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ًا في القر الكري  القص القصيرة ج
 

The Very Short Story in the Holy Quran 

Research Summary 
* . محم محم كال  

ياما   ل تركيا ،جامع ا  

************************* 
ل: 8تة2/2ت/ت2تاري اإرسال:  9تة2جانفي  ت3تاري النشر:  8تة2/2ت/ة3تاري القب

 

 

 :ملخص
ػ متنڤعغ ٗ ٚيږ قصصا كثيڇع، ڣه٘ه القص٨ جا ي القٚڗ الك كٚ ه تعالګ لنا 

 ٚ نما للتٖب ي القٚڗ من أجل التسليغ، ڣ  ٕٚ ساليظ مختلفغ، ڣهي لږ ت ٚٙع ب ڣأحيانا متك
ڣالتفكٚ، فالقص٨ ڣسيلغ لتبليغ الٖعڤع ڣليسـ غايغ، ڣكثيڇ من ه٘ه القص٨ تعالج 

ٚع  مغ ڣمشاكلها امعاص  ي يڤمنا ڣغٖنابقضايا ا
نتاه  ٚأڬ السائٖ أنها من  ٚػ القصغ القصيڇع جٖا، ڣال ي ه٘ا العصٚ الحٖين ظه ڣ
ساسيغ للقصغ  ٚبي امعاصٚ، ڣلكن اتصاف النماٗه القٚنيغ باميڈاػ ا ٕب الغ ا
ٛ غيڇ  ٛ القصغ القٚنيغ باإيجا ٕبي، بل تمتا القصيڇع جٖا تجعلها بٖاياػ له٘ا الجن٠ ا

 التعبيڇ الصإځ الناطڄ بالحڄ، حاملغ بيڗ طياڴها مقاصٖ ساميغبامخل، ڣب
: ٕبيب كلما مفتاحي  القصغ القصيڇع جٖا، القٚڗ، خصائ٨، الجن٠ ا

Abstract : 
In the Quran, God mentioned many stories to us, and these stories 

were varied and sometimes repeated in different ways. These stories 

are not mentioned in the Koran for entertainment, but for reflection 

and thinking. These stories are a way to reach to people they are not 

the purpose by themselves. Many of these short stories deal with 

issues of the Muslim people and their problems both contemporary 

and future . 
In this modern era, the very story has appeared, and the prevailing 
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view is that it is the product of modern Western literature. However, 

the description of the Quranic verses in the basic features of the very 

short story makes it the beginning of this literary genre. Moreover, 

the Qur'anic story is short but without any deficiencies and a true 

expression of truth which carries high purposes. 
 
Keywords: Very short story, Quran, characteristics, literatüre type 

 
ب  أستا* عض )عامل( في رابط اأ جيا،  ل تكن جامع أجيال  ياما بتركيا،  مشارك في جامع أ

 ، رسائل جامعي حا  ة أطر ناقش ع ري، أشرف  عض في امجلس اإسامي الس  ، اإسامي العامي
ا امعاص : القرا رة. من تصنيفات امقاا امنش اأبحاث العلمي  لفا  ي ام رة للقر الكري ل ع

مقاص   ، سامي ساخن قضايا   ، ترجم القر الكري بي الحظر اإباح ابط التفسير،  في ض ض
 ، م الكتاب امجي ي في خ اإعام الج ااختاف،  مسيرة التفسير بي اانحراف  ُبر،  القر أسا الت

قبسا في ا همسا   ، أريج التق  ، ا قرني ع.ضا ا تج  ، ماسي اإسامي بل  ل
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م  :مق

ي منعطفاػ خطيڇع، ڣتعاني من مشاكل جسيمغ،  ٜاڋ تمٚ  مغ اإساميغ ا ت ڗ ا
ٚ ال٘ڬ لږ يجعل  م سامها الحنيڀ، ا ٙكاڗ  ٚاػ تحاڅ ضٖ عقيٖڴها، ڣأ ام ڣتتع٩ٚ م

ي ٗيل القافلغب صبحـ  مږ، ف ٙا أڣ هيبغ بيڗ ا ٚا  لها ق
ػ ڣل ٚيږ قصصا كثيڇع، ڣه٘ه القص٨ جا ي القٚڗ الك ٚ ه سبحانڢ ڣتعالګ لنا  قٖ ٗك

