــــهتعــــــــالى﴿◼→→ 

→→⧫  ✓◆ 
→❑→→→  ⬧→✓→ 

→→﴾(5)،ف ينمانحننعلمهذا:فيهذاالمقاميقوهعمرراحاذق"،
أخيــــــــًرا"...أصحابالجن ةيجهلونهان  ر  مري ة،(6)حت ىانكش لهمالس  وهــذامــنرــابالســ 

ة.والت هك  ر فا أرطاههذهالقص  ممنت ص 
ةالقرلني ةعلــىكشــ جــزٍءمــنســر هالمشــاهد ها،*   "خــاٍفخــرويبقــىالجــزءاآلقدرةالقص 

ارةعنالبطلفيموضع، ة،وخاٍفعنالن ظــ  ،(7)"وعــنالبطــلفــيموضــٍعلخــرفــيالقصــ 

 

.59مناآلية:،سورةالكه (1)
 .81مناآلية:،سورةالكه (2)
،)مرجعسابق(.186سيدقطل،التصويرالفنيفيالقرلن، :(3)
.17مناآلية:،سورةالقلم(4)

 .32مناآلية:،سورةالقلم(5)
رة،يفيقصذالقرلن،عمرمحمدراحاذق،الجانلالفن (6) رحـيماجسـتير،الجامعـةاإلسـالمي ة،المد نـةالمنـو 

.90، :1،1983رال،دمشق،طدارالمأمونللت 
 )المرجعنفسه(.،89 :،عمرمحمدراحاذق(7)
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ةســليمانومــنأمالــةذلــ  الم-مــاوردفــيقصــ  هتعــالى:وقــ،يفــيســورةالن مــل-عليــهالســ 
﴿→ 

☺→→→→ 
✓→→  →→→→ 

→→⬧➢﴾(1)،رللمشــاهدفالجزءالــذيت ــي ن هــوعــر مــنالســ 
تعالى:،يقوهرهفيطرفةعينيءيجبل يسالذ

﴿ →  ▪⧫  ⬧→→→ 
❑→◼ →  ❑  ❖ 

  ⧫→→→﴾(2)،بل ــيستجهــلمــاكــانولــتفيحين
هتعالى:وقي،يعلمهالمشاهدسلًفا

﴿▪→→  → 
❑→→  ➢⬧→◼  → 

→→→ → ﴾(3)،االمفاجــأةا تخافيـــأمــ  ةلتـــيولــ 
ر الممر دالذيتفاجأرسر هفعنالمشاهدوعنالبطل ة)الملكةبل ــيس(يالص  هرطلالقص 

ا ــً ــاهدمعـــــــــــــــــــــــــــ  → →﴿هتعـــــــــــــــــــــــــــــالى:وقـــــــــــــــــــــــــــــ،يوالمشـــــــــــــــــــــــــــ
→→  ➢⬧  → 
→→⧫  →→→ 

→  →  ❖→◼ 
→✓→→  →  →→ 

⬧➢ →⬧ →❖ →⧫→⬧﴾(4).
ةالقرلنيــ ةعلــىمفاجــأةأرطالهــاومشــاهد ها"فــيلٍنواحــٍد،* هافــير ويعلمــانســقــدرةالقصــ 

واهو،(5)الوقتذاتــه" الــ ةعلــىذلــ مــادمــنالشــ  الم-افــيســورةمــريمجليــ وردالد  -عليهــاالســ 
و األمينفيهي ةرجلأفتفاجحينات مذ مندونأهلهاحجاًرا، ليهللهاغالًما؛ رالر 

ا،  → →﴿هتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــيزكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
→◼  ❖→✓⬧→  → 

◆ → →→→﴾(6)، معهـــاكمـــافـــوج
 

.39مناآلية:،سورةالنمل(1)
.41مناآلية:،سورةالنمل(2)
.43مناآلية:،سورةالنمل(3)
.45مناآلية:،سورةالنمل(4)
،)مرجعسابق(.186:187 :،يفيالقرلنصويرالفن الت ،دقطلسي (5)
.17اآلية:،سورةمريم(6)
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ــة، ــذعالن ملــــــ ــىجــــــ ــاوإلــــــ ــاالممــــــ ــدماجاءهــــــ ــاهدعنــــــ ــالىوقــــــــيالمشــــــ ﴿:هتعــــــ
▪→→   

  ❑→ 
→→→  → 

→→→✓→→→   
→✓→  ❑  →

→→ →→﴾(1). 
 
:الف وات بين مشاهد القّصة -3

ة،ةهبـــارةعـــنمســـاحالفجـــوا  ةالقرلنيـــ  ُ تـــرأبـــينكـــلإذتبقـــىأثنـــاءتقســـيممشـــاهدالقصـــ 
ةفجــوةيملرهــاخيــاهالقــار ، واهدالد مشــهد نفــيالقصــ  ةعلــىذلــ مــاوردفــيومــنالشــ  الــ 

 الم-ة وســ قصــ  ـد -عليــهالســ  تارعلــىمــاحــدلبــينحــينُاســ  الســ  إخوتــهطــواهالط ريــقه 
فرومشــاق،أثناءسفرهممنفلســطينإلىمصرمنحــــوار عــنهمفيــهشــيً ا،ُيعــرف ،الســ 

تارمــر ةأخــرى ة،؛وهــمفــيقصــرالعزيــز،ثــم ُرفــعالســ  لي ــدأمشــهدجد ــدمــنمشــاهدالقصــ 
المنــاور، تركهتقســيموهومابينالمشهدوالمشهد،ةوهذاماُيسم ىرالفجو المشــاهدوقــذ 

القصذالقرلني.أغللفييمكنمالحظتهاوهذهالط ريقة
:الّتصوير القرآني للقّصة -4

ةالقرلنيــ ةعــنغيرهــامــنالقصــذ،هــو هبــارةعــنمجموعــةألــوانتتميــ زبهــامشــاهدالقصــ 
لفـــيقـــو ةالعـــروواإلحيـــاء، وفـــيرســـموا نفعـــا  ،لالعواطـــ وتميـــ وهـــذهاأللـــوانتتماـــ 

مصـــي ا ، أللـــوانليســـتمنفصــــلةعـــنرعضــــهاوهـــذهاالش  ولكــــنيمكـــنألحـــدها،ارعضـــً أن 
وهــذهاللمســـا ...علــىاللــونيناآلخـــرينفيســم ىراسـمـــهويظـهر،"  رزفيرععالمواق 

ــــواهد،(2)الفن ي ةكلهات دوفيمشاهدالقصذجميًعا" الــ ةعلــىذلــ مــاومـــنالش  وردفــيالد 
ــة  ⬧→ ✓ ﴿:اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→→→  ⧫⬧→→  ❖→◼ 
✓→→✓→   

❖→→→→   
→⬧→◼ ✓⬧→→   

  ✓→    →✓ 
→→﴾(3)، ةقـــدوعلــىمــاســـ قوبهــذاالــن م ةالقرلنيــ  تكـــونالقصــ 

 

.22اآلية:،سورةمريم(1)
.674 :،1،2005األردن،ط،انشر،عم عدنانمحمدزرزور،علومالقرلنوإعجازه،داراألعالمللن (2)
 17مناآلية:،سورةالكه (3)
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ةالقرلنــيالت صــويرمشــاهدمنامشهدًلمشاهدهاأبرز  مي زهــاعــنغيرهــامــنيلــذيا،للقصــ 
منأبرزممي القصذ زا هذاالن ظمال ديع.،والذيُيعد 

 واقعّية القّصة القرآنّية:  -5
ةح ي يــ ة، ةالقرلني ةقصــ  اتعــروالقص  مشــاهدقــدتــم وقوعهــا؛وعلــىهــذافهــيليســت"جانبــً

ال ةعلىذل ما،(1)خرافـي اأوحادًثاوهمي ا" واهدالد  التيواضًحافيسورةطه،وردومنالش 
الم-عــنموقــ موســىتحــد لت ومــاشــاهدهمــنســحرهم ــوممــنســحرةفرعــون،-عليــهالســ 

ينــة، إلـــــيهفــيرــاد الز  ل  يحكــي"،فــــفـــــأصارهالهلــعوالــــــموفاألمـــــرأنــ هحــــــ يقة،الــذيُخيــ 
وجــل -هللا ةوينقلــهللقــار هــذاالحــدل،-عــز  امعرصــورتهالملموســةالواقعيــ  فــي(2)"والســ 

تعالى:هلرقوالكتابالم ين
﴿→  →  →→ 

→  ✓→→ 
✓→→◼  →→→→ 

→✓→  ❖ ✓⬧→✓ 
→→ →→→﴾(3).

ةالقرلني ةكاملــةرميزاتهــا،مامضى تضمأن وفقو واقعيــــ ةفريــدةفــيمنهجهــا،القص 
ما ،فــيأحداثهــــــــا، ،وتشــويقفــيال ــدايا وذلــ رمــااشــتملتعليــهمــنتنويــعفــيالمقــد 

.يوعروسينمائيرممتل األلوانومنتصويرفن ومشاهدفن ي ةملي ةرالمفاجآ ،
فيعــةفــياإلعجــازال يــانيللقــرلنالكــريم، ةهــذهالميــزا و يمتهــاالر  وفــيوتظهــرأهميــ 

منالفنوناألدبي ةاألخرى.ُخلو همنكلعيلأوقصور،  لحقرأيلونأوفن  يمكنأن 
 .القّصة القرآنّية ثالًثا: أغراض

امية، ةأهــدافهاالســ  ةالقرلنيــ  ةللقصــ  لتحقيــقأغــراو،ومقاصــدهاالعاليــ  يقت  كمــاأن هــاســ 
ــة، ةمتنو عــ ــ  ــريمووســــائلهد نيــ ــرلنالكــ ــدىطرائــــقالقــ ــاإحــ ة؛راعتبارهــ ــ  ــدوفوائــــدجمــ ومقاصــ

وق ــلالولــوجفــيتوضــيمهـــذه،(4)ولت ليــفالــد عوةاإلســالمي ةونشـــرها""لإلصــال والهدايــة،
 أشـــــارإليــهوذلــ رمــا،(الغــرضعلىتعري رســي لمصــطلم)التعريااألغراويمكنأن 

محمدأحمدخل هللارقوله:

 

)مرجعسابق(.،144 :،يفيقصذالقرلنالجانلالفن ،عمرمحمدراحاذق(1)
، :نفسها،)المرجعنفسه(.عمرمحمدراحاذق(2)
.65اآلية:،سورةطه(3)
 .244، :1،1996/شر،جباعةوالن ةفيالقرلنالكريم،نهضةمصرللط دطنطاوي،القص محمدسي (4)
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ة،" ةالقرلنيــ  المقصــودرــال روهنــاهــوالمقصــدالــذيمــنأجلــهنزلــتالقصــ  وهــوإن 
ة، علىصورةخاص  رأسلالذيمنأجلهُبن يت  ت  .(1)وبخا "وُعر ض 

ةُ لحــ أن هــاتناولــتقصــذاألن يــاءوالمرســلين،الن ظرعندو اإلىهــذهالقصــ  وذكــر "طرفــً
وتقريــرقواعــدهــذهالهدايــةفــيوال ــرومــنذلــ الهدايــةوالعظــةوالع ــرة،مــنمعجــزاتهم،

امعينوالقارئين"الن فوسبذكرهذهالقصذ، ومنثــم كــانمــن،(2)وعرووقائعهاأمامالس 
ةعلــــــــىذلــــــــ قولــــــــه،أبــــــــرزأغراضــــــــهاالعظــــــــةوالع ــــــــرةوالهدايــــــــة الــــــــ  ومــــــــنالشــــــــواهدالد 

 →→◆→  ✓→❑ ﴿تعــــــــــــــالى:
⬧→✓→◼ →✓ 

→→﴾(3).
"منلدنسلمعأممهمقصصهنماذجعد دةلألن ياءوالر وقدعروالقرلنالكريمفي

الم-نو  حــاهالمجتمعــا التــيوهــويحــا ي-صــل ىهللاعليــهوســل م-إلــىمحمــد-عليــهالســ 
.طواهاالماضي

سيماإذاعروالقرلنالكريممــاحــدل،و (4)الع رةوتشرقالهداية"ىومنهناتستجل
ةعلــىذلــ مــاالكــافرةمنهــاوالمرمنــة،،لتلــ األمــمال ــابرة الــ  واهدالد  افــيجــاءومــنالشــ  بينــً

الم-موق نو  المكمــاجــاء،الن اصملقومهالمعانــد ن-عليهالس  ،فــيســورةهــودعليــهالســ 
قاهتعالى:

﴿ →→  →→→ 
❑→  →→→ 

➢⬧→→→  →❑→ 
→→  →  →❑→→ 

◆  →  ❖ 
❖→→❑  → 

→  →→→→  →→ 
  ◆  ▪    →  

❖→⬧→→✓→       
✓→→→→  →  ✓◆ 

⧫  ✓◆  →  ✓→→ 
◆  ◆→    ❑→⬧→  ✓◆ 

 

 .226، :4،1999القاهرة،ط،شرمحمدأحمدخل هللا،الفنالقصصيقيالقرلنالكريم،سيناللن (1)
، :1بيـرو ،ط،رالعمرمحمدراحاذق،أسلوبالقـرلنالكـريمبـينالهدايـةواإلعجـاز،دارالمـأمونللتـ (2)

224.
.111اآلية:من، وس سورة(3)
 ،)مرجعسابق(.225 :،أسلوبالقرلنالكريمبينالهدايةواإلعجاز،عمرمحمدراحاذق(4)
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✓→→→→→ → 
✓→→⧫  →✓→ 

  →⬧➢→→◆ ﴾(1). 
وجل -فيقولهو ة ونسرشأن-عز  الم-قص   معقومهالمرمنين:-عليهالس 
﴿ ✓→→  →→ 

→→➢⬧→  →▪ 
→→→→  →→ 

  ✓→  →→   
→→▪  →→→ 

✓→◼  ❑→◼  ⬧→ 
→  →→

→→→❑ 
✓→→✓→→   

→→❖﴾(2).
:وهيةةالقرلني القص أهم وأبرزأغراويمكنإجماهوفيما لي

اقــدأرســلهمهللاتعــالىبرســالةواحــدة،بيان -1 الر سلجميعــً مفادهــا"إخــال العبــادةهللأن 
ار"  .(3)الواحدالقه 

القرلنمــنعنــدهللا -2 ارقين،:تعــالىبيانأن  مــااشــتملعليــهمــنقصــذللســ   علــموأن 
هــــــــــــــومــــــــــــــاتريــــــــــــــدهاآليــــــــــــــةو،(4)رــــــــــــــه"-صــــــــــــــلىهللاعليــــــــــــــهوســــــــــــــل م-للر ســــــــــــــوه

 →  ✓❖ ▪→→→ ﴿:الكريمــــة
→✓→→  →→ 

→✓→    → 
→✓→  →   

✓→  ❖  →✓→ 
→❑﴾(5).

أطيلالعواقل.وتبشيرهر-صل ىهللاعليهوسل م-تا يتفرادالن  ي-3
وجــل -قدرةهللابيان-4 إوهــارالمعجــزا ألن يائــهوأصــصيائهمــنرــابالطمأنينــةفــي-عــز 

كون .والس 

 

 .34ـــــــــــــــــــــــــــــــــ32اآليا :،سورةهود(1)
.98اآلية:،سورة ونس(2)
،)مرجعسابق(.4 :،ةفيالقرلنالكريمالقص محمدسي دطنطاوي،(3)
 ،)المرجعنفسه(.5 :دطنطاوي،محمدسي (4)
.49مناآلية:،سورةهود(5)
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ادقة-5 ةالصــــ  وتوجيههــــانحــــوعقائــــدالــــد  ناإلســــالمي،المحافظــــةعلــــىالعواطــــ القويــــ 
الن اسعلىاإليمانبهاومبادئه، .وحي 

اسعلـــىها،د لالتـــيحـــاوهالقـــرلنخلـــقعواطـــ ضـــا بتعـــادعـــنالر ذائـــ-6 النـــ  وحـــي 
.تجن  ها

ال وعالبيان-7 سلواألن ياء.منواسترشدبدعوةالر للمناقلالط ي بةوالص 
رواإلفسادوبيانع-8 سلواألن ياء.واستك رعندعوةالر ل ضلمناقلالش 
.ون يلبداخلهاوغرسكلماهو ي ممعالجةالن فسالبشري ةرالت ربي ةوالت عليموالت هذ ل،-9

ــ قأن  اسـ ــ   تضـــمممـ ــ  ــ القصـ ةالقرلنيـ ــاتعـــد د تعريفاتةوإن  ــاحاينوتنو ،هـ ــدالبـ عـــتعنـ
ارسين ةح ي يــ ةوف،لهاوالد  او،ةواقعيــ هيقص  اخرافيــ  وإن مــاوســي بيــانيلت ليــف،ليســتجانبــً

ونقصـــان،أزيـــادةدونتحــد لعـــنتــاريخالبشـــروأحــواهاألمـــمالماضــيةنــاموسســـماوي،
وتوجيــهالعواطــ القويــ ة،تــهيوتقوعلــىالــد عوة-صل ىهللاعليهوسل م-تا يتالن  يغاياته

ادقةنحوالعقيدةاإلسالمي ةوتا يتها، يربهاعلىمنهاجاألن ياءوالمرسلين،الص  وبيــانوالس 
نياواآليوإصــال البشــري ةوهــدا تهاإلــىمــافيــهخيــر،بينعا بــةالمكــذ  إضــافةإلــىخــرة،الــد 

ةعلىالت نو عفيعرونصوصهاالتيبل تغايةالجماهفيأدائها وفــي،قدرةهذهالقص 
.إصارةمفرداتها

ةوبهــذاتضــع درأ ُــهوتجعلــأمــامإعجازهــاالــذي  نتهــي،القرلنيــةُمشــاهدهاالقصــ 
كــالمالبشــرلــيسيعتــرفويو و-هللاكــالمماــلشــهدرــأن  مــنألــوانلــونكمــاأن هــا-جــل عــز 

مــنإثبــا الوحدانيــــــ ةهللالــد  نيالهدايةفيالقرلنالمجيد؛فهيتنــدرجتحــتســياقال ــرو
وغــرسال ــي مالن  يلــةداخلــه،وتهذ به،هوصالحاإلنسـان،وهدايةووحدةالد  ن-وجــــل عز -

ةأ وتجمعهافينهايــةالمطــافغايــةواحــدة،وكلهذهاألغراووغيرها هــيال ايــةالعامــ 
راطالمست وهيالهدايةرمعنىالد  لةوال يامنالقرلنكله، يم.نواإلرشادإلىالص 
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 المبحث األّو  
 تعريف الحد  ومفهوم . 

 أواًل: تعريف الحد .
 الحد  في اللغة:  -1

ة) دث ث وردفـــيلســـانالعـــربمـــاد  الشـــ رمعنـــى(،حـــث د ل  داثـــًة،يء"حـــ  ُدوًثاوح  دُلحـــُ ي حـــ 
ثــ ُه، د  ،وأح  د  يأل وحــ  دلأل ؛و ُيقــاهوكــذل اســتحدثه،فهــوُمحــ  ُدل  ُدم وحــ  وأخــذنيمــنذلــ مــاقــ 

معق ُدم ، مإ   رالض  ُدل  ،لــميكــن،يءوالُحُدوُل:كــونشــ...كأن هاتباعح  د ل  ثــ ُههللُاف حــ  د  وأح 
أمرُ د ل  .(1)أيوقع"وح 

الحدلهو"ت ييرفيالحالةُيع  رعنهفيالمطــاب ماورد رديا أن  فيقاموسالس 
يكــون)فعــاًل(لحــدل(يمكــنأن او)،أو)يحــدل(بواسطةملفوظ)فعــل(فــيصــي ة)يفعــل(،

أوحادثــةعرضــي ةعنــدما يحــدلالت  ييــر...أو)عماًل(عندمايحدلالت  ييررفعلفاعل
،(2)"فاعلرفعل

ة)مم  ماد  م ت ضمأن  (ل وًياتنقسمإلىقسمين:حد اتقد 
دُ: القسم األوّ  اهل ح  اه،الجد د،يءوهوالش ،رضم الد  يءوهوالش ون يضهق ُدمرضم الد 

رمعمراعاةأ  القديم، ُدل  إذااقترنتر قدُيقاهح  اهإ   م.ضم الد 
رفتم:انيالقسم الثّ  د ل  اهرمعنىاألمرالذيوقعوحصل.ح  الد 

 :الحد  في االصطالح -2
رد ا الســ  الحــدلمــنأهــم تقنيــ  مــةبــينهــذهو،المتعــارفعليهــاُيعــد  ذلــ لمكانتــهالمتقد 

هُيعنــىبتصــوير؛وأســاسالفعــلفيهــا،ضروريا الكتارةولوازمهامنكماأن هالت قني ا ، ألنــ 
مصـــي ا "أثنـــاءعملهـــا، إذاأوفـــىب يـــانوقوعـــهوالمكـــانوالز مـــانو الش  قوحدتـــهإ   تتحقـــ 
تقني ةاك يًرارالفاعلوالفعل،امًكما تطل لمنالكاتلاهتموالس  لالذيقاممنأجله، ألن 

.(3)الحدلهيخالصةهذ نالعنصرين"

 

(،)مرحعسابق(.131، :لسانالعربابنمنظور،(1) د ل  ة)ح  ،ماد 
،م1،2003شــروالمعلومــا ،القــاهرة،طبيريــتللن دإمــام،ا ،ترجمــة:الســي ردي جيرالــدبــرنس،قــاموسالســ (2)

: 63. 
ةاآلداب،جامعـةال ـويرة،ةالقـرابين،رحـيماجسـتير،كليـ المجموعةالقصصـي ة،بناءالحدلفيلحر ابهياني(3)

.7، :م2015الجزائر،
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ردي ةهبارةعنسلسلةمتماسكةتمضعلمنطقاألسبابوالن تاو التيئا،هذهالت قني ةالس 
ــك  ــانمعي  ــــرديتشــ ــانوزمــ ــلهاتــــدريجي اضــــمنمكــ ــدةلهاوتسلســ وانفــــراجالعقــ ــينإلــــىفــــ   نــ

ة ثـــم اســـتمال عــنطريـــقطــر األســـبابوبيانهــا،القصصــي ةبواســـطةشمصــي ا القصـــ 
ةالتــي،الن تائا راميــ  كمايمكنوص هذهالت قني ةرأن ها"مجموعةمنالمواقــ واألوضــاعالد 

لمجموعةمناألحدال.(1)لالوقائعالت أسيسي ة"تشك  
رعــنالمطــاببواســطةفعــلفــييمكــنتعريفهــارأن هــا"وكــذل  ت ييــرفــيالحالــةُيع ــ 

.(2)صي ةيفعلأويحدل"
ةمــا"بأن و ،(3)ها"ا نتقاهمنحالةإلىحالةأخرىفيقصــ  وإذامــاأرادهــذاالحــدلأن 

ةماُيصبمعنصًرا  رديإلىت ييرأمرأوخلقحركة"فــ،مرثًراومتأثًرافيقص  ، بدأن 
يمكنحت ى؛(4)"يءأوإنتاجش ةيُأن  حدل.مصطلمطلقعلىكلأمريقعفيهذهالقص 

 ثانًيا: مفهوم الحد  في القصص القرآني.
ة، حركــة؛ألن يقومالقصذالقرلنيعلىأركانعد  ةفيــهإ   هــاتــرويعمليــ ةومــاالقصــ 

مــنأهــم هــذهاألركــانفــيوهذهالحركةهبارةعنحدل،ت ي ررطريقةما، وهذاالحدلُيعد 
ةسواءكانتطويلةأوقصيرةالقصذالقرلنيكله أوبينبــين،،"فهوموجودفيكلقص 

ز عــةالحلقــا أومعروضــةفــيغيــرهم،سواءكانتمنقصذاألن يــاءأو وســواءكانــتمو 
ردفحســلمعــروواحــد، ا،وســواءاعتمــد طريقــةالســ  ردوالحــوارمعــً ،أوعلــىطريقــةالســ 

ره، ةإ   علىفهوعنصرضروري تقومالقص  نإ   .(5)وجوده"و تتكو 
أســاسالفعــلالقصصــيوجــوهره"وإطــارهالموضــوعي،:والحــدلفــيهــذاالقصــذهــو

فعالتــيتتحــر  ةأوهوعالقةا ستقطابوالــد  مصــي ةأوشمصــي ا القصــ  ضــمن،ع رهــاالش 
الحدلسواءكانمعقوً أوخارًقا، ياقالز مانيوالمكاني؛ألن  إن مايشترطإطــاًراشروطالس 

 

،)مرجعالسابق(.8 :،ةالقرابينبناءالحدلفيالمجموعةالقصصي ،ةبهيانيالحر (1)
ــ  لمي،مجلــ علــي ــيسخفــاجي،أنســاقالحــدلفــيشــعرمهيــارالــد (2) ةربويــ ةللعلــومالت األساســي ةربيــ ةالت ةكلي

 .983، :م42،2019ة،جامعةرابل،العددواإلنساني 
 رجعنفسه(.م،)ال983 :علي يسخفاجي،(3)
رجعنفسه(.الم :نفسها،)علي يسخفاجي،(4)
 :،101ة،العدد:ربي ةالت ةاآلداب،جامعةر داد،كلي ةكلي ة،مجل ةالقرلني ةالقص رانحميدفرحان،جمالي (5)

339.
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ا داألرضــي ةوالفواعــلالتــينيأتــهأوصــاح ته رقــتلوقوعــه،ورفيــ  أوتقاطعــتمعــه،ويحــد 
دفيهمباشرةأورالت بعي ة .(1)العملالقصصي"علىنحوفن ي تجس 

ت رزفيهــا،اختبارهيأحدالذا ،القرلنالكريـمفيقصصهسردهاالتييواألحدال
ــادنهم، ــاهومعـ ــفا الر جـ ــو ةصـ ــواطنالقـ ــامـ ــيهم،"وتمت ـــربهـ ع فـ ــازعاإلحســـانوالضـــ  ومنـ

وءمنهم" .(2)والس 
ها هتمــامفــيالقصــذالقرلنــيإلــى األحــدالم تعــًداعــنوفــيا تجــاهذاتــهقــد تحــو 

مصـــي ا ، الحادثـــةمـــايمـــدمالفكـــرةأومـــن"عناصـــرفيأخـــذالقـــرلنمـــنهـــذهاألحـــدال،الش 
ئيســـ رغبـــة،أوخـــوفونفـــورأومـــنإجـــالهأورنبـــة؛ويملـــقالجـــوالن فســـيالمالئـــمة،الر 

رهفيجونفسيمالئم، .(3)فيالوجدان"ويترأأثره،ُ ايرا نفعاهويصو 
أحدالتأتيفيالمرتبةاألولىدائًما،أن هاأحدالهذاالقصذفيالن ظر تضمعند

مصــي ا التــي اأوتهاصــقم تثــم تــأتيمــنرعــدهاالش  منــاطالع ــرةوالعظــة؛" رســتهاثانيــً ألن 
وُمق ــليء،يهملــهمــنبــينُمحـــسنوُمســوتلقــ وفــيموقــ النــ اسمنــه،،إن ماهوفــيالحــدل

وخالههذهالت جاربوالمواق التيتلق اهاالنــ اسمــنهــذه،(4)وُمست يموُمنحرف"،وُمعرو
وهــوالــذيمــنأجلــه،وتنكشــ  تتجلــ ىوجــوهالع ــرةوالعظــة،يءاألحــدالبــينُمحســنوُمســ

جاءالقصذالقرلني.
ــافـــيهـــذاو ائرةومركزهـ ــامهـــومحـــورالـــد  ــذاالمقـ االقصـــذ،الحـــدلالقرلنـــيفـــيهـ ــ  أمـ

مصي ا  مصي ةأوالش  الــتمألرــهالفرالش  غــا كلهــاافهيمنتقومبتحري هذا"المركزغالبــً
اتــدورفــيمــنالمركــزإلــىالمحــي ، والــذي تتبــ عالقصــذالقرلنــييجــدأحداثـــهكلهـــاتقريبــً

عــــوةإلـــىهللا ةل يـــر،تعـــالىمحـــي الد  اللــــه،وإلـــىتحريـــرالعقيـــدةوتصـــفيتهامـــنالع وديـــ 
العــالمين؛ولــذل كـــانتدعـــوا األن يــاءهــي وتوجيههاإلىع ـــادةاإللـــهالواحــدالمالـــقرب 

ـــةفـــيالقصـــذالقرلنـــي، ــي ةال ال ـ مصـ يســـم ىالقصـــذراســـمصـــاحلالش  ــايأن  حيـــيسـ
ة وس ، ةمـوسى،الد عوةفيقاه:قص  ة ونس..وهكذا"قص  .(5)قـص 

 

،)مرجعسابق(.67 :،المطابالقرلنيسليمانعشراتي،(1)
،)مرجعسابق(.41 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(2)
 :،م1971الجزائر،وزيع،رسالةدكتوراه،ةللت ونسي ركةالت الش ةفيالقرلن،ةالقص هامينقرة،سيكولوجي الت (3)

349. 
 ،)مرجعسابق(.42:43 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(4)
 )المرجعنقسه(.،43 :،ع دالكريمالمطيل(5)
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أن هــاأحــدالتقــععلــىمســر أ  ــرســيلح القــار أحــدالالقصــذالقرلنــيعوعندتتب 
د اتعــارفعليــهالبشــروتعــو  بــل ترتــ لفهــيأحــدال" تقــعفــيفــراي،،وهوأوســعركايــرممــ 

هذهاألحدالعندمدارسةو،((1)"ةعليهاالجزاءالعدهمنالذيوضعالموازينالقس للحيا
ويأتيمترت ًباعلىومنهاماهومنترتيلالـــــقدر،رصنيعالبشر،"ما تصلمنهاأن تضم 

خيًرافميرً،ماصنعتأ ديالن اس شًرافشرً،اإن  .(2)"اوإن 
ُ ــــدر أأن هــــاأحــدالواقعيــ ةملمـــــوسةهاإًذافالمتأم لألحدالهذاالقصذركافـةجزئيات

د    فيزمــنمــناألزمنــة،،ُوج  د    ،(3)هــيرعيــدةكــلالبعــدعــنأيمبال ــةممقوتــة"وو"ُشه 
ومــاصــنعتهبرســلها،،إلــىالت أمــلفــيســلوأتلــ األمــمال ــابرةروتــدعوأن هــاأحــدالتــذك و

وع رةللمعت رين.،ودربةللعقوه،وفيذل إحياءللقلوب
الحــــدلفـــيالقصـــذالقرلنـــيهــــوركيـــزةمـــنركـــائزهــــذايســـتملذ امضـــىأن  ممـــ 

وبـــذل فـــاليمكـــنالـــذي يأتيـــهالباطـــلمـــنبـــين ديـــهو مـــنخلفـــه،،المعجـــزالقصـــذ
ره، تقومإ   ةالقرلني ةأن  علىوجودهللقص  نوتستمرإ   ةولنتتكو  مهماطالتهــذهالقصــ 

قــةأوقصــر ، ســواءاعتمــد أوم لقــةفــيمعــروواحــد،،مفتوحــةكانــتفــيحلقــا متفر 
ة ردفق علىهذهالقص  ردوالحوارمًعا.،الس  أواعتمد الس 

 ثالًثا: مفهوم الحد  في الّدرس البنيوي. 
ردي ةوفـــقفكــرةمعي نـــة، سالكتارـــا الســ  شـــأنهاشـــأنأي،فهـــي تــأتيمـــنفــرايتتأســ 

راســا األخــرى، أودراســةمــنالد  أوفالقــا   الحكــي،الــر اويعنــدمايمــوومعركــةالقــذ 
ةالمــام)  ــدأبتشــكيلمســارا  تهأوروا تــهمعتمــًدافــيذلــ علــىالمــاد  ولــيس(،الحــد قصــ 

ــم عنصــــر ــاأهــ ة؛ألن هــ ــاد  ــذهالمــ ــاقهــ ــارجنطــ تت لــــورخــ ــةأن  ةأوروايــ ــ  ــنبوســــعأيقصــ مــ
والتــيتــدورفهيتتما لفيمجموعةمناألفعاهوالوقائعالمرت  ــــــةترتي ــــًاســ  ي ا،عناصرها،

وايــةفهــيرماارــةحــوهموضــوععــام، عرعضــهاعناصــرهامــ؛ رتبــاطالعمــودالفقــريفــيالر 
مصي ا ،،ارعًض هالش  وايــةوهــيالموضــوعالــذيتــدور"ففيهاتنموالمواق وتتحو  حولــهالر 

ة نىهذهالماد  مصي ةأثنـــــاءعملها،وُتع  ب يــــــانبتصويرالش  إذاأوفــت  قوحــدتهاإ   و تتحقــ 

 

.40، :م2،1999األردن،ط،عمانشر،ة،دارالفرقانللن أحمدنوفل،سورة وس دراسةتحليلي (1)
)المرجعنفسه(.،41 :،نوفلأحمد(2)
 ،)مرجعسابق(.144 :،يفيقصذالقرلنالجانلالفن ،عمرمحمدراحاذق(3)
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مــنأجلــه، ـــهاوالمكــانوالز مــانوالســ  لالــذيقامــت  لمــنالكاتــل يفيــــــ ـةوقوعــــ كمــا تطلــ 
ةهيخالصةهذ نالعنصرين" هذهالماد  .(1)اهتماًماك يًرارالفاعلوالفعل؛ألن 

وائـــيأوالميـــاليبهـــذاالمفهـــوملـــيست ــدلالر  افالحـ ةحيـــاالكالحـــدلالـــواقعيفـــيمامـــً
ة انطلــ،اليوميــ  الكاتــلحــينيقــومركتارــةيقفــياألســاسمــنالواقــعالمعــوإن   ؛ذلــ ألن 
ةةحيـــااليمتـــارمـــنأحـــدالروا تـــه، ه نتقـــي"مـــا ـــراهمناســـًبالكتارـــةروا تـــه،اليوميـــ  كمـــاأنـــ 

وائيشيً الخــر،ويحذفويضي منممزونهالا قافي ،ومنخيالهمايجعلمنالحدلالر 
رعــعاألمــرالــذينشــأعنــهوهــورالمعــي صــورةط ــقاألصــل،واقــعال نجــدلــهفــي

اخلي، ردي ةالممتلفـــةكا ســـترجاعوالمونولـــوجالـــد  ا الســـ  ــ  والقفـــز،والمشهــــــــدالحـــواريالت قنيـ
.(2)والت لميذوالوص "

وائي)الت ميلــي(يعنــوهــذاالحــدلوفــقالمفهــوم عكــلالوقــائعبىالــواقعيوالمفهــومالر  تتبــ 
ةســردي ة)حكائي ة(فــيحــد التــي ــردي كمــا،ورصــدهاذاتهــاترارطهــاوتتارعهــاإلــىتكــوينمــاد 

أحــدأهــم  ةالتــي نشــأعــن"اضطرابـــــــهوتفاعلــــــهُيعــد  وهــذابتضــافرهالحــــــــكي،العناصــرالفن يــ 
.(3)وتقاطعهفيإطارعالئقيمتماس راألحدالاألخرى"وتمانيه

وائـــيالحـــدلال نيـــويوفـــقهـــذاالمفهـــومهبـــارةو ،عـــنتجســـيدالعمـــلالقصصـــيأوالر 
إشــكالي ةاألحــدالوالوقــائعفــيتالحمهــاوترارطهــاعضــوي اوتتارعهــاكمــاأن تجسيًداصوري ا،

ةتصــايرــهفــي"مســارزمــانيومكــاني،ســردي اع ــر نهايــةالمطــافتلــ الوقــائعفــيمانيــ 
صــي ترفعــلعوامــلوــاهرةمســتمرةعلــىذلــ ربــةإنســاني ةأورمزيــ ة،هيمآهلتجحد اة،

رديمكــنتعر،كمــا(4)لتحقيــقهــذهال ايــةالحد اــةأوتلــ "؛الن حوالفنــ ي يــ الحكايــةفــيالســ 
اســ  ي ا،مجموعةمن:رأن هاالقصصيوفًقاألهمي ةالحدل تصــلفــياألحدالالمرت بةترتيبــً

 

(1) دمشــق،،ابالعــربةالمعاصــرة،منشــورا اتحــادالكتــ ةالجزائريــ شــري أحمــدشــري ،تطــورال نيــةفــيالقصــ 
 .31، :م1998

،م2،2015ل نــان،ط،بيــرو شــر،ةللن ســةالعربيــ ط يــق،المرس والت ةظريــ ردفــيالن ا الســ منــة وســ ،تقنيــ ل(2)
: 37. 