جمالي، ڣبعضها بشكل  ساليظ متنڤعغ، بعضها بشكل  ٚٙع ب متنڤعغ ڣأحيانا متك
 ٚ نما للتٖب ي القٚڗ من أجل تحقيڄ متعغ، أڣ تسليغ، ڣ  ٕٚ تفصيلي، ڣالقص٨ لږ ت

ا للًڇبيغ، كما هڤ منهاه حياع، ڣكثيڇ من ه٘ه القص٨ تعالج  ڣالتفكٚ، ڣليكڤڗ ٕستٙڤ
ي يڤمنا  ٚع  ي حياع الناٝ من قضايا ڣأحٖاف معاص مغ ڣمشاكلها، مما يستجٖ  قضايا ا
ٚيٖ، ڣسنڇڥ فيڢ  ٚأ القٚڗ به٘ا الڤعي العميڄ ڣجٖنا عنٖه ما ن ٗا أصبحنا نق ڣغٖنا، ف

ٙاتڢ، ڣتڤجيهاتڢ ، ڣقصصڢ، حياع عجائظ ا تخطٚ علګ باڋ، بل ستم٦  كلماتڢ ڣعبا
مغ اإساميغ ڣخاصها ڣنجاڴها، قاڋ ه تعالګ:  ٚيڄ ا لګ ط ٚڅ ڣتشيڇ  ڣحا نابضغ، تتح ٙڣ
كن تْصٖيڄ اَل٘ڬ بْيڗ 

ٰ
ْلباب ما كاڗ حٖيثا يْفًڇٰىڤلـ ْ ڣلي ا ُ ي قصصهْږ عْبڇع  ْٖ كاڗ  لق

  ْ منڤڗ ]يڤسڀ: يْٖيڢ ڣتْفصيل كّل ٧  ْ ْحمغ ّلقْڤم  ي  صبتتتڣهٖڥ ٙڣ
ٕبي؛ انبثقـ  ٚع لظهٙڤ نڤٵ جٖيٖ من أنڤاٵ النٌڇ ا ٙيغ امعاص ڣما تجلـ الحاجغ الحضا
ها،  ي ظهٙڤ القصغ القصيڇع جٖا ملبيغ ه٘ه الحاجغ، ڣقٖ ساهمـ الحٖاثغ ڣالًڇجمغ 

ي العص ٛ القصغ القصيڇع جٖا  ٚڣ ي ڣلعل أهږ أسباب ب حافغ  ٙغبغ ال ٚ الحٖين هڤ 
ٙ ڣاانتشاٙ،  جع ه٘ا الفن علګ اإسفا تڤفيڇ كتاباػ قصصيغ قصيڇع جٖا ڣمكثفغ؛ مما 
ڣعلګ حٖ تعبيڇ محمٖ اماغڤ٭ تيشبڢ البڇقيغ امستعجلغ ال تحمل نب صاعقا ا تمحڤه 

ٚع ٗاػ حضٙڤ ش حـ ظاه ٛ ڣاإيجاٛ، ف ي اإنجا ٚعغ  ٚ الس ٚعت ، حين عص بڢ ال٘اك
ٚبيغب حافغ الثقافيغ الع ي ال  يڤمي 

ٚبي امعاصٚ،  نتاجا لإٔب الغ ٚأڬ السائٖ  ي ال فالقصغ القصيڇع جٖا جن٠ إٔبي ڣيعتبڇ 
ٚيږ، فهل يمكن  ي القٚڗ الك ٚغږ من ڣجٕڤ نماٗه من القص٨ القصيڇع جٖا  علګ ال

ٙ ه٘ه النماٗه من القص٨ القٚنيغ من جن٠ القصغ القصيڇع جٖا؟ ٗا صح  اعتبا ڣ
ٚبي الحٖين؟ ٕب الغ نتاه ا ٕبي من   ٗلڊ هل يعتبڇ ه٘ا الجن٠ ا

ٙ البحن:  سبظ اختيا



2ت /  ت3 جانفي 9تة2 2-الع هرا - جامع  اممارسا ج  ، النما ين /مخبر اأنساق، البنيا  مجل الت

 

97 

 

ٕبي )القصغ القصيڇع جٖا( من  لګ اعتباٙ ه٘ا الجن٠ ا ٕبا ڣالباحثيڗ  ال٘ڬ ٕعا ا
ي القٚڗ  ٚه  ٕبي ڣعناص ٙاسغ له٘ا الجن٠ ا ٚبي هڤ عٖم ڣجٕڤ ٕ ٕب الغ نتاه ا