ــ ل(3) ــيالسـ ــانيفـ ــ المكـ اب،الحبـ ــ  ــةعشـ ــي،منـ ــيالقرلنـ ــوعليياقالقصصـ ــةبـ ــتير،جامعـ ــيماجسـ ــر،،رحـ الجزائـ
.58، :م2007

)مرجعسابق(.،79 :،المطابالقرلني،سليمانعشراتي(4)
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ة"نهايـــةالمطـــافإلـــىتلـــ  تـــدورحـــوهالن تيجـــةالط يعيـــ  لهـــذهاألحـــدالالتـــييفتـــروأن 
.(1)موضوععام"

ةالفن يــ ة رديمــنأهــم عناصــرالقصــ  نالســ  تكــاث جميــععناصــرل؛ولم اكانهذاالمكو 
ةلمدمتــهوتجســيده،هــذه  نشــأســردمــامــنغيــرالممكــنفالقصــ  أحــدالندونأو تكــو ،أن 

ةووقائع راع،"ترجاحد  .(2)فيه"وترل لدواعيالت أزموالعقدةالص 
نظــًرالتعــــــد ؛ةمظاهرممتــــلفةقديأخذهذاالحدلعد فعليهو مصــي ا فــيالــن ذ  دالش 

ردي، هــذا"شمصــيعــنوقــد تنــو عويصــدرالســ   رجــعإلــىتبــا نرؤىةواحــدةفقــ ؛ولعــل 
ردي" الس  مصي ةوتصوراتهاالتي رتضيهامنجزالن ذ  .(3)الش 

الحـــدليـــكامـــدىاتفـــاق لحـــ ممـــامضـــى ينرالـــد رسال نيـــويعلـــىأن  رمـــنالمهتمـــ 
رد، رديو ال نيــويهــوأحــدمرتكــزا الســ  الســ  ســواءكــانهــذا،بــدمــنوجــودهداخــلالــن ذ 

ا حـــدًثاروائيـــ  ا،،الـــن ذ  ه يمكـــنرـــأيحـــاهمـــنأوحـــدًثاواقعيـــ  ومـــنهنـــايمكـــنالقـــوهرأنـــ 
ة، ةكانــتأوخياليــ  ةأوروايــةح ي يــ  نأيقصــ  تتكــو  طويلــةكانــتأوقصــيرة،األحــواهأن 

تموالـــذي ـــالـــر ئيسالـــذييحـــر أشمصـــي اتها،خـــارجنطـــاقهـــذاالحـــدل؛راعتبـــارهالعنصـــر
.لينلهالز مانوالمكانالمكم ،عرضهخالهالعنصريناآلخرين


 

 

.538، :م3،1997بيرو ،ط،قافةقداألدبيالحد ي،دارالا هاله،الن غنيميمحمد(1)
،)مرجعسابق(.59 :،ط يقةوالت ظري ردفيالن ا الس تقني  وس ،منةل(2)
ا،رحـــيماجســـتير،ةالمعاصـــرة،محمـــدعرعـــارةنموذجًـــيـــةالجزائريـــ اةفـــيالروردي رشـــيرمحمـــودي،ال نيـــةالســـ (3)

.3 :)د (،جامعةوهران،
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 المبحث الّثاني 
 أنواا الحد  القرآني،وخصالص ، وطرالق عرض . 

 
 أواًل: أنواا الحد  القرآني.

ةأنواع،ورد ا تتناسلوقدسي ةهذاالكتابألحدالفيقصذالقرلنالمجيدعلىعد 
جــاء علــىثالثــةأشــكاهممتلفــة،وفــقغلــلاألعــم ألااألحــدالتظهــرفــيهــذهوالمعجــز،

الن حواآلتي:
د -1 اسعلــى"مالهــاودرجــواعلــىرؤيــةصــنوفها"أحــدالمألوفــةتعــو  وهــيأحــدال،(1)النــ 

ةغيــرهم،أووقعتلشمصــي ا عد ــدةوممتلفــةمــنالر ســل النــ اسراعتبــارهمأفــراًدامــنعامــ 
وعمــنويمشــونفــياألســواق،يــأ لونويشــربونوينــامون والقصــذالقرلنــيغزيــربهــذاالنــ 

ال ةعلىاألحدال، واهدالد  :ماوردفياآليةالكريمةذل ومنالش 
﴿  →  →→ 

→→→  →→→ 
→  ✓→⧫  ❑→ 

⬧→◼  →→✓→  ✓ 
⬧→→→  ✓→✓→⧫ 

→→→❑→❖﴾(2).
اسألفــحــدلهــذاف د،هالنــ  هحــدلبــدأبرؤيــافــيعــالمرؤيــةعلــىواوتعــو  مالــه؛ألنــ 

هادة.وانتهىبتحققهذهال يل، ؤيافيعالمالش  الر 
ةوأحــداثها، وقــائعهــذهالقصــ  المبــالفالمفتعلــةأوفهــيليســتكاألحــدالوفيمــايمــذ 

الــذي نســجهاإلنســانويصــي هفيالقصذالفن يأوالت اريمي،رًايكاُيشاهدماهووفـــيها،
بــلوعــن ،يد ــذهلرــهرعيــًداعــنواقعــهالمعــالــذيقــرــألوانممتلفــةمــنصــنعخيالــه،

.أصوهاألشياءوطبائعها
ابــينالفضــيلةمألوفــةلــدىالن اس؛ألن هــاهــيأحــدالووقــائعبــل ــ  ل"صــراًعاح ي ي تماــ 

وم ريا الهوىفيإرادةمتحر والر ذ لة، فيمــايفسمفيهــاالمجــاهلإلنســانرة،وصو الحق 

 

بــوبكربلقا ــد،تلمســانالجزائــر،أردالقصصــيفــيالقــرلن،رحــيماجســتير،جامعــةمحمــدطــوه،أســلوبالســ (1)
 .16، :م1988

.4اآلية:،سورة وس (2)
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ميـــر، ذلــ ومـــا نتـــاعــنيأتيويدعمنأعمــاهيصــح هاشــعوربيقظــةالعقـــلومراقـــبةالض 
.(1)"عليهاتكليفـهىوبننسـان،بهااإلشر فهللاُلي ة ومنمسـ

دالن اسعلىمالها،،أحدالغيرمألوفة-2 مــنالمــوارقوالمعجــزا ؛ولم تعو  وبذل ُتعد 
ومــن،(2)وتجعلمنتصي همأحاد ًااوع ًرا"ألن ها"تمرقالن اموسوتجريعلىغيرسنن،

ال ةعلىذل حادثـةموسى واهـدالد  المعليــه-الش  همــعفرعــون،-الســ  التــيكانــتنقطــةتحــو 
اهم،منخالهسرائيل،إمسارحياةبنيفيهم ةم الــذيوضــعتهلظلــمفرعــونإيــ  ومــنالحد 

 ةوالســـــــــــــــــــــــــــ  هوقــــــــــــــــــــــــــــيادةالتــــــــــــــــــــــــــــيمنحـــــــــــــــــــــــــــتهمإي اهـــــــــــــــــــــــــــا،يخـــــــــــــــــــــــــــالهالحريـــــــــــــــــــــــــــ 
ـــالى  →✓→✓→ ﴿:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→→  ◆  ⬧ 
→→→  ⬧→✓→→ 
→→→  ◆→→  →  ➢⬧→ 

✓→→  →→  
→→⧫ → 
❖→⬧→▪  

→✓→→  →→  ❖ 
→→  ❖→→→→✓ 

  →⬧→◼
▪→⬧→❖﴾(3)،فهذاالحدلال ي يالمارقالذيلــم

،ثقــةالمــرمنينبــرب همفهــوُيقــو يفيقصذالقرلن،ُيشاهدكايًرامادالن اسرؤيةماله،ايعت
زها، التيتدهعلىصدقيطال ونهراآليا "ال ي نا ورهالقوم،فقديأتيالر سوهفيكذ  وُيعز 
إلىالحجاجفيطللاآليا والمعجزا ،قديصلاألمرأحياًناووصحةرسالته،دعوته،

داألمــور علــىالر ســوهمــاوصــلإليــهاألمــر،،فتتعقــ  ةإذاكــاننصــيبهمــنهموبويشــق  ماصــ 
لعليهرا ختيار،الت هد درالقتل، ماإللهالذيتفض  وعلىقومهرإرسالهإلــيهمفعندذل  تقد 
علــيهمنقمفينزهعلــيهمغضــبه،هادي اوبشيًرا، مــاقــد متأ ــد هممــنمكــرجــزاءًتــه،ويصــل 

.(4)وكيد"

 

(.سابقرجعم،)510: ،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي ،نقرةيهامالت (1)
 ،)مرجعسابق(.16 :،القرلنردالقصصيفيأسلوبالس ،محمدطوه(2)
.66ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ63اآليا :،سورةالشعراء(3)
،)مرجعسابق(.310 :،الفنالقصصيقيالقرلنالكريم،محمدأحمدخل هللا(4)



34 

ا لةلمتألفهالن فسالبشــري ة،ف ولــمتعهــدسيراألحدالوالوقائعفيهذهاألزمةبهذهالش 
تارعلىحــدلمــنأحــدالالقصــذالقرلنــيالمارقــة،ماله، وبهذاالن م المعجزُيسدهالس 

ات سمتراأللفةوبعدمال رارة.التيكانتتتويًجاألحدالعادي ةسبقتها،
ة،-3 لالقضــاءوالقــدرفــيالقصــ  وهــيأحــدالووقــائعملي ــةرــال ي مأحدالناجمةعنتدخ 

وحي ةفيجوهرها، رماتنتهيإليــهمــنهاأحدالتكش عنط يعةالعنايةاإللهي ةكماأن الر 
اوكأن هـــــا،المطلقوعدلههيمن"تدابيرهللاالمحكم،و،نتائاوخواتيم كانتت ــدوأحيانــً وإن 

ـــوًفا" ـــادي امألــــــــــــ ــيًراعـــــــــــ ال ،(1)تســـــــــــيرســـــــــ ـــد  واهــــــــــــــدالـــــــــــ ـــولهومـــــــــــنالش  ةعلـــــــــــىذلـــــــــــ قـــــــــــــــ
ـــعالى:  →✓→✓  ﴿تــــــــــــــــــــــ

→→  ✓◆  →→✓⧫ 
→  →  →✓→→◼ 

→→→→    →→ 
  →   

→⬧→✓ →  ⧫ 
→✓→  →→◼→  ❖ 

❖→→→➢⬧→   
→→→→  ▪  ◆✓→◼➢⬧→ 

◆→→→  ✓  ❑→◼ 
→⬧→  ◆  ◆✓→◼➢⬧→ 
❖→  →→→ 
→→  ❖→→→→→→→→ 

  ﴿→  ⬧→✓ 
◆✓→◼➢⬧→  ⬧→  ❖→✓→◼   

    →→→→ 
→→◼  ✓◆  →→→→ 

✓  ❑→→→→  ❑→
→✓  →→→⬧◆ ﴾(2)،ـــدال ـــذهاألحــــــ فهــ

ـــوسى ــدمـــ ةمولــ ــ  ـــكيقصــ الم-التــــيتحــــ ــ  ــهالســ ـــاإرادةهللا-عليــ ـــل ىفيهـــــ ـــل -تتجــــــ وجــــــ -عــــز 
د دعلــىالــت مل ذمــنأيطفــلذكــرُ ولــد،ئهوقضا وتحد يالقدرلفرعــونرغــمحرصــهالشــ 
يكونهال هعلى ديه،خوًفا  دالقدر"منأن  تقتحمرالوليدعلىفرعــونقلــلامرأتــهولكن 

فكــانلل يــلحســاب،رعــدمــااقتحمــترــهعليــهحصــنه، وكــانلفرعــونوشــيعتهحســاب؛إذ 
ه زيـــدالمـــرمنين؛ذلـــ أدنـــىشـــ ولـــيسفـــي،(3)لخـــر"يءوأرادههللالشـــيء،أرادوهلشـــ ــ  ألنـ

 

(.سابقرجعم،)352 :،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي ،هامينقرةالت (1)
.8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6اآليا ،سورةالقصذ(2)
)مرجعسابق(.،352 :،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي ،هامينقرةالت (3)
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الحين، هللا تولىبرعا تههبادهالص  إليهم"إيماًنارأن  وأن هسبحانهيحــوه دأثيمة،فالتمتد 
وجــل -وطاعةألوامره،(1)فالقلوبكمايشاءتنفيًذالمشي ته"فيصربينالمرءوقلبه، -عز 

فيعاله.
تــهلــم ــنُامــنموســىت ي ن  فرعــونرحولــهوقو  الم-خالههذهاألحدالأن  -عليــهالســ 

هركانمنشــوقتلرس  ــــــــهألوًفامنالولدان،هذاال المالذياحترزفرعونمنوجوده،وأن 
كمــا  ــي نفكــانهال ــهوهــالأمــنوا هعلــى ديــه،وفــيدارهوأمــامناوريــه،،علــىفراشـــــــه

كــذل هإرادتهوحكمتهمنتنفيذوعــيدهفيالــقومالظالــــمينمهــــماحــذروا،تسبحانهمااقتض
لالقضاءوالقدرفيهذهاألحدالكانخصي ا، تدخ  لت ي نأيًضاأن  ومــانــتاعــنهــذاالتــ دخ 

رعدوقوعهارفترةمنالز من. منأحداللم نكش إ  
الحدلفيالقصذالقرلنييقععلــىثالثــةصــورممتلفــةملذمم امضىيُ إلىأن 
هي:

خر.ةاعتادالن اسرؤيةمالهابينالحينواآلحدلمألوفتجريوقائعهعلىطريق-1
مــنالمعجــزا التــيلــميعتــحــدلغيــرمــألوف،-2 د  اسرؤيــةمالهــابــينالحــيناُيعــ  دالنــ 

والحين.
وجل -حدلناتاعنتدخ لقضاءهللا-3 وقدره.-عز 

ور الحدلفيالقصذالقرلنــيجــاءعلــىهــذهالصــ  المتنو عــةمنهنايمكنالقوه:إن 
ولُي ي نإعجــازهــذهالقــدرةوتصــريفهافــيالملــق،يء،خالقكلش-سبحانه-لُي ي نقدرةهللا

مبشرينومنذرين،ولُي ي نأيًضاأن  اواإ   وأن همعلىصــلةرــا جميعاألن ياءوالر سلماُرع 
وجل - .عالهفي-عز 

 ثانًيا: خصالص الحد  القرآني.
 :مايأتيلقرلنيخصائذالحدلامنأهم

ــننهللاالتـــــيأودعهـــــاهللاهـــــذاالكـــــونرعلمـــــأحـــــدالالقصـــــذالقرلنـــــيخضـــــوع-1 ه"لســـ
واوبذل فهيرعيدةكلالبعدعنالميــاهأوالمرافــةأواألســطورة،،(2)وحكمته" هدومــنالشــ 

ال ةعلىذل قولهتعالى  :الد 

 

رجعنفسه(.الم :نفسها،)هامينقرة،الت (1)
جامعـةجياللـياليـارس،الجزائـر،،همنفيالقصذالقرلني،أطروحـةدكتـوراةالز بنذهيبةلطرو ،إشكالي ا(2)

 .135، :م2017
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﴿→→  ⬧→→→ 
❖→→ 

→→→→  →✓ 
✓→  →✓→→◼  ⬧→→ 

    → 
→⬧→→  ❑ 

→✓→  ⬧→  → 
→  ✓⧫ 

→→  ◆→ ⧫→→◼ 
⧫→ ﴾(1).
ةوغيـــــرابكافـــــةمســـــميو،األحـــــدالفـــــيالقصـــــذالقرلنـــــيتمتـــــعجميـــــع-2 تهااإلعجازيـــــ 

ة "حتــ ىلــوكانــتهــذهمتحدثــهأجمــلالمالحــموأروعهــاالــذيلــاإلثــارةوالت شــويق،راإلعجازيــ 
راعوا حتكــاأر يرهــامــناألحــدال"األحدالُتساقمساقالم ر مجر دةمنكلصورالص 

واه،(2) اومنالش  :ل ةعلىذل قولهتعالىدالد 
﴿◆→→→→ 

◆→  ❖ 
❖→⬧→ 

⧫→  ❖→❑ 
→→→→  ◆→✓→ 

⧫    ✓→◼  ⧫ 
→→◼  ❑→◼  ✓ 

→→  ⬧→✓ 
→✓  ⬧→→ 

❖→❑→→  → 
❑→  →  ⧫✓→→ 

→→﴾(3).
أحـــدالالقصـــذالقرلنـــيعـــنكـــلمـــاهـــوجد ـــدمـــنمـــواداإلثـــارةوالت شـــويقاســـت ناء-3

أثير، ةأن هــاأحـــدالكمـــاوذلـــ رمــاأضـــافههللاعليهــامـــنليــا الحســـنوالجمــاه،والتــ  غنيـــ 
واهرإعجازهـــــــــاعـــــــــنكـــــــــلزخـــــــــرفوطـــــــــالء، ةعلـــــــــىذلـــــــــ قولـــــــــهومـــــــــنالشـــــــــ  الـــــــــ  دالد 

ــالى:  →✓→✓ ﴿تعـــــــــــــــــــــــ
→→  ✓◆  →→✓⧫ 
→  →  →✓→→◼ 

→→→→    →→ 

 

.5،6ا :اآلي،سورةالفرقان(1)
سابق(.،)مرجع75 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(2)
.101اآلية:،سورةالتوبة(3)



37 

  →   
→⬧→✓  →  ⧫ 

→✓→  →→◼→  ❖ 
→⬧➢→→→❖﴾(1)،انأمــــــرفــــــيهــــــذهاآليــــــةورد،

يه اوبشارت،ناونهي ع  اف ي-ف أ ل   ي ه -نألم موسى:أ ر ض  ت م  ن ي-و    ز  ت ح  وُهإ ل يــ   -و    ار اد  –إ نــ 
ُلوهُ اع  و ج  .م ن  ل ين  س  ال ُمر 

ةتــأبىكــل -4 ُيطلــقعليهــااســمالقصــذ؛األحــدالالت اريميــ  فــيالقصــذالقرلنــيأن 
و عــرولألحــدال؛وإن مــاهــي،ن هــافــيهــذا"الــن ظمالمعجــزليســتمجــر دســردلألخبــارأل

ةالتــيبنــت،(2)رعــيجد ــدلهــاكمــاتبعــيالحيــاةفــياألمــوا " ننالكونيــ  عليهــاكمعرفــةالســ 
ارقةحضــاراتها، والوقــوفعلــىاألســبابالتــيأد  إلــىانهيــارهــذهالحضــارا ،األمــمالســ 

ال ةعلىذل قوه واهدالد  هللاتعالىمم ًراعنحضارةعاد:ومنالش 
﴿    ⬧→  →✓→ →→ 

→⧫  →→    ⧫   
→    →→  ✓ 
✓→→→  →→→→   

→ ﴾(3).
فــياألحــدال ــُرى أحدالمتمي زةعنغيرهارطارعخا ،القصذالقرلنيأحدال-5

تقع،"التيتقععنأمااهح ي ي ة ذالقرلنيصورففيأحدالالقصواقعةأومفترضةأن 
ر راعبــينقــوىالميــروالشــ  اله،،(4)"مــنالصــ  واوالهــدىوالضــ  ةعلــىذلــ ومــنالشــ  الــ  هدالد 

قولهتعالى:
﴿→→⧫✓ ✓→→ 

❖→❑  →→ 
◆→→→→  ⧫ 

✓⧫  →⧫→→ 
→→→  →⬧→→ 

→→  →  →→ 
→⧫  →  →◼ 

→→  →▪⬧→     
→ ⬧→  →➢⬧→ 

  ◆→  ⚫→→  ◆✓→◼➢⬧→ 
 

.6اآلية:،سورةالقصذ(1)
سابق(.،)مرجع76 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(2)
.6،7،8اآلية:،سورةالفجر(3)
سابق(.،)مرجع77 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(4)
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→✓→    →→
→✓→⬧◆﴾(1).

وركــالحواروالجــدهالــذي نشــأعنهمــا ذل  وأخيــًراعقدتــه،"أزمــةالحــدلأوفيهاعد ــدالصــ 
فيــهالعقــدة"،أوتل العقدةعنموق تنفــرجفيــهاألزمــة،تتمم عهذهاألزمة ،(2)أوُتحــل 

وا ةعلـــــــــىذلـــــــــ قولـــــــــهتعـــــــــالى:ومـــــــــنالشـــــــــ  الـــــــــ   → → ﴿هدالد 
→→  →✓  ⧫→ 
➢⬧→→  ❑→ 
→→→  ❖  ⬧→    ❖ 
→→→    → 

⧫→ ﴾(3).
وقولهتعالى:

﴿  ❑→  ⚫→→    ✓→ 
→→→  →  → 
→✓⧫  →→→ 

     ⚫→→→ 
→⧫  ◆   

→→→⚫ →→⬧﴾(4).
امــا،فهــيعنصــرالــز منإلــىأحــدالالقصــذالقرلنــيعــدمالتفــا -6 تهــتمرط يعــةغالبــً

رةالجاحــدةلأللونيــة،  عليــهالمصــيروموقفهــامــنعقيــدةالت وحيــدالــذي توقــ األمــم"المتج ــ 
.(5)الجاحد ن"المحتومللقوم

ولذل فزمنعقابأيأم ةمــناألمــموهال هــافــيهــذاالــن ظمالمعجــز بقــىمجهــوً ،
ال ةعلىذل ق واهدالد  ولهتعالى:ومنالش 

﴿  →  ❖→  →→➢⬧→
→→→→→✓  ▪→ 

→→  →→→→  ✓ 
→✓ →→→◆﴾(6).

 

.137ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ136اآلية:،سورةاألعراف(1)
سابق(.،)مرجع77 :القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،،ع دالكريمالمطيل(2)
.36اآلية:،سورةالكه (3)
.1اآلية:،سورةالمجادلة(4)
 سابق(.)مرجع،135 :،منفيالقصذالقرلنيةالز إشكالي ،بنذهيبةلطرو ا(5)
.3اآلية:،عرافألسورةا(6)



39 

دعليــهتــأتياألحــدالفــيالقصــذالقرلنــيرصــفةمعجــزةأوخارقــةوم ــا -7 رةلمــاتعــو 
.الن اسوألفوه

وجـــل -ُتظهـــرقـــدرةهللافهـــي م-عـــز  علـــى"صـــدقتمـــامالوضـــو دلـــياًلواضـــًحالتقـــد 
ةعلــىذلــ ومــن،(1)أوالبشــرىللمــرمنين"ا نتقــاممــنالممــالفين،أوالن  ــو ة، الــ  واهدالد  الشــ 

الم-معجزةكالمهيسى تعالى:قاهفيالمهد،-عليهالس 
﴿  →  →❑→✓→◼   

→→→▪  →→→ 
→→→ 

→→→➔﴾(2)،وغيـــرهاكايرمنالمعجـــــزا والمــــوارق
رمعغيرهمناألن ياء.كلن ي،التــيانفردبها والتي تكادتتكر 

ــا-8 ــيلهاوأرعادهـ ذكرركامـــلتفاصـ ــُ ــمتـ ــي ا القصـــذالقرلنـــيلـ ــةرشمصـ ــدالالمتعل قـ األحـ
تحــدلفــيالــن فسأثــًرا، وتفــتمالعقــلوالقلــلعلــى"وإن ماذكر األحدالالتيمنشــأنهاأن 

وامن،(3)مواقعمائلةللع رةوالعظة" ال ةعلىذل قولهتعالى:الش  هدالد 
﴿  ❑→→  ◆→   ✓→ 

⬧→✓→◼  →✓ 
→→﴾(4).
ة،-9 ةالقرلنيــ  ولتكشــ عــنمــواطنالعظــةوالع ــرةفيهــااآليــا التــيتــأتيلتلمــيذالقصــ 

ة؛وإن ماهي"إضافا جاءبها ة،ليستمنأحدالالقص  أنهىالقصــ  وأوقــ القرلنرعدأن 
ةعلــىذلــ مــاوردمــن،(5)ســيراألحــدالعنــدال ايــةالتــيأجراهــافيهــا" الــ  واهدالد  ومــنالشــ 

ة وس  الم-ليا فينهايةقص  قاهتعالى:-عليهالس 
﴿   ⬧→→  → 

✓→  ⬧→ 
→→☺→→→❖﴾(6) ،ــىقولــــــــــــهتعــــــــــــالى  ﴿:إلــــــــــ

❑→→  ◆→    ✓→ 

 

.81 :،1،1988ة،طشر،جدةالسعودي ة،دارالمنارللن ةاإلسالمي مأمونفريزجرار،خصائذالقص (1)
.29ية:آلا،سورةمريم(2)
 سابق(.،)مرجع68 :القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،،ع دالكريمالمطيل(3)
.111اآلية:من،سورة وس (4)
،)مرجعسابق(.162 :،ع دالكريمالمطيل،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه(5)
.103ية:آلا،سورة وس (6)
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⬧→✓→◼  →✓
→→﴾(1).

الحدلالقرلنيحدلمتمي زرطبعــه، وبطريقــةدخولــهعلــىمم امضىيمكنالقوه:إن 
هشــةواإلثــارة،العقوهوالقلوب وعـةوالد  يــا الفــنالكالمــيلرمــا تســتطيعأروع،مـدخلالر 

ت لفأقلالقليلمنه؛لمالهمنليا الحسنوالجماهواإلجــالهالتــيأضــافهاهللاعليــه،أن 
ـــويق، ـــارةوالت شـــ وعــنكــلوبهــذافهــومســت نعــنكــلمــاهــوجد ــدأوقــديممــنمــواداإلثــــــ

وائيهذامــنناحيــة،زخـــــــــر ومــنناحيــةأخــرىهــوحــدلرعيــدفوطالءيحتاجهالحدلالر 
ُيطلــقعليــهاســمذلــ فهــو مــنرغمعلىالو لالبعدعنالمرافا واألساطير، يــأبىأن 

.القصذ
زعـــنغيــرهرطـــارعخــا ،فولــذل  حـــدالألفــيســـواهمــناجـــدُ و هــوحـــدلمتميــ 

مــانــذر؛ألنــ هأا فتراضــي ة،الح ي ي ةأو ضــ إلــىذلــ عــدمالتفاتــهإلــىعنصــرالــز منإ  
الحةمنهــاكــلاألمــم هتمرطبــائع وبالمصــيرالــذيوالمتج ــ رةالجاحــدةلعقيــدةالت وحيــد،،الصــ 

ةفــينهايــةالمطــاف، التــي،المعجــزا والمــواع والع ــرمــنغمعلــىالــرللــتإليــهكــلأمــ 
ُتحوالساقهاهذاالحدل، ملهالعقلوالقللمًعا.دلفيالن فوسأثًرا نفتتيمنشأنهاأن 


 . ثالًثا: طرالق عرض الحد  القرآني

وهــذاالمضــوعمضــعاألســلوبالقرلنــيفــيعــروأحداثــهلمقتضــىال ــروالــد  ني،ي
أساليلعروهذاالحدل:بيانوفيما ليترألثاًراواضحةفيطريقةهذاالعرو،

ةالواحدةفيمواضعممتلفةمنالقرلنالكريم،-1 وهولــونمــنألــوانتكرارأحدالالقص 
ااإلعجــازالقرلنــيالــذي ةكلهــاغالبــً ،(2)مــاهــوتكــرارلــبععحلقاتهــا"إن ،و"  تنــاوهالقصــ 

ةفــيأســلوبجد ــدتكراًرانس ًيامرتبًطارال روالد  ني، ،الذييمليإعادةتكرارهذهالقص 
يــاقالذيورد فيــــــــــــــــــــــه،ل وبذ وتهدفإلىهدفخــا "تمرجإخراًجاجد ًدا ناسلالس 

ةجد دةلمنسمعبهامنق لحت ىلكأن لم ذكرفيمكانلخر، العل ة"،(3)"ناأمامقص  ولعل 

 

.111ــ:ةاآلي،سورة وس (1)
 ،)مرجعسابق(.666 :،علومالقرلنوإعجازهعدنانمحمدزرزور،(2)
 (.سابقرجعم،)45 :،القرلنيفيقصذالجانلالفن ،عمرمحمدراحاذق(3)
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وحملــهفــيدعوتــه،-مصــل ىهللاعليــهوســل -الظ اهرةمنهذاالت كــرارهــيتا يــترســوههللا
يص رعلىإ ذاءقومه" .(1)علىأن 

ةفق ، هذاالت كرارليسمحدوًداعلىالقص  بلنجــدالقــرلنالكــريموالجد ررالذ  رأن 
واهـــدالـــد يميلإلىاستعمالهفيأسلوبهأيًضا، ال ةعلىذل قولـــهتعالــــى:ومنالش 

﴿◆→  ⚫→  ⬧→ 
⬧→→    ◆  ⚫→ ⬧→ 

→→⬧﴾(2).
  →→→﴿:الت كــرارفــيقولــهتعــالىمنــهو
→→→→⬧◆ ﴾(3).

ة،كــذل يميــلالقــرلنالكــريمإلــىتكــرار ةالواحــدةمــنالقصــ  ماــلتكــرارموقــ الجزئيــ 
الم-موســـى تـــهفرعـــونوطرعمـــ"-عليـــهالســـ  فـــيئيـــةالجزههـــذ فتكـــرر،(4)"يقـــةإثبـــا حج 

ةمنها: ةمعتكرارهذهالقص  مواضععد 
عراء،* واهـــــدالـماوردفــيســورةالشــ  ال ةعلــىذلــ قولـــــهتعــالى:ومــنالش   →﴿ــــد 

→→  →✓→  ◆ 
❑→  ⬧→→  →→◼ 

  ❑→⬧→  ✓◆ 
→→⬧→→  ✓❖→  →✓⧫ 

⬧→✓→   
◆⬧→→    →→ 

→✓⧫  → 
→✓→  → 

❖→→❑→ 
❖→⬧→→  →→

→→ →→⧫ ◼→→﴾(5).
رفي* واهـــدالـسورةاألعراف،ماتكر  ال ةعلىذل قولـــهتعالى:ومنالش  ــد 
﴿→  →→  ❖  ✓→ 

◆✓→◼➢⬧→  ◆  ❑ 
⬧→→  →→◼   
❑→⬧→  ✓◆  →→⬧→→ 

 

.رجعنفسه(م)ال،41 :،عمرمحمدراحاذق(1)
 .5،6:ا اآلي،نشرا  سورةا(2)
 .1اآلية:،سورةالكافرون(3)
،)مرجعسابق(.57 :،يفيقصذالقرلنعمرمحمدراحاذق،الجانلالفن (4)
.36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ33اآليا :،سورةالشعراء(5)
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✓❖→  ✓→✓⧫   
◆⬧→→    →→ 

→✓⧫  →  ✓⧫ 
  ❖→→❑→ 

❖→⬧→  →→
→→ →→⬧ ◼→→﴾(1).
واهـــدالـماوردفيسورةطه،* ال ةعلىذل قولـــهتعالى:ومنالش  ــد 
﴿ →  →→☺→

→⬧→→  ✓❖ 
✓⧫  ⬧→✓→ 

→→→   
﴿→→→→→→→ 

⬧→✓→  →→→ 
→→✓ →→✓→→ 

→✓→→  ❑→◼✓→   
→→→→  ❖→✓→   

→ →→→→ ﴾(2).
ــه، ــاوقفـــين ماتـ زبتسـ ــ  ــذاالت كـــرار تميـ هـ ــوه:إن  ةيمكـــنالقـ ــ  ــذهالجزئيـ ــامهـ وفـــيختـ

.وتآخفيحروفهوتجاوبفيكلماته،
ـــدوتســاندوات ســاقوتعــانقفــالوجــودأليخلملــةو اضــطرابو ثقــل "ولكــنتعاضـ

.(3)والكلما والكلما "بينالحروف،
ــةالتـــيعـــروالحـــدلفـــيي-2 ــىقـــدرالحاجـ تكفـــيألداءال ـــروالقصـــذالقرلنـــيعلـ

وهذاوجهمنوجوه"الت مييزبــينالعــرواألدبــيدونأيتجاوزللوقائعالت اريمي ة،،الد  ني
اريميالمحــع" ويســيرالقصــذالقرلنـــيفــيعــروأحداثــهعلــىالن حـــو،(4)والعــروالتــ 

:آلتيا
 : من ناحية البداية. أواًل 
لهــاأيمــنحــدلت* ةمــنأو  ةخلــقلدمكأحــدال"،مولــدرطلهــاعــروأحــدالالقصــ  قصــ 

المالتي  ي نفيهاهللا وجل -عليهالس  ،(5)"علمهونعمتهعلــىلدموبنيــهقدرتهوكماه-عز 
 

.111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ108اآليا :،سورةاألعراف(1)
.56،57اآليا :،سورةطه(2)
 ،)مرجعسابق(.45 :،يفيقصذالقرلنالجانلالفن ق،عمرمحمدراحاذ(3)
 (.سابقرجعم)،667 :،محمدزرزور،علومالقرلنوإعجازهعدنان(4)
(.سابقرجعم)،162 :،يفيالقرلنصويرالفن الت دقطل،سي (5)
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ــن ــ ومـــــــ ــىذلـــــــ ال ةعلـــــــ ـــد  ـــدالـــــــــ واهـــــــــ ـــهتعـــــــــالى:الش    → ﴿قولـــــــــ
→⧫  →→→→ 

→→  →→  ⬧→ 
❖→  ❖→→  → 

→→✓→→  → 
→→  ❖  →⧫  →→→ 

→  ❖→❑→→   
❑→→  →→→ 
✓→→  ◆→→→✓      

→✓→  ⬧→→→→ 
◆→  ❖

→→→→⬧→❖﴾(1).
ةمــنوســطهاأيمــنأحــدال* ةداودعــروأحــدالالقصــ  -متــأخرةنســ ًياكأحــدالقصــ 

الم ا-عليــهالســ  بابرحــدلصــراعهلجــالو وجيشــهالمــدج  التــيبــدأ وهــوفــيمقت ــلالشــ 
ال والد روع، واهـــدورالس  ال ةعلىذل قولهتعالى:منالش  الـــد 

﴿→→⬧→  ◆→ 
  →→   

→→  →→▪   
→  →→→ 

◼→→→  →▪﴾(2).
ةمــنلخرهــا،* ة"نــو وهــودعــروأحــدالالقصــ  رةجــًداكأحــدالقصــ  أيمــنحلقــةمتــأخ 

عنــدحلقــةالر ســالة، وهــيالحلقــةالوحيــدةوشــعيلوكايــرونغيــرهم ُتعــروقصصــهمإ  
واهـــــد،(3)كامنــةفيهــا"والع ــرةألن هاأهــم حلقــةمنهــا،؛التيُتعرومنحياتهم ال ةمــنالش  الـــــد 

علىذل قولهتعالى:
﴿❑→→  →→✓⧫  → 

  →✓→  →→ 
✓→→→  ❑→→✓◼ 

    →→  ✓❖→  → 
⬧→✓→◼  →  → 
✓→→✓→→◼  ❑→◼  ✓→ 

→→◼    →  →→ 
❖ →✓→  → 

 

 .73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ70اآليا :،سورة (1)
 .249اآلية:،منسورةالبقرة(2)
،)مرجعسابق(.165 :،يفيالقرلنصويرالفن الت ،دقطلسي (3)
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⬧→→    → 
→→→❖﴾(1).

 اإلطناب واإلي از. جهةثانًيا: من 
ةموســى* قصــ  الم-ُتعــد  وقــد،الكــريمقصــذالقــرلنفــيمــنالقصــذالط ويلــة-عليــهالســ 

ةُعرضــتهـــذه بـــلق ـــلمولـــدهإلـــىوقوفـــهرجميـــعحوادثهـــاوتفصـــيالتهامنـــذمولـــده،"القصـــ 
ســة، ة،(2)ُكتــلعلــيهمالت يــهأربعــينســنة"رــأنرقومــهأمــاماألروالمقد  هــذهالقصــ  وبمــاأن 

قصذالقرلنتكراًرا فــيكــلحلقــةبــروزغــرود نــيفــيهــذاالتكــرار لح ،لحلقاتهاأشد 
امية.صلةمباشرةرأهدافالقرلنولهخا رالحلقةالتيوردفيها،منحلقاتها والس 

ةنـو * الم-قص  طـــةفــيتفـــصيلها،و-عليهالس  ولهــذاهيمنالقـــصذالمتوس  ر  منهــاُذ ــ 
فينة"تفصيال رسالتهودعوتــهلقومــهواســتكبارهمعنهــا، ،وحلقــةالط وفــان،وحلقــةصــنعالســ 

يجيبهوعدماستجابتهلهوغرقابنه، ولوكانابنهألن ه،ألن هليسمنأهله؛ودعائههللاأن 
.(3)عملغيرصالم"

ةهودوصالموشعيل* الم-قص  مــنرغمعلــىالــفهيمنالقصــذالقصــيرة-عليهمالس 
ســـالةوالحـــوارمـــعقـــومهم،فتتضـــم نالر "تعـــروعنـــدحلقـــةالر ســـالةوحـــدها،وهـــي،تكرارهـــا

ثم إهال همجميًعا"وتكذ لهر ءالقوم،
(4).