ٚيږ، فح كتظ  لغ، ڣه٘ا ما الك ٚيږ لږ تحاڣڋ أڗ تعالج ه٘ه امس قص٨ القٚڗ الك
ٛما بڤجٕڤ نماٗه من القص٨ القصيڇع  نن أعتقٖ جا لګ كتابغ ه٘ا البحن؛  ٕعاني 
ٙكاڗ ڣخصائ٨ القصغ القصيڇع جٖا،  ٚيڀ، تنطبڄ عليها أ حڀ الش جٖا بيڗ طياػ ام

ٚبي امعاصٚب ٕب الغ لګ ا نتاجڢ   فا ينبغي نسبغ 
 ميغ البحن:أه

ٜع الخالٖع، ڣكتاب الهٖايغ اإلهيغ، ڣجظ علګ امسلميڗ  ٚيږ امعج ما كاڗ القٚڗ الك
ظهاٙ آلئڢ  ي ڣسعهږ للحفاٱ عليڢ، ڣ عامغ، ڣأهل العلږ خاصغ، أڗ يب٘لڤا كل ما 
مغ، ڣيضع لها  ياتڢ، ڣقصصڢ الهإفغ، ڣال تعالج مشاكل ا ه ڣ ي سٙڤ ٙٙه، ڣالتمعن  ٕڣ

 ائلبالحلڤڋ ڣالبٖ
 أهٖاف البحن:

 من أهږ أهٖاف ه٘ا البحن: 
ي خٖمغ كتابڢب -ت ٚضاع ه سبحانڢ ڣتعالګ   ابتغا م
ڣالتنبيڢ علګ أسلڤب القص٨ القٚني القصيڇ جٖا ڣال تعالج امشاكل  -2

ٚعب مغ امعاص  ڣقضايا ا
ن -3 ٚبي، ڣ ٕب الغ نتاه ا لګ أڗ القصغ القصيڇع جٖا ليسـ من   ٙ نظا ما لفـ ا

ٙكانڢ ڣخصائصڢب ٚيږ ب ي القٚڗ الك  هڤ مڤجٕڤ 
لګ مبحثيڗ ڣخاتمغ  هٖاف، فقٖ قسمـ البحن بعٖ ه٘ه امقٖمغ  ڣتحقيقا له٘ه ا

هږ النتائٌ، علګ الشكل التالي:  شاملغ 
 امقٖمغ

ها ڣخصائصها ڣڋ: القصغ القصيڇع جٖا: منش  امبحن ا
ي القٚ ٚيږبامبحن الثاني: القصغ القصيڇع جٖا   ڗ الك

 الخاتمغب
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ها ڣخصائصها ڣڋ: القصغ القصيڇع جٖا: منش  امبحن ا
لګ ڣقـ  ڣاياػ امسهبغ ال تحتاه  ّٚ ع ال ٚا ٚعغ لق ي عصٚ الس لږ يعٖ الڤقـ كافيا 
لڊ ا  ٚه، ٗڣ ٚكغ عص لګ إٔب الڤمضغ ال٘ڬ يسايٚ ح طڤيل؛ فالقاٙ امعاصٚ يحتاه 

ا بالقصغ القصيڇع لګ  يتحَقڄ  ضافغ  ع،  ا ٕقائڄ معٖٕڣ خ٘  ا )اللقطغ(، ڣال ا ت ًٖ ج
ٚأها، بل  ٚغمڢ علګ هيئغ محٖٕع كي يق ي امتلّقي، كما أنها ا ت ٚ البالغ ال٘ڬ تًڇكڢ  ث ا
ي  لګ عملڢ، ڣقٖ تكڤڗ  َملها ڣهڤ ٗاهظ  ٙه من منڈلڢ، أڣ يت ٚأها ڣهڤ خا يمكنڢ أڗ يق

ڣاياػ ڣالقص٨ الطڤيلغ أڗ تقڤم بڢ، اسًڇاحغ قصيڇع من العمل، ڣه٘ا ما ا  ّٚ  يمكن لل
ٕينب َٖ ٛمانا ڣمكانا مح  فه تشًڇ٭ 