ةزكريــا* ةفــيالق صــرو،قصــ  ذكرعنــدمولــد"،فهــيهــيمــنالقصــذالمتنانيــ  ،يحــيتــُ
هنــاأقصــذُيشــاروعندكفالتهلمريمفق ، اإليهــاو  ــُذكركمــاأن  وصــًفاخاطفــً عنهــاإ  

ةألصحابها، إدريــسواليســعوذيالكفــل،مالقصــ  ســماؤهمفــيأوطائفــةأخــرى تـُـذكرإ  
األن ياء" .(5)صدداستعراوسجل 

قــةكقصــذأصــحاباألخــدود،* "فهــيوابنــيلدم،،وأهــلالكهــ القصــذاألخــرىالمتفر 
.(6)والذي تفقمعال روالد  نيمنها"فالعظة،قصذتعروأحداثهارالقدرالذي  ل  

 

.58،59اآليا :،سورة،األعراف(1)
(.سابق،)مرجع165 :،يفيالقرلنصويرالفن دقطل،الت سي (2)
 ،)مرجعسابق(.166 :،يفيالقرلنصويرالفن الت دقطل،سي (3)
 رجعنفسه(.م،)ال167 :دقطل،سي (4)
نفسه(.رجعالم :نفسها،)دقطل،سي (5)
 (.نفسهرجعالم،)168 :دقطل،سي (6)
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ياقالعــام-3 ة،مزجالت وجيهــا الد  نيــةرالســ  الــذي تتبــ عالقصــذالقرلنــييجــدهــذهوللقصــ 
ة"تعقيًبا ناسلالع رةفيهاالت وجيها فيثناياه، وماُ ذكرمن،كمايجدفينهايةكلقص 
ـــانا،(1)الت وجيهــا فــيثنايــاه" ـــاءعلــىلســ ال ةعلــىذلــ مــاجـــ ـــد  ـــدالــ واهــ لهدهــدفــيمــنالش 

ةسليمان الم-قص  هتعالـــــى:وقــي-عليهالس 
﴿    ❑→  ⬧→✓ 

✓→→✓→  →→ 
→❖  ▪➢    ➢⬧→◼ 
→→◼    ﴿→❑→ 

✓→  ◆❑→→→ 
→✓→  ❖  ◆   
❖→→⧫   

❖→→→✓→ 
✓→✓◼  ✓→❑  ❖→◼ 

→→  ✓   
◆❑→→✓→     
❑→→→    ❑ 

⬧→→  ▪   
→  ✓⧫ 

→✓→  ◆→→→   
◆→→→✓→       

→    →  ⧫ 
→⬧➢ →→﴾(2)،ــذا فكـــــلهـــ

؛ليعت ربــذل كــلمعت ــر، بهــداهالنــ اسوليهتــد القوهجاءعلىلسانالهدهدفيثناياالقذ 
.فيمايقوه

عرواألحدالفي أســاليلممتلفــةوطرائــقاالقصذالقرلنيلهمم اس ق ت ضمأن 
دة، وكلأسلوبمنهذهاألساليليمتلــ فــيطريقــةعرضــهعــنغيــرهمــناألســاليلمتعد 
ةالواحدةأ اــرمــنمــر ة؛ولهــذاعلــ ةوــاهرةهــياألخرى، فالت كرارمااًليعروأحدالالقص 

أحــداثهافــيهــذاأخــرىلــمُتكــرربينمــاهنــاأقصــذ-صــل ىهللاعليــهوســل م-تا يــتالن  ــي
ا،؛القصــذ ةوــاهرةأيضــً إلخبــارالن  ــيهــيأن ووهــذالعلــ  ي ق ت  ةســ  صــل ىهللا-هــذهالقصــ 

لــ م مــاكــانيجهلــهرــأمريجهلــه،-عليهوسل م الن  ــيع  كــذل لهــذاالت كــرار،فــالداعٍ،وبمــاأن 
حلقــةمــنهــذهالحلقــا وكــلتعــروأحــدالالقصــذالقرلنــيعلــىهي ــةحلقــا ممتلفــة،

 

.668 :سابق(،رجعم،)علومالقرلنوإعجازهعدنانمحمدزرزور،(1)
.26ـــــــــــــــــــــــــــــــــ23اآليا :،ملسورةالن (2)
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مــنناحيــةســواءناحيةبــدا تها،وذل منتمتل فيطريقةعرضهاعنالحلقا األخرى،
هـــذهاألحــدالُتعـــرووفــيثناياهـــاالعد ــدمـــنالت وجيهـــا ،اإليجـــاز،وأاإلطنــاب كمــاأن 

ةمــنقصصــه،إضافة والتــيتناســلالع ــرةوالعظــةإلىالت عقيبا التيتأتيعقلكــلقصــ 
فيها.
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ــندراســـيُ ــتملذمـ ــ قةسـ ــاسـ ــاطمـ ــنالن قـ ــةمـ ــنمجموعـ ــاومـ ــن:أهم هـ ــدلركـ الحـ أن 
واةالتــييقــومعليهــاموضــوعهــذاالقصــذ،أساســيمــنأركــانالقصــذالقرلنــي، فهــوالنــ 

و ياقالز مانيوالمكانيلكــل  مصي ا ضمنالس  ذل منخالهالعالقا التيي يمهامعالش 
ة، مصــي ا ،وقــد نصــرفقصــ  ةنحــازإلــىمــايمــدمالفكــرةالرئيســفياهتمــامالحــدلعــنالش 

مصــي ا ، ماألحدالعــنالش  القصذالقرلنييقد  ة؛ألن  منــاطالع ــرةوالعظــةللقص  كمــاأن 
هــذاالحــدليقــععلــىمســر وفيموق الن اسمنهوتلقيهملــه،يكونفيالحدل، وبمــاأن 

دعليــهالبشــر بــل ترتــ لعليــهحســابفــياآلخــرةفهــو يقــعفــيفــراي،أ  روأوسعمم اتعو 
خيـــًرافميـــرً شـــًرافشـــرً،اإن  رديفـــيقصـــذ،اوإن  ةأنـــواعلهـــذاالعنصـــرالســـ  وقـــدورد عـــد 

الحدلالمألوفالذيدرجالن اسعلىرؤيةماله؛ألن هحدليقعلشمصي ا :أهم هاالقرلن
ة اس،ممتلفــةكاألن يــاءوالر ســلوغيــرهممــنعامــ  دالنــ  والحــدلغيــرالمــألوفالــذيلــم تعــو 

اموسوتتجـــاوزه، ــيتمـــرقالنـــ  همـــنالمـــوارقوالمعجـــزا التـ ــ  اسعلـــىرؤيـــةمالـــه؛ألنـ ــ  النـ
والحدلالن اجمعنتدخ لقضاءهللاوقدره.

ــتطيع ــي تسـ ــنالقصصـ ــا الفـ أروعليـ ىأن  ــ  ــا حتـ ــارعخـ ــدلرطـ ــذاالحـ زهـ ــ  ويتميـ
وذلــ لحســنهوجمالــهولبعــدهعــنكــلمــايحتــاجإليــهالحــدلأقــلالقليــلمنــه؛ىالوصوهإلــ

ه  لتفــتهــورعيــدكــلالبعــدعــنالحــدلالمرافــيأوا فتراضــي،فذل بــو،الفنــ ي حتــ ىأنــ 
ارقــدرمــا هــتمرحيــاةوط يعــةاألمــمالمتك ــ رةو هــذاالجاحــدةلأللونيــة،للــز منأحيانــً كمــاأن 

وإن ماُذ ــرمنــهمــامــنشــأن تفاصيلهفيهذاالقصذالمعجز،الحدللمُ ذكرركامل هأن 
يحدلفيالن فسأثاًرامائلــةللعظــةوالع ــرةبواســطةطرائــقعرضــهالتــيخضــعتلمقتضــى

رهتكــراًرانســ ًيافــيمواضــعممتلفــةمــنال روالد  ني، ةالقرلنيــ ةتكــر  الذيجعــلمــنالقصــ 
ذكرفيأيوبهدفجد دلم ُ،وإخراججد د،لوبجد درأسالتيتأتيفيكلمر ةحلقاتها،

ياقالــمكــانلخــر، كمــاُيعــروهــذاالحــدلعلــىقــدرورد فيــه،ذيوبطريقــةتناســلالســ 
ــد  ني ةالتــيوردفيهــا،مــنناحيــ الحاجــةالتــيتكفــيال ــروال ةمــنناحيــ أوةبدايــةالقصــ 

اإلطنابواإليجاز.
االحـــ ردي ة،أمـــ  سعليهـــاالكتارـــا الســـ  وتنســـامـــندلال نيـــويفهـــوالقاعـــدةالتـــيتتأســـ 

هرماارـــةالعمـــودالفقـــريالـــذيتـــدورحولـــهالوقـــائع، وذلـــ مـــنخـــالهخاللـــهخيوطهـــا؛ نـــ 
مصـــي ا ، فتصــايرـــهفــينهايـــةاألمــرتلـــ العالقــةالتــيي يمهـــامــعالمكـــانوالز مــانوالش 

رفعــلعوامــلوــاهرةرشــكلفنــ يلتحقيــقغايــةمــا،الوقائعالتيتما لتجربةإنس اني ةصي ت 
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موعليهفهذاالحدل  نشــأةالفن ي ة،نةللقص نأهم العناصرالمكو ُيعد  ومــنغيــرالممكــنأن 
راع،سردما ةالصــ  احــد  ه ــرج  ندونهــذاالعنصــر؛ألنــ  .ويرلــ لدواعــيالتــ أزمفيــه،أو تكــو 







 
 الفصل الث اني 

ة القرآني ة   المكان في القص 
 

 المبحث األو  : تعريف المكان ومفهوم 
 :تعري المكانأوً 

 المكانفيالل ة
 المكانفيا صطال 

ةالقرلني :مفهومالمكانفياثانيً  ةالقص 
 رسال نيويا:مفهومالمكانفيالد ثالاً
 

 وخصالص ، وطرالق عرض المبحث الث اني: أنواا المكان القرآني، 
ةالقرلني أوً   ة:أنواعالمكانفيالقص 
 :خصائذالمكانالقرلنياثانيً
 .:طرائقعروالمكانالقرلنياثالاً
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 المبحث األّو  
 تعريف المكان ومفهوم . 

 أواًل: تعريف المكان.
 المكان في اللغة:  -1

ردالمتعـــارف ا الســ  المكــانأحـــدتقنيــ  زالــذي ــرطراألحـــدال،وهــوعليهــا،ُيعــد  الحيـــ 
مصي ا ، رديومعرفــةوالمسر الذيتتحر أفيهالش  نالســ  وق لالولوجفيدراسةهذاالمكو 

ة، ةالقرلنيـــ  اعنـــدحـــيايحـــاوهالبدورهفـــيالقصـــ  الوقـــوفعلـــىمفهـــومهـــذاالمصـــطلمل ويـــً
العربي ة.أللفاظمعاجماابأصح

اوردفــيكتــابالعــين أصــلتقــد رفــي"(،مكــن)لمصــطلمالمكــانالل ــويذرلجــأن 
ل:م ف عل،ألن  ُهفــيالت صـــري مجـــرهأن غيرهموضعللك ي ُنونة،الف ع  و  ر  اـُـرأ جــ  الف عـــاه،ىلمـ اك 

نالــه،فقــالوا:مكنــ  ن وليـــسرأعجــلمــن،وقـــدتمكــ  ك  ك ين،ت م ســ  مــنالم ســ  ليلعـــلىأن  والـــد 
كذاوكذاإ  العربم ف عل:أن المكـان .(1)صل"رالن  تقوه:هومن يم كان 

دونرــاقيأيالمكــانتركيزالمليلفيالقوهعلــىمعنــى)الموضــع(وبذل كانجل 
.المعاني

يءفــيالشــ يء(فقــاه:" مــنالشــ كمــنة)فيجمهرةالل ــة بــندريــدتحــتمــاد وردو
يكُمُن م ن  ك  ُكموًناإذاتوارىفيه.و 

،يءوالش  مــنفيــه،يءاستتررشيءوكلشيالك مينفيالحرب،ومنهُسم كام نأل فقــدك 
لطانأيمنزلـــة،لفـــالنم كانـــةألعنـــدالســـ ووالجمـــعأمكنـــة،والمكـــانمكـــاناإلنســـانوغيـــره،

.(2)لطان"عندالس ورجلمكينمنقومُمكناء
اأبــومنصــور رــأيد لــةجد ــدةلمصــطلم)أمــ  (فــيتهــذ لالمكــاناألزهــريفلــميــأ  

رالل ــة، ةضــمنالجــــــذروإن مــاكــر  مــاذكــــــرهالفراهــــــيديفــيالمفهــــــومالل ــــــويلهــــــذهالمـــاد 
ة) :رقولـــــه(مكنالل ويلمـــاد 

ك ن ةألو أ ما  ُن" ُعأ م  م  ُعوالج  ض  .(3)"والم ك اُن:الم و 


 

.387 :ه،5،1405/،ج1إ ران،طر،شالمليلبنأحمدالفراهيدي،كتابالعين،دارالهجرةللن (1)
ه،3،1343/،ج1شر،بلـدةحيـدرلرادالـدكن،طأبوركرالحسنبندريد،جمهرةالل ة،دائرةالمعارفللن (2)

: 171. 
 .294، :10/القاهرة،ج،رجمةألي والت ةللت ارالمصري أبومنصورمحمداألزهري،تهذ لالل ة،الد (3)
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اابـــنمنظـــور نث تحـــتالجـــذر))المكـــان(فقـــدذكـــرأمـــ  اوهـــوأ (مثكـــث رمعنى"الموضـــع،يضـــً
ل ٍة، ك ن ةكق ذ اٍهوأ ق ذ  "والجمعأ م  ع  م  ُعالج  م  .(1)وأ ما  ُنج 

اأحمـــدممتـــارعمـــرفيقـــوهفـــيمعجـــمالل ـــة "الم كـــانأمـــ  ةالمعاصـــرة:إن  مفـــردالعربيـــ 
ك نة" ها:لهالعد دمنالمعانيالممتلفةأهم وقدذكر،(2)والجمعأما  ُنوأم 

 :كقول م كانا جتماعالقاعةالُك رى.الموضع"-1
 →▪→كقولــهتعــالى:﴿رف:وهــوالبعــدالمكــانيصــي ةالظــ -2

✓→ ❖ → ◆→→.﴾ 
يالد -:كقول هورفيعالم كانالمنزل ة-3 افــ  موقــً امر  :ومنــهقولــهتعــالىولــة،يحتــلم كانــً
﴿ →→→✓→⧫  →→→ 

→→→◼﴾، وهــومــنةرمكــان:مهــمجــًدا.وهــذاالموضــوعمــناألهميــ
جاعةرمكان:فيمنتهىالش  جاعة.الش 

ده:-4 امكـــــانلخــــــرصـــــي ةال ـــــ   ◆﴿كقولـــــهتعــــــالى:،كقولــــــ وضـــــعفالنــــــً
⧫  ❑→✓→→

⧫✓ →→◆ ⧫✓﴾"(3)،اأشــــــــــــــــــاركمــــــــــــــــــ
اُن:ائاًل:قــالمحــي القـامـــوسللمكــانفــي نالفيــروزلرــاديمــةالل ــويمجــدالــد لعال ا "الم كــ 

ُعوالجمع ض  ك ن ةأل،الم و  ـو أ ما  ُن،أ م  م ك ن ُتهمنالش  ك ن ُتهمنـه،،يءو  "وأ م  ك ن  ت م  و اس  .(4)ف ت م ك ن 
أصــحابوخالصــةالقــوهفــي ةعلــىاخــتالفاأللفــاظمعــاجمهــذهالمســألة:إن  العربيــ 

مشاربهموتنو عمصادرهمانقسمواإلىفرقتين:
ووضــعته(،الموضــآواحــًدافقــ لمصــطلمالمكــانوهــو)ىذكــر معنــالتــي:الفرقــة األولــ 

ة) المعانياألخرى.ر يةوأهملت(،مثكثنث تحتماد 
فذكرتــهوبشــكلأوســع،تناولتمفهــومهــذاالمصــطلممــنزاويــةأخــرى،التي:الفرقة الّثانّية
ة) نث تحـــتمــاد  وتـــارةأخـــرى(،حاطـــةالاوتـــارةرمعنـــى)(،االســتتارة(فتـــارةذكـــرتهرمعنـــى)كثمــث

.والبد  بمعن  االستبدا ،واألهمي ة،المرموقةفيعةر  المنزلة الرمعنى)

 

(،)517 :،5/ج،منظور،لسانالعربابن(1) ة)م ك ن   سابق(.رجعم،ماد 
.1975، :م2008معجمالل ةالعربي ةالمعاصرة،دارعالالكتلللن شر،أحمدممتارعمر،(2)
(،)الأحمدممتارعمر،(3) ة)م ك ن   (.نفسهرجعم :نفسها،ماد 
،مرسســةالر ســالةللط باعــةوالن شــر،بيرو _ل نــان،تحقيــقمكتــلالمحــي القــاموس، نالفيــروزلراديمجــدالــد  (4)

سةالر سالةط/ .1235، :8،2005الت رالفيمرس  ةم ك ن   ،ماد 
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:المكان في االصطالح -2
دوجــد هــذهاللفظــةصــدىتعد د ا صطالحا المتعل قةرمفهومالمكان، وبهذاالت عد 

والمجا  المعرفي ة.متنوًعافيممتل المياد نالعلمي ة،
وفيُيطلــقعلــى"أهــلالكمــاهوالــت مكنوالن هايــة،فالمكــانوعلىهذا وفــقالت صــورالصــ 

نلـــهالمكـــانفـــإذاأ مـــل هقـــدع ـــرال،الع ـــدفـــيمعا نتـــهتمكـــ  مقامـــا واألحـــواهفيكـــونألنـــ 
.(1)"صاحلمكان

ــصًيا، ــًدافلســ ــانرعــ ــانيونالمكــ ــىاليونــ ــدأعطــ ــانيفقــ راليونــ ــو  ــىالت صــ ــالن ظرإلــ د وبــ ــ  وُيعــ
همنصر  ره هحاوًياوقاباًلللش"أفالطونأو  .(2)"يءاستعماً اصطالحًيا؛إذ عد 

هذاالمصطلم"ثاليخ ورةوالمكانأم اأرسطوفقدعد  مسةأشياءوهي:العنصروالص 
.(3)والز مان"والحركة

.(4)أم ااقليدسفقدأعطىللمكانثالثةأرعادهي:"الط وهوالعرووالعمق"
فقــدكــانمحــ أنظــارفالســفةالعــربوكماش لهذاالمصــطلمكبــارفالســفةاليونــان،

ثالثةاتجاها ممتلفةهي:همفيهإلىؤولهذافقدذه تلراوانش الهمأيًضا،
المكــانما لــهالكنــديوالفــارابيوغيرهمــا،ي:االت اه األّو  "ســطمالجســموذهــلإلــىأن 

.(5)الحاوي"
المكانقدوما لهالر ازي،ي:االت اه الّثاني وقــدميــ زنــوعين"رعــد متنــاه،ذهلإلىأن 

:مناألما ن
لهما:الكليأوالمطلق، .و  وجدفيهمتمك نوهذايساويالمالء،أو 
نثانيهما:المكانالجزئي،و رهبــدونمــتمك  لكنــه نتهــيبنهايــة،وهذامــا يمكــنتصــو 

عفيالجها "بلهوالجسم، .(6)موس 


 

 .197 :،م1،1993ط،ل نان،ة،مكتبةناشرونوفي خزام،معجمالمصطلحا الص وأبوفرادأب(1)
،11دة،المجلــ ةاألساســي ربيــ ةالت ةأرحــالكليــ لمقاربــةلــه،مجلــ غيــداءأحمــدســعدون،المكــانوالمصــطلحا ا(2)

 .246 :،م2،2011العدد
 (.نفسهرجعالمنفسها،) :غيداءأحمدسعدون،(3)
 (.نفسهرجعالم،)247 :غيداءأحمدسعدون،(4)
 (.نفسهرجعالم :نفسها،)غيداءأحمدسعدون،(5)
 ،)المرجعنفسه(.247، :غيداءأحمدسعدون،(6)
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ارقينرقوله:وقدخال فيهالمذه ينما لهابنالهيام،يو:االت اه الّثالث الس 
المكــــان ـــ "هــــوالن هايــــا المحيطــــةرالجســــمالط  يعــــي،إن  ـــياًليحيــــ همتمــــ ـــد  كمــــاعـــــــ

.(1)واحدة"تـــكونأرعـــادهوأرعـــادالجسمرالجسم،
فــواإلوكــذل الحــاهرــالن ظرللحكمــاءا رالبعــد"المجــر دالموجــود،المكــانشــراقيينفقــدعر 

وينط ــقالبعــدالحــالي نفذفيهالجسم،وأ ا منالمجر دا ،ني ا ،وهوألط منالجسما
.أعماقهوأقطارهفيهعلىذل البعدفي

امنقســًمافــيجميــعا تجاهــا مســاوًياللبعــدالــذيفــيعلــىهــذايكــونالمكــانرعــدًو
.(2)الجسم"

هالن احيــةالفيزي يــ ةلوجــدمــنالمكانإلىظروإذانُ اوالتصــاًقا"رحيــاةالبشــرأنــ  أ اــرقربــً
.(3)خ رةاإلنسانرالمكانوإدرا هقدتمتل عنخ رتهوإدرا هللز مان"منحييإن 

احســي ارحواســهالمجــر دة اإلنسانيستطيعإدراأهــذاالعنصــرإدرا ــً والعل ةفيذل أن 
وإن مــايمكــنإدرا ــهالز مانفــاليمكــنإدرا ــهبواســطةهــذهالحــواس،أم ا حاسةالن ظرمااًل،

ذهنًيا.
م ت ــين اتقــد  دالمفــانيمالمتعل قــةرمصــطلمالمكــانجعلــتمــنهــذااألخيــرممــ  تعــد  أن 

.تالففيمياد نالمعرفةالممتلفةموضعاخ
المفـــانيمأ اـــر أن هـــافةالعـــربفـــيهـــذهالمســـألةلوجـــدإلـــىمفـــانيمفالســـظـــرإذانُفـــ
ا،د لـــة، علـــىشـــوأ ارهـــاعمقـــً ده  علـــىتطـــوروعمـــقتفكيـــرهـــذهيءوهـــذاإن  فإن مـــا ـــده 

القاما العلمي ةالك يرةفيذل الز من.
 ثانًيا: مفهوم المكان في القّصة القرآنّية.

 فهــو لعــل ــائزاألساســي ةالتــييقــ عليهــاقصــذالقــرلن،ركيــزةمــنالر المكــانُيعــد 
وتتحر أفيهأحداثه،الذييحوياإلطاروفيتركيبه؛ألن ههذاالقصذهًمافيبناءمدوًرا

.شمصي اته
ردي،،االقصذرحدثياتهوسياقاتهذوه نالس  ههذاالمكو  ،طــارهإدويحــد هوالذي وج 

مفيتوزيعه، المكــانوقــد تجــاوزأجلــه،يسهمفيإيضــا الم ــزىالــذيذكــرمــنإذويتحك 
 

 رجعسابق(.م،)247: ،المكانوالمصطلحا المقاربةلهغيداءأحمدسعدون،(1)
جامعـة،ةاآلداب،رسـالةماجسـتير،كليـ (شـارعإبلـيس)سميحةبنية،ونيسةقيد رين،عن المكـانفـيروايـة(2)

 .9، :م2013رجاية،،الرحمنميرةع د
نفسه(.،)المرجع10 :،سميحةبنية،ونيسةقيد رين(3)
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مصــي ا أحياًناحدودهذااإلطار ليصــبمعنصــًرالــه؛الذيوضعتفيههــذهاألحــدالوالش 
مصي ا هذهاألحدالفاعليةك يرةفيت يير .وهذهالش 

إذ ورد هذهاللفظةرمشتقا ممتلفةفيقصذالقرلن،(  المكان)وقدوردمصطلم
تحملفيطياتهاد   ومعانيممتفلةمنها:،(1)وعشرينموضًعا"ةفــي"ثماني 

ماوردفيقولهتعالى:-أ
﴿⬧→  →  →→→ 

→➢⬧→   
❑→→→→  ✓❖ 

→→✓ →→→→ 
⬧➢→→﴾(2).
.(3)الن اس"رهامعتزلةعناأومند،شرقيبيتالمقدسا"مكانًأي

ماوردفيقولهتعالى:-ب
﴿→→  →→→ 

⬧→⬧→  ◆  → 
→  →✓  ⬧→→→ 

❑→  →❑→ 
→→→→  →  ⬧→→ 

❖ ✓→→→→❖﴾(4)،ــ لفظــــة)ف (مكانــ
.(5)"بدً منه"رمعنىهناجاء 

ماوردفيقولهتعالى:-ج
﴿→  ❖  ◆→   

→→  ❑→✓→→→ 
→  ❖→✓⬧  ❑→   

→→    ✓⧫   
◆❑→◼→ → ❑→ 

→  →◼→ 
◆→→✓→→  ✓❖  → 

 

 .505، :م1998شر،ة،دارالفكرالعربيللن محمدإسماعيلإبرانيم،معجماأللفاظواألعالمالقرلني (1)
 .16سورةمريماآلية:(2)
،1مجلـدشـر،ا،مكتبـةمصـطفىالبـازللن تحقيق:سـيدزكريـ ،سفيتفسيرالن أبوال ركا ع دهللاأحمدالن سفي،(3)

: 658. 
 .78سورة وس اآلية:(4)
(5)، يوطي  ،جالهالد  نالس  شـر،المللن تحقيـق:فمـرالـد ن بـاوة،دارالسـ ،جاللـينالتفسـيرجالهالد  نالمحل ي 

 .244، :م1،2003/،ج1ط
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⬧→  →→→→  → 
→→❑﴾(1)،المنزلةأوالمقامالــذي رمعنى"شر جاء (مكاًنالفظة)ف

ردي ة،(2)خيرفيه" ةالقرلنيــ ة،المكان)وبذل يكونلهذهالت قني ةالس  (دورمهمفــيبنــاءالقصــ 
هــواليــدالحاملــةالــّزمنعلىحــينيكــونأشبهرالوعاءالحامللها،فهيرالن سبةألحداثها"

البعيدأم االمكانفليسلههذااألثر،فيالحدلتأثيًرامباشًرا" رثر؛ألن ه(3)لهذاالوعاء"
رالوعــــاءالقصــــذإذهــــو"أشــــبهوإن مــــايكــــونلــــهحســــارهفــــيهــــذا،(4)فــــيصــــنعالحــــدل"

ومــن،(5)موهــوم"يءكمــاتقــعفــيالز مــانوهــوشــوهــوملمــوس،ألن هــاتقــعفيــهلألحــدال،
وا ةعلـــــــــىذلـــــــــ قولـــــــــهتعـــــــــالى:الشـــــــــ  الـــــــــ   ❖→→→✓→ ﴿هدالد 

❑  ⬧→ 
❑→✓→→  →✓→  ❖→ 
❑→→  ⬧→ 
❑→→  → 

❑  →⬧→→ 
→✓→  →→⬧→→  ✓❖ 

→→→▪  →→  → 
⚫→→→

→→→⬧﴾(6).
ةفــي؛وبــالن ظرإلــىهــذاالحــدل بــدمــنذكــرالــز منالــذيوقــعفيــه لمــالــهمــنأهميــ 

يمكــنا ســت ناءعــنذكــر وفيالوقــتذاتــهتوضيممعالمصورةالحدلرشكلهاالكامل،
ورةقــد"المكــان؛ هــذهالصــ  تفتقــدهــذااللــونالــذييشــيعهذكــرالمســجد نالحــرمينفــيألن 

ــام ــاعرالجـــالهواإلعظـ ــه،الن فـــوسمـــنمشـ ــا بعاـ ــة"إلـــىمـ ــيةورنبـ ،(7)ذكـــرالليـــلمـــنخشـ
وحيــ ةكتلــةمــناألحاســيستشــيعفــي"نفــوسال مــرمنينفتتشك لمنهذهالمسحةالن فســي ةوالر 

 

 .75ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ74سورةمريماآلية:(1)
 ،)مصدرسابق(.671 :،سفيتفسيرالن أبوال ركا ع دهللاأحمدالن سفي،(2)
 (.سابقرجعم،)91 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهالكريمالمطيل،ع د(3)
 سابق(.، :نفسها،)مرجعالقصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهالكريمالمطيل،ع د(4)
،م2،1972بيـرو ،ط،شردع دالحاف ع دربه،رحولقيقصذالقرلن،دارالكتابالل نانيللن السي (5)

: 62. 
.1سورةاإلسراءاآلية:(6)
 (.سابقرجعم،)92 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(7)
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عادة دهـــذه،(1)الكـــافرينوالمنـــافقينالحســـرةوالكمـــد"وتبعـــيفـــيقلـــوبوالر ضـــا،الســـ  وتتجســـ 
ةالقرلني ة ردي ةفيالقص  في:إحداهماتتمالحالتينفيالت قني ةالس 

الــ ةعلــىذلــ قولــهتعــالى:،(2)"المكان  إرفاق الوقالآ واألحدا  بذكر"* واهدالد  ومــنالشــ 
﴿  ➢⬧→  →  →◼  

⧫❑→  →✓→ 
→✓→→﴾(3)،واٍدرـــــــــاليمنرـــــــــهوواألحقـــــــــافهـــــــــ"

ــازلهم" ــد ادٍوووهــــ،(4)منــ ــيممتــ ــينعمــــانرملــ ــيمن""بــ ــو والــ ــرمــ ــذاالمكــــان،(5)وحضــ وهــ
ر) وتــوف روســائل،خــررــال نىلفــيموضــع-ســبحانهوتعــالى-وصــفهحقــاف(األالمتصــح 

واا ســـــــــــــــــــــــــــــتقرار، ةعلـــــــــــــــــــــــــــــىذلـــــــــــــــــــــــــــــ قولـــــــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــــــــنالشـــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــ  هدالد 
ــالى:  →→✓→→→→◆﴿تعــــــــــــــــــــــــــــــــ

⚫→→⧫  →→▪ 
◆→→→✓→   
◆❑→→→  ⚫→→ 

✓→→→→  ◆❑→→   
  →→→ 

✓→→→  ❖→⧫→→ 
  →→   

◆→→→   
→→  ❑  →❑→ 

→  ◆→→✓→   
→❑→  →→→ 

❖→→→→    →→ 
◼→→◆﴾(6)ة،لن ظــرإلــىهــذها،فعند ذكــرالمكــانأن  لحــ القصــ 

ةمـــافيهـــاقـــد هثمـــ  األحـــداثهاووقائعهـــا؛ألنـــ  يســـتدعيحضـــورهـــذ نالعنصـــرينجـــاءمرافقـــً
رد  ينمًعا، الن عمالكايرةالتيأ رمهللا"ت ريرماستروهإليهمننتائا،وهوالس  بهاذل أن 

لعلــيهماكرالــذيتحتضــنهالر مــاهالموحشــةلمــدعاةللشــ ،قــومعــادبهــذاالمكــان لــذيتفضــ 

 

 نفسه(.رجعالم :نفسها،)المطيل،الكريمع د(1)
ردالقصصيفيالقرلن،محمدطوه،(2) (.سابق،)مرجع43 :أسلوبالس 
 .21:سورةاألحقافاآلية(3)
،تفسيرالجاللين(4) يوطي  ،جالهالد  نالس  (.سابقصدرم،)505 ::جالهالد  نالمحل ي 
صـيدا،ط،بيـرو باعـة،شـروالط ةللن هل،المكتبـةالعصـري المسعودي،مروجالذ اإلمامأبيالحسنبنعلي(5)

 .2/103جم،1،2005
 .134ـــــــــــــ128سورةالشعراءاآليا :(6)
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فاســتوج وارفــعالن عمــة،القــومتمــر دواعلــىهللا،ولكــن راإلغــداقدونطلــلأجــرةأوماوبــة،
.(1)فكانوابذل ع رةلمنسمعرم رهم"

ردي ةوكذل  ةأســهالمكــان)ذكرهذهالت قني ةالســ  مفــيصــياغة(فــيأحــدالهــذهالقصــ 
.الن تــائاالتــيللــتإليهــاوفيت ريروفيسيرهاوتسلسلها،،وفيالت مكينلهاهذهاألحدال،

:وتتما لالحالةاألخرىفي
هلــيسهنــاأالعدو  عن ذكــر الوقــالآ واألحــدا  برفقــة المكــان   * إلــىذلــ ،" ــدعوماألنــ 

ةافكــأكــونمــاتحملــههــذهالقصــذيفقــد ا،ًراعامــ  ُلمعهــاالت جريــدإللقــاءدرسفــيممــ  مــ  ُيج 
وا،(2)هـــوجمـــاعاألمكنـــة"الكـــونالفســـيمالر حـــلالـــذي ةعلـــىذلـــ قولـــهومـــنالشـــ  الـــ  هدالد 

تعالى:
﴿ ✓  ❑→  ⬧→  →◼ 

→→➢⬧→  ✓  →→→ 
→◼  ⬧→◼  → 

→  →✓→  ❑ 
  ❑→✓→  →✓→ 

→→    →☺→ 
◼→ →→→﴾(3)،ــذه ــدالهـــــــــ فأحـــــــــ

ة" ةجــاء "للت أمــلالن ظــريولمتارعــةتحليــلأمــوررعينهــافــيالــن فسالبشــري ةالعامــ  ،(4)القصــ 
لهذاولهذاورد خاليةمنالمكان، رديذكًراولميجر  .العنصرالس 

ميمكنالقــوه للمكــاندورً:مم اتقد  ةالقراإن  نيــ ة؛لشــد داألهميــ ةفــيبنــاءأحــدالالقصــ 
هعنصـــرســـردييظهـــرفـــيقصـــذالقـــرلنعلـــىهي ـــةأشـــكاهممتلفـــة، وعلـــىحســـلألنـــ 

رديوالس  ةالتي ردفيهاالموق الس  .ياقالعامللقص 
يست نيوبذل فالقصذالقرلني اقــد  لتفــتإليــهعنذكرهأحياًنا،يمكنأن  وأحيانــً
إذاكانلهوضعخا يمي زهفيمطلًقا، ةالقرلني ةإ   أحــداثها؛مــنويــرثرفــيســير،القص 

راإلضــافةإلــىال ــي موشــواهدالع ــرةوالعظــةفيهــا،خــالهإبــرازمالمــمهــذهاألحــدالو ي مهــا
وحي ةالتيقالن فسي ة، ةوالر  برفقةالمكان.،دتفتقدهاأحدالهذهالقص  إذالمتأ  

 ثالًثا: مفهوم المكان في الّدرس البنيوي.
 

 (.سابقرجعم،)44 :،ردالقصصيفيالقرلنأسلوبالس ،محمدطوه(1)
 نفسه(.رجعالم،)48 :،محمدطوه(2)
 .258مناآلية:،سورةالبقرة(3)
،)مرجعسابق(.49 :،ردالقصصيفيالقرلنأسلوبالس ،محمدطوه(4)
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ردي ةالمتعـــارفعليهـــا المكـــانعنصـــًراأساســـًيامـــنعناصـــرال نيـــةالســـ  )الحـــدل،،ُيعـــد 
مصــي ا (،الــز من،المكــان، ةالمعالجــة،دالمصوصــي ةللحظــةفهو"اإلطــارالمحــد الش  راميــ  الد 

مصــي ا "إن هفيمكانمحــد مكان،فالحدل يكونفي  وبــذل ،(1)ديحــدلكــذابــينالش 
الذيتجريفيهفهويما لرعًدامادًياواقعًيا  .(2) عليهاألحدال"،"للن ذ 

لي ةالتــييقــومعليهــاإًذا ةالمكــانهــيعنصــرمــنالعناصــر"األو  رديفتقنيــ  ،ال نــاءالســ 
ةقصــيرة،ســواءأ ــانهــذا ةطويلــة،قصــ  ةتــرديوويفتهــا،(3)"أمروايــةأمقصــ  وهــذهالت قنيــ 

ةســردي ةمــنخــالهمجموعــة ا مالهــاماــلأيتقنيــ  العالقــا التــيت نيهــامــعســائرالت قنيــ 
ردي ةاألخرى، .هاعلىحدسواءمتأثرةبمرثرةفيهاأوالس 

ــو  ــذاالمكـ ــ لهـ ــدشـ ــاحاينوقـ ــادوالبـ ــنالن قـ ــدمـ رديالعد ـ ــ  ــكالي ةإحيـــيكانـــت،نالسـ شـ
د الت سمي ا أولىاهتماماتهمومشاغلهم،هتسمي ت  .ومنهناتعد 
(فــيكتارــهالمكــان(بــدً عــن)الفضــاءحســننجمــيإلــىاســتمداممصــطلم)ذهــب  

وايــةالعربيــ ة(؛،الفضــاءالمتميــل)شعري ة الفضــاءعنــدهعــن"مفهــومرإذيع ــ والهويــ ةفــيالر 
 .(4)"دليسمتفتماألرجاءفهويع رعنموقعمحد علىعكسالمكان،،واسعغيرمحدود

احميــد لفظــة)يــحملاأمــ  وأنســلمــنلفظــة)الفضــاءدانيفهــو ــرىأن  ؛(المكــان(أدق 
 وا ــــــــةالواحدةكمايقوهفيهاالعد دمناألما نألن  ومجموعهذهاألما ن"هوما  دوا،الر 

نطلــــقعليــــــــــه اأن  وايــــةمنط يــــً الفضــــاءأشـــــملوأوســــعمــــنمعـــــاني؛اســـــمفضــــاءالر  ألن 
.(5)المكان"

الت عســ  إذاوُيعد ضرًبامن(،المكان(أوسعمن)الفضاءوعلىهذااألساسيكون)
.ةبينهما تتأت ىالمساواألن ؛وضعكلمنهمافيذا الكف ة

"لكــانأ اــر:دانييــحملاحميــدكمــايقــوهالفضــاءهــومجموعــةأمكنــةمناجــدً أن وإذاســل 
ًناللفضاء"ق وً ، مكو  .(6)فماالمكانإ  

 

 .59، :م2،1988شر،الم رب،طا المكان،دارقرطبةللن أحمدطاهرحسينولخرون،جمالي (1)
 .131، :م1،2010للعلومناشرون،طةارالعربي وائي،الد ذالر إبرانيمخليل،بنيةالن (2)
 ،)المرجعنفسه(.131 :إبرانيمخليل،(3)
، :م2000بيـرو ،_قافيالعربيل نـانة،المركزالا ةالعربي ةالفضاءالمتميلوالهوي حسننجمي،شعري (4)

60. 
 .63، :م1،1991 ،طبيرو،قافيالعربيل نانردي،المركزالا ذالس لحميداني،بنيةالن احميد(5)
 (.نفسهرجعم،)ال54 :،لحميدانياحميد(6)
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ا ــ  ــدالمال مرتـــاوأمـ ــدع ـ ــذنًباذهـــلفقـ ــألة،خـــرلمـ ــذهالمسـ ــتمدامفـــيهـ لاسـ ــ  وفضـ
معلاًلذل رقوله:،(بدً عنالمكانوالفضاءالحّيزمصطلم)

مصطلم) ز((منمنظورناعلىاألقلقاصررال ياسإلــى)الفضاء"إن  الفضــاءالحيــّ ؛ألن 
يكونمعناهجارًيافيالمواءوالفــراي؛بينمــاالحيــ ز لــد نا نصــرفاســتعمالهمنالضرورةأن 

المكـــاننريـــدوالحجـــموالا قـــلوالـــوزنلـــىالنتـــوءإ كل،علىحـــينأن  فـــيالعمـــلهفـــ ق نُأن والشـــ 
وائيعلىمفهومالحي زالج رافيوحده" .(1)الر 

الــذيمقارنــةرــالحي زومجموعــةفراغــا  د لــةلهــا،وعلىهذافالفضاءمجر دخواء،
ة:كالوزنوالحجم همرتاوقاصًرا.،.إلخ.والا قل.يحملد   عد  ولهذاعد 

ــانرــالن ظر)األمــروكــذل  همظهــًرامــن،(فقــداســت دلهمرتــاورــالحي زالج رافــيللمك وعــد 
المكانرالن سبةلهمحدود :ولهقرمفسًراذل ،نةولهنهايةمعي ،مظاهره؛ألن 

ة ونهاية،"إذاكانللمكانحدودعد  .(2)الحي ز حدودلهو انتهاء" نتهيإليها؛فإن 
رمرتــــاو)لوفــــيموضــــع زخــــرفقــــدصــــو  ه"عــــالمشــــد دالت عقيــــدالحيــــّ متنــــاهي،(رأنــــ 

ــل ــال،الت ركيـ لبـ ــو "حـــدود، تشـــك  ىع ـــرأفـــقمفتـ ــ  ــىمجموعـــةمـــن،(3)ويتجلـ ويشـــتملعلـ
يقعتحــتواألسطوري ة،والمرافي ة"األحيازالمنصرفةإلىالظ ارفا الميالي ة وما يجوزأن 

ياقذاتــه،(4)حكما حتواءالج رافيالت قليــديبوجــهواضــمدقيــق" وأضــافمرتــاوفــيالســ 
هذا)":قائاًل  نشأمنكلشــالحّيزإن  أويء(يمكنأن  ثــميســوق،(5) لمــس" تحــر أفــيمس 

طريًقامست يًما.نهًراجارًيا،ًناماشًيا،إنساعدًدامناألمالةالمتنو عةمنها:حيواًنامتحرًكا،
ت ن  بينالفضاءوالحي ز،فقدمي زحسناحمامةلأم ا بــلذهــلإلــى،لــألوهيــهولميمــ  

يهــــذه، ةبـــينهـــذ نالمصــــطلحينللحــــــدودالفاصـــلبتوضـــيحهمـــاهوأرعـــدمـــنفكـــرةالت  نـــ 
رد  ين رقولـــــــه:ترجمتهلكتابجوزي إ يسنرعندالس 

 

،م1998الكويــــت،،قافــــةوالفنــــونواألدبوايــــة،المجلــــسالــــوطنيللا ةالر المالــــ مرتــــاو،فــــينظريــــ ع ــــد(1)
: 121. 

 نفسه(.رجعالم،)125 :ع دالمال مرتاو،(2)
(.نفسهرجعالم،)314 :ع دالمال مرتاو،(3)
 .(رجعنفسهالمنفسها،) :ع دالمال مرتاو،(4)
(.سابقرجعم،)314، :وايةةالر ع دالمال مرتاو،فينظري (5)
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عمحتــوى،والحدودالحاف ةرموضــالمكانفيمايعت ر"و الحــدودالداخليــ ةللوعــاءالفضــاءُيعــد 
.(1)لكنفضاءه يمكنهذل "يء،قد زوهمكانالشالمحتوى

ة)،وكـــذل األمــــررــــالن ظرلســــيزاقاســـم (فــــيالمكــــانفهــــيتعتــــرففــــيدراســـتهالتقنيــــ 
ردي ة: واية(بوجودمستويينلهذهالت قني ةالس   تابها)بناءالر 

د تركزفيهمكانوقوعالحدل،األّو  ،أ اــراتســاًعايع ــ رعــنالفــرايالمت ســعخــرواآل  "محد 
واية" .(2)الذيتتكش  فيهأحدالالر 

مال نيويونهذهي ردي ةقس  إلىقسمين:(المكان)الت قني ةالس 
وهــوالــذييحــي راإلنســانمنــذلحظــةو دتــهوحتــىمماتــه،الــواقعي:المكــاناألّو القســم 

،ُيطلــقعليــهالمكــانالمــارجيومضــ وطرمقاســا وأعــداد،درإشــارا اختباريــ ة،مكــانمحــد 
مرشدأحمدرقوله:الذيعر فه

ة،"هــوالمكــانالح يقــي ةتســمي ا المتموضــععلــىالمارطــةالجفرافيــ  وقــدأطلقــتعليــهعــد 
أهم ها:

ويمكنتحد دهبواسطةمجموعةمن،(3)والمرجعي"،والط يعي،والموضعي،المكانالواقعي
خــارج،تحــت،فــوق،منهــاعلــىســ يلالماــاه الحصــر:المصطلحا والمفانيمالمكانيــ ة،

صداها،.إلخ.قريل.رعيد،داخل، لهذاالمصطلمالكايرمنالد    التيوجد   د  وقدُوج 
فيممتل المياد نالعلمي ةأهم ها:

االميـــدانالفيزيـــائي-1 ــً ة،و،"علـــىكـــونالمكـــانمتحركـ ــ  ــانتـــأثرهرالجاذبيـ غيـــرثابـــتإلمكـ
.(4)ولت ي رطولهعنطريقت ي رسرعةالجسمرالن سبةللمراقل"

وهــوذوأرعــادثالثــة"وســ غيــرمحــدوديشــتملعلــىاألشــياء،هــوالهندســيالميــدان-2
وإذاجمعبينالز مانوالمكانفيتصــورواحــدنشــأعنهمــاهي:الط وهوالعرووا رتفاع،

ولهأربعةأرعادهي:،هوالمكانالز ماني،مفهومجد د

 

ــاءنر،شـــعري ســـجوزيـــ إ ي(1) ــة:لحســـناحمامـــة،الر ةالفضـ ــاءللن شـــرفري ياالشـــرقأوائـــي،ترجمـ ــدارال يضـ ،،الـ
 .19، :م2003الم رب،

، :1984ةللكتـاب،ةالمصـري ةنجيـلمحفـوظ،الهي ـةالعامـ واية،دراسةمقارنةلاالثي قاسم،بناءالر سيزا(2)
.76ـــــــ75

،م1،2005شــر،طراســةوالن ةللد ســةالعربيــ  لــةفــيروايــةإبــرانيمنصــرهللا،المرس مرشــدأحمــد،ال نيــةوالد (3)
: 129. 

 (.سابقرجعم،)244 :،المكانوالمصطلحا المقاربةلهغيداءأحمدسعدون،(4)
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.(1)والز مان"وا رتفاع،والعرو،الط وه،
األمــرالــذي"المكــانولكــنهمعنــوامــنخاللــهبدراســةمتعلقاتــهوهــو،افــيالميــدانالج ر-3

مء)المكانالج رافي(لما ــتالأد ىإلىشيوعاستمداممصطلم)ال ي ةالج رافي ة(أ ارمن
.(2)ومفهومهالمتعل قرالموجودا المكاني ة"

تتميــزنظــرةعلمــاءا جتمــاعللمكــانرارتباطــهرجملــةخصــائذ،الميــدانا جتمــاعي،-4
يجلمراعاتهاعندإقامةأيةمد نةمنحييصــحةخصائذ"للمكان ماجاءفيقولهم:

.(3)إقامتهاومالءمتهاللمعيشةاإلنساني ة"
ــدان-5 ــا يقــــوهي،الن فســــالميــ أهــــلهــــذاا ختصــ :"ح يقــــةالمكــــانالن فســــي ةتقــــوه:إن 

ف وسيلةمنوسائل ياسي ةالص  تسه لالت عاملبينالنــ اس،ا الموضوهي ةللمكانليستإ  
.(4)فيحياتهماليومي ة"

اني ــّ ــم الثـ ــانالقسـ ــوالمكـ ــانغيـــرالط يعـــي،الّروالـــي:فهـ ــهوهـــو،أوالمكـ ــاليلـ ــانخيـ "مكـ
زة" ةوأرعـــادهالمميـــ  نعلـــىهـــذاو،(5)مقوماتــهالماصـــ  ه"مكو  فهــومكـــانيقـــومعلـــىالل ـــة؛ألنـــ 

.(6)ل ويتمييليتصنعهالل ةاألدبي ةمنألفاظ منموجودا وصور"
سفيخياهالقار ،أضوءماس قفي تضم هذاالمكان تأس  وهورعيــدكــلالبعــدن 

وايةمنهذاالمنطلقهبارةعن"رحلــةفــيعــالمممتعنالعالمالواقعي، لــ عــنوقراءةالر 
فمناللحظةاألولى نتقلالقار إلىعالمخيــاليمــنصــنعالعالمالذييعي فيهالقار ،

وائــي، الــذي تواجــد،ويقــعهــذاالعــالمفــيمنــاطقم ــا رةللواقــعالمكــانيالمباشــر لمــا الر 
.(7)فيهالقار "

 

 (.نفسهرجعالم،)245 :غيداءأحمدسعدون،(1)
 (.نفسهرجعالم،)245 :غيداءأحمدسعدون،(2)
 (.نفسهرجعمال،)246 :،غيداءأحمدسعدون(3)
 (.نفسهرجعالم :نفسها،)غيداءأحمدسعدون،(4)
 سابق(.رجعم،)104ةنجيلمحفوظ، :واية،دراسةمقارنةفيثالثي الر سيزاقاسم،بناء(5)
ســـــــليمانقاصـــــــد،عـــــــالمالن (6) ذ)دراســـــــةبنيويـــــــ  ،وزيـــــــعشـــــــروالت ة(،دارالكنـــــــديللن ردي ةفـــــــياألســـــــاليلالســـــــ 

 .127، :م2003األردن،
 (.سابقرجعم،)74 :،ةنجيلمحفوظواية،دراسةمقارنةفيثالثي بناءالر ،سيزاقاسم(7)
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ةمــنلكن فيه،ُيسكنوبذل فهوليسمكاًنامعتاًداكالمكانالذي لكمــاد  همكاًنا" تشــك 
وائي نةللحدلالر  أومجــر د،سواءجاءفيصورةمشهدوصفي،بينالمواداألساسي ةالمكو 

.(1)إطارلألحدال"
ه"جــرىأو علــىأنــ  وايــةتــده  ســيجريرــهوعليــهفمجــر داإلشــارةإلــىهــذاالمكــانفــيالر 

.مايءش
وذل أن هليسهناأمكانغيرنتظر يامحدلما،نكيتجعلنا؛وهذهاإلشارةكافي ة

خــر،اختلفــتطريقــةتشــكيلوعــروهــذاالمكــانمــنروائــيآلوإن ،(2)متور طفياألحدال"
خر.ومنمنهاآل

هــيأســاسهــذايســتمدمهافــيالكتارــة،ودق ةالل ةالتيبراعةالر اوي،تكونومنهنا
رديوأساس وايةالعنصرالس  ."راقيعناصرالر 

اقائمــ اولفظيــً ولــيسفــي،فــيخيــاهالمتلقــياًألن ه بقــىرالد رجــةاألولــىعنصــًراخياليــً
.(3)العالمالمارجي"

رديفيو نالس  دهذاالمكو  وايــة؛ألنــ ه يمكــنتجدراإلشارةهناإلىضرورةتعد  الر 
وايةفيمكانواحد تجريأحدالهذهالر  وايــة،رأيحاهمناألحواهأن  الر  وإذا"مابداأن 

وعلىهذافقدأوردال نيويون،(4)خلقناأوهاًماتنقلناإلىأما نأخرى"تجريفيمكانواحد
ةأنواعأخرى وقدجاء علىالن حواآلتي:،للمكانعد 

لهاحســلهــيهبــارةعــنمجموعــةأمــا ن" تنقــ مكنة المغلقة:  األ  -1 لفيهــااإلنســانويشــك 
كلالهندســــيالــــذي روقــــهويناســــلتطــــورعصــــره،،أفكــــاره وهــــذهالفضــــاءا يســــكنوالشــــ 

والمستشـــفىفال يـــتمســـكنيحميـــه،ويســـتمدمرعضـــهافـــيمـــآربأخـــرىمتنو عـــة،،رعضـــها
جنقيــديســللمكــانللعــالج، روتتنــو ع(5)حري تــه"والســ  ،إلــىلخــرهــذهاألمكنــةالتــيتتطــو 

كالمدارسوالمطاعموالن وادي.وتمتل ع رالز من،

 

 .29، :م1،1990بيرو ،ط،شرقافيالعربيللن وائي،المركزالا كلالر حسنرحراوي،بنيةالش (1)
،)المرجعنفسه(.30 :،حسنرحراوي(2)
ةاآلداب،قســمجامعــةالجزائـر،كليـ ،ةنجيــلمحفـ ،رسـالةماجسـتيرسـعاددحمـاني،د لـةالمكــانفـيثالثيـ (3)

 .8، :م2007ة،العربي الل ة
  :نفسها،)المرجعنفسه(.سعاددحماني،(4)
،1وائـــي،دراســـةفـــيروايـــا نجيـــلالكيالنـــي،عـــالمالكتـــلالحـــد ي،طري ح يلـــة،بنيـــةالمطـــابالر الشـــ (5)

 .200، :م2010
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هيمجموعةأما نشاسعة"واضحةالمعــالمراديــةللعــاموالمــا ،األمكنة المفتوحة:    -2
ياعتسم ىعادةراألما نالعام ة، كماقدتحملمعنــى،أوالمطروقدتدخلفيمعنىالض 

وارع.،(1)الحري ةأوالت واصل" احا العام ةوالش  كاألسواقوالمقاهيوالس 
هـــيهبـــارةعـــنمجموعـــةأمـــا نتمتلـــ حســـلتموضـــعا األفـــراد،أمـــاكن اإلقامـــة:  -3
مصي ةكماتشاء،ف ويمي زهــاوتكــونتحــتســيطرتها،هناأأما ناختياري ة"تتصر ففيهاالش 

كلالن وع،عنغيرهافي ةالتــياألمــا ناإل(2)ويكونسيرهاعلــىعكــس"واللون،والش  جباريــ 
مصي ةمقي دةوخاضعةلسيطرةغيرها .تكونفيهاالش 

وايةالواحدة" تقل ذدورمكان دي ةهذاالمصطلمفيالر  تعد  منهنايمكنالقوه:إن 
دةلمدمةالر اويةمناألمكنةوويفتها(3)وإن ماتجعللكلمكان"خر،لعن ةوالمحد  .لماص 
وائــي راســا المتعل قــةرالمكــانبــينالمكــانالر  مالد  والفضــاء،وقدمي زالبــاحاونمــعتقــد 

وائــي، را المتبا نــةحــوهمفهــومالفضــاءماــلالر  راســا جملــةمــنالت صــو  ووضــعتهــذهالد 
والفضــاءكمعــادهللمكــان،والفضــاءكمنظــورأورؤيــا،والفضــاءالــد  لي،"الفضاءالن صــي،

ــيتـــم بنا ــىمجمـــوعاألمـــا نالتـ ــامُيطلـــقعلـ ــاءكمصـــطلمعـ الفضـ أن  ؤإ   ــافـــيالـــن ذ  هـ
وائــي" مجمــوعهــذهاألمكنــةيــحملاوقــدعلــ قحميــد،(4)الر  دانيعلــىهــذهالمســألةرقولــه:"إن 

واية نطلقعليهاسمفضاءالر  ا؛هوما  دومنط ًياأن  لفضاءأشملوأوسعمنمعنى ن 
نالفضاء"،المكان .(5)والمكانبهذاالمعنىهومكو 
دة،(هــوالعــالمالفســيمءالفضــاوبهــذايكــون) وعلــىالــذييشــملكافــةاألمــا نالمحــد 

مولي ة، فةالجزئي ة.هذاتكونلهصفةالش  بينمايكتفيالمكانرالص 

 

،2،العـــدد5دالملـــ ســـعود،المجلـــ ةا،مجلـــ وائـــي،روايـــا كنفـــانينموذجًـــمحمـــدســـليمانالقـــويفلي،المكـــانالر (1)
 .379، :م1993

،)مرجعسابق(.25 :(،شارعإبليس)،عن المكانفيرواية،سميحةبنية،ونيسةقيد رين(2)
 ،)مرجعسابق(.9 :،ظوةنجيلمحفسعاددحماني،د لةالمكانفيثالثي (3)
 (.سابق،)مرجع11 :،القرلنيياقالقصصياب،الحب المكانيفيالس منةعش أ(4)
 (.سابق،)مرجع54ردي، :ذالس حمداني،بنيةالن الحميد(5)



64 

ي ةتمي زهرأويمكنالقوه: وائي تمت ع"رماص  المكانالر  نالمكــانالــواقعيالمرجعــيعــن 
ي ةخلقــهمــننالمكانفيالفنــوناألخــرىمــنجهــةأخــرى،عومنجهة، الل ــة،وهــيخاصــ 

.(1)دهبها"تزو  وإعطائهجميعالمزاياالتيتستطيعالل ةأن 
مــنخــالهالل ــة، ا؛ألنــ ه  وجــد"إ   ويمتلــ عــنكــل ذل  تمي زركونهفضاًءلفظيــً

مع، ــ  ــدركهارالبصـــرأوالسـ ــا نالتـــينـ ــا األمـ ــنخـــالهالكلمـ ــدســـوىمـ ــاء  وجـ هفضـ ــ  إنـ
وائيرجميعأجزائه"فهوالمط وعةفيالكتاب، .(2) تشك لكموضوعللفكرالذييملقهالر 

ه" تضــم نكــلالت صــو را وال ــي موالمشــاعرالتــي ا؛ألنــ  زركونــهفضــاًءثقافيــً  ــذل  تميــ 
.(3)ع يرعنها"تستطيعالل ةالت 

ةمتميلــة لداخــلعــالمحكــائيفــيقصــ  ه" تشــك   ــذل  تميــ زركونــهفضــاًءمتمــياًل؛ألنــ 
ــي ا ،تتضـــ ــداًثاوشمصـ ــاه،م نأحـ ــييكتســـلمعنـ ــيحيـ ــةالتـ ــا الد  ليـ ــنالعالقـ ــهمـ ورمزيتـ
مصي ا عليه"تضفي .(4)هاالش 

ةالتــي ــنهععليهــاامم امضىيست ين ةمنالمــواداألوليــ  تقني ةالمكانماد  لباحيأن 
وائــي، رديبنوهيــهالقصصــيوالر  ةتقــومال نــاءالســ  ردي ةمــنخــالهوهــذهالمــاد  بوويفتهــاالســ 

ردي ةاألخــرىشــبكة ةالمــوادالســ  نــةلهــذا،العالقــا التــيتقــومب نائهــاونســجهامــعر يــ  المكو 
مصي ا ،،ال ناء دالمصطلحا التيوعلىالر غممنتعد والمتما لةفيالحدلوالز منوالش 
ردي ةواختالفهــاكالمكــانوالأ متهــذه،فضــاءوالحيــ زطلقتعلىهذهالت قني ةالســ  فقــدُقســ 

الت قني ةإلىقسمين:
وهذاالمكانيمكنتحد دهط يعًيابواسطةمجموعةمنقسمأطلقعليهالمكانالواقعي،*

وعلمالفيزياءوعلما جتماع،كعلمالج رافيا،،المفانيممنخالهالمياد نالعلمي ةالممتلفة
وعلمالن فس.

وائي،قسمأطلقعليهالمكا* وهذاالمكان يمكنتحد دهط يعًيا؛ألن همكانخيالينالر 
ة، تنشــأفــيالميــاهع ــررحلــةلفــاظأيمكــنتحد ــدهابواســطةمجموعــةلهأرعادل وي ةخاص 

 

ةدمشق،كلي _ه ي،رحيماجستير،جامعةالبعي،سورياةفيروايةخيريالذ ردي صفاءالمحمود،ال نيةالس (1)
 .26م، :2010اآلداب،

، :م1،2010ا ومفــانيم،منشــورا ا خــتالف،الجزائــر،ط:رديتقنيــ ذالســ ة،تحليــلالــن محمــدبــوعز (2)
100. 

 نفسه(.نفسها،)المرجع :،ةمحمدبوعز (3)
 (.نفسهرجعالم :نفسها،)،ةمحمدبوعز (4)
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وائيمنمجموعةكلما فيأما نم ا رةلواقــعالمكــانفيعالمممتل ، عالميصنعهالر 
راســــا المتعل قـــةرالمكــــانفقـــداســــتطاعالـــذييعــــي فيـــهالقــــار ،،المباشـــر مالد  ومـــعتقـــد 
وائيمينفيمجاهالد رسال نيويالت الباحاو وائيمــنخــاله،يزبينالمكانالر  والفضاءالر 

را المتبا نــةحــوهمصـــطلمالفضــاء، وفضــاءالد  لـــة،كفضــاءالـــن ذ،حزمــةمــنالت صـــو 
ؤيــا، هــذاالفضــاءأشــملمــنالمكــان؛ءالمعــادهللمكــان،والفضــاوفضــاءالر  وقــداعت ــرواأن 

الفضــاءرمفهومــهالعــامُيقصــدرــهمجموعــةاألمكنــة، يطلــقعلــىألن  وعلــىهــذايمكــنأن 
مولي ة، بينمايكتفيالمكانرصفةالجزئي ة.الفضاءصفةالش 





66 

 المبحث الّثاني 
 أنواا المكان القرآني، وخصالص ، وطرالق عرض . 

  .أنواا المكان في القّصة القرآنّية أواًل:
ردوذلــ رزالمكانفيقصذالقرلنركلقــو ة،ب لمــالــهمــنضــرورةفنيــ ةفــيهــذاالســ 
مــرطرللحــدلشــأنهشــأنالــز من،،ال ــديع وقــدلمعالمــه،وضــار ،فكالهمــاعنصــرســردي 

ةأهم ها: ةالقرلني ةعلىأنواععد  ردي ةفيالقص  ورد هذهالت قني ةالس 
الــةريم،ذكرهالقرلنمباشرةوباسمهالصــ مكان:هو(1)"المكان الواقعي"-1 واهدالد  ومــنالشــ 

ــاوردفـــــــــــــــــــــــياآلعلـــــــــــــــــــــــىذلـــــــــــــــــــــــ  ةيـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ ــ   →﴿:ةالقرلنيـــــــــــــــــــــ
→→  ⬧  ◆  ▪ 

 ▪→→❖ ﴾(2).
ريم،:هو(3)"المكان المضمر"-2 ةتارةرالقرييماسم  وإن مكانلم ذكرهالقرلنراسمهالص 

ــرىرالمد نـــ ــارةأخـ ــ ،ةوتـ الـ واهدالد  ــ  ــالى:ومـــنالشـ ــهتعـ ــ قولـ  → ﴿ةعلـــىذلـ
◆→⬧→→  →◼  →✓

❑  →→➢⬧→→ 
⬧→✓⧫  ❖→  ▪→ 

→  →→ 
→→→◆﴾(4)،:ــالى ــهتعــــــــــــــــــــــ →﴿وقولــــــــــــــــــــــ

→✓  →→→❑ 
→→→✓→⬧◆﴾(5).
ارقة:هــو(6)"المكــان الحضــاري " -3 مكــانبل ــتفيــهكــلحضــارةمــنحضــارا األمــمالســ 

مفــيذلــ الــز من، فقارعــترالحضــارةالتــيقامــتعليــهكــلمــنأعلــىدرجــا الر قــيوالت قــد 
 ن:اولهذاالمكانصورتجاءرعدهامنحضارا األمم،

 

،جامعــةمنتــوررد(،أطروحــةدكتــوراه،ردالقرلنــي)مقاربــةمــنمنظــورعلــمالســ ةالســ ريــاوبــن وســ ،أدبيــ (1)
 .157، :م2010يةاآلداب،قسنطينة،كل

.99مناآلية:،سورة وس (2)
.)مرجعسابق(،157 :،رد(ردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس أدبي ،رياوبن وس (3)
.34اآلية:،سورةالعنك و (4)
.67اآلية:،سورةالحجر(5)
ةغــزة،كليــ ،ةالقرلنــي،رســالةماجســتير،الجامعــةاإلســالمي ذةفــيالــن ايــة،ال نــاءا الجماليــ رائــدمصــبا الد (6)

.126، :م2011اآلداب،
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ورة األولــ : لصــورةالالصــّ مجموعــةأمــا نقامــتعليهــاحضــارا األمــمالتــيالتــيتماــ  
فكانمصــيرهاالهــالأوالمســرانفط توتج  ر ،عليهامننعم،تعالى فر رماأنعمهللا

ةأهم ها:الم ين، ورةأما نعد  ال ةعلىهذهالص  واهدالد  ومنالش 
التــــيبل ــــتذروةالمجــــدرأبني تهــــاومنشــــآتها،ةالمكــــانالــــذيُأ  يمــــتعليــــهحضــــارةعــــاد *

واهدالعمالقـــة، الـــ ومـــنالشـــ   ⧫  ﴿ةعلـــىذلـــ قولـــهتعـــالى:الد 
→      →→  ✓ 
✓→→→  →→→→   

→﴾(1).
وامصــر،رالمكــانالــذيقامــتعليــهحضــارةفرعــون * ةعلــىذلــ قولــهومــنالشــ  الــ  هدالد 

ــالى:  →◼➢⬧→ ✓◆﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✓→﴾(2).
التــيجعلــتمــنالجبــاهبيوتــًاومســا ًنافارهــة،المكــانالــذيُأن شــ  تعليــهحضــارةثمــود، *

 الــــــــــــــــــــــــــــــ  واهدالد  ﴿ةعلــــــــــــــــــــــــــــــىذلــــــــــــــــــــــــــــــ قولــــــــــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــــــــــالى:ومــــــــــــــــــــــــــــــنالشــــــــــــــــــــــــــــــ 
◆→→→→  ❖ 

→→  →→→→ 
→⬧❖﴾(3).

ورة الّثانيــة: اهــيصــورةالصــّ للمكــانالــذيقامــتعليــهحضــارةمــنحضــارا تماــ لنموذجــً
وجــل -األممالتيلمنترــا  مــنوفكانــتســ ًبافــيإعمــاراألروراإليمــانوالميــر،-عــز 

ال ةعلى واهدالد  تعــالى:هلــوق-عليهالسالم-األما نالتيبل هاحكمسيدناسليمانل ذالش 
﴿⧫  ❖→→✓→→   

→ 
→→→→ 

→✓→→◼  →→ 
⬧→✓→  →→  ❖ 

→  ▪➢  ◆  ❑  →✓ 
→  ❖→→→ 

  ⬧→→ 
❖→→✓→→→  →→ 

 

 .8ـــــــــــــــــــــــــ7تان:اآل ،سورةالفجر(1)
 .10اآلية:،سورةالفجر(2)
.149اآلية:،سورةالشعراء(3)
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❖  ❖→ → 
→✓→⬧ ✓ →⧫◼→◆﴾(1).
ىخاللـــهمعـــالموصـــورالـــن فسالبشـــري ةركافـــةو،(2)"المكـــان المعنـــوي " -4 هـــومكـــانتتجلـــ 

وينقسمإلىقسمين:مظاهرها،
ىخاللــهصــورةالــن فسالبشــري ة،القســم األّو : ومــاتعيشــهمــنلحظــا المكــانالــذيتتجلــ 

قاء، عادةوالشــ  ةالمجــر دة،والحــزن،والفــر الســ  نيويــ  راتهاالد  يقفــيحــدودتصــو  عةوالضــ  والســ 
ةصورأهم ها: ولهذاالمكانعد 

علــىالــر غممــنصــورةالمكــانالــذيأصــي تفيــهالــن فسالبشــري ةرضــيقمعنــويشــد د،*
وا،ورحابتهـــاات ســـاعاألروالتـــيت ـــيمعليهـــا ةعلـــىذلـــ قولـــهتعـــالى:ومـــنالشـــ  الـــ  هدالد 

﴿  →◼  →→ 
❖→❑ 

→→→→→   
→  →✓→→◼ 

✓⧫  →→⧫→ 
→ ✓→✓→→◼ 

✓→→→  →→  ◆ 
  →  ❖     

→✓→﴾(3).
النشــرالفتنــة* صورةالــن فسالبشــري ةالحزينــةعلــىالمكــانالــذيجعــلمنــهالمنــافقونمكانــً

ال ةعلىذل قولهتعالىوالت فريقبينالمرمنين، واهدالد  :ومنالش 
﴿ ❖→❑  ❑→→ 

❑→→  ⧫⬧  ⬧→→ 
→→⬧→→  ❖→✓→→ 

❖→→→☺→ 
✓⧫  ✓❖→  ⧫→ 

  →→⧫  ❖ 
→✓→﴾(4).
ه ــومعلــى* عيدةرالمكــانالــذيأسســهالمرمنــونمــنأو  اهرةالســ  صورةالن فسالبشــري ةالطــ 

ال ،الت قوى، واسعًياللميروالص  ال ةعلىذل ومنالش  قولهتعالى:هدالد 

 

 .17ـــــــــــــــــــــــــ16:تاناآل ،سورةالنمل(1)
 ،)مرجعسابق(.128 :،ذالقرلنيةفيالن اية،ال ناءا الجمالي رائدمصبا الد (2)
 .119مناآلية:،سورةالتوبة(3)
 .108مناآلية:،سورةالتوبة(4)
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﴿  ❑→→    →◼ 
→→  ✓❖   

✓→  →  ◆  →→ 
→→  →→  →⧫ 

◆→→→  ✓◆ 
⬧→→→→→   

→→ →→⬧→❖﴾(1).
جن،المحبــصــورةالــن فسالبشــري ة* اومــالًذاوبةللســ  المنــً جنمكانــً ةإذاكــانهــذاالســ  ماصــ 

وامنالمعصي ةوالمنكرا ، ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 
﴿→  ⧫  ❖→✓→ 

→     
→❑◼→→→→ →✓→﴾(2).

اني: ورالمارجــةالقســم الثــّ هــوالمكــانالــذيتتجلــ ىمــنخاللــهمجموعــةمــنالمعــالموالصــ 
الن فسالبشري ةالمجر دةالد  را   نيوي ةواألخروي ةأهم ها:عننطاقتصو 

ورةالتيذكرفيهــاالقــرل،(3)"المكانالمجازي"صورة* اغيــرموجــودهيالص  نالكــريممكانــً
.ح يقة
اســـتيعابهـــذاالماـــلتـــتمعمليـــةىلـــهحتـــ وتمي ،ضـــارهـــذاالمكـــاناستحوعليــهيجـــل

واوإدرا ه، ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 

﴿  ❖→❑  ⬧→→ 

✓→✓◼ ⬧→→ 
→→→→  →→✓→ 
◆➔→✓  ▪  →→ 

  
▪→  ✓  ❑→→ 

➢➔﴾(4).
رفيهــاالقــرلنالكــريمالمكــان،(1)"المكانالُمشم ذالن اطق"صورة* ورةالتــيصــو  هيالصــ 

األوامــرهللا اوطائعــً وا-ســبحانهوتعــالى-ناطقــً ةعلــىذلــ قولــهتعــالى:ومــنالشــ  ــ  ال  ﴿هدالد 

 

 .109مناآلية:،سورةالتوبة(1)
.33مناآلية:،سورة وس (2)
،)مرجعسابق(.158 :،رد(ردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس  وس ،أدبي رياوبن(3)
.39مناآلية:،سورةالنور(4)
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  →→   
▪→  ✓  ◆→ 

→→    ✓⧫ 
→→→☺→  ◼✓→  ✓ 

➢⬧→  →→ 
→→✓→→→ 

→→→→→❖﴾(2).
ورةالتـــيذكـــرفيهـــاالقـــرلنالكـــريمالمكـــان،(3)"المكـــانالمـــرمنالمســـب م"صـــورة* هـــيالصـــ 

واح يقــة مجــاًزا،-ســبحانهوتعــالى-مســب ًحاهلل الــ ةعلــىذلــ قولــهتعــالى:ومــنالشــ  هدالد 
﴿ →→  → 

→  ⚫→✓→ 
⧫✓ ❖ →❖﴾(4).
ورةالتيذكرفيهاالقرلنالكريمجــزًءامــنعــالمال يــلهي(5)"المكانال ي ي"صورة* الص 

ار، ةوالنــــــــ  وا الجنــــــــ  ةعلــــــــىذلــــــــ قولــــــــهتعــــــــالى:ومــــــــنالشــــــــ  الــــــــ   ﴿هدالد 
❖→❑  ✓→→ 

✓→⧫    →→ 
⧫→⬧﴾(6)،:وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿→→ 

❖→❑  ⬧→→   
→→ ⧫→⬧﴾(7).
ورةالتــيذكــرفيهــاالقــرلنالمكــانوهــوفــيوال ائ ،،(8)"المنفعلالمكان"صورة* هــيالصــ 

واحالــــةال ــــي وا نفعــــاه، ةعلــــىذلــــ قولــــهتعــــالى:ومــــنالشــــ  الــــ   ﴿هدالد 
→→  →  →→→ 

  →→→  ✓  ⧫→→ 
  →→  ⬧→→→→  ❖ 

→→✓→﴾(9).

 

 ،)مرجعسابق(.157 :(،ردردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس أدبي ،رياوبن وس (1)
 .10سورةفصلتاآلية:(2)
 ،)مرجعسابق(.158 :(،ردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ردةالس رياوبن وس ،أدبي (3)
 .44مناآلية:،سورةاإلسراء(4)
 ،)مرجعسابق(.159 :(،ردردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس أدبي ،رياوبن وس (5)
 .70مناآلية:،مرسورةالز (6)
 .68مناآلية:،مرسورةالز (7)
،)مرجعسابق(.158 :(،ردردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس أدبي ، وس رياوبن(8)
 .8ـــــــــــــــــــــــــــــــــ7:تيناآل ،منسورةالمل (9)
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ةأنـــواع المكـــانفـــيقصـــذالقـــرلنوردعلـــىعـــد  امضـــىيملـــذالباحـــيإلـــىأن  ممـــ 
ومــنهنــاوالمكانالحضــاريوالمعنــوي،والمكانالمضمر،أهم ها:المكانالواقعيالت قليدي،

هــذهالت قنيــ  ردي ةورد يمكــنالقــوه:إن  ة؛لت ــي نةالســ  ةالقرلنيــ  ســبحانه-قــدرةهللافــيالقصــ 
وذلــ مــنخــالهوضــعومظاهرإعجازهفيتصري هــذهالقــدرةاإللهيــ ةالمعجــزة،-وتعالى

را المجر دةللن فسالبشري ةوخارجها، رديداخلنطاقالت صو  نالس  نيوي ةمنهــاهذاالمكو  الد 
واألخروي ة.