ڣائييڗ أصبِ يفضل كتابغ القصغ القصيڇع جٖا، فه٘ا نجيظ  ّٚ ٚڥ أڗ بع٬ ال ڣمن هنا ن
ٚڬ عام ٍّٚ لغالي شك ٙئ يص ي التا ڣائييڗ  ّٚ ٚ ال قائا: تمن اآڗ  ث98تمحفڤٱ ڣهڤ من أشه

ا فصاعٖا ستجٖن ًٖ ؟! القصغ القصيڇع ج ا، هل تسمعن ًٖ ي أكتظ القصغ القصيڇع ج
ا، الكتابغ أصبحـ عمليغ صعبغ للغايغ، ڣمن٘ أسبڤعيڗ فقٰ أخبڇني الطبيظ أڗ  ًٖ ج

ڣايغ؟!ت ب ّٚ ا قٖ أصاب شبكَيغ العيڗ، فكيڀ أكتظ ال  ضمٙڤ
لګ أڗ الكتابغ ليسـ متعبغ بالنسبغ للقاٙ فقٰ، بل  ٙع  شا ي ه٘ا  بالنسبغ للكاتظ ڣ

ا فا تسّبظ أڬ عنا  لكليهما! ًٖ  أيضا، أما القصغ القصيڇع ج
ٚتبطغ بالقصغ القصيڇع جٖا:  مصطلحاػ م

، ڣقٖ تعٖٕػ امصطلحاػ له٘ا الفن ڣفڄ  القصغ القصيڇع جٖا، مصطلح لجن٠  إٔبّي 
:  ثاثغ محاٙڣ

ٜمن: كالقصغ الجٖيٖع، ڣالقصغ الح ٚتبطغ بال ڣڋ: مصطلحاػ م ٖيثغ، ڣالحالغ ا
ٛالـ بالتقإمب ٚع القصصيغ، ڣه٘ه امصطلحاػ   القصصيغ، ڣامغام

ع القصصيغ،  جناٝ فنيغ: ڣهي اللڤحغ القصصيغ، ڣالصٙڤ ٚتبطغ ب الثاني: مصطلحاػ م
ٚع القصصيغ،  ، ڣالخاط ، ڣالشعٚ القصپ  ڣالنكتغ القصصيغ، ڣالخبڇ القصپ 

ٚڥب  ڣجميعها تشًڇڅ مع فنڤڗ أخ
مل ٕااػ: القصغ القصيڇع جٖا، ڣالقصغ الڤمضغ، ڣالقصغ الثالن: مصطلحاػ تح

اللقطغ، ڣالقصغ القصيڇع للغايغ، ڣالقصغ امكثفغ، ڣالقصغ الكبسڤلغ، ڣالقصغ 
ٚ ڣالحجږب ٚعغ ڣالصغ ي ٕالغ الس  البڇقيغ، ڣتشًڇڅ كلها 
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ي بحثڢ لڢ عن القصغ  ٚها أحمٖ جاسږ الحسيڗ   ٚ ٗك فه٘ه امصطلحاػ السبعغ عش
 ابالقصيڇع جٖ

قصغ( بڤصفها جامعغ للنٌڇ  ع( ڣمصطلح )ا قصٕڤ ڣاقًٍڇ محمٖ يڤب مصطلح )ا
ها تنڈاٍ  ڣالشعٚ، فقٖ اعتبڇها ميالغ لقصيٖع النٌڇ ڣبالتالي هي نڤٵ من الشعٚ، ٙڣ

 للق٨ ڣبالتالي هي نٌڇ ب
ٚٛ امصطلحاػ ڣأكٌڇها  ب ا أڗ مصطلح القصغ القصيڇع جٖا استطاٵ أڗ يثبـ نفسڢ ك

ٕبي الجٖيٖ ٕالغ،   ٜ علګ ملمحيڗ له٘ا الفن ا ٚك نڢ يعبڇ عن امقصٕڤ بٖقغ مإام ي
ٚ الحجږ ڣالنڈعغ القصصيغب  ڣهما: قص

ٚه علګ امستڤڥ  ڣأما استخٖام مصطلح القصغ القصيڇع جٖا فيبٖڣ أڗ أڣڋ من ٗك
ٚاهيږ أحمٖ عنٖما كتظ عام  ب ي  ٚا ٚبي هڤ القا٥ الع خم٠