 ثانًيا: خصالص المكان القرآني: 
زهعــنغيــرهمــن،وردالمكــانفــيقصــذالقــرلن ولــهجملــةمــنالمصــائذالتــيتميــ 

 األما ناألخرىنذكرمنها:
زةلمكــاناالقــرلنالكــريميمــنم-1 ي ةمميــ  وملجــًألهــم،"،دعــوةاألن يــاءمســر هجعلتــ،خاصــ 

ر، .(1)"ونهواعنالمنكر،رالمعروفوأمروافصيهنشرواالميروأرطلواالش 
وذلــ رمنحــهحيــًزاواســًعا،(2)" يمةرال ةوأعطاهحظوةك يرة"لمكانمنمالقرلنالكريما-2

دةمـــنمســـاحةقصـــذهـــذاالكتـــابالمعجـــز، وقـــدبي نـــتليـــا الـــذ  رالحكـــيمصـــوًرامتعـــد 
نيا ــاةالـــد  وصـــوروصـــوراألمـــا نالم لقـــة،كصـــوراألمـــا نالمفتوحـــة،،لألمـــا نفـــيالحيـ

دة ا،(3)" ــالقرىوالمــدائنوالســ  لوالبحــاروالجبــاهوال يــو "األمــا نالمحــد  كمــابي نــتأيضــً
دةألم واالجنــ ة،أمــاكنكصــوردرجــا خــرة، نفيالحياةاآلاصوًرامتعد  الــ ةومــنالشــ  هدالد 

  ❖→❑◆ ﴿علـــــــــــــــــــــــىذلـــــــــــــــــــــــ قولـــــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــــالى:
→→▪  →→→◼ 

→  →→ 
✓  →→

→→⬧➢✓ →→⬧﴾(4)،وصـــــــــــــــــــــــــــور
ــاكنا جـــــــدر ار،أمـــــ ــ  واهدالنـــــ ــ  ــنالشـــــ ــالى:ومـــــ ــهتعـــــ ــ قولـــــ ــىذلـــــ ةعلـــــ ــ  الـــــ  ◆﴿الد 

❖→→→→→→   
⧫❑  →→  ❖ 

 

 ،)مرجعسابق(.122 :،ذالقرلنيةفيالن ال ناءا الجمالي ية،ارائدمصبا الد (1)
 )المرجعنفسه(.،120 :ية،ارائدمصبا الد (2)
 رجعنسفه(.م،)ال121 :رائدمصبا الداية،(3)
 .102سورةالكه اآلية:(4)
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→⧫﴾(1)،راط ــــوموصــــورةمكــــانالحشــــرو مكــــانالعــــرووالصــــ 
.ال يامة

فضــاءإلى،فيقصذالقرلنعنعالمج رافي تهالمتعارفعليهاأحياًناالمكانيمرج-3
وجــل -القادرعظمة واهدليصــبمبــذل وســيلةمــنوســائلاإلبهــارواإلعجــاز،-عــز  مــنالشــ 

رفيهــاالقــرلنالكــريمرحلــةاإلســراء، ةعلــىذلــ مــاوردفــيســورةاإلســراءالتــيصــو  الــ  الد 
ا"-ســبحانهوتعــالى-وكيــ طــو قــدرةهللا ا خياليــً اح ي يــً ،(2)"األمــا نوالمســافا طويــً

ــ  ةعلــــــىذلــــ ــ  الــــ واهدالد  ــنالشــــــ   ❖→→→✓→﴿عــــــالى:قولــــــهتمــــ
❑  ⬧→ 

❑→✓→→  →✓→  ❖→ 
❑→→  ⬧→   
❑→→  → 

❑  →⬧→→ 
→✓→﴾(3).
-تعــالى–فيقصذالقرلنصفةالقدســي ةعنــدمااختارهــاهللااألماكنرععا تس ت-4

ومــن،(4)"ًدارإطــارنعمــةالقدســي ةوالط هــارةللبشــري ةمحــد فجــاءالمكــان"بيتــهالحــرام،إلقامــة
ةعلـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــ  واهدالد   ﴿ذلـــــــــــــــــــــــــــ قولـــــــــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــــــــالى:الشـــــــــــــــــــــــــــ 
→→→  ⬧→✓→ 

→→◆ →→→✓→﴾(5).
ةفمــنمبــذل هــذاالقصــذ" ،فــيقصــذالقــرلندونمــاأيتكلــ المكــانجــاء-5 واقعيــ 

حيييج وصــ األمــا نرطريقــةمنط يــ ة تشــوي فيهــاو الحاه،الحدولومصدا ي ة
وا،(6)اضــــــــــــــــــطراب" ــالى:ومــــــــــــــــــنالشــــــــــــــــــ  ــهتعــــــــــــــــ ةعلــــــــــــــــــىذلــــــــــــــــــ قولــــــــــــــــ ــ  الــــــــــــــــ  ﴿هدالد 

❖→→→✓→  ❑  ⬧→ 
❑→✓→→ →✓→  ❖→ 
❑→→  ⬧→   
❑→→  → 

 

 .144مناآلية:،سورةالنساء(1)
 رجعسابق(.م،)119، :ذالقرلنيةفيالن رائدمصبا الداية،ال ناءا الجمالي (2)
 .1اآلية:،منسورةاإلسراء(3)
رجعسابق(.م،)123، :ذالقرلنيةفيالن الداية،ال ناءا الجمالي رائدمصبا (4)
.24سورةالحامناآلية:(5)
 ،،)مرجعسابق(123 :،ذالقرلنيةفيالن اية،ال ناءا الجمالي رائدمصبا الد (6)
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❑  →⬧→→ 
→✓→﴾(1).
وســلطانهعلــىالن فــوسوعلمــهرالعبــاد،"فــيقصــذالقــرلنعلــىقــدرةهللاالمكــانشــهد-6

ه رســلإلــيهمإلــىمكــانمــا ولــدون،فكمــاأن هــمفــيمكــانمــا خــرلمكتــوبعنــدهأمــًرا،فإنــ 
نيوي"ل بعأرواحهم، وا،(2)وإنهاءوجودهمالد  ال ةعلىذل قولهمنالش  الى:تعهدالد 

﴿→→→  ✓→  ❖ 
→  ◆→→    → 

→→→  ✓❖  →⧫ 
◼→❑ ◼→→﴾(3).
علــى"-وتعــالىســبحانه-عظمــةالمــالقوقدرتــه يــاننللفــيقصــذالقــرالمكــان يــأتي-7

والر حمـــةوي ـــدهالن عمـــةرـــالن قم،،فتـــارةيمـــدهارـــالميروتـــارة ـــذيقهارأســـهإيجـــادالت ناقضـــا ،
المكـــــانســـــيكونشـــــاهًداعلـــــىكفـــــرالكـــــافرين،...رالعـــــذاب ط ـــــاةال(4)"ومعصـــــي ةكمـــــاأن 

رينا ــ  وا،لمتج ـــــــ ــ  ــنالشـــــــ ــالى:ومـــــــ ــهتعـــــــ ــ قولـــــــ ــىذلـــــــ ةعلـــــــ ــ  الـــــــ  ⬧ ﴿هدالد 
  →→  →→➢⬧→ 

→→  →→▪ 
→→→→  →→ 

→⧫⧫  ❑→◼⧫  ❖→  → 
◆→→  ⬧→→→ 

→→  
→→    →→ 

→  ✓→  → 
→→ →→→→◆﴾(5).
وقدحملعليهممنكــلفيقصذالقرلن"نقمةعلىالكافرينوالعصاة،المكانيأتي-8

ــرقهم" اأغــــــ ــً ــهموجــــــ ــعفيــــــ ــ قولــــــــ،(6)موضــــــ ــىذلــــــ ةعلــــــ ــ  الــــــ واهدالد  ــ  ــنالشــــــ ــالى:مــــــ  ﴿هتعــــــ
→▪→ ✓→  ❖ 

→ →→◆﴾(7).

 

.1اآلية:،منسورةاإلسراء(1)
،)مرجعسابق(.124 :،ذالقرلنيةفيالن ال ناءا الجمالي ،ايةرائدمصبا الد (2)
 .20اآلية:إبرانيم،منسورة(3)
 ،)مرجعسابق(.124 :،ذالقرلنيةفيالن ال ناءا الجمالي ،ايةرائدمصبا الد (4)
 .112اآلية:،سورةالنحل(5)
،)مرجعسابق(.124 :،ذالقرلنيةفيالن ال ناءا الجمالي ،ايةرائدمصبا الد (6)
 .22مناآلية:،سورة ونس(7)
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المكــانفــيقصــذالقــرلن تميــ زعــنغيــرهمــناألمــا ن:مم امضىيمكــنالقــوه ،إن 
إلــىعــالملخــرملــ رالعظمــة،رمروجــهعــنعــالمالج رافيــةالمتعــارفعليهــارشــرًياوذلــ 

ر فيــهوالجماهواإلعجازاإللهيالم هر، فالمكانفيقصذالقرلنهوالمســر الــذيُنشــ 
ونهــوافيــهعــنالمنكــر،،وهــوالمســر الــذيأمــروافيــهرــالمعروفدعــوةاألن يــاءوالر ســل،

قرلنــي،والقــدرالك يــرالــذينالــهمــنمســاحةالقصــذالوذلــ مــنخــالهالحظــوةالك يــرة،
دةفــيالحيــاة،يالذي ردي ةالمتعــد  والتــياشــتملتعلــىكــلكش عنمظاهرهذهالت قني ةالس 

دةوما نتاعنهامــنأمــا نمفتوحــةوم لقــة،ما هماإلنسانفيهذاالكون، ،وأمــا نمحــد 
دة، ســة،وغيرمحــد  ســةوغيــرمقد  وأخــرىتشــهدعلــىوأمــا نات صــفترالواقعيــ ة،وأمــا نمقد 

وأمــــا نتشــــهدعلــــىكفــــرالكــــافرينوســــلطانهعلــــىالن فــــوس،-ســــبحانهوتعــــالى-رةهللاقــــد
.ذكرهابإلىغيرذل منهذهاألما نالتي يسممالمقامومعصيتهم،

 ثالًثا: طرالق عرض المكان القرآني.
دإطــارهاقا القصــذالقرلنــيالمكــان،تو جــهســي  مفــيتوزيعــه،،وتحــد  يســهمإذوتــتحك 

"أشــكاهممتلفــةوبــذل فهــويــأتيفــيصــورةفيإبرازالم ــزىالــذيذكــرمــنأجلــه،المكان
ــًرافــــــاعاًلمــــــنعناصــــــرالحبــــــ  هعنصــــ ة؛ألنــــــ  ــ  رديالعــــــامللقصــــ ــ  راعتبــــــارالموقــــــ الســــ

ــي،(1)القصصـــي" ردالقرلنـ ــ  ــيالسـ ــةفـ فةالممصوصـ ــ  ــذهالصـ ــرهبهـ ــوه،وذكـ ــهمـــنوجـ هـــووجـ
ةالقرلني ة، رديفــيهــذاالقصــذعلــىاألشــكاهاإلعجازفيالقص  نالســ  ويظهرهــذاالمكــو 

تية:اآل
اعــنج رافيتــهالمتعــارفعليهــاأحيانــًافــيقصــذالقــرلنالمكــان ُيعــرو-1 إلــى،خارجــً

ال ةعلىذل -سبحانهوتعالى-المالقعالمعظمة واهدالد  قولهتعالى:ومنالش 
﴿   →→   

▪→  ✓  ◆→ 
→→    ✓⧫ 

→→→☺→  ◼✓→  ✓ 
➢⬧→  →→  

→→✓→→→ 
→→→→→❖﴾(2).

 

م،2010وزســطوف،بالغــةمقــامالقــذالقرلنــي،رحــيماجســتير،جامعــةمنتــوري،قســنطينة،الجزائــر،عــز (1)
: 14. 

.10اآلية:،سورةفصلت(2)
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روإلىعالم اأخــرى،-ســبحانهوتعــالى-ال ــديعالمصــو  الــ ةعلــىومــنأحيانــً واهدالد  الشــ 
قولهتعالى:ذل 

﴿  ⬧→→  ✓⧫  ❑→ 
→  →⬧→ 

→✓→→◼  ▪ 
⬧→→✓  →⧫

→→→→  ❖  → 
⧫✓ →→﴾(1).
ا"فــيقصــذالقــرلن"صــراحةمحــد المكــانُيعــرو-2 امعروفــً ومــن،(2)ًداتحد ــًداج رافيــً

وا ةعلـــــىذلـــــ قولـــــهتعـــــالى:الشـــــ  الـــــ   → ❑ ﴿هدالد 
⬧→  ❖  ⬧→ 

→⬧→✓ ⬧→ 
→→﴾(3).
واهد،(4)فيقصذالقــرلن"دوناســمهالصــريمبــلرصــفةلــه"المكانُيعرو-3 مــنالشــ 

ةعلــــــــــــــــــــىذلــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــ   ✓→→→﴿قولــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــالى:الد 
→→  ✓⧫ 

→❑→→  →→ 
→    ✓→→   

❑→➢⬧→  →◼ 
✓→⧫→ 

→→→→→ 
→⬧→❖﴾(5).
وا،(6)"دونتحد دكالمد نةوالقرية"فيقصذالقرلنالمكانُيعرو -4 الــ ةمنالشــ  هدالد 

ــالى: ــهتعـ ــ قولـ ــىذلـ  → ✓❖ →▪﴿علـ
→→→❑→  →⧫ 

→→→﴾(7).

 

 .5اآلية:،منسورةالحا(1)
 ،)مرجعسابق(.14 :،بالغةمقامالقذالقرلني،سطوفوزعز (2)
 .21مناآلية:،سورة وس (3)
 ،)مرجعسابق(.15، :بالغةمقامالقذالقرلني،وزسطوفعز (4)
 .23اآلية:،سورةالمائدة(5)
 ،)مرجعسابق(.15 :،بالغةمقامالقذالقرلني،وزسطوفعز (6)
 .19مناآلية،سورةيس(7)
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 →→→→ →→﴿وقولـــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــالى:
  →→→  →✓ 

→→➢⬧→  →→→ 
✓→﴾(1).
االمكــانعــرويُ -5 ة"فــيقصــذالقــرلنمقترنــً ا،(2)"بــبععالمظــاهرالط يعيــ  مــنأحيانــً

وا ةعلـــــىذلـــــ قولـــــهتعـــــالى:الشـــــ  الـــــ   →→  ﴿هدالد 
⚫→→  ⬧→  ✓ 
❑→  ⬧→→ → 

◼→✓→❖ →→☺→﴾(3).
 →→  ⚫→→﴿وقولـــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــالى:

⚫→→  ✓  ❑→ 
⚫→→→  →◼  ✓→  ✓ 
→→✓→    ❖→  → 

→⬧﴾(4).
 →→  ⚫→→ ﴿وقولــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــالى:

❖→✓→→ ❖✓→❑→ 
❑→  ❖  →  ✓→ 

  ◆→→  ◆→→→→ 
→✓﴾(5).

ةالتــيفــيقصــذالقــرلنم اوثــًافــيغيــرموضــع،المكــانُيعــرو-6  "كاألمــا نال ي يــ 
مــاذكــرهالقــرلنالكــريمعنهــايءنعلــمأيشــ ونعــرفأ ــنتقــع، ،(6)"عــنتفاصــيلهاإ  

ةعو الــــــــــ  واهدالد   →→﴿لـــــــــىذلــــــــــ قولـــــــــهتعــــــــــالى:مـــــــــنالشـــــــــ 
➔→→  ✓❖→→ 

→  ✓⧫ 
→→﴾(7).

 

.76مناآلية:،سورةالكه (1)
 ،)مرجعسابق(.16 :،بالغةمقامالقذالقرلني،وزسطوفعز (2)
 .83مناآلية:،سورةالكه (3)
 .87اآلية:،سورةالكه (4)
 89مناآلية:،سورةالكه (5)
)مرجعسابق(.،16 :،بالغةمقامالقذالقرلني،وزسطوفعز (6)
 .34مناآلية:،سورةالبقرة(7)
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ةوبــالن ظرإلــىهــذاالمكــانال ي ــي) ــّ فــيتعينــه،(ال ن جمهــوروالــذيذهــلإليــهفقــداخُتلــ   
وجزموارأن هاموجودةفيالعلماء"أن هاجن ةالملدالتيوعدهللاالمرمنينوالمصدقينرسله،

القصــذالقرلنــيتجــدخــرلومــنجانــلهــذامــنجانــل،(1)عالمال يل"،العالمالعلوي أن 
رديأحياًنا، إذا،وأحياًناأخرىيست نيعنذكرهكلًياقد  لتفتإلىهذاالعنصرالس  إ  

أوي ــيمشــواهدالع ــرةأوُ  ــرزمالمحــه،فــيســيرالحــدل،" ــرثرعبوضعخا  تمت  ان
وحي ةالتيقــديفتقــ،(2)ه"منوالعظة دهاالحــدلإذراإلضافةإلىال يمةالن فسي ةوالر  الــميــأ  

مـــاكمـــاأن ،برفقــةالمكــان ردي"إ   نالســ  القصــذالقرلنــي يعنيـــهمــنذكــرهـــذاالمكــو 
ة وســ (3)جعلتمنهاألحدالالهام ةمسرًحالها" عليــه-كباديةفلســطينومصــرفــيقصــ 

الم ةتتــأثربهــاهــذهاألحــدالفــالقرلنالكــريم" هوإذالــميكــنلــ-الســ   لتفــتط يعــةخاصــ 
و ي يملهوزًنا.،(4)و يجعللهذكًرا"للمكان

ردي ةفومنناحيةأخرى ةالســ  الــو (إهمــاً المكــان)قدُتهملهذهالت قنيــ  "يكــاديكــونتامــً
.(5)هنإليهاعرًضا"والتي لفتالقرلنالذ ،تل األمكنةالقليلةالمبعارةهناوهناأ

امضــى دة، لحــ ممــ  عــروالمكــانفــيقصــذالقــرلنلــهطرائقــهالمتعــد  وأســاليبهأن 
ليصــبمشــاهًداعلــىقــدرة؛كعرضهخارًجاعننطــاقج رافيتــهالبشــري ةالممتلفةوالمتنو عة،

وجل -هللا كــذل يعــروالمكــانفــيقصــذمملوقاتــه،وكعرضهلي ي نمظاهرجماه-عز 
ًدارج رافيتــهالبشــري ةالمتعــارفعليهــا، كمــايعــرورصــفةمــنصــفاتهالقرلنصراحةومحــد 

هــذاالقصــذداخلكاألما نال ي ي ةالم اوثةودونأيتحد د،،م تعًداعناسمهالصريم
مــاذكــرهالقــرلناليءالتــي ُيعــرفعــنتفاصــيلهاشــ،ةالمعجــز هــذاوقــد مجيــدعنهــا،إ  

ماندر،ىويست ن هتمقصذالقرلنرالمكانفيرععاألحيان، حينعنوجودهكلًياإ  
التــيجعلــتمنــهمســرًحاةتــرثرفــيســيراألحــدال،وط يعةخاص ،يصبملهوضعخا 

الها.مهمً

 

 ،)مصدرسابق(.430 :1،جنويرحريروالت الت تفسيرابنعاشور،(1)
،)مرجعسابق(.92 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهع دالكريمالمطيل،(2)
،)مرجعسابق(.97 :،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي هامينقرة،الت (3)
 سابق(.،)مرجع93 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(4)
سابق(.،)مرجع60 :،الفنالقصصيقيالقرلنالكريممحمدأحمدخل هللا،(5)
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ها:قاط أهمّ ما سبق عرض  في جملة من النّ  يمكن إجما 
بدورمهمفيبناءوتركيلقصذالقرلن؛ألن ه رثرفيسيرأحداثهمــنالمكانيقوم-1

كمــاأنــ هاإلطــارو يمهاوشواهدالع رةوالعظةفيهــا،األحدال،تل مالممخالهإبرازهألهم 
مصي ا .األحدال،تل الذييحوي وتتحر أفيهالش 

لاألولــىفــيالمكــانيــأتي-2 إرفــاقأحــدالهــذافــيقصــذالقــرلنعلــىصــورتين:تتماــ 
فيحينتأتياألخرىرعدوههذاالقصــذعــنذكــرأحداثــهبرفقــةالقصذبذكرالمكان،

المكان.
الــذيتجــريالمكــانيعد-3 رد؛ألنــ هاإلطــارالــواقعيللــن ذ  تقنيــ ةأساســي ةمــنتقنيــ ا الســ 

ةالتــييقــومعليهــافيــه عليــهاألحــدال، ال نـــاءوبــذل فهــوعنصــرمـــنالعناصــراألوليــ 
ردي. الس 

ردمنخالهمجموعةالعالقــا المكان ردي-4 وويفتهكعنصرأساسيمنعناصرالس 
ردي ةاألخرى. التي  نيهامعسائرالمكونا الس 

اهتمـــامعد ـــدالن قـــادوالبـــاحاينمـــنخـــالهاإلشـــكالي ةالتـــيدار حـــوهالمكـــانشـــ ل-5
والمصطلحا العد دةوالممتلفةالتيأطلقتعليه.تسمي ته،

ه-6 ردي ةإلىقسمين:أطلقواعلىالقســماألو  المكــان:قامال نيويونبتقسيمهذهالت قني ةالس 
وائي.:وعلىالقسمالا انيالواقعي، المكانالر 

وائــي-7 راســا المتعل قــةرالمكــانبــينالمكــانالر  مالد  وبــينالفضــاء،ميــ زالبــاحاونمــعتقــد 
وائــي، مواهــذهاألمكنــةإلــىثالثــةأقســام:أمكنــةم لقــة،الر  أمـــا نأمكنــةمفتوحــة،وقــدقســ 
اإلقامة.

ا،-8 وهــوتتجل ىعظمةالمكانوجمالهفيقصذالقرلنفيخروجهعنج رافيتــهأحيانــً
منوجوهإعجازالقرلنالكريم.اًماجعلمنهوجه

هالمكانفــيقصــذالقــرلنإلــىمســر ك يــر-9 كمــالت ليــفدعــوةأن يــاءهللاورســله،؛تحو 
كماقامبوصــ األمــا نفــيقصصــهأن هأخذحيًزاواسًعامنمساحةهذاالكتابالمعجز،

ة تشــوي فيهــاو اضــطراب، هشــرطريقــةواقعيــ  هدعلــىقــدرةهللاســبحانهوتعــالىكمــاأنــ 
.لطانهعلىالن فوسوعلمهرالعبادوس



 
 الفصل الث الث 

الم ة يوس  علي  الس   عالقة الحد  بالمكان في قص 
 

الم ة يوس  علي  الس   .المبحث األو  : أنواا الحد  في قص 
 .:الحدلالرئيسأوً 
 .المفاج :الحدلاثانيً
 

الم ة يوس  علي  الس   .المبحث الث اني: أنواا المكان في قص 
 .:أمكنةالبادية)فلسطين(أوً 
 .:أمكنةالحضراثانيً
 

ة  .المبحث الث الث: صلة الحد  بفضاء القص 
 .الحدلوالفضاءالمفتو )البادية(:أوً 

 .الحدلوالفضاءالم لق)الحضر(:ثانًيا
 .ا مصي الحدلوالش :ثالًاا
.منالحدلوالز :رارًعا
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 المبحث األّو  
 الم ا الحد  في قصة يوس  علي  السأنوا

 أواًل: الحد  الّرليس
بهـــاهـــذاالحـــدليشـــمل الم- وســـ دناســـي أهـــم األحـــدالوالوقـــائعالتـــيمـــر  مـــن-عليـــهالســـ 

ًدا)رفــعأبويــهعلــىالعــر ،إلــىأن ،(الّرؤيا)ةفولط المرحلة ج  والــهســُ (لّنعمــةامرحلــة إتمــاموخــر 
وينقسمإلى:

 حد  الّرؤيا والكيد والّتآمر. -1
الم-رمشــهدروايــةحلــم وســ ؤيــاحــدلالر بــدأ وهــوحــدلتــم تصــويرهبيــه،أل-عليــهالســ 
رد وســ الصــ  يوأبــوه"وعرضــه ة"بواســطةشمصــي ا الســ  الم-يعقــوب(1)فــيالقصــ  -عليــهالســ 

وا ــ  ــنالشــــــــــ ــهتعــــــــــــالى:ومــــــــــ ــىذلــــــــــــ قولــــــــــ ةعلــــــــــ الــــــــــــ    →﴿هدالد 
→→  →→→ 

→→→  → 
✓→⧫  ❑→  ⬧→◼ 

→→✓→  ✓ 
⬧→→→  ✓→✓→⧫  → 

→→❑→❖﴾(2)،الم-يعقوبفتنب أن يهللا "تن  رًاتلقائًيا-عليهالس 
ةاألولــىالتــ،(3)رمــاســيتمم ععنــههــذاالحلــم" لالعقــدةالفن يــ  يتتنــامىعليهــااألحــدالالــذييماــ 

ةالر ئيس ة"الذي نتهيعندهالمقصــدفــينهايــة،ةفيالقص  ؤيــا،،القصــ  وق ــلوهــوتحقيــقهــذهالر 
تتحق ق بدمنعق نتبذل العقدةالا انيــة"أن  هالعقــد،(4)دةجد دةلكلحدلجد د،فتكو  وهــيأو 
ة، ومــاتبعهــامــنخــوةمــنأخــيهم،وتما لــتفــيغيــرةاإل،ف ــرز هــذهالعقــدةالمأســوي ةفــيالقصــ 

ة)دعنهكيدوتآمر،ل وت،حسد هفيالقص  وا(،المؤامرةوهوبدايةالحدلالر ئيساألو  هدومــنالشــ 
ةعلـــــــــىذلـــــــــ قولـــــــــهتعـــــــــالى: الـــــــــ   →→→ ﴿الد 

→→  →✓▪⧫  →◼ 

 

،ةالعربيـ ،جامعـةطنطـا،قسـمالل ـةهدكتـورارسـالةردالقصصيفـيالقـرلنالكـريم،محمدمشرفخضر،بالغةالسً(1)
 .193، :)د (

 .4اآلية:،سورة وس (2)
(3) ، :م2،2006شــر،الريــاو،طة،مكتبــةالع يكــانللن ة وســ فــيالقــرلندراســةأدبيــ محمــدرشــديع يــد،قصــ 

43. 
 (.سابقرجعم،)340 :،ةةالقرلني ةالقص جمالي رانحميدفرحان،(4)
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→→  ❑→→→→   
→✓→❑﴾(1).

مرفيهأبناءيعقوبآبدأهذاالحدلرمشهدت،الذيأحكمتلياتهوعلىطريقةالن ظمالقرلني
لكونــهأصــ رهمســًناوأقـــــــربهمبهاعنــدوالــده؛ىحضيكانالمكانةالتيعلىأخيهم وس رس ل

ة،قلبــه،إلــى ردفــيالقصــ  ابواســـــــــــطةشمصــي ا الســ  خــوةإوهــموهــــــــــــذاالحـــــــــــدلُعــــــــــــــروأيضــً
ــه، واهدالد  وســـــــــــ ألبيـــــــــ ــ  ــنالشـــــــــ ــالى:ومـــــــــ ـــهتعـــــــــ ــ قولـــــــــــــــ ــىذلـــــــــ ةعلـــــــــ ــ   ﴿الـــــــــ

→→  →→→  → 
→    →→→ 
→→  ❖→✓→ →◼ ◆ 

→→  →→   
→→→❖﴾(2)،ؤياالتيلميســتطعهــذا"الط وبس لهذه فــلب ــراءةقلبــهالر 

يمفيهـــاعـــنهم،،(3)وطهـــره" فـــأن  وهـــذاليمـــُللهـــموجـــهأبـــيهم،تقتضـــيت ييبـــه،مصـــلحتهمرأواأن 
الحدليشتملعلىأربعةمشاهدجاء علىالن حواآلتي:

والجــد رعلــىأخــيهمللــت مل ذمنــه،هومشهدقامفيهاإلخــوةرالتــ آمر:مشهدالت مطي للجريمة*
دافعالت مل ذمن وس  الم-رالذكرفيهذاالمقامأن  ، هملــدكانقوًياجــًدا(الحسد)-عليهالس 

اوا فــيهــذهالمــرامرةلتنفيــذالجريمــةبــينالقتــلوالطــر أرضــً األفكارالتيُطر ح ت  إللقــاءفــيولعل 
ةعلـــــــــــــــــىخيـــــــــــــــــردليـــــــــــــــــل،غيارـــــــــــــــــةالجـــــــــــــــــل  ــ  الـــــــــــــــ واهدالد  ــهومـــــــــــــــــنالشـــــــــــــــــ  ذلـــــــــــــــــ قولـــــــــــــــ

 →→→ →→ ﴿تعـــــــــــالى:
→⬧→  ✓⧫  →→ 

✓→→  →✓  ✓→→→→ 
→→→  ❖  ❑→✓→ 

→✓  →→→❖﴾(4)،عقوبــةفاستقررأ هــمعلــى"
ردواإلخــــراجمــــنالــــوطن" واهدمــــنو،(5)الت شــــريدوالطــــ  الــــ الشــــ   ﴿:ــــــــــــــــــىةعلــــىذلــــ قولــــهتعالالد 

→  →→  ✓→   
→→→→ →→ 

→→   
→→→→◼  → 
→→→→→  →✓→ 

 

 .5اآلية:،منسورة وس (1)
 .8اآلية:، وس سورة(2)
 .21، :م8،2015شر،طاريخ،الع يكانللن عائعالقرني،أعظمسجينفيالت (3)
 .9اآلية:،سورة وس (4)
 ،)مرجعسابق(.27 :،اريخأعظمسجينفيالت ،عائعالقرني(5)
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⧫→→  ◆  ✓→→ 
→→→→→❖﴾(1).
للن يــلمنــه،؛رحيلــةراســتدراجأخــيهم وســ خاللــهمشــهدقــاماإلخــوةهــو:مشــهدتنفيــذالجريمــة*

ةوالن صـــملـــه، فينعليـــه،وذلــ رإوهـــارحرصـــهمعليـــهوالمحبـــ  ومـــنوإومـــاروإخفـــاءحقـــدهمالـــد 
وا ةعلــــــــــــــــــــــىذلــــــــــــــــــــــ قولــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــالىالشــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــ   →→﴿:هدالد 

→→→→     
→→→→→  →◼ 

→→  →  → 
◆→→→    →✓⧫ 

→  ❑→◼  ⚫→→➢⬧→→ 
→→→  →  → 

→→→◆﴾(2)،،أجمعــواأمــرهمعلــىتنفيــذجــريمتهم وبعــدأن 
وقــد،فجلسواأمامه بكونعادوالياًلإلىأبيهم؛إلخفاءتعابيروجوههمالكاذرة،وأحكمواتنفيذها،

واوأوهــرواالحـــزنعلـــى وســـ ، ةعلـــىذلـــ قولـــهتعـــالى:مـــنالشــ  الـــ   →﴿هدالد 
→→  →→ 

→→→✓  ✓◆ 
→→→✓→   

→→→→◼  → 
→✓→→✓→✓ 
→→☺→→→→ 

✓⬧→✓→  ❑  ✓→   
◆⬧→→      ▪→ 

✓→→  ▪→◼ 
→→✓→→◆﴾(3)، وروال هتــانوالكــذب"الــذيوتلــ أولــىعالمـــا الــز 

ةالملف قــةمــنق ــلأن ...جاءوارهمعهــم  نطقــوارــالمكروهالــذيوقــعوقــدعــرفيعقــوبهــذهالقصــ 
وا،(4)عواعليهأنــ هأ لــه"وجهالذ ئلالذياد يكشفواعنأوليوس ، الــ ةعلــىذلــ ومــنالشــ  هدالد 

قولهتعالى:
﴿→  →  →  ✓→→ 

✓→→→→  ⬧→✓  ⬧→✓ 
→→   

 

 .10اآلية،سورة وس (1)
 .12ـــــــــــــــــــــــــــــــ11تان:اآل ،سورة وس (2)
 .16ــــــــــــــــــــــــــــــــ15تان:اآل ،سورة وس (3)
 (.سابقرجعم،)417 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهع دالكريمالمطيل،(4)
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◆→→→  →◼   
→→◆﴾(1).

هفيهاإلخوةالمتآمرونتهمةقتلالفتىالص  يرإلىالذ ئل:مشهدا ت هامالباطل* هومشهدوج 
واوإلصاقهاره، ال ةعلىذل قولهتعالى:منالش  هدالد 

﴿→→  →→→→ 
→  →✓→ 

→→→→  →⬧→ 
→→  ❑→◼  →◼→ 

→→→  ❑→☺→﴾(2)، وإن 
أراهم تهمهمرالكذبفيهذاهملميكناألمركذل فمنأنبأ مــن،الم رالذيجاءوارهإليه"أن 

الذ  ماوردفيقولهتعالى:(3)"لهتعقيًباعلىهذاالم رقولونيحت ىئلقدأ ل وس ،أن 
﴿  →  ❖☺→→  → 
→✓ →→ ❑→→❖﴾(4).

اإل ــوه:إن  ــنالقـ ــذايمكـ ــىهـ ــلأن وعلـ ــنق ـ ــهممـ ــامألنفسـ ــواا تهـ ــدوجهـ ــوةقـ ــتهمهمأيخـ  ـ
لهــامالباطــإًذافهــذاا ت خــر،لشــمذ ضــمنحــدلكيــداإلخــوةوتــآمرهمعلــى وســ عليــهُيعــد 

الم.الس 
رالمشهد* ليلالمزو  مفيــهاألبنــاءدلــياًلمــزو :د  الم-ًراعلــىمــو  وســ هومشهدقــد  -عليــهالســ 

ليلقد"جاءعلىغيــرمــاقــد وحاولواخاللهالهروبمنجريمتهم، فكــانشــهادةروا،ولكنهذاالد 
ــيهمرــأن همغيــر مالــذيجــاءوارــهعلــىصــادقينفيمــاجــاءوارــهمــنخ ــر وســ ،قائمــةعل فالــد 

قــة"دليــلمــناألدلــةالقويــ ةعلــىأن قميذ وســ ، ةملف  واهدمــنو،(5)القصــ  الــ ةعلــىذلــ الشــ  الد 
: وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ◼▪→ →﴿قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

→→ →❑ →❑ ﴾(6).
 والّتعليم.حد  االجتباء  -2

 

.18اآلية:،سورة وس (1)
.17اآلية:،منسورة وس (2)
 ،)مرجعسابق(.418 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(3)
 .17،مناآلية:سورة وس (4)
،)مرجعسابق(.418، :القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،ع دالكريمالمطيل(5)
 .18اآلية:،منسورة وس (6)
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ؤيــامباشــرة، - وســ وهــوحــدلنتعــر فخاللــهعلــىعالقــةبــدأهــذاالحــدلرعــدمشــهدالر 
الم وأنــ هسيســل نهــاأبويــهإبــرانيمويعقــوبحينمااختارهواصطفاهليكونن ًيا،مالقهر-عليهالس 

الم- واو-عليهماالس  ال ةعلىذل قولهتعالى:منالش  هدالد 
﴿→❑→ →→→✓→ 

→⧫  →→→  ❖ 
→→  →→ 
→→→  →→→✓→ 
→✓→→◼  →◼  ▪ 

→→✓→  →  →→→ 
→◼  ✓→→→  ❖  →✓→ 

⬧→✓→  →→ 
◆  ⧫→  ◼→→→→  ﴾(1)،وفيه

الم-سيتعل م وس  ؤيــا"أوتأويلاألحاد من"الن  و ة-عليهالس  يءالشــ (2)يأوالعلــمأوتع يــرالر 
الم-ومــنهــذاالحــدلرــا  وســ الكايــر، علــىالــر غممــنصــ رســن هعلــىمشــارف-عليــهالســ 

 ومتباعدةمكاًناوزماًنا.أحدالعظيمةعد دة،
 حد  إتمام القّصة. -3

ة، وذل عنطريقرب نهايةوتعودمنحييأتت،بدأهذاالحدلرمشهدتستد ررهالقص 
ــدا تها، ةب ـ ــ  ــاالقصـ ــذل مـ قبـ ــ  ة؛ليتحقـ ــ  ــيالقصـ ائريفـ ــد  ــاءالـ ــايعـــرفرال نـ ــومـ ــ الفتـــىوهـ رلهذلـ

ؤيـــــــــاالعظيمــة،الص  يرفيمنامـــه، فســارهــذاالحــدلوفــقمــاوردفــيوهوحدلأوجزتهتل الر 
ؤيــا، الم- وســ فرفــعمنيــــــن،لبنـــــــــــــــاؤهإلـــىمصــــــــرأعنــدمادخــلاألبيعقـــوبوالر  -عليــهالســـ 

ا" ؤيــا،وبهــذا،(3)"أبويــهعلــىالعــر ليســجدوالــهجميعــً يكــونحــدلالمشــهدالــذيتحق قــترــهالر 
ةقدانتهى، واإتمامالقص  ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 

﴿→ →→  →◼ 
→→  ▪  →✓→ 

→✓→→→  → 
→→  ⬧  ◆  ▪ 

  ❖→→▪    ⚫→⧫ 
→✓→→→  →◼  ➢⬧→ 

⬧→  →  ❑→→  → 
→→→→  ❑ 

→→  →✓▪⧫  ❖ 
 

 .6اآلية:،سورة وس (1)
 (.سابقرجعم،)17 :،اريخعائعالقرني،أعظمسجينفيالت (2)
 (.سابقرجعم،)31 :،ردالقصصيفيالقرلنأسلوبالس محمدطوه،(3)
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→✓→  ❑→  →→→ 
→→→⧫  →→  ❑→ 
❖→✓  →   

→→⬧→  ❖  ❖→✓→ 
▪→  →→  ❖→ 

❑→→  ❖  ❑→✓→  ◆ 
⬧→→  ❖→→→✓→ 

→→✓→→  ❖→✓→→ 
→→→  ◆ →→→⧫ 

→→  →  ▪→ 
→→  →  →→ 

→→﴾(1). 

ة،:ثانًيا: الحد  المفاجئ وتتما لأهمي تــهفــيحبــ هوحدلطار لهأهمي ةرال ةفينساالقص 
ةودعمهـــا فهـــوالعنصـــرتنســـاببتعليـــلمنطقـــي،وجعلهـــا"،ربـــ األحـــدالووصـــلهاعنـــدالقصـــ 

رددون،متوقـــعالأوالحـــدلغيـــرالعـــارو، مصـــي ةالتـــيتـــدخلأوتقـــتحمفجـــأةعلـــىالســـ  أوالش 
ــي ة"ســـابقإنـــذار، لفـــيحبكتهـــاغـــرزةأساسـ دخ  (2)ولكـــندخولـــه تســـاوقمـــعوقـــائعالحكايـــة،أو ـــُ

:وينقسمإلى
ّيارة:  -1 ةعلــىعجــل؛لتنطلــقرــهحــد  الســّ هــومشــهدصــ يرانطــو رــهرعــعأحــدالالقصــ 

 مالوحشــةليليعــان؛إلىحييُترأ وســ وحيــًدافــيذلــ الجــل أحدالجد دةفيلممالبصر
.والجوعوالموف

ذهــ فيــهال ــالمالــذيُأســق  الجــل عيهــاإلــىةومتتب لهــذاالحــدلرأرصــارمشــاهديالقصــ 
حتــ ىإذامــنالمســافرينتلــو مــنرعيــد،.ســي ارة..فخيــا تهموأفكــارهمحولــه"وإذاوتطو،يءال ر

حطترحالها"دانت ال و،(3)الجل  واهدالد  تعالى:ةعلىذل قـولهمنالش 
﴿▪→  ⧫→→ 

→→✓⧫→  ✓→⧫ 
→  →  → 

⬧→→→  ❑  ◼ 
⬧→  →◼→   

◼→→ → →✓→→◆﴾(4).

 

.100ـــــــــــــــــ99:ةاآلي:سورة وس (1)
 (.سابقرجعم،)102 :،ياقالقصصيالقرلنيالحب المكانيفيالس اب،منةعش ل(2)
 (.سابقرجعم،)419 :،ع دالكريمالمطيل،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه(3)
 .19اآلية:،سورة وس (4)
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مصي ا التيالتقطت وس  الش  الم- لح فيهذهاآليةأن  وباعته-عليهالس  منالجل 
رامي ة، دورهــمفــينكرا فيهذهالسلسلةالد  ةبــذكرأيتفاصــيلعــنهم؛ألن  ولذل لــمتهــتمالقصــ 

ور،إلىهذاالعمليقتصرع وبــذل فهــممجــر ديصاهالبطلإلىمصروبيعهوقدأنجزواهذاالــد 
.أداةلهذاالحدل

 ــُذكرفال الغــةإ" لكالمتفهمهإذالمُ ذكريجــل:ولذل تقوهالعرب ،(1)فــياإليجــاز"  
عليــهمــندونواحرصــيعــام،وقــاهالــذياشــتراهمــنمصــر:" مرأتــهأ رميــهفــيالمنــاموفــيالط 

قيــــــقاآلخــــــرين وا،(2)هــــــذالــــــهمكانــــــةأخــــــرى"،رــــــاقيالر  ةعلــــــىذلــــــ قولــــــهومــــــنالشــــــ  الــــــ  هدالد 
 → ❑﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
⬧→  ❖  ⬧→ 

→⬧→✓  ⬧→ 
→→  →→◼  ✓◆ 

→→→→  ✓ 
→→→❑ →❑﴾(3)، هكــذاتتــوالىأحــدال

ة، الم- نتقل وس ،وفيانتقالةسريعةخاطفةالقص  وهاهواآلنفيمنبلدإلىبلد،-عليهالس 
افــيمكــانأبيــهوأمــه،،أهلــهبــدهليجــد"أهــاًل؛ودونســابقإنــذار،مصــر اوأمــً ولــيسهــذا...وأرــً
روفــيهــذاالت حــر رمــنالع وديــ ة،قدتحر ،ومنالفضلواللط مزيًدالهعندهللاإن بل،فحسل

وا،(4)وتا يــــــتألقدامــــــهعليهــــــا"تمكــــــينلــــــهفــــــياألرو، ةعلــــــىذلــــــ قولــــــهمــــــنالشــــــ  الــــــ  هدالد 
 →❑→ →→→﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

→→→    ✓⧫ 
→→→→→  ❖ 

→→  →→ 
  →→◼  →◼  ⬧→✓ 

❖→→  ⬧→→  → 
 →✓→→◆﴾(5)،ار هــــــذاالحــــــدلالطــــــ  حــــــد  )  لحـــــ أن 

لدحدثً،(الّسّيارة أن هأسهمفيتهي ةاألسبابلتو  كانحدًثاص يًراإ   وهــوأ أ  روأعظم،اوإن 
وهــيطواهيــ ةالحــدلالذيت رزخالله"إحدىميزا إحكامال ناءالفنــ ي،،(حد  شاهد القصر)

 

 .19 :د.ن،د.ب،د. ،ة،وراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس قص امحدرا،عز (1)
 (.سابقرجعم)،38 :،اريخأعظمسجينفيالت عائعالقرني،(2)
 .21ة:اآلي،سورة وس (3)
 (.سابقرجعم،)422 :القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(4)
 .21مناآلية:،سورة وس (5)
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ةوفيانتقالةسريعةخاطفةأخرى،،(1)الفن ي ن ااقأحدالجد دةمنه" إلــىفتــرةتنتقلبنــاالقصــ 
ةجد ــدة بهــا وســ ،زمنيــ  باالتــيمــر  الم-متجــاوزةمرحلــةالمراهقــةوالصــ  فــيقصــر-عليــهالســ 

الم-حياتــهالعزيــز؛لتضــعالمشــاهدأمــامعتبــةأصــعلاألحـــدالوأقســاهافــي ومـــن-عليــهالســ 
ــه ــ قولـــــــ ــىذلـــــــ ةعلـــــــ ــ  الـــــــ واهدالد  ــ  ــالى:الشـــــــ   ⚫→→ ﴿تعـــــــ

❑﴾(2)القصــــةعزيــــزفيســــيطرعليهــــاالهــــوىفتنقــــلامــــرأةالحســــنهأبهــــر
التــيان اــقمنهــاحــدلشــاهد،ر ريزتهاالبشري ةالتيأث ر فيمجرىاألحدالإلىالعقــدةالا الاــة

ر.القص
الم-وفيــه وســ ر بدأهذاالحدلرمشهــــــدتعــحد  شاهد القصر:    -2 لل وايــةمــن-عليــهالســ 

،(3)"ولــيسلهــامــا ردعهــامــنخــوفزوجهــاعــنخيانتــه"امرأةالعزيز؛ألن هــــاافتتنــترــهوبجمالــه
الم-ولها وس وهذهمحنةأخرىتعر  فيــزدادتفوقمحنةرميهفيال  ــرواســترقاقه،-عليهالس 

تــزدادالحبكــةتعقيــًدامــعة"حيــيت سلسلالمنطقيلألحــدالفــيالقصــ والبذل الن سقالت صاعدي،
ال ةعلىذل (،فعل المروادة)(4)بروزالعقدةالا الاة" واهدالد  تعالى:قولهومنالش 

﴿ →⧫  →→  →   
→→✓→→◼→❖→﴾(5)،ولــــــــــــــــــــــــــكن

وا حتفــاظبهــافــيالن  ــو ة،وباــلتجل تحينات سعت"نفسهالعظيمة-المعليهالس - وس ةعظم
هإنســانيحيــاويعــي ؛(6)طهرهــاوبهائهــامــعمــا نازعهــامــنأهــواءالــن فسالبشــري ةوشــهواتها" ألنــ 

يقعوافيالمطأ،،مالحياةالبشر .ارتكارهعناجعونرتثم  الذ ن وشكونأن 
ممهــًداللحــدلالــذيســيظهرفيــه،الجنــا الملكــيواألبــوابُم ل قــةيســتمرهــذاالحــدلداخــل

وءعزيزمصرفيالمشهدمنجد د، وفيهذاالظ هورمايشيرإلــىقولــهتعــالىفــيصــرفالســ 
الم-والفحشاءعن وس  قولهتعالى:كماوردفي-عليهالس 

﴿  →❑→  ⬧→  →→◼ 
▪→  ▪→✓→ 

 

 (.سابقرجعم،)340 :،ةةالقرلني ةالقص رانحميدفرحان،جمالي (1)
 .22مناآلية:،سورة وس (2)
 (.سابقرجعم،)512 :،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي نقرة،هاميالت (3)
 (.سابق،)مرجع3 :دراسةمقارنةأدبية،وراةبينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس قص امحدرا،عز (4)
.23مناآلية: ،سورة وس(5)
(.سابقرجعم،)428 :،الكريمالمطيل،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومهع د(6)
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→→  ✓❖  →→→◼ 
→→❖﴾(1).

ةعلــىمجي ــهفــيتلــ اللحظــةالحاســمة، الــ  خــروجالعزيــزأو"وهــورالمشــاهدالد   لحــ أن 
المالذي رهلللن  و ة"...الش ليةمنليا هللابهي وما،(2)وحراسةقائمةعلىهذاالع دالص 

الم- اديفتملخراألبوابالُم ل قةالذيأسرعإليه وس  حت ىوسيدتهمسرعةوراءه،-عليهالس 
لهقميصهمنخل ، ال ةعلىذل قوله،باباللدافتفاجأرالعزيزقد    واهدالد  تعالى:ومنالش 

﴿→→→→  →→ 
❑→  →→  ❖  ⬧→→ 

→→→  ❑→→  ❑→ 
→→﴾(3)،،ــاممباشــــرةدونأيتفكيــــر ــها ت هــ هــــتلــ ــنفوج  ومــ

ال ةعلىذل  واهدالد  تعالى:قولهالش 
﴿→    ▪⬧→  ✓❖  ⧫ 

→→✓→  ▪→    ✓◆ 
❖→→→  ✓  ❑→◼ 

→  ﴾(4)،الم-يوس لوهيمفاجأةأخرى ،لكن هاأقسىوأنكى،-عليهالس 
ســي دةالقصــرأُ وافكانــتمســتعدةلكافــةا حتمــا  ، لهــذاالحــدلمســـبًقا،عــد ألن  هدومــنالشـــ 

ةعلــــــــــــــــــــــــىذلــــــــــــــــــــــــ قولــــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــــالى: الــــــــــــــــــــــــ   →→→◼﴿الد 
→✓→﴾(5)إغالقهــــالتنفــــذمــــاهــــيعازمــــة؛أيأحكمــــت

الم-ولكنأخالق وس عليه، ده،يفضــمامــرأةســي بينــهوبــينأن يحــوه"وأدرهالر فيع-عليهالس 
دونالكشـــ عـــنجـــذورالمأســـاةحـــدودهـــذاالحـــدلومعالجتـــهرحكمـــة،يقـــ عنـــدوحســـبهأن 

ةعلـــــىذلـــــ قولـــــه،(6)"وأرعادهـــــا الـــــ  واهدالد   → ﴿:تعـــــالىومـــــنالشـــــ 
⧫→→ ◼→❖ →→ ﴾(7).

 

 .24مناآلية:،سورة وس (1)
 (.سابقرجعم،)429 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(2)
 .25مناآلية:،سورة وس (3)
 .25مناآلية:،سورة وس (4)
.23مناآلية:،سورة وس (5)
(.سابقرجعم،)431 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(6)
 .26مناآلية:،سورة وس (7)
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ليق وفيإيجازسرديعجيل،(رعدكلهذاالت مهيد،شاهد القصر  رزالحدلالمفاج )
ــهدالمريـــع، ــذاالمشـ ــهالعزيـــزفـــيهـ ــامعينـ الم،وأمـ ــ  ــةالظـ ــاوي ةحالكـ فيقـــعنظـــرهعلـــىصـــورةمأسـ

الم- وســـ  مـــنخلـــ ،وهـــو" لملـــمقميصـــهوقـــدشـــُ-عليـــهالســـ  ق  ويســـأهنفســـه:مـــاد لـــةشـــق 
امق ــوً ، المــرأةالقمــيذمــنالملــ ؟فــال ــرىوجهــً فــيأن  واحتمــاً  رتفــعإلــىمســتوىاليقــينإ  

 وســ هــيالط البــةالمهاجمــة، الم-وأن  الهــاربمــنبــين ــد ها"-عليــهالســ  وهكــذا،(1)هــوالفــار 
الم-ة وســ اءليلفيهــاقــاطععلــىبــرالــد وقامتالمحا مــة، مــنأنــ هأرادرأهــلالعزيــز-عليــهالســ 

واهدالسوًءا، ذل قولهتعالى:مريدةلومنالش 
﴿ ❑  ❑→  ✓❖→ 

→→✓  ◆  ◆→  →→ 
❑→  ❖  →  →❑  →✓ 
❖  ❖→→→❑→→   

◆ ◆→  →→  ❑→  ❖ 
⬧→→  →❑→→  →✓  ❖ 

❖→→❑      →  ▪⧫ 
→→ ❑→  ❖  ⬧→→ 

→  →→  ❖  ❖→❑→✓→ 
◆ →✓→❑→❖ ◼→→﴾(2).

،(أهلهــاوشــهد شــاهد مــن ) وبالن ظرإلــىهبــارة ةفــيالــن ذ  فهــيهبــارةورد كح يقــةقرلنيــ 
ــر ــزمصـ ــانعزيـ ــىلسـ ــر،،القرلنـــيعلـ ــاهدالقصـ ــةمـــنهللالكن "وأوشـ ــةمطلقـ ــدكح يقـ ــمتركـ ــالـ هـ

.(3)سبحانهوتعالى"
ياقالقرلنــييحتمــلأن  الســ  ،القصــرتــردهــذهالعبــارةعلــىلســانشــاهدوعلــىالــر غممــنأن 

مأن فالباحـــييميـــلإلـــىالـــر أيالـــذي ـــرج  تكـــونهـــذهالعبـــارةقـــدورد عـــنلســـانالعزيـــز؛ألن 
ــذاالحـــدل اهدعلـــىهـ ــ  ــي ة،"الشـ ــالحكمفـــيالقضـ أث ـــتموضـــوعيتهوحكمتـــهرـ ــتبعدأن  فمـــنالمسـ

ــدخ  ــي ة، تـ ــىالقضـ ــيعلـ ــهبتعليـــقشمصـ ــا يعنيـ ــيمـ ــللفـ ــىكـ ــتنتاجعلـ ــذاا سـ ــههـ أوبتعميمـ
.  من كيدكّن إّن كيدكّن ع يمإن  وهذاالت عليقهوهبارة:،(4)الن ساء"
رديالمفاجو الم-بنصمالعزيزليوس (الّطارئ ) ينتهيإلىهناهذاالحدلالس  -عليهالس 

واهدالد  ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش 

 

(.سابقرجعم)،432 :،القصذالقرلنيفيمنطوقهومفهومه،الكريمالمطيلع د(1)
 .28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26اآليا :،سورة وس (2)
(.سابقرجعم،)29 :،ةوراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس امحدرا،قص عز (3)
(.)مرجعسابق،30ة :وراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس امحدرا،قص عز (4)
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﴿→→  ◼✓→⬧  ◼→❖✓  →❑
﴾(1).

واولومه مرأتهوتأنيبهلها،وتجن لالحد يفيه،،األمرأي تفصمعنهذا هدومنالشــ 
ال ةعلىذل قولهتعالى: الد 

﴿⬧→→→→  →→❑→  
→  →  ❖→ 

→→→→→→→→❖﴾(2).
رامي رلناالقرلنالكريمفيهذاالمشهدالد  كيــ قــامشــاهدالقصــرالفن يالمهيــل،هكذاصو 

ردي،رد ءاإلرــ والــذيالــذيت ــي نفيــهبــراءة وســ وطهــرهوتعف فــه،شــهادتهعلــىهــذاالحــدلالســ 
جن، ؛ألن هــاتملــ مــنوقــدرتهانلنــاقــو ةهــذهالمــرأةالتــيكــاد لــهوكيــ بــي انتهــىرــهإلــىالســ 

لطة، الم-ا نتقــاممــن وســ نهــامــنمــايمك ومننفاذالكلمةالس  جن-عليــهالســ  ووضــعهفــيالســ 
إلىحين.

 .حد  صاحبي الّس ن -3
ُتزلــت  ة"بدأهذاالحــدلرمشــهداخ  فبعــدأن ،(3)فيــهأحــدال"فتــرا زمنيــ ةطويلــةضــمنالقصــ 

الم-جاءحدلإلقاء وس  ،-عليــهالســ  مــنالت فصــيل،يءوحــدلبيعــهفــيمصــررشــفــيالجــل 
ــًرانشـــأتهفـــيقصـــرالعزيـــز،جـــاءحـــدل تصـ مـــنيءفيـــهشـــو،الـــذياســـت رقســـنوا عد ـــدةُمم 

ال ةاإليجاز، واهدالد  علىذل قولهتعالى:ومنالش 
﴿  ⚫→→  ❑ 

→→→✓→▪  →→ 
→◼  →❑→ 

→✓→⬧ ✓→→→→❖﴾(4).
الم- وس فيهذاالمشهدثرل جنعلىأن -عليهالس  يفعلمــاأمرتــهرــهامــرأةالعزيــز،الس 

ة) ىالعقــدةالر ارعــةفــيالقصــ  وا(،الســّ ن المفــاجئوهنــاتتجلــ  ةعلــىذلــ قولــهومــنالشــ  الــ  هدالد 
 → ✓ →→→ →❖ ﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

⬧→▪  ❖→→→→ 
→→→→→  ❖→ 

 

.29:ةاآلي،منسورة وس (1)
 .29:ةاآلي،منسورة وس (2)
(.سابقرجعم،)120، :رد(ردالقرلني)مقاربةمنمنظورعلمالس ةالس  وس ،أدبي بنرياو(3)
 .22اآلية:،سورة وس (4)
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❖→⬧→→    → 
⧫  ❖→✓→  →   
  →→→→◼❑→ 

→✓→﴾(1)،ةدخـــل ريعةالوامضـــةألحـــدالالقصـــ  وفـــيهـــذهالن قلـــةالســـ 
الم- وســ  جن،-عليــهالســ  واودخــلمعــهفتيــان،الســ  ةعلــىذلــ قولــهتعــالى:هدومــنالشــ  الــ   ﴿الد 

→  →  ❖→✓→ 
❖→→→→  → 

→❑→  →  →⧫ 
⬧→✓◼  ⬧→✓→  → 

⬧→▪  →  →⧫ 
→✓  ✓→  →⧫ 
⬧→✓→  →→⬧→✓→→ 
→→  →→☺→→→→ 

→→→→  → 
⬧→→  ❖ 

✓→→→→❖﴾(2)،ــنين"وهـــر ول ـــيفيـــهرضـــعسـ
عليــه-ة وســ وبهــذاالحــدلوهــر منزلــ،(3)فـــيهاعلمهبتأويلاألحاد ـيوحكمتهوإيمانهرا "

ار،فقــامبــدعائهماإلــىإفــرادهللارالعبــادة،ومكانتهعندرفي يه،-المالس  واإليمــانرــا الواحــدالقهــ 
واوإلـــــــىكـــــــلإنســـــــان،وبل  همـــــــارســـــــالةربـــــــهإليهمـــــــا، ةعلـــــــىذلـــــــ قولـــــــهومـــــــنالشـــــــ  الـــــــ  هدالد 

ــالى  →→→ ❖→✓→﴿:تعـ
→✓⧫▪  ◆→⬧→→→ 

⬧→✓→      ❑→→ 
⧫→→→      
◆❑→→✓→  ❖  →→   

▪→  →→✓→→ 
✓→  →☺→▪  →
⬧→    →  ❖ 

❖→→→  ◆  →→ 
    ⬧→   

❑→→✓→    → 
→  ❖→❑ 

→→  ❖→→ 
⬧→→  →   

→✓→→◆﴾(4)،يســـتمرهـــذاالحـــدلبتكـــرارمشـــهداختـــزاهرعـــعو

 

 .33ــــــــــــــــــــــــــــ32،مناآل تين:سورة وس (1)
 .36اآلية:،سورة وس (2)
 (.سابقرجعم،)69 :،الكريمردالقصصيفيالقرلنمحمدمشرفخضر،بالغةالسً(3)
 .40ـــــــــــــــــــــــــــــــ39:ةاآلي،سورة وس (4)
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ة، ةالط ويلــةالملي ــةراألحــدالفــيالقصــ  ودةامــرأةالعزيــزاجــاءحــدلمــرفبعــدأن الفتــرا الز منيــ 
الم- وس  فهــاهــوجــزءوالــذيانتهــىرســجنه،،عننفسهركاملتفاصيلهفــيالقصــر-عليهالس 
لهــاذكــًرا،،مــنأحــدالســجنهالط ويــلُتمتــزه  يــر فتتــوالىالمشــاهدوتتعاقــلفــيهــذاولــميجــر 

الم-الحدلبتفسير وس  جن،-عليهالس  ال ةعلىذلــ قولــهواومنالش لرؤياصاح يالس  هدالد 
 →→→ ❖→✓→﴿تعـــالى:

→→❑→  →→→→ 
→→⧫  ⬧→✓→  → 

⬧→▪  → 
→→→  ⬧→✓→→  ❖

⧫  →  ⬧→✓ 
❑  →→ 

→→→→→→❖  ﴾(1)، ر وس عليــه-وبش 
الم جنالذيتوقــ -الس  اعنــدســي ده،علــهالن جــاة،صاحلالس  ةســجنهولمــً  ــذكرقصــ  وأوصــاهرــأن 

اقي(أنساهذكرصاحبهولكنغمرةالفرحةرالن جاة، والوضعالجد دالذيأصبمعليهالن اجي)الس 
الم-فل ي وس عندسي دهالمل ، جنرضــعســنين،-عليهالس  خــرلرســ لحــدلطــار فــيالســ 

وا(،الّنسيان)هو ال ةعلىذل قولهتعالىومنالش   :هدالد 
  ﴿→  ❑→→  ❖ 

→→  →  → 
→➢⬧→  ❑→◼  →⧫ 

→→→→ 
❖→→→✓→  ⬧→ 

→→⧫  →→   
→✓→❖ →⚫ →→❖﴾(2).

ة، نونوتلــو عقــدةجد ــدةفــيالقصــ  الم-ويوســ تمضــيالســُ جن،-عليــهالســ  قــارعفــيالســ 
ا، وافطلــلمــنحاشــيتهتأويلهــافعجــزوا،فيرىمل مصررؤيــاعجبــً الــ ةعلــىذلــ ومــنالشــ  هدالد 

 :تعالىقوله
﴿ →  →  → 

⧫  ⚫→✓→  ⬧→→  ◆ 
❖→→→ ⚫→✓→  →→◼ 

⚫→✓→  →→  ⬧ 
⬧→→  →→→ 

→→→  →→ 
 

 .41اآلية:،سورة وس (1)
 .42اآلية:،سورة وس (2)
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→→→→    →✓▪⧫  ◆ 
✓→→  →✓▪⬧→→ 

◆⬧→→✓→    →→ 
→  →✓   

❖→✓→  →→→ 
✓ →→→→→❖ ﴾(1).

ة) ــ  ــيالقصـ ــةفـ ــدةالمامسـ ــر العقـ ــكوهـ ــا الملـ ــي(،رؤيـ ةولوهـ ــ  ــذهالقصـ ــا هـ ــرأزمـ خـــرلخـ
راأحداثها، ارقة،وف يجابيالذي  دأمعهإلكماأن هاالمرش  ضــتالتــيتمم حلجميــعالعقــدالســ 

ة، اقيفـــيمشـــهدجد ـــدمـــنمشـــاهدعنهـــاأحـــدالالقصـــ  وبتعاقـــلاألحـــدالوتسلســـلهايمـــرجالســـ 
ة، ررعدمدةطويلة وس القص  الم-فتذك  ،الــذيونبــههللاالقــدرةعلــىتفســيراألحــالم-عليــهالســ 

وا ــ  ــالى:ومـــــنالشـــ ــهتعـــ ةعلـــــىذلـــــ قولـــ ــ  الـــ  → ❑ ﴿هدالد 
→→  → ⬧→ 
❑→✓→  →  → 

→→☺→→→ 
→→→ 

→⧫✓→◆﴾(2)،ةهنــارالمشــاهدمباشــرةمــنقصــر فتنتقــلالقصــ 
جن،العزيزإلى اقيحــدلرؤيــاالملــ علــى وســ إذالس  الم-يعروالس  فــيمشــهد-عليــهالســ 

جد ــــــــــد، الــــــــــ  واهدالد   →→ ﴿ةعلــــــــــىذلــــــــــ قولــــــــــهتعـــــــــــــــــــالى:ومــــــــــنالشــــــــــ 
→  →❑ 

→→    ⚫→✓→ 
⬧→→  ◆  ❖→→→ 

⚫→✓→  →→◼  ⚫→✓→ 
→→ ⬧  ⬧→ 

→→→  →→→ 
⚫→✓⧫    → 

→→✓→✓→→◆﴾(3)،وبهـــذاا نتقـــاهتكـــون
ة، ردسرعةتعاقلمشاهدالقص  القصصــيوتدارأأحداثهارشكلموجز"حاضرةرقوةفيهذاالس 

رد" قاألمــررالســ  اإذاتعلــ  ة،،(4)خصوصــً ةوفــيأ اــرمــنموضــعفــيالقصــ  فــيوهــيســمةعامــ 
ة وس قصذالقرلنرشكلعام، الم-وفيقص  قطــعوُيطلــقعليهــا"رشــكلخــا ،-عليهالس 

ه، ينمائي،المنظروقص  حييتترأبينكلمشــهد نأوحلقتــينفجــوةكمانالحظهفيالعملالس 
 

 .44ـــــــــــــــــــــــــ43:تاناآل ،سورة وس (1)
 .45اآلية:،سورة وس (2)
 .46اآلية:،سورة وس (3)
د:ةجامعـةاألقصـى،مجلــ ة،مجلـ ردالقصصــيفـيسـورة وسـ ،سلسـلةالعلــوماإلنسـاني كمـاهاحمـدغنـيم،بنـاءالسـ (4)

 .37، :م2011، نا ر2،عدد:15
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ــتمتعرهـــريمل ــاهرحيـــينسـ ابقإاالميـ ــ  ــهدالسـ ــينالمشـ حـــق"،قامـــةالقنطـــرةبـ ــهدالال  ومـــن،(1)والمشـ
وا ال ةعلىذل قولهتعالى:الش  هدالد 

﴿  → →→☺→→→ 
→→→ 

→⧫✓→◆﴾(2)،:وقولــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــالى﴿→→ 
→ ❑→﴾(3).

هللا ارقتين لحــ أن  وجــل -وبالن ظرإلىالعبارتينالســ  "بينهمــا-عــز  جعلهمــامتــواليتينمــعأن 
ؤيــا، جن،فأرســلوه،الجمــلالت اليــة:إلــى وســ  ســتع رمنــهالر  وقــاهليوســ ...فــذهلإلــىالســ 

رالوضــو "،فــأوجزخمــسجمــلفــيجملــةواحــدة يمــل  قاألمــررــا،(4)دونأن  اإذاتعلــ  لحوارأمــ 
لذلــ فــيفتقنيــ ةالمشــهدفــيهــذاالحــدلرــارزةوبقــوة، اقيوبــينويتماــ  الحــوارالــذيداربــينالســ 

الم- وس  جن،-عليهالس  افــيهــذاالحــدل،داخلالس  ادراميــً وكــانذلــ رق ــوهوالذيأخذطارعــً
الم- وســـ  ــ  ــىنســـيانه،-عليـــهالسـ اقي"دونمعات تـــهعلـ ــ  ــملرفيقـــهالسـ ودوناشـــتراطتأويـــلالحلـ

وا،(5)المروجأيًضا" ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 
﴿→  ◆→◼⧫⬧→  ⚫→✓→ 

❖→→  →   
✓❑→  ⧫❑→   

→→→→    →→ 
→ →→→◆﴾(6).

 وســ  الم- لحــ فــيهــذاالمشــهدأن  اقي-عليــهالســ  ؤيــاللســ  علــىتفســيرحــدلالر  لــميــأ  
ة،فقــ ، د  اسفــيســنوا القحــ والشــ  ملــهرعــعالن صــائمالتــيســتنفعالنــ  وهــذهالن صــائمبــلقــد 

والكي  تل ،؛تما لتفيتمزينأغللمحصوهالقممفيسنابله الــ ةعلــىذلــ ومنالش  هدالد 
ــالى: ــهتعـــ   → ❖ ❑→✓→ ﴿قولـــ

→  ⚫→✓→  ❑ 
❖→→→    ✓→✓❑→ 

❖    →→  → 
 

 (.سابقرجعم،)56 :،ةوراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس امحدرا،قص عز (1)
 .45اآلية:من،سورة وس (2)
 .46مناآلية:،سورة وس (3)
(.سابقرجعم،)56 :،ةوراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس قص ،امحدراعز (4)
 رجعنفسه(.الم)،53 :،امحدراعز (5)
 .47اآلية:،سورة وس (6)
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◆→→✓      
→→  ❖  ❑→✓→  → 

→◼  →→  →→ → 
→→ →✓→⬧◆ ﴾(1)،ةفــي وتســتمرمشــاهدالقصــ 

اقيإلــىالقصــرحــاماًلمعــهتفســير وســ عروهــذاالحــدل، الم-وذلــ رعــودةالســ  -عليــهالســ 
ؤيا، ائتونيرــه،قاهعندئذ:وكانتفسيًرا"د يًقامع ًراخطيًرا،وعندماسمعالمل هذاالت فسير،للر 

قيق"اســتعظمعلمــه،أراه،أريــدأن أيأطلقــواســراحه، -فــرفع وســ ،(2)وهالــههــذاالت فســيرالــد 
الم جنحت ىتظهربراءته؛ألن هدخلهمظلوًمامضطهًدا.-عليهالس  المروجمنالس 

وبهذاالت صرف الح فيهذاالمشهدتكرارترف عهذاالن  يالكريمعنذكرحدلالمراودة،
الم-يكون وس  وذلــ قدسترامرأةالعزيزإ راًمالزوجهــاالــذيأ رمــهوأحســنماــواه،-عليهالس 

جن:،بت ييرهلوجهةالحد ي ســأهســي دأالملــ عــنحادثــةأرقولهلرسوهالمل إليــهوهــوفــيالســ 
فــيقصــرعزيــزمصــر، أ ــد هن  متهمــا فــينسوةقط عن  وإن مــاالمــراودة،فــذكربــذل "نســوةلســن 

شـــــــاهدا " ــه(3)هـــــــن  الم-علـــــــىبراءتـــــ وا-عليـــــــهالســـــــ  ــ  ــهومـــــــنالشـــــ ةعلـــــــىذلـــــــ قولـــــ الـــــــ  هدالد 
 → →﴿:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

→→→→☺→  →→  →  
▪→  →⬧  → 
✓⚫→✓⧫    →⧫ 

→➔→    → 
→→  →→→ 

❖→✓→→  ❖→❑✓→  ◆ 
→→→⧫  ❖❑→✓→→

◼→→﴾(4).
اســـ ق ال ممـــ  ة وســـ ئالحـــد  المفـــاجوكـــذل ،الحـــد  الـــّرليسحـــ أن  عليـــه-فـــيقصـــ 
الم ةأحدالفرهي ة،-الس  وهذهاألحدال يمكنتجزئتهاأوتفكيكهــا؛ألن هــالــمقدتول دعنهماعد 

ةعلــىنظــامســ  ي،بــلجــاء تقــعفــيفــراي، ما األحــدالبنتائجهــام نيــ  ،نظــامتــرتب فيــهمقــد 
ريعة، دمســتمر؛ألن هــاتت ســمرالمشــاهدالمتدف قــةوالمتعا بــةوالســ  شــد دةكمــاأن هــاأحــدالوفــيتجــد 

يع ــررالمشــاهدإلــىالحــدلفكــلحــدلجد ــدمــنأحــداثها،وثيقــةاإلحكــامفيمــابينهــا،ا رتبــاط،

 

 .49ـــــــــــــــــــــــــــــ48:تاناآل ،سورة وس (1)
 (.سابقرجعم،)54 :،ةوراةدراسةمقارنةأدبي بينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس امحدرا،قص عز (2)
(.نفسهرجعالم)،، :نفسهاامحدراعز (3)
 .50اآلية:،سورة وس (4)
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ةب الغــةعلىهي ةسلسلةمتالحقةفينظاممنطقيصارم،الذي ليهمباشرة، حت ىنهايةالقصــ 
.ال ديعوعلىطريقةالن ظمالقرلنيوإيجازشد د ن،

ة وس ولذل فالمتتب عألحدال الم-قص  احــدًثا-عليهالس  يجــدفــيكــلليــةمــنلياتهــاتقريبــً
كحــدلر ــعوفقسننالحياةالتيألفهاالنــ اس،وهذاالحدلالجد ديسيرسيًراط يعًيا،جد ًدا،

آمرعليــه،اإلخــوةألخــيهم وســ ، وحــدلمــراودةامــرأةالعزيــز وســ عــنوحــدلالكيــدلــهوالتــ 
جن،وتعف فهالذيانتهنفسه، المتعــارفعليهــاإلىغيرذلــ مــناألحــدالالمألوفــةوىرهإلىالس 

اس ةالنــ  ةحــدلغيــرمــألوف،،لــدىعامــ  ايمــرجمــنوســ هــذهاألحــدالالمألوفــةللعامــ  وأحيانــً
الم- حــــــدلشـــم يعقــــــوبريـــم وســــ  ـــيد،-عليـــهالســـ  وحـــدلرجـــوعالبصـــرإليـــهرإلقـــاءمـــنرعـ

ننالمارقة.-المعليهالس -القميذعلىوجهه فهوحدليقعضمندائرةالس 
ة وســ  أحــدالقصــ  الم-وخالصةالقــوهفــيهــذهالجزئيــ ة:إن  هــيأحــدالثريــ ة-عليــهالســ 

ةرســـماتها،منفـــردةرألوانهـــا، قةفـــيترتي هـــاوتسلســـلها؛ألن هـــااحتـــو علـــىعناصـــرالقصـــ  منســـ 
عليهــاغيرهــامــنقصــذالقــرلن،الكاملــة، يالتــيلــمتحتــو  مــنمظــاهرالت نســيقالفنــ  وهــذاُيعــد 

ورةللقصذالقرلنيالمعجز، وذل خــالهونها تها،الذييكش عنالت وافقالفن يبينبدايةالس 
ة، ةللقصــ  ردي ةالعامــ  الم-التــيبــدأ برؤيــا وســ ال نيةالس  وُختمــتفــيعــالمال يــل،-عليــهالســ 

هادة. ؤيافيعالمالش  بتحققهذهالر 
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 المبحث الّثاني                             
 أنواا المكان في قّصة يوس  علي  الّسالم. 

 أواًل: أمكنة البادية )فلسطين(.
 مكان الّرؤيا والكيد والّتآمر. -1

المكانعنصًرا هًمافيالقصذالفن ي؛ألن هُ لبسهصوًرامنصــورالواقــعأوالميــاه،مُيع د 
االقصــذالقرلنــيفــال ي ــةالتــيوقــعفيهــا،وُيشم ذأحداثهفيال أمــ  يعنيــهمــنذكــرالمكــان"إ  

ةمســرًحالهــا" ة وســ ،(1)ماجعلــتمنــهاألحــدالالهامــ  الم-كباديــةفلســطينفــيقصــ  -عليــهالســ 
ريمفـــــــيالقـــــــرلنالكـــــــريم، الصـــــــ  لـــــــمتـــــــذكررـــــــالن ذ  وإن  تاإلشـــــــارةإليهـــــــافـــــــيقولـــــــهفقـــــــدتمـــــــ 

 ▪→ →→ ❖→ ﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
→→❑ ﴾(2)،الم-فهــــيمســــر أحــــدالطفولتــــه الــــذي-عليــــهالســــ 

عبة ةفــيجزئهــااألوهحيــيالحيــاةالصــ  والط  يعــةالقاســي ةوشــظ العــي ،تعاملــتمعــهالقصــ 
ةوتميلمجرياتهــا،وذل "رانتقاءجمالي، حيــيمــنماألحــدالاإلطــارالمكــانيأفادأحدالالقص 

.(3)المطلوب"
ؤيــا األمكنــةالتــيوقعــتفيهــاأحــدالالر  ة،، الحــ الباحــيأن  آمرفــيالقصــ  لــموالكيــدوالتــ 

"دونذكــرالت فاصــيلالتــيقــدتوفقمتطل بــا هــذهاألحــدالوإن ماُعر ضُتذكرركاملتفاصيلها،
راع" ســته،(4) تكونلهاأهمي ةفيتطورالصــ  ال ــررةالمتما لــةوهــذهاألمكنــةجــاء فــيمشــهد"أس 

ؤيا، ردفيإطارا فتتاحيــ ةالقصصــي ة"فيالر  ورة،(5)وبسطهالس  مــةالســ  كمــاأن هــاتوز عــتفــيمقد 
:آلتيوهذاالت وزيعجاءعلىالن حواواألمكنةالمفتوحة،،بيناألمكنةالم لقة

ؤيا+* الم-اجتماعيعقوبرابنه وس مكانالر  (مكانفيالحي=بيتيعقوب)-عليهالس 
م لق.

مفتو .(فضاءمكاناجتماعاإلخوة+الت مطي لتنفيذالمرامرةفيالمالء=صحراءالبادية)*
(م لق.مكانمكانمقابلةاألبناءألبيهم+موافقتهعلىخروج وس معهم=بيتيعقوب)*

 

،)مرجعسابق(.97 :،ةفيالقرلنةالقص سيكولوجي هامينقرة،الت (1)
 .100مناآلية:،سورة وس (2)
(.سابقرجعم،)37 :،ردالقصصيفيسورة وس بناءالس كماهأحمدغنيم،(3)
 رجعنفسه(.الم،)38 :كماهأحمدغنيم،(4)
، :م1،2009شــر،الجزائــر،طباعــةوالن شــادللط رديفــيالقــرلنالكــريم،مكتبــةالر ح يــلمونســي،المشــهدالســ (5)

34.
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 (مفتو .فضاءبادية(=)المالء)صحراءالنفيذالمرامرةللت مل ذمن وس مكانت*
(م لق.مكانمكانإخباريعقوبرفقدان وس فيالحي)بيتيعقوب(=)*
  :مكان االجتباء _2

ة وســ  الم-بــدأ قصــ  ؤيــا،-عليــهالســ  تــهعنــدمانــزهرالر  ةن و  ؤيــابــدأ معهــاقصــ  وهــذهالر 
، هغيارــا الجــل  إلهــامُ لقــيرــه-نــراهكمــا-وهــذاالــوحيعليــهالــوحيوهــوغــالمصــ ير"تلفــ 

.(1)سبحانهفيروعمنيجت يهمنخلقه"
ُحفــرطــارعم لــقمــنمفعفــياألرو،ذاهــووأولــىمحطــا ا جتبــاء،الجــل هــذاُيعــد 

ععلىطريقالقوافلالتــيتبحــيعــنالمــاءأثنــاءترحالهــافــيالصــحراء، وهــوالمكــانالــذيُوضــ 
الم-فيــه وســ  ةرعيــدةومعزولــة،-عليــهالســ  هفــينظــرإخوتــهرقعــةج رافيــ  هقصــًرا؛ألنــ  كمــاأنــ 

هللا أن  -ســـبحانهوتعـــالى-مكـــانعميـــقومظلـــمومميـــ رـــالن ظرلعمـــرهـــذاال ـــالمالصـــ  ير،إ  
كينةالتــياســتأنسبهــافــيهــذاالمكــان أضــفىبوحيــهعلــىهــذاالطفــلجــًوامــنالطمأنينــةوالســ 

ال ةعلىاجتباء وس الموح ، واهدالد  الم-ومنالش  قولهتعالى-عليهالس   :فيالجل 
﴿→  →→  →→ 

→→→✓  ✓◆ 
→→→✓→   

→→→→◼  → 
→✓→→✓→✓ 
→→☺→→→→ 

✓⬧→✓→  ❑  ✓→  
→→⬧◆﴾(2)، (الــذيأجمــععليــهاإلخــوةرعــدال ــبّ ولهــذاالمكــان)

الم-تشاورهمفيكيصي ةإرعاد وس   والت مل ذمنهرععالد    أهم ها:-عليهالس 
مكانم لقمادًيا+رقعةج رافي * زعميقومظلموممي د لتهالن في.ةرعيدة=حي الجل 
مكانم لقمادًيا+منقطععنالعالمالمارجي=حي  زجدارهمرتفعمادًياد لتهالعزلة.* الجل 
ا+مت صـــل* مكـــانمفتـــو معنويـــً زالـــوحيوا جتبـــاءد لتـــهالط مأنينـــةالجـــل  رعـــالمال يـــل=حيـــ 

كينة. والس 
 ثانًيا: أمكنة الحضر)مصر(.

 مكان الّتعليم والّتأويل. _1

 

.238، :1،2012ط،ل نانشر،اقيللن ،دارالس محمدشحرور،القصذالقرلنيقراءةمعاصرة(1)
 .15اآلية:،سورة وس (2)
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الســ  االمكــانالــذيُيحتجــُيعــد  اإلنســانيشــعرفيــهالمــرء،زجنواهريــً دفيــهحريتــه؛ألن  وتقيــ 
يقواأللــمجــر اءوضــعهفــيهــذا ة؛وذلــ رالعزلــةوالضــ  ي قمــنالن احيــةالمكانيــ  زالم لــقالضــ  الحيــ 

ي قةوالموحشــة،لمظهــرهالمميــ والمرعــل، هــذاالمكــانالمحكــومرجدرانــهالضــ  أن  إلــىإ   أحــل 
الم- وس  ة،-عليهالس  اتعــر وإليــهمــنمــراودةزوجالعزيــزعــننفســهرصــفةخاصــ  وعــددممــ 

وعلىالر غممنكونه"مكانضي قموح تسللفيه،الملكينالن سوةرصفةعام ةفيالقصرم
أن هلم رثرفي وس حري ةالمرء، الم-إ   جن،-عليهالس  ،تعالىداهًياإلىهللاإذكانفيالس 

اونــوًرا اضــيًقا،(1)"فا تســىالمكــانإيمانــً ًزامكانيــً جنحيــ  اوقاســًياولــذل لــميكــنهــذاالســ  معاديــً
المعليـــه-ليوســـ  ةوإن مـــاكـــانرماارـــةالمكـــاناآلمـــنلـــه،-الســـ  علـــىالـــر غممـــناإلقامـــةالج ريـــ 

 المادي ةالمتما لةفيالجسدالتيوضعتحتها.
افقــددعــا وســ  امعنويــً الم-أمــ  جنرعــدمــا-عليــهالســ  فــيهــذاالمكــانالم لــقصــاح يالســ 

وا سلقل يهما، ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 
﴿ →  ⬧→→  ❖
✓→→→→❖﴾(2)،وكمــاهــوالحــاهمــعجميــعمــن
ار،ه،لر ههللارــه،إلــىهبــادةهللاالواحــدالقهــ  ون ــذاألربــابالمتفــرقينعــنطريــقالعلــمالــذيخصــ 

ؤى،ومقدرتهعلىتأويلاألحاد ي، اوتع يرالر  واهدالد  :تعالىل ةعلىذل قولهومنالش 
﴿→    →→→→ 

→→  →→→⧫➢⬧→ 
  →→→→→ 

→→→→  →✓→ 
✓◆  →→→→ 

→→    →→→◼ 
⧫→﴾(3)،(الــذيوضــعفيــهالســّ نولهــذاالمكــان) الم- وســ -عليــهالســ 

رععالد    أهم ها:
جنمكانم لقمادًيا+معزوهوممي معنوًيا=حي زضي قتسللفيهالحري ة.* الس 
جنمكانمفتو معنوًيا+* منومح وبمعنوًيا=حي زرحليشع منهالن ورواإليمان.أالس 
جنمكانم لقمادًيا+غير* مح وبمعنوًيا=حي زضي قلإلقامةالج ري ة.منوغيرأالس 

 

،)مرجعسابق(.111 :،ياقالقصصيالقرلنيالحب المكانيفيالس اب،منةعش ل(1)
 .36مناآلية:،سورة وس (2)
 .37مناآلية:، وس سورة(3)
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جن* مكانمفتو معنوًيا+الد عوةإلىهللاالواحدالقه ار=مكانتعليمالت أويل.الس 
 مكان إتمام الّنعمة. -2

ة وس  ردالقرلنيفيقص  الم-الس  لم ذكركلاألمكنةالتيوقعتفيهــاأحــدال-عليهالس 
ة، .ذل مايقتضيهال روالد  نيإن ماذكررعضهاوغفلعنذكرالبععاآلخر،والقص 
ردالقرلنــيعلــى،أحدهذهاألمكنةهو(العزيز  قصر)ومكانإتمامالن عمة الســ  التيلميــأ  

ة،إلوإن ماجاء اذكرهامباشرة، ياقالعامفيالقص  واشارةإليهضمنالس  الــ ةعلــىومنالش  هدالد 
 → → ✓→→﴿ذلــ قولــهتعــالى:

→→✓→❑→ ❖→→ ❖→→ 
  →  →→→→✓  →◼ 

❖→→⬧→  ✓⧫ 
→→ →→ ◼→→﴾(1)،ــذا وبهــــــــــــــــــ

الم-أصبم وس  مكيًنافياألروحصيًظاعلىخزائنها،عليًمارأسرارهاوخباياها.-عليهالس 
ة ال هنــاأنــوعينممتلفــينمــناألمكنــةقــدُجم عــافــيهــذهوبــالن ظرإلــىنهايــةالقصــ  حــ أن 

:آلتيتحد دهذ نالمكانينعلىالن حواويمكنالن هاية،
ه:م لــق* نهللافيــه وســ فــياألرو،العزيز  قصر)المكاناألو  وهــو(وهــوالمكــانالــذيمكــ 
ــعي) ــان وضـ وا(،مكـ ــ  ــنالشـ ــالى:ومـ ــهتعـ ــ قولـ ــىذلـ ةعلـ ــ  الـ  ⧫ ❑→﴿هدالد 

→→→✓→▪  ❖
﴾(2).
وهــو(وهــوالمكــانالــذيعلــ مهللافيــه وســ تأويــلاألحاد ــي،الســّ ن)المكــانالاــ اني:م لــق*
ــي غيبــــــــــــــــي) ــان تعليمــــــــــــــ واو(،مكــــــــــــــ ــ  ــنالشــــــــــــــ ــهمــــــــــــــ ــ قولــــــــــــــ ــىذلــــــــــــــ ةعلــــــــــــــ ــ  الــــــــــــــ هدالد 

 →→→✓→◼ ❖ ﴿تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
→→  →→
﴾(3).

اســـ ق  كـــلاألمكنـــةالتـــيلحـــ ممـــ  أن  الم-ة وســـ ورد فـــيقصـــ  ذا طـــارع-عليـــهالســـ 
ةعــــنط يعــــةالعالقــــا  ة؛ألن هــــاأعطــــتصــــورةواضــــحةوجليــــ  اجتمــــاعيرــــالمفهومالعــــامللقصــــ 

ة الم-فـــيال ي ـــةالتـــيعـــا فيهـــا وســـ ا جتماهيـــ  اديـــةب انـــتهـــذهال ي ـــةبأســـواء-عليـــهالســـ 
وكــلهــذهاألمكنــةتســيرفــي،(الســّ ن-بيــت العزيــزأوحضــارةمصــر)(،بيــت يعقــوبفلسطين)

 

 .55ــــــــــــــــــــــــــــــــ54:ةاآلي،منسورة وس (1)
 .101مناآلية:،سورة وس (2)
 .101مناآلية:،سورة وس (3)



101 

ردي ةفـــينهايـــةاتجـــاهمحكـــمبنظـــام تســـيطرعليـــهالحبكـــةالقصصـــي ة؛وذلـــ لتحقيـــقغا تهـــاالســـ 
الم-وهيإثبــا ن ــو ة وســ المطاف، كــلمكــانمــناألمكنــةالتــيورد فــي-عليــهالســ  كمــاأن 

مرحلــةســردي ةجد ــدةمــنمراحــلحيــاة  نقطــةانطــالقلكــل  ةُيعد  الم-وســ القص  وقــد-عليــهالســ 
ردالقرلنــيبت ةهــذهالن قــاط)وءالضــلي ســقامالســ  (؛وذلــ لفاعليتهــاالمباشــرةفــياألمكنــةعلــىكافــ 

ة) لتمنعطفا خطيرةغي ر مسارحياةهــذاالن  ــي،(،الّرؤيابناءحبكةالقص  وكــلهــذهالتيشك 
ا األمكنــةعلــىتنو عهــاواختالفهــا، لتثنائيــ  ة،شــك  قامــتعلــىنظــاميا ن ــالقســردي ةمتضــاد 

ةإلــىهــذهاألمكنــةوخروجــهمنهــا،وا نفتــا ، ا تما لــتفــيولــوجرطــلالقصــ  وهــيوهــذهالانائيــ 
ةداخـــلأمكنــةذا د   عميقــة، أســهمتفــيطــر عد ـــدالقضــاياالمتعل قــةرــال ي ما جتماهيــ 

ةرشــكلعــام،األســرةرشــكلخــا ، ا علــىالن حــووفــيالحيــاةالعامــ  ويمكــنتوضــيمهــذهالا نائيــ 
اآلتي:

دخوً قصرًيا)* (.انفتاحمنهخروًجاقصرًيا)جوخر(،انغالقدخل وس إلىالجل 
 .وخرجمنهخروًجاقصرًيا)ان الق( ،دخل وس إلىبيتالعزيزدخوً قصرًيا)انفتا (*
جندخوً قصرًيا)* (.انفتاحوخرجمنهخروًجاقصرًيا)(،انغالقدخل وس إلىالس 

ةهـــي أحـــدالالقصـــ  عليـــه-حـــد د وجهـــة وســـ التـــيخالصـــةالقـــوهفـــيهـــذاالمقـــام:إن 
الم كمــانــتاعــن(،مصــر)(إلــىفضــاءالحاضــرةفلســطين)وتــدر جترــهمــنفضــاءالباديــة-الســ 

فكــانكــلحــدلمــنرس لا نتقاهمنمكــانإلــىمكــانلخــر،؛امكانًياهذاالتدر جالمكانيتنوعً
ة، هــذاالت نــو عوالتــ در جفــيلوبســ يأتيعلــىحســلمســتوىالمكــانالــذيوقــعفيــه،أحدالالقص 

ةمتدف قةومرت بةترتيًباسردًيافيشــكلسلســلةمترارطــة،ا نتقاه قامــتبــدورهاجاء أمكنةالقص 
ة)الفع اهفيحل ئيسةفيالقص  وتأويلها.(،رؤيا يوس العقدةالر 
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 المبحث الّثالث 
 صلة الحد  بفضاء القّصة.

 الحد  والفضاء المفتوح )البادية(._ 1
ــد  ــالن ظرُيعـ ــيرـ ــيالقصـــذالقرلنـ ردفـ ــ  ــرالسـ ــنعناصـ ــرورًيامـ ــًراضـ ــانيعنصـ ــاءالمكـ الفضـ

اأحــدذهاألحــدالفقــ "الــذيتجــريفيــههــالمكــانيلــيسراعتبــارهالفضــاءلألحــدال، هأيضــً لكنــ 
 .(1)العناصرالفاعلةفيتل األحدال"

ة وســ عندو الم-الن ظــرإلــىأحــدالقصــ  فقــدبــدأ والفضــاءالمفتــو )الباديــة(،-عليــهالســ 
ؤيــا، ةرحــدلالر  ئيســةفيهــا،الــذيُيعــد القصــ  ردالر  ردوتالحــقأحــدتمفصــال الســ  ومــعتــدف قالســ 

الــذيانتهــىرإلقــاءذلــ الفتــى  ــرزحــدلمــرامرةاإلخــوة،وتــدارأاألحــدالوتسلســها،،المشــاهد
ــل  ــاءغيارـــةالجـ ــ  يرفـــيفضـ ــانيوحيـــًداهليجـــدنفســـ؛الصـ ــةأيعـ فـــيالمكـــان مالمـــوفوالعزلـ

فيفضاءصحراءالباديةالمفتو .المعادياألوه
هذاالفضاءالمكاني) ة،(تقني ةال بّ وبماأن  خــالهىجلــ تفأهمي تــهتســردي ةبنيويــ ةفــيالقصــ 

مصي ا ، ردي ةاألخرىكالز مانوالش  مــةهــذهالعالقا التيي يمهامعالعناصرالس  وت رزفيمقد 
ردمؤامرة اإلخوةالعالقا صلتهالمباشرةرحدل) هذاالفضاءالمكانيفيالســ  (علىأخيهم؛ألن 

ة، ــ  ــيعامــ ــيالقصصــ ردالقرلنــ ــ  ــو والســ ة  تكــ ــ  ــدالخاصــ ــنخــــالهاألحــ مــ ــانإ   ــومبهــ ــيتقــ التــ
رد.شمصي ا الس 
م لــمو(هــوعنصــرســرديفــيفضــاءالباديــةالمفتــو ،ال ــبّ فضاءالمكــان)أن  ت ينمم اتقد 

ئيســة) وســ ( فيهشمصي ةالبطــلالر  عندماوضعت  ةإ   نفيالقص  الم- تكو  خــاله-عليــهالســ 
الــذيالمكــانو(،المــؤامرة)وعليــهفحــدل،(مــؤامرة اإلخــوة)فــيحــدلعنصــرســرديلخــرتماــ ل

هـــذاالا نـــائيأن ووقـــعفـــيفضـــاءالباديـــةالمفتـــو ،،(هبـــارةعـــنثنـــائيســـرديال ـــبّ )وقـــعفيـــه
ردي ة،تنتجقدالس  هفــيحيــاةعنهالمحنــةاألولــىفــيالقصــ  لتبــدورهاالمنعطــ األو  التــيشــك 

إلــىمجموعــةجد ــدةمــن،(المفتوح)الذيتس  لفيإخراجهمنفضاءالباديــةهذاالن  يالكريم،
لتبــدورهاهــياألخــرىنقلــةنوهيــ ةفــيحيــاة(فــيمصــرالحاضــرة،المغلقــةالفضــاءا ) التــيشــك 

الم-) وســ ( انتقــلخاللهــامــنالحيــاةاألســري ةالمفعمــةرحنــاناألبإلــىحيــاةالــر ق-عليــهالســ 
جون،وال ربـــــــــــــةوالفـــــــــــــتنواإل واغـــــــــــــراءوالســـــــــــــ  ةعلـــــــــــــىذلـــــــــــــ قولـــــــــــــهومـــــــــــــنالشـــــــــــــ  الـــــــــــــ  هدالد 

 → ❑﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

 

،)مرجعسابق(.30 :،وائيكلالر بنيةالش حسنرحراوي،(1)
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⬧→  ❖  ⬧→ 
→⬧→✓  ⬧→ 

→→  →→◼  ✓◆ 
→→→→  ✓ 

→→→❑ →❑﴾(1).

 الحد  والفضاء المغلق )الحضر(. -2
الم-تحق قتمماوفيعقوب لتإلىمحنةأولى-عليهالس  ع رسلســلةمــن،وسرعانماتحو 

الم_ووصلتذروتهابوضع وس األحدالالمتالحقةفيفضاءالباديةالمفتو ، في_عليهالس 
، معــاديالنمكــاالفهدورك يــرفــيســيراألحــدالوت ييــرمجرياتهــا"بوصــالــذيكــانلــهالجــل 

هاأل هســرعانمــا،هــذاالبطــللشمصــي ةو  أنــ  مصــي ةهــذه نقــل،يمكــانفضــاءهإلــى تحو إ   الش 
ةمـــنعهـــدالطفولـــةإلـــىعهــدالن  ـــو ةوالن ضـــا"رئيســةال ،والحكـــموالعلـــموالت مكـــينفـــي(2)فـــيالقصـــ 

ــاءا األرو ــنالفضـ ــةمـ ــرمجموعـ ــ ع ـ ــة،ةالمكانيـ ــيالم لقـ ــدالالتـ ــًداألحـ ــرًحاجد ـ ــتكونمسـ سـ
نين، الس  ةالقادمةعلىمر  واالقص  ال ةعلىذل قولهتعالى:ومنالش  هدالد 

﴿   ⚫→→  ❑ 
→→→✓→▪  →→ 

→◼  →❑→ 
→✓→⬧  ✓→→→→❖﴾(3)،

ردةثم جاء محنــ ياقالســ  ومظــاهرالعــي خــالهحيــاةالحضــروالقصــور، وســ الا انيــةفــيســ 
(مــراودةفي ــرزحــدل)الذيتنعمرهشمصي ا مصرالمرموقةفيذلــ الــز من،المدنيالمترف،

هالــذييماــ لبــدوره(،العزيــز قصــرامرأةالعزيزليوســ عــننفســهفــيبيتهــا) الفضــاءالم لــقاألو 
الخـــر""ايًـــمكانفضـــاءً"وليصـــبمهـــواآلخـــرالمحنـــةالجد ـــدة،ألحـــدالهـــذه مصـــي ة،(4)معاديـــً للش 

ة، هوا ،البطلةفيالقص   ثم اتهامهاولًماوبهتاًنارالفاحشة.وذل خالهمحنةإغرائهارالش 
ثمــ ملذمــاســ قيســتفــيضــوءو والفضــاءالم لــق،عالقــةمباشــرةبــينحــدلالمــراودةةأن 

لهــذهالعالقــةفــيتــأثيرهــذاالفضــاءوالــذيوقــعفيــه، أثيرالمباشــرفــيالعزيــز قصــر)تتماــ  (التــ 
ا ـــرديإلـــىمرحلـــةجد ـــدةأخـــرىمـــنرـــا وقـــدمجريـــا األحـــدال، ــً امفتوحـ ــً ــاةطريقـ مراحـــلحيـ

 

 .21اآلية:،منسورة وس (1)
،4،عـدد25د:ربية،مجل ةالت ة،جامعةرابل،كلي ةالعلوماإلنساني الته،مجل زينلعليع يد،القصذالقرلنيوتشك (2)

 .2018،)د (
 .22اآلية:،سورة وس (3)
 )مرجعسابق(.،،)د (التهزينلعلىع يد،القصذالقرلنيوتشك (4)
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الم-) وس ( جن-عليهالس  دوابتالءعظيممنهللاوهوامتحانجد ،ليجدنفسهأمامعتبا الس 
وجل  .عز 

حدل) ميمكنالقوه:إن  (هبــارةعــنقصــر العزيــز(والمكــانالــذيوقــعفيــه)المراودةمم اتقد 
هفضــاءا مســر القصــ هــوثنائيسرديوقعفــيفضــاءم لــق، ،فــيحاضــرةمصــرةالجد ــدأو 

ردينتجــ مــاأن  الم-عنـــهالمحنـــةالا انيـــةفـــيحيــاة وســـ تهـــذاالا نـــائيالســـ  وهـــي-عليـــهالســـ 
ة، ةللقصــ  رديالاــ انيفــياألحــدالالعامــ  مصــي ةالبطلــةالمنعط الس  الــذيتســ  لفــيإخــراجالش 

ةمنفضاء الــذي(،الســّ نم لــقلخــر)مكــاني(إلىفضــاءالعزيز قصرم لق)مكانيفيالقص 
لبـــدوره ةأخـــرىفـــيحيـــاة وســـ شـــك  الم-نقلـــةنوهيـــ  رففـــيإذ-عليـــهالســـ  انتقـــلمـــنحيـــاةالتـــ 

جونالبائسة، واالقصورالن اعمةإلىحياةالذ هوالع ودي ةفيالس  ال ةعلىذل قولهومنالش  هدالد 
 → ⧫ ❖→✓→﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:
→     

→❑◼→→→→  →✓→﴾(1)، وبذل
جنالمرحلةالا الاةمــنمراحــلابــتالء وســ  محنةالس  المُتعد  عليــهالســ  فمــنمحنــةغيارــةالجــل 

ــ ،إلـــىمحنـــةالمـــراودة ــاندخولـــهجن،إلـــىمحنـــةالسـ ــ فكـ ــانيالمإلـــىهـــذاالفضـــاءعليـــهالسـ المكـ
علــىالــر غممــنبراءتــهالحا مةمنحولهوبقرارمنعزيزمصروالط بقة(ولًما،الّس نالم لق)

اختيارهوطهرهوعفافه، الم-كماأن  فراًرامــنكيــدالن ســوة،-عليهالس  جـن"لميكنإ   واختيــارللس 
وجــل -هللا جنتمكــينل-عــز  ةبوجــهعــام،(2)لحركــةقادمــةذا أثــرك يــر"لســ  فــيأحــدالالقصــ 

ةتما لتفيقولهتعالى:ذهالحركوهالماضيةمنهاوالمستق لي ة،
﴿→  →  ❖→✓→ 

❖→→→→  → 
→❑→  →  →⧫ 

⬧→✓◼  ⬧→✓→  → 
⬧→▪  →  →⧫ 

→✓  ✓→  →⧫ 
⬧→✓→  →→⬧→✓→→ 
→→  →→☺→→→→ 

→→→→  → 
⬧→→  ❖ 

✓→→→→❖﴾(3)ــالم،و ىمعــ ــ  ــدأ تتجلــ ــابــ ــنهنــ مــ
 

 .33مناآلية:،سورة وس (1)
 (.سابقرجعم،)105 :،رديفيالقرلنالكريمالمشهدالس ح يلمونسي،(2)
 .36اآلية:،سورة وس (3)
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وةوواجـــلالت  ليـــفعـــالعلـــموالحكـــم ــ  ــبحانهوتعـــالىفـــيشمصـــي ورو الن  ـ عليه_ة وســـ نهللاسـ
جنإلــىهبــادةهللاالواحــدالقهــ وذلــ ،_المالســ  كمــابــدأ تتكشــ  موانبــهار،بدعائــهلرفيقــيالســ 

المكــانيجنفــيهــذاالفضــاءتأويلــهلحــدلرؤيــاصــاح يالســ بوذلــ ؤى،وقدرتــهعلــىتفســيرالــر 
،وتمكينهفياألرورعدحينالذيسيكونس ًبافيخروجهمنهذهالمحنة،الم لق،

ةن أيســــتملذوفــــيضــــوءماســــ ق جنرؤيــــاصــــاح يالســــ حــــدلبــــينعالقــــةمباشــــرةثمــــ 
لهــذهالعالقــةفــيتــأثيرهــذاالفضــاءالتــأثيرو،(الســّ ن)الفضــاءالم لــقالــذيوقــعفيــهو تتماــ 

ا اهــواألخــر، ــرد يالمباشرفيمجريا األحــدال،حيــيرــا هــذاالفضــاءالم لــقطريقــً مفتوحــً
الم_ليجــدنفســهعلــىعتبــا قصــرإلىمرحلةجد دةونهائيةمــنمراحــ لحيــاة وســ _عليهالســ 

العزيز.
حــدل) ميمكــنالقــوه:إن  اتقــد  (الســّ ن)(والمكــانالــذيوقــعفيــهرؤيــا صــاحبي الســّ نممــ 

ةمســر فــيفضــاءم لــق،وهــوثــانيفضــاءا نثنــائيســرديوقــعهبــارةعــ فــيالجد ــدالقصــ 
هــذاالا نــائيالســ كمــاأ،حاضــرةمصــر افــيشــك ردين  اســردًياثالاــً لمنعطفــً رمســارف يــ ة،القصــ 

ئيســـــةفـــــيلهوذلـــــ ع ـــــرنقلـــــأحـــــداثهامـــــنجد ـــــد، ــي ةالر  مصـــ ةمـــــنالفضـــــاءالم لـــــقلش  القصـــــ 
رعــدتأويلهــالرؤيــا(،زيــ العز  قصــر)الــياةالملــوأفــيالفضــاءالم لــقالا (إلــىحيــ نالســّ )الاــ اني

الــــ وارتكــــابالفاحشــــة،وت رئتهــــامــــنتهمــــةالمــــراودةالملــــ ، واهدالد  ةعلــــىذلــــ قولــــهومــــنالشــــ 
 → ◆→◼⧫⬧→ ⚫→✓→﴿:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

❖→→  →   
✓❑→  ⧫❑→   

→→→→    →→ 
→  ◆→→→    

→  ❖  ❑→✓→  → 
⚫→✓→  ❑  ❖→→→   

✓→✓❑→  ❖   
→→  →  ◆→→✓ 

    →→  ❖  ❑→✓→ 
→  →◼  →→ →→ 

→  →→ 
→✓→⬧◆﴾(1).

ــالى  → →﴿:وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→→→→☺→  →→
→→→  → 

→  →→  →  → 
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✓→→  →→✓→❑→ 
→→❖ →→❖﴾(1).

ردؤىقدنيمأحدالالر أن  ت ينمم امضى ئيسةفيالقص نتعلىتمفصال الس  ةمــنالر 
لتفيكلمر نها تها؛حتىبدا تها ة،طًفاسردًياجد ــًداألحــدالالقصــ ةخرجتفيهامنعألن هاشك 

؛ردإلــىوجهــةجد ــدةأخاللهــاالســ  تحــر  بواســطةالفضــاءا ةنحــوأحــدالجد ــدة،لتــدفعرالقصــ 
مصي رةلهذهاألحدال،ةالمرط المكاني  ةإلىمصيرجد د.لةفيكلمر ةالبطحاملةمعهاالش 

فــياوســ بً-المعليــهالســ -فــيبــراءة وســ ا بًســفقــدكــان(رؤيــاالملــ ،حــد ظرإلــى)وبــالن 
(الــذيُيعــد القصــرلــ الطالملكــي)وانتقالــهإلــىا(، نالســّ )الم لــقالمكــانيخروجــهمــنالفضــاء

الم لقالجد د؛الذيسيكونمسرًحاجد ًدالألحدالالتيستشــهدهامصــرالمكانيبدورهالفضاء
اعلـــىخزائنهـــا،-المعليـــهالســـ -أصـــبم وســ فــيســـنينالقحـــ والجفــافرعـــدأن  احصيظــً عليمـــً

واهدالد رأســـــــــــرارها، ومنالشـــــــــــ   →→﴿ :ةعلـــــــــــىذلـــــــــــ قولـــــــــــهتعـــــــــــالىالـــــــــــ 
→  →❑ 

→→    ⚫→✓→ 
⬧→→  ◆  ❖→→→ 

⚫→✓→  →→◼  ⚫→✓→ 
→→  ⬧  ⬧→ 

→→→  →→→ 
⚫→✓⧫    → 

→→✓ →✓→→◆ ﴾(2).
خصي ات.الحد    -3  والش 

اتهادشمصي تعد زبكماتتمي ركونهاأطوهقصذالقرلن،-المعليهالس -ة وس زقص تتمي 
ةالرئيســةمنهــاالتــيتمــدمأحــداثهاوتطورهــا، مصــي ا فــيالقصــ  وبــالن ظرإلــىحضــورهــذهالش 

منط يــًارــالن ظرإلــىوهذاالت فاو درة،لحضورمتفاوتًابينالكارةوالن فقدجاءهذااانوية،والا  ُيعــد 
مصي ا فيتطورأحدالالقص  ةوقــةومجرياتهاعلىأروالواقــع،أدوارهذهالش  دذه ــتالقصــ 

معلــى ةألحــداثهاتقــد  وصــ القصــ  مصي ا مــذهلالوصــ ؛ألن  فيتعاملهامعأسماءهذهالش 
ةاســـــــمأيشمصـــي ةعلـــىهـــذاواتها،ســـماءشمصـــي أةالعظمـــىمـــنذكـــرال ال يـــ  لـــمتـــذكرالقصـــ 

مصي  مصي ةالا و-المعليهالس -(يـوس ةالرئيسةاألولى)ســـــــوى"الش   إخــوةانيــة)ُنس  تإليهاالش 
واهدالد ،(3)("يوســ   →→❑ →◆﴿لــ قولــهتعــالى:ةعلــىذالــ ومــنالشــ 

 

 .54اآلية:،سورة وس (1)
 سورة وس .46اآلية:(2)
 ،)مرجعسابق(.40 :،سورة وس ردالقصصيفيبناءالس ،كماهأحمدغنيم(3)
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  →→  →→→ 
▪→  →→→→→→❖﴾(1)، 

 ردكأحــدإخــوةةالســ ةرــأيحركــةأثنــاءعمليــ وإذاقامــتأيشمصــي ةأخــرىمــنشمصــي ا القصــ 
مصي  وس أو مصــي ا األخرى،غيرهامنالش  ةرمــنمهــذهالش  وهــذاةوصــفًاعامــًا،قامتالقص 

:آلتيردعلىالن حواالوص جاءأثناءالس 
مصـــي *  → ﴿الى:ــــــــــــــــــــمـــنإخـــوة وســـ وصـــفترقولـــهتعثتالتـــيتحـــد ا الش 
→→ →✓﴾(2)،:ــالى ــهتعـــــــــــــــــــــــــــــــ ﴿وقولـــــــــــــــــــــــــــــــ
→ →→→⬧→✓﴾(3).
ــي * مصـــــــــــ ــالى:،جـــــــــــــل ا التـــــــــــــيالتقطـــــــــــــت وســـــــــــــ مـــــــــــــنالالش  ــهتعـــــــــــ ﴿وصـــــــــــــفترقولـــــــــــ
→→⧫﴾(4).
مصــــــــــــــي ةالتــــــــــــــيأخرجــــــــــــــت وســــــــــــــ مــــــــــــــن* ﴿وصــــــــــــــفترقولــــــــــــــهتعــــــــــــــالى:،الجــــــــــــــل الش 
⧫→﴾(5). 
 ❑﴿وصـــــــــــــــــفترقولـــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــالى:،ةعزيـــــــــــــــــزمصـــــــــــــــــرشمصـــــــــــــــــي *
→⬧ ❖ →⬧﴾(6).
 →→ → ﴿وصــفترقولــهتعــالى:،ةامــرأةالعزيــزشمصــي *
 →→✓→→ ﴾(7). 
 ❑ ﴿وصــــــــــــــــفترقولــــــــــــــــهتعــــــــــــــــالى:،ةشــــــــــــــــاهدالقصــــــــــــــــرشمصــــــــــــــــي *
→❑ →❖✓ ✓→→﴾(8).
مصـــــي ا الن ســـــائي *  →→﴿وصـــــفترقولـــــهتعــــــالى:،ةالمرموقــــــةالش 
 ❑→→﴾(9).

 

 .7اآلية:،سورة وس (1)
 .10:مناآلية،سورة وس (2)
 .80مناآلية:،سورة وس (3)
 .19مناآلية:،سورة وس (4)
.19مناآلية:،سورة وس (5)
 .21مناآلية:،سورة وس (6)
.23سورة وس مناآلية:(7)
 .26اآلية:سورة وس من(8)
 .30سورة وس مناآلية:(9)
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شمصـــــــــــــــــــــي * ــ  تاالســـــــــــــــــــ ــ  اقي+المبـــــــــــــــــــ ــ  ــالى:،ازجينينالســـــــــــــــــــ ــهتعـــــــــــــــــــ ــفتارقولـــــــــــــــــــ ﴿وصـــــــــــــــــــ
→→→→❖﴾(1).
 .→ ﴾(2)﴿وصفترقولهتعالى:،حا ممصرةشمصي *
.→→﴾(3)﴿وصفترقولهتعالى:،ةالمل ا حاشي شمصي *
* ــي ةالســـــ  ــافـــــيقولـــــه،اقيشمصـــ ف تبوصـــــ لخـــــركمـــ ــ  ــالىُوصـــ  → ﴿:تعـــ

❑  →→  → 
⬧→  ❑→✓→  → → 

→→☺→→→ 
→→→ 

→⧫✓→◆﴾(4).
هــاحــ أن  لع،نــو التــيقامــتعلــىم ــدأالت ،ةالقصــ هــذهجميــعأحــدالفــيالن ظرعندإمعانو

دورهاالمنالتيأد ة،ُوو فتلتحري كلشمصي ا القص أحدال اطبهافينهايةالمطافإلى  
ه ةالرئيســتحــو  مصــي ةالقصــ  مصــي ا وفــيةإخوتــه،وفــيشمصــي (،يوســ ة)ملحــوظفــيش  الش 

مــنأجــل؛ةوتطورهــاالتيقامترأدواررال ةاألهمي ةفيصناعةأحــدالالقصــ ةاألخرى،انوي الا 
مصــي ةصــوتدلهــا،إبــرازالهــدفالمحــد  لي الضــوءعلــىالش  عليــه-(يوســ ة)البطلــةفــيالقصــ 

الم د القصــ ومنناحي ة،هذامنناحي -الس  أحــداثهاعــدماإلفصــا ةفــيرعــعةأخــرىفقــدتعمــ 
مصي ا المهم  فعبهــاإلــىوالــد ،اهفــيســيرهــذهاألحــدالالتيكانلهادورفعــ ة،عنرععالش 

وهــية،الحــدلفــيأ اــرمــنموضــعفــيالقصــ ةتقســي وهــومــاُيعــرفبتقنيــ األمــاممنــذال دايــة،
ة واهدالد و،خــرىاألوالفينــةالمفاجــأةبــينوشــويقعتمــدعلــىالت تتقنيــ  ةعلــىذلــ قولـــهالــ مــنالشــ 
 →  ❑  ⬧→﴿تعالى:
❖ →⬧﴾(5) ،وقولــــــــــــــــــــــــهتعــــــــــــــــــــــــالى:﴿⧫→  

→→  →   
→→✓→→◼→❖ → ﴾(6)، ــالن ذفــــــــــــ

منــذ-المعليــهالســ -جــلالــذياشــترى وســ يهذاالموضعلمُيف صمعــنشمصــي ةالر القرلنيف

 

 .36سورة وس مناآلية:(1)
 .43سورة وس مناآلية:(2)
.43سورة وس مناآلية:(3)
.45اآلية:،منسورة وس (4)
 .21مناآلية:،سورة وس (5)
 .23مناآلية:،سورة وس (6)
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ةو عــنشمصــي ال دايــة، موضــعلخــرفــيلمــاتــرأذلــ وإن ،االمــرأةالتــيراودتــهعــننفســهأيضــً
 ــ  ــتفضــــيحةلتشــــويقالمشــــاهدومفاجأتــــه،؛ةالقصــ تيناعريــــ بهــــفجــــاءالت المــــراودة،حتــــىكانــ

 للمشاهد.امصي تينمفاج ًالش 
ا متضـــاد  ـــذل  ل ةثنائيـــ  نـــتةحـــ وجـــودعـــد  ردا شمصـــي رفعـــلتكو  منهـــاةرئيســـي الالســـ 

ةانوي ةا الو مــنماثــلوالت ماثــل،الت منخــالهضادالت فيلتتما ةمتضاد الا الا نائي وهذه،فيالقص 
:آلتياحوعلىالن يوه،ضادالت خاله

نتمؤامرة  .(الحسد)فعبدافعلشمصي ا إخوة وس رتكو 
نتمرامرة .تضاد(الّشهوة)دافع،بفعلشمصي ةامرأةالعزيزرتكو 

نترفعلمرة مؤا .ثانوّية( اتشخصيّ ) وس إخوةتكو 
نترفعلرةمؤام .تماثل(شخصّية ثانوّيةامرأةالعزيز)تكو 
نترفعلؤامرةم .(ذكوريةشخصّية )تكو 

نترفعلرةمؤام .تضاد(أنثويةشخصّية )تكو 
نترفعلمؤامرة .(اإلخوة األقاربشخصّيات )تكو 
نترفعلرةمؤام .تضاد(غريبةالمرأة لاشخصّية )تكو 

نتمؤامرة (.ال بّ في  يوس  شخصّية إلقاء)حدلرتكو 
نتمؤامرة .تماثل ( نفي السّ  يوس  شخصّية إلقاء)حدلرتكو 
.(عن أبي  يوس   شخصّية إبعاد)هدفهامؤامرة
.تضاد(من يوس امرأة العزيز  شخصّية اقترابهدفها)ةمؤامر 

.الذياقترفوه(الّذنبب) وس خوةإاعتراف
تماثل.(الذياقترفتهالّذنبب)امرأةالعزيزشمصي ةاعتراف

ــدالن رـــأوهمكـــنالقـــامضـــىيممـــ  ةُوو فـــتكـــلأحـ ــي لتحرالقصـــ  ــذااتها،يـــ كافـــةشمصـ وهـ
ه مصــي ةالرئيســالت ووي أد ىإلــىتحــو  مصــي ا والا انويــ ملحــوظفــيحيــاةالش  ةوالش  ةةفــيالقصــ 

مصــي والتــيحولهــا، ةصــناعةوتطــو ا فــياألدوارالتــيلع تهــاهــذهالش  روتسلســلأحــدالالقصــ 
مصــي ةالرئيســعلــىالي الضــوءصــكــلذلــ مــنأجــلتقها،وتــدف  لش  ةوهــيشمصــي ،ةةفــيالقصــ 

دلها.وهوالهدفالمحد -المعليهالس - وس 
 من.الحد  والزّ  -4

الحــدلعنصــرً فهــوعنصــر،مــانوكــذل الز ،مــنعناصــربنــاءقصــذالقــرلناامهمًــُيعــد 
.القصذرشكلعاماأساسيفيتحري أحدالهذ
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 المعليــه-ة وســ وبــالن ظرإلــىقصــ  هــاســار وفــقأن  لحــ ،علــىوجــهالمصــو -الســ 
ردي ،اامترتيــلاألحــدالوتالحقهــازمنيًــنظــ ةالســ  هــذهالت قنيــ  احــدثتازمنيًــ(ورفًــالــّزمن)ةوبمــاأن 

ةالت فصيلي  قص أفة،فيهوقائعالقص  علىذكرهذهالت قنيــ -المعليهالس -ة وس ن  ةعلــىلمتأ  
زمنالقص الد  .لميذفوا ختصاروالت ذةغللعليهالحوامفيأحداثها؛ألن 

رعــعانوتحد ــد"قــداقتصــر علــىذكــروبيــ-المعليــهالســ -ة وس وبذل تكونقص 
ــامـــنأهميـــ ؛(1)ذكرهـــا"األزمـــانالضـــروري  ــالهـ ـــاةلمـ ـــلةأحداثهــــ ـــةفـــيدفـــععجــــ قهاوتـــدف ،رال ـــــــ

واهدالد والمضيبهــــانحواألمــــام، ةعلىذل قولهتعــــــالى:ال ومنالش 
﴿▪→ ✓→→  ▪→◼ 
→→✓→→◆﴾(2).

ر فيــهالجريمــة"دبــ منالــذيتحد ــدالــز ذعلــىدحــر القصــذالقرلنــيفــيهــذاالــن قــو
ــاء، ــت وهـــوالعشـ ــازهـــذاالجـــزءمـــنالليـــلالـــذيتسـ ــهلحبـــ مـــرامرتهموإنجـ رإخـــوة وســـ رظالمـ

ــ ،(3)مكيـــدتهم" ــائهمالمزيـ ــاءركـ ــيهم،وإلخفـ ــامأبـ ــ  أمـ ــذاالوقـــتيماـ هـ لزمـــنعـــودتهممـــنكمـــاأن 
ال روالد صحراءالبادي  ي ةالز قبذكرهذه نيكذل متعل ةإلىال يت؛وألن  ةفــيهــذامني الماص 

 الحدلالك ير.
واهدالد ة،ز منفــيأحــدالالقصــ  لح تكرارالفجوا التــيتمتــزهعامــلالــ ما ةالــ ومــنالشــ 

علىذل قولهتعالى:
﴿ ▪→  →  →→ 

→→❑→  →✓→→◼ 
✓⬧→→  ✓→  → 

→→→⬧◆﴾(4)، ــ  الســ ه  د  ــ  ــةُأســ ةطويلــ ــ  ــزةزمنيــ ــذهقفــ ــىفهــ ــاعلــ تارخاللهــ
ةمشــاقالســفرطــواهالط ريــقمــنراديــ منحواروتعلو-المعليهالس -ماحدلبينإخوة وس 

ف ُعالس فلسطينإلىمصر، رــاإلخوةفــيقصــرالعزيــزأمــام وســ ؛ةأخــرىتارمر ثمُ ر  عليــه-وإذ 
ذالقرلنيمسيرةأيامطويلةملي ةراألحــدالفــيجملــةفيهاالن ىةطوالز مني فهذهالقفزة-المالس 

واحدة.

 

،)مرجعسابق(.40 :،ةدراسةأدبي ة وس فيالقرلنقص ،ع يدمحمدرشدي(1)
.16اآلية:،سورة وس (2)
(.سابقرجعم)،55 :،سورة وس دراسةتحليلي ةأحمدنوفل،(3)
 .58اآلية:،سورة وس (4)
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ــالى:و ــهتعـ   ⚫→→ ❑﴿فـــيقولـ
→→→✓→▪  →→ 

◼→﴾(1)،ًف تذ طويلـــةحُـــاأحـــداث ة،فـــيهـــذهالجملـــةالقصـــيرةمـــنالقصـــ 
اايافعًــاأوغالمًــمــنكونــهفتــىصــ يرً-المعليهالس -انتقلفيها وس ةخاطفة،ع رقفزةزمني 

.هجولةبلفأشد إلىشابقويكاملالر 
 →→ ﴿وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

→✓→❖  →⚫  →→❖
ةقفــزةزمنيــ لوهــويماــ أصــارعاليــدالواحــدة،ذالقرلنــيهــذاالــن كلمــا مجمــوعى تعــد  ،(2)﴾

تز لــتفيهــاعــد ،ةطويلــةةزمنيــ جنخاللهــامــد أخرىطــوىالســ  عاشــهاةســنينملي ــةراألحــدال،ُاخ 
:وفيقولهتعالى،جنفيالس -المعليهالس - وس 

﴿→  →➔→✓→→ 
→→  →→  →→→ 
→  ✓→⬧→→→  ✓ 

→→✓→  ◆  ✓→→ 
❑→  ❑→  →→✓→→◼ 

→→→✓→  ❖→    ❖ 
→✓→    ✓→→⬧→   

→→  ✓❖→→  ⬧→✓→ 
✓⧫  →→  ◆→ 

→  →  ✓  →→✓→ 
  →  →✓  ⬧→✓→

→→→→❖﴾(3).
عليــه-نخــالهرديعقــوبمــمنواختصــارهةتلمــيذالــز ذتكــرارعمليــ فــيهــذاالــن  لحــ 

رقولهتعالى:،علىابنهمباشرة-المالس 
﴿→  →  →  ✓→→ 

✓→→→→  ⬧→✓  ⬧→→✓ 
→→→﴾(4) اســعةالتــيقطعهــاإخوتــهعلــىالــر غممــنالمســافةالش

.(5)أبيهم"يحملوارسالتهإلىمنمصرإلىفلسطين"منأجلأن 

 

.22مناآلية:،سورة وس (1)
.42مناآلية:،سورة وس (2)
.80مناآلية:،سورة وس (3)
 .83مناآلية:،سورة وس (4)
 )مرجعسابق(.،،)د (التهزينلعلىع يد،القصذالقرلنيوتشك (5)
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وبهـــذا ةأســـلوبا نتقائيـــ -المعليـــهالســـ -ة وســـ يكـــونقصـــذالقـــرلنقـــداعتمـــدفـــيقصـــ 
وإيجـــازكـــلمـــا،فكـــلمـــالـــيسلـــهعالقـــةذوذلـــ راختصـــاروحـــ،والقفـــزراألحـــدالوتلميصـــها

 .قاألحدالوترتي هافيعملي ةسيروتسلسلوتدف يستدعيا ختصاردونأيتأثيرأوإخاله
 

 
ة:قاطاآلتي استمالصهفيالن تم يمكنإجماهمااس قمم 
:،همانإلىقسمينرئيسي -المعليهالس -ة وس الحدلفيقص انقسام-1
جتمــنمرحلــةتــدر ،لفــيمجموعــةأحــدالووقــائعمترارطــةومتسلســلةتماــ ،ويرليســيالحــد  ال

رفع-المعليهالس -طفولة وس   .ةأبويهعلىالعر فيأعقابالقص إلىأن 
ســياالقصصــيدخلفــيالن تــ،عــةطارئةوغيرمتوق لفيمجموعةأحدالتما يو،مفاجئالحد   ال

،العــامللحــدلالرئيســي اهفــيربــ أحــدالالقصــ  زبــدورهالفعــ  ةوانســيابهاوفــقوهــذاالحــدلتميــ 
 .ةلقص لردالعاملالس تعليلمنطقيداخ

جــاء علــىالتــيةيــ علــىمجموعــةمــنالعقــدالفن -المعليــهالســ -ة وســ امأحدالقصــ ي -2
:آلتيحواالن 
.المما لفيرؤيا وس عليهالس تتو،ةاألولىالعقدةالفن ي *
.الموس عليهالس لفيغيرةاألخوةمنأخيهم ما تتو،انيةالعقدةالفن ي ةالا *
المودةامرأةالعزيز وس الفيمرتما تو،الاةي ةالا العقدةالفن * .عننفسهعليهالس 
.المجنالمفاج ليوس عليهالس لفيالس تما وت،ارعةي ةالر العقدةالفن *
.لفيرؤياالمل ما تتو،ةالمامسةالعقدةالفن ي *
يــ -3 الم-ة وســ امقصــ  ،ةأحداثــهطواهيــ هزتميــ الــذي،محكــماليفنــ ال نــاءالعلــى-عليــهالســ 

.وقابليتها ن ااقأحدالجد دة
4- زقصــ  ،وتــدارأأحــداثهارشــكلمــوجز،هارســرعةتعاقــلمشــاهد-المعليــهالســ -ة وســ تميــ 
ةصــ وفــيق،فــيقصــذالقــرلنرشــكلعــام وردةجزئيــ الهوهذ،ردرالس األمرقتعل إذاةماص بو

.رشكلخا -المعليهالس - وس 
اهــمنقعلــ تمــا ةماصــ بو،راميارعالــد راألحــدالذا الطــ -المعليــهالســ -ة وســ قص زتمي -5

.ةرامي ةفيالقص ةالمشاهدالد وارا التيترديإلىإبرازتقني رالح
جــاء بينمــا،فصــيلمــنالت يءرشــ-المعليــهالســ -ة وســ رعــعاألحــدالفــيقصــ ءمجــي-6

.مناإليجازيءوبش،رععاألحدالاألخرىممتصرة
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:ينإلىقسمينرئيسي -المعليهالس -ة وس المكانفيقص انقسام-7
ةفــيجزئهــااــ تموهــي،راديــةفلســطين* لمســر مرحلــةالط فولــةالــذيدار فيــهأحــدالالقصــ 

غيارــةالجــل ،أمر(صــحراءالباديــة)مكــانالكيــدوالتــ ،ؤيــا()مكــانالر بيــتيعقــوبهــيو،هاألو 
.)مكانا جتباء(

ةفــيلمسر مرحلــةالمراهقــةوالر تما هيو،حاضرةمصر* جولــةالــذيدار فيــهأحــدالالقصــ 
،أويــل(ســجنالقصــر)مكانالتعلــيموالت ،)مكــانالمــراودة(العزيــزقصــرلهــيتماــ و،انيجزئهــاالاــ 

.عمة(العزيز)مكانإتمامالن قصر
هــاأعطــتن رطــارعاجتمــاعي؛أل-المعليــهالســ -ة وســ قصــ األمكنــةالتــيورد فــيتمتــع-8

عليــه-ةفــيال ي ــةالتــيعــا فيهــا وســ لمعنط يعةالعالقا ا جتماهيــ صورةواضحةالمعا
ــاياالمتعل تلـــ كمـــاأســـهمت-المالســـ  ــال يماإلنســـاني األمكنـــةفـــيطـــر عد ـــدالقضـ يجـــادإو،ةقـــةرـ

.الحلوهالمناسبةلها
يءةوبشــمكنــةالتــيوقعــتفيهــاأحــدالالقصــ رعــعاأل-المعليــهالســ -ة وســ قصــ ذكــر -9

.ةغفلتذكرالت فاصيلفيأما نأخرىمنالقص أفيحين،فصيلمنالت 
سيطر عليهالحبكةبنظام،جاهمحكمفيات -المعليهالس -ة وس مكنةفيقص األيرس-10

ردي ةفيالقص ؛القصصي ة  .المة وس عليهالس ء إثبا ن ووهي،ةمنأجلتحقيقغا تهاالس 
ةجد ــدةمــننقطــةانطــالقمرحلــةســردي ةنمناألمكنةالتيورد فيالقص كلمكايما ل-11

قامــتعلــى،ةمتضــاد ســردي ةا مكنــةثنائيــ األتلــ لتكماشك -المعليهالس -مراحلحياة وس 
 .نظاميا ن القوا نفتا 

جــاء -12 فــيسلســلةااســ  يًمتدر جــةومرت بــةترتيبًــ-المعليــهالســ -ة وســ األمكنــةفــيقصــ 
اهفـــيحـــلالعقـــدةالر بـــدورهاالفعـــ تقـــوموهـــي،مترارطـــة ــي ةفـــيالقصـــ  وهـــذا،ؤيـــا(ة)حـــدلالر ئيسـ

در  دلمــنولهــذاجــاءكــلحــ،خــرســ بها نتقــاهمــنمكــانآل،اامكانيًــعًــنــتاتنو أجالت رتيــلوالتــ 
 .ةحسلمستوىالمكانالذيوقعفيهأحدالالقص 

ردوتسلســلهتمفصــال الســ لحدلالر شك ي-13 وإنتــاج،ةئيســي ةفــيالقصــ ردالر ؤيامعتدف قالس 
 .فيفضاءغيارةالجل -المعليهالس -حدلالمرامرةالذيانتهىبوضع وس 

ةفضــاءالجـــل ىجلــ تت-14 رامرةاإلخـــوةعلــىأخـــيهمفـــيصـــلتهالمباشــرةرحـــدلمــخــالهأهميـــ 
ن تكــوهــو،ةماصــ رردالقرلنــيوالســ ،ةعامــ رردالقصصــيالفضــاءالمكــانيفــيالســ وهــوة؛القصــ  و 

.ردالهاألحدالالتيتقومبهاشمصي ا الس خ
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هو،العزيز(ثنائيسرديجد د)المرامرة(وفضاءالمكانالم لق)قصرلحدلشك ي-15 هوأو 
التــي،ةةفــيالقصــ انيــ عنهالمحنةالا تردينتجوهذاالا نائيالس ،ةالجد دفضاءا مسر القص 

رديالاــ لتبــدورهاشــك  انيألحــدالالمنعطــ الســ  عليــه-لفــيإخــراج وســ الــذيتســ  ،ةالقصــ 
.جن(خرهو)الس لإلىفضاءم لق،ضاءم لق)القصر(منف-المالس 
جن(ثنــائيســردي)الســ الفضاءالم لقالذيوقعفيهو،جنشك ل)حدل(رؤياصاح يالس ي-16
لبــدورهمنعطفًــ،فيالمســر الجد ــدثانٍ رديشــك  رف يــ ،ةافــيالقصــ ثالاًــااســرديًوهــذاالا نــائيالســ 

إلــى،جن(اني)الس م لقالا ةالبطلمنالفضاءالع رنقلهلشمصي أحداثهامنجد دبذل مسار
وت رئتهمــنتهمــة،رعدتأويلهلرؤيةالمل )قصرالعزيز(الياةالملوأفيالفضاءالم لقالا حي

.المراودة
اجد ــدًاســرديًةيمــرجفيهــامنعطفًــؤيــافــيكــلمــر لحــدلالر شــك ي-17  ــدفع،ةاألحــدالالقصــ 

 معــهحــاماًل،رةلهــذهاألحــدالةالمــرط لمكانيــ ةنحــوأحــدالمجهولــةبواســطةالفضــاءا ارالقصــ 
مصي  .إلىمصيرجد دو،ةإلىحدلومكانجد د نةالبطلةفيكلمر الش 

،درةةوالنــ متفاوتــةالحضــوربــينالكاــرةوالقلــ ا رشمصــي -المعليــهالســ -ة وســ قص مجي-18
مصــي فــيفــاو الت ذلــ راجــعإلــىســ لو ومــدىتأثيرهــافــي،ا حجــماألدوارالمنوطــةبهــذهالش 

رأحدالالقص  .ةتطو 
قص -19 ولهذا،اتهامنحىالوص سماءشمصي افيتعاملهامع-المعليهالس -ة وس نحت 

مً ةمقــد  القصــ اعلــىاجاءوص أحــدالالقصــ  ذكــراســمةعلــىســماءشمصــي اتها؛لــذل لــمتــأ  
.الم) وس (عليهالس ةةالبطلةفيقص مصي سوىاسمالش ،ةمنشمصي اتهاأيشمصي 

لــىإ،احدالوتالحقهازمنيًوفقتسلسلترتيلاأل-المعليهالس -ة وس قص أحدالريس-20
.ةالتيتقومراختزاهزمنهذهاألحدالواختصارهاجانلتكرارنظامالفجوا الز مني 

ومــع،لمــيذفوا ختصــاروالت ذالحــ-المعليــهالســ -ة وس أحدالقص زمني للعلى-21
ةعلىذكرهذهالت  القص  ردي ذل لمتأ   ر مــااقتصــوإن ،أحــداثهاجميــعوامفــيةعلىالد قني ةالس 

.دفعأحداثهاإلىاألمام؛وذل لةذكرهاعلىذكررععاألزمنةالضروري 
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 : الخاتمة
 -علي  الّسالم-قّصة يوس   الحد  والفضاء المكاني في القصص القرآنيلتدراسةتوص 
 ها: تالج أهمّ إل  جملة من النّ دراسة بنيوية  أنموذًجا

ردي القزتمي -1  .ةعنكلخطابسرديوضعيصذفيالمطابالقرلنيرسمتهالس 
الحدلعنصرً-2 بأسلوبو،نعلىوجودهويتكو يقومره،فيقصذالقرلنااضروريًُيعد 

 .معجزوفريدفيسرداألحدال
دعليهالبشر؛ألن الحدلفيقصذالقرلنعلىمسر وقوع-3 ه يقعأ  روأوسعمم اتعو 

 .لعليهالجزاءالعدهمنالذيوضعالموازينالقس للحياةبل ترت ،فيفراي
 :هي،والحدلفيقصذالقرلنعلىثالثةأنواعورود-4
.دالبشرعلىرؤيةمالهبينالحينواآلخرحدلمألوفتعو *
 .دالبشرعلىرؤيةمالهحدلغيرمألوفلم تعو *
 .وقدرهلقضاءهللاحدلناجمعنتدخ *
ةالقص كتكرار، نينرطريقةتمضعلمقتضىال روالد عروالحدلفيقصذالقرل-5

.وبطرائقممتلفةفيهذاالقصذ،الواحدةفيمواضعمتفرقة
اإلطارالذي؛فهوهمفيبناءهذاالقصذوتركيبهمالمكانفيقصذالقرلنبدوريام -6

لهاليصبمعنصرً؛ةتجاوزهذهالمكاني يمكنكما،ا مصي ش الفيهأوتتحر ،حدالاألتجريفيه
 .فعاليتهالك يرةفيت ييرهذهاألحدال

األولىفيإرفاقوقائعهذهالقصذوأحداثه:حالتينوفقالمكانفيقصذالقرلن رد-7
.انيةعدوهأحدالهذاالقصذعنذكرالمكانالا ،وبذكرالمكان

 :هيو،ةعد أنواعمكانفيقصذالقرلنلا-8
 .مباشرةوباسمهالصريمذكريو،المكانالواقعي*
 .ذكرراسمغيرصريميو،المكانالمضمر*
 .المرمنةمنهاوالكافرة،سماءحضارا األممال ابرةأررتباطهواالمكانالحضاري*
را الن فسالبشري رهوما رتب و،المكانالمعنوي*  ة.معالموصورداخلوخارجنطاقتصو 
،مفيتوزيعهوتتحك ،دإطارهههوتحد اقا توج القرلنلسي روالمكانفيقصذععوخض*

.رديإضافةالفائدةالتيذكرمنأجلهايستطعهذاالعنصرالس إذ
ومنحــه،ســةوذلــ راحتضــانهللمشــاعرالمقد ،ةصفةالقدســي بالمكانفيقصذالقرلناا تس*

.ةلألحدالصفةالواقعي ةوالمصدا ي 
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احتـــواء-11 -المعليـــهالســـ - وســـ ةقصـــ  التـــي توجـــدفـــي،ةالمتكاملـــةعلـــىعناصـــرالقصـــ 
.غيرهامنقصذالقرلن

مكــنوهــذاي،ورةونها تهــاةالســ يبينبدايعلىتوافقفن -المعليهالس -ة وس قص احتواء-12
ةللقصــ  ردي ةالعامــ  وانتهــتبتحقــق،التــيبــدأ برؤيــافــيعــالمال يــل،ةمشاهدتهخالهال نيةالســ 

.هادةؤيافيعالمالش هذهالر 
قةفــيترتي هــاوتــدف قها،ةرألوانهــاأحــدالثريــ علــى-المعليهالس -ة وس قص اشتماه-13 منســ 
.رديالس 
ةالتــيقــةمباشــرةمــعالفضــاءا المكانيــ فــيعال-المعليهالس -ة وس هأحدالقص ودخ-14

ةفــينــتاعنهــات يــرا جذريــ ،ةا سردي ةفيالقصــ ثنائي ذل بةنكو م،وقعتفيهاوبشكلمتكرر
تها.مسارا
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  والمراجآ مصادرال                                   
 .قالون القرآن الكريم برواية 

 .المصادر: أواًل 
 .م1،1984،)دط(،ج/شرالدارالتونسيةللن :تفسيرالتحريروالتنوير،رابنعاشو_1
 .م2001،(دب)،1/طشر،ةللن المكتبةاإلسالمي فسير،عايمين:أصوهالت ابن_2
الكريم،:تفسيرالقرلن(اإلمامينالجاللين)يوطيجالهالد  نالس ،ي ل جالهالد  نالمح_3

 .م1،2003/طشر،المللن دارالس  ن باوة،الد تحقيق:فمر
،(دط)مكتبةنزارمصطفىالبازللنشر،ا،سيدزكري تحقيق:سفي:تفسيرالقرلنالكريم،الن _4
 .(د )،(دب)

 .ثانًيا:المراجآ
 م.2010،(بد)،1/طةللعلومناشرون،ارالعربي الد وائي،ذالر إبرانيمخليل:بنيةالن _1
جيالنــيجامعــةأطروحــةدكتــوراه،منفــيالقصــذالقرلنــي،ةالــز بــنذه يــةلطــرو :إشــكالي ا_2

.م2017الجزائر،إلياس،
.م2،1988/طالم رب،،شردارقرطبةللن ا المكان،خرون:جمالي لأحمدطاهرحسينو_3
ــ _4 ــةتحليليـــ ــورة وســـــ دراســـ ــل:ســـ ــدنوفـــ ــانللن ة،أحمـــ ــردارالفرقـــ ــان،شـــ ،2/طاألردن،،عمـــ

 .م1999
،جامعةبوعلي،لةماجستيررساياقالقصصيالقرلني،اب:الحب المكانيفيالس لمنةعش _5

.م2007الجزائر،
ل نــان،،بيــرو ،شــرةللن ســةالعربيــ المرس ط يــق،ةوالت ظريــ ردفــيالن ا الســ  وســ :تقنيــ منــةأ_6
 .م2،2015/ط
،اأنموذجًـــمحمـــدعرعـــارةةالمعاصـــرة،وايـــةالجزائريـــ ةفـــيالر ردي رشـــيرمحمـــودي:ال نيـــةالســـ _7

.(د )جامعةوهران،،رسالةماجستير
هـــامينقـــرة:ســـيكولوجي الت _8 ــ  ،وزيـــعةللت ونســـي ركةالت الشـــ أطروحـــةدكتـــوراه،ةفـــيالقـــرلن،ةالقصـ

.م1971الجزائر،
،1/طالجزائــر،،شــرباعــةوالن شــادللط مكتبــةالر رديفــيالقــرلن،ح يــلمونســي:المشــهدالســ _9

.م2009
جامعـــة،رســـالةماجســـتيرةالقـــرابين،المجموعـــةالقصصـــي ةبهيـــاني:بنـــاءالحـــدلفـــيالحـــر _10

.م2015الجزائر،،ال ويرة
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11_ ،1/طبيـــــرو ،،شـــــرقـــــافيالعربـــــيللن المركـــــزالا وائـــــي،كلالر حســــنرحـــــراوي:بنيـــــةالشـــــ 
.م1990

،العربــيقــافيالمركــزالا ة،ةالعربيــ ةفــيالروايــ لوالهوي ةالفضاءالمتمي حسننجمي:شعري _12
م.2000،(طد)ل نان،،بيرو 

ــد_13 ــن احميــــ ــةالــــ ــداني:بنيــــ لحميــــ ــ  ــزالا ردي،ذالســــ ــيالمركــــ ــافيالعربــــ ــرو ،قــــ ــان،،بيــــ ل نــــ
.م1،1991/ط

الجامعــــةرســــالةماجســـتير،ذالقرلنـــي،ةفــــيالـــن ايــــة:ال نـــاءا الجماليـــ رائـــدمصـــبا الد _14
)د (.،غزة،سالميةإلا

أطروحـــةدكتـــوراه،رد(،)مقاربـــةمـــنمنظـــورعلـــمالســـ ردالقرلنـــيالســـ ةريـــاو وســـ :أدبيـــ _15
.م2010قسنطينة،،جامعةمنتوري

ــةالمكـــــانفـــــيثالثيـــــ _16 ــالةماجســـــتير،ةنجيـــــلمحفـــــوظ،ســـــعاددحمـــــاني:د لـــ جامعـــــةرســـ
.م2007الجزائر،

ــ _17 ــعيدعطيـ ــرلن،سـ ــازالقصصـــيفـــيالقـ ــاوع:اإلعجـ ــ ةعلـــيمطـ ــاقالعربيـ ــرللن ةداراألفـ ،شـ
.م1،2006/طالقاهرة،

(،ط)دالجزائــر،،الجزائر،ةد ــوانالمط وعــا الجامعيــ المطابالقرلنــي،ســليمانعشــراتي:_18
 .م1998

ــاليلالســـ )دراســـةبنيويـــ ذســـليمانكاصـــد:عـــالمالـــن _19 شـــردارالكنـــديللن ة(،ردي ةفـــياألسـ
.م2003،(دط)األردن،،عمان،وزيعوالت 
جامعــةرسالةماجســتير،ونيسةقد رين:عن المكانفيروايةشارعإبليس،سميحةبنية،_20
.م2013رجاية،-الرحمنميرةع د
بيرو ،،شردارالكتابالل نانيللن رحولفيقصذالقرلن،،دع دالحاف ع دربهي الس _21
 .م1،1972/ط

،16/ط،(ع.م.ج)القــاهرة،،روقللطباعــةالش داريفيالقرلن،صويرالفن سيدقطل:الت _22
.م2002

ةةالمصـــري الهي ــةالعامـــ ةنجيــلمحفـــوظ(،)دراســةمقارنـــةلاالثيـــ وايـــةســيزاقاســـم:بنــاءالر _23
.م1984،(طد)للكتاب،

ابحــادالكتــ منشــورا ات ةالمعاصــرة،ةالجزائريــ شــري أحمــدشــري :تطــورال نيــةفــيالقصــ _24
 م.1998،(طد)دمشق،،العرب
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،جامعــةالبعــيرســالةماجســتير،ه ي،ةفــيروايــةخيــريالــذ ردي صفاءالمحمود:ال نيةالســ _25
.م2010دمشق،،سوريا

،1/طدمشـــق،للن شـــر،دارالقلـــمصـــال المالـــدي:القـــرلنعـــرووقـــائعوتحليـــلأحـــدال،_26
 .م1998

.م2015،(بد)،8/طشر،مكتبةالع يكانللن اريخ،عائعالقرني:أعظمسجينفيالت _27
،بيــرو شــرالمعرفــةللن دارالكريمالمطيــل:القصــذالقرلنــيفــيمنطوقــهومفهومــه،ع د_28

 .(د )،(دط)ل نان،
الكويــت،،قافــةوالفنــونواألدبالمجلسالوطنيللا واية،ةالر ع دالمال مرتاو:فينظري _29

.م1998،(طد)
 .م1،2005/طاألردن،،عمان،شراإلعالمللن دارعدنانزرزور:علومالقرلنوإعجازه،_30
)دن(،ة(،)دراسةمقارنةأدبي وراةبينالقرلنوالت -المعليهالس -ة وس امحدرا:قص عز _31

.)دط(،)د (
،قســنطينة،منتــوريجامعــةرســالةماجســتير،عــزوزســطوف:بالغــةمقــامالقــذالقرلنــي،_32

.م2010الجزائر،
،دارالمــأمونللتــرال:أســلوبالقــرلنالكــريمبــينالهدايــةواإلعجــاز،عمــرمحمــدراحــاذق_33

 .(د )،1/طبيرو ،
،/1طدمشق،،دارالمأمونللتراليفيقصذالقرلن،راحاذق:الجانلالفن عمرمحمد_34

 .م1983
،1/طة،عودي الســ ،جدة،شردارالمنارللن ة،ةاإلسالمي مأمونفريزرجرار:خصائذالقص _35

 .م1988
ــرلنالكـــريم،_36 ــيالقـ ــيفـ ــدخلـــ هللا:الفـــنالقصصـ ــدأحمـ ــيناللن محمـ ــرسـ ــاهرة،،شـ ،4/طالقـ

 م.1999
،1/طالجزائــر،،منشــورا ا خــتالفا ومفــانيم،رديتقني ذالس ة:تحليلالن محمدبوعز _37

.م2010
محمــــد_38 ،مكتبــــةالع يكــــانللنشــــرة(،)دراســــةأدبيــــ ة وســــ فــــيالقــــرلنرشــــديع يــــد:قصــــ 

.م2،2006/طالرياو،
39_ ،(دط،)شـــرباعـــةوالن نهضـــةمصـــرللط ةفـــيالقـــرلنالكـــريم،محمـــدســـيدطنطـــاوي:القصـــ 

 .م1996



120 

ــان،بيـــرو ،-شـــراقيللن دارالســـ محمـــدشـــحرور:القصـــذالقرلنـــيقـــراءةمعاصـــرة،_40 ل نـ
.م1،2012/ط

،جامعــةبــوبكربلقا ــدرســالةماجســتير،ردالقصصــيفــيالقــرلن،محمــدطــوه:أســلوبالســ _41
.م1988الجزائر،،تلمسان

،جامعــةطنطــادكتــوراه،أطروحــةردفيالقصذالقرلنــي،محمدمشرفخضر:بالغةالس _42
.(د )ة،قسمالل ةالعربي 

راســـا ةللد ســـةالعربيـــ المرس ةفـــيروايـــا إبـــرانيمنصـــرهللا، ليـــ مرشـــدأحمـــد:ال نيـــةالد _43
.م2005،(دب)،3/طشر،والن 
 .م1995،(دط)القاهرة،،شرمكتبةونبةللن اعالقطان:مباحيفيعلومالقرلن،من _44
 .م3،1997/طبيرو ،،قافةدارالا قداألدبيالحد ي،الن :هالهغنيمي_45

 المراجآ المرت مة.ثالًثا: 
،ال يضــاءارالد ،فري ياالشرقأترجمة:لحسنحمامة،وائي،ةالفضاءالر جوزي إ ينر:شعري _1

 .م2003الم رب،
القــاهرة،،شــروالمعلومــا بيريــيللن دإمــام،ي ترجمــة:الســ ا ،ردي جيرالــدبــرنس:قــاموسالســ _2
م.1،2003/ط

.اتوريّ والدّ المعاجم:رابًعا
 م.1988(دط)7ج/،5ج/،بيرو ،الجيلللنشردارابنمنظور:معجملسانالعرب،_1
ــرادأبــــــ_2 ــوفــــ وأبــــ ــ  ــطلحا الصــــ ــمالمصــــ ــزام:معجــــ ــانة،وفي خــــ ــرونل نــــ ــةناشــــ ــان،،مكتبــــ ل نــــ
 .م1،1993/ط
 ه.1،1345/طن،ـــــــدكـادالــــحيدرلب،ةدائرةالمعارفالعاماني أبوبكراألزدي:جمهرةالل ة،_3
ارالمصري ةللتألي والت رجمة،القاهرة،_4 أبومنصورمحمدبنأحمداألزهري:تهذ لالل ة،الد 

 . ،)د (10)دط(،ج/
،1/طالقــاهرة،،شروالتوزيــعةالمعاصرة،عالالكتلللن أحمدممتارعمر:معجمالل ةالعربي _5

 .م2008
دارامرائي،ابـــرانيمالســـ :دقمهـــديالممزومـــي،تحقيـــالمليـــلبـــنأحمـــدالفراهيـــدي:العـــين،_6

 ه.1،1405/ط ران،،إشرالهجرةللن 
ــ الته،زينــلعلــيع يــد:القصــذالقرلنــيوتشــك _7 ةكليــ جامعــةرابــل،ة،ةالعلــوماإلنســاني مجل
.م4،2018العدد،25دالمجل ة،ربي الت 
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حا لمرت ،اوي:معجمممتارالقاموساهرأحمدالز الط _8 والمصبا ،علىطريقةممتارالص  
.م3،1980/طتونس،،لي ياةللكتاب،العربي ارالد المنير،

،شــروالطباعــةةللن المكتبــةالعصــري هل،مــروجالــذ :المســعودياإلمــامأبــيالحســنبــنعلــي_9
 .م1،2005/طبيرو صيدا،

ةةاإلســالمي ربيــ ةالت ةكليــ مجلــ الــد لمي،علي يسخفاجي:أنســاقالحــدلفــيشــعرمهيــار_10
 .م42،2019العدد،(دب)جامعةرابل،ة،ةواإلنساني للعلومالتربوي 

ــه،_11 ــةلــ ــطلحا المقاربــ ــانوالمصــ ــعدون:المكــ ــدســ ــداءأحمــ ــ غيــ ــ مجلــ ــالكليــ ــ ةالت ةأرحــ ةربيــ
 .م2،2011العدد،11دالمجل ،(دب)ة،األساسي 

ةمجلــ ة،سلســلةالعلــوماإلنســاني ردالقصصــيفــيســورة وســ ،بنــاءالســ كماهأحمدغنــيم:_12
 .م2011 نا ر،2العدد،15دالمجل جامعةاألقصى،

،مرسســـةالر ســـالةللط باعـــةوالن شـــر،بيرو _ل نـــان،القـــاموسالمحـــي ، نالفيـــروزلراديمجـــدالـــد _13
 .،8،2005ط/
شـــــردارالفكـــــرالعربـــــيللن ة،محمـــــدإســـــماعيلإبـــــرانيم:معجـــــماأللفـــــاظواألعـــــالمالقرلنيـــــ _14

.م1998،(دط)والطباعة،
 .2العدد(،د )،(دب)ةالمل سعود،مجل وائي،وي لي:المكانالر محمدالت _15
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.الموضوعا فهرس
 الصفحة الموضوا

أ.آليةالكريمةا
ب.اإلهــــــــــــــــــــــــــــــداء
ج.شكروعرفان

10_1.مـــــــــــــــــــــةالمقد 
11 .مهاد ن ري: مفهوم القّصة القرآنّية، وخصالصها، وأغراضها

ةالقرلني أوالً   11      .ة:مفهومالقص 
13_12.ةفيالل ةالقص 
15_13.ةفيا صطال ي ةالقرلنالقص 
20_   15.ةةالقرلني زا القص ممي  :اثانيً 
ةالقرلني : اثالثً  23_20.ةأغراوالقص 

24.الفصل األّو : الحد  في القّصة القرآنّية
25.تعريف الحد  ومفهوم :المبحث األّو 

25.تعري الحدل:أواًل 
25.الحدلفيالل ة

26_25 .الحدلفيا صطال 
 28_ 26.:مفهومالحدلفيالقصذالقرلنياثانيً 
30_ 28.رسال نيوي:مفهومالحدلفيالد اثالثً 

31    .أنواا الحد  القرآني، وخصالص ، وطرالق عرض :المبحث الّثاني
34_31  .الحدلالقرلنيأنواع: أواًل 
37_  34.خصائذالحدلالقرلني: اثانيً 
44_ 38 .طرائقعروالحدلالقرلني: اثالثً 

45 .الفصل الّثاني: المكان في القّصة القرآنّية
46. : تعريف المكان ومفهوم المبحث األوّ 

46.تعري المكان: أواًل 
47_  46.المكانفيالل ة
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 الصفحة الموضوا
49_ 48.ا صطال المكانفي

ةالقرلني : اثانيً  53_49  .ةمفهومالمكانفيالقص 
60_  53.رسال نيويمفهومالمكانفيالد : اثالثً 

61    .المبحث الّثاني: أنواا المكان القرآني، وخصالص ، وطرالق عرض 
ةالقرلني : أواًل  65_61  .ةأنواعالمكانفيالقص 
67_65 .المكانالقرلنيخصائذ: اثانيً 
71_ 67 .طرائقعروالمكانالقرلني: اثالثً 

72 الفصل الّثالث: عالقة الحد  بالمكان في قّصة يوس  علي  الّسالم
73    .المبحث األّو : أنواا الحد  في قّصة يوس  علي  الّسالم

73 .ئيسالحدلالر : أواًل 
76_  73.ؤياوالكيدوالت آمرحدلالر 

76.عليمحدلا جتباءوالت 
77_76.عمةحدلإتمامالن 

77     .:الحدلالمفاج اثانيً 
ي  78_77  .ارةحدلالس 

81_78.حدلشاهدالقصر
86_81 .جنحدلصاح يالس 

87.المبحث الّثاني: أنواا المكان في قّصة يوس  علي  الّسالم
87.ة)فلسطين(البادي أمكنة: أواًل 

88_  87.ؤياوالكيدوالت آمرمكانالر 
88.مكانا جتباء

88.أمكنةالحضر: اثانيً 
89_  88.أويلمكانالت عليموالت 

91_89.عمةمكانإتمامالن 
92 .المبحث الّثالث: صلة الحد  بفضاء القّصة

93_92.ة(الحدلوالفضاءالمفتو )البادي 
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 الصفحة الموضوا
96_93.(رالحدلوالفضاءالم لق)الحض

مصي  99_96.ا الحدلوالش 
100_ 99.منالحدلوالز 

103_101الصة.الم
105_104ماتمة.ال

110_106المصادروالمراجع.
113-111فهرسالموضوعا 




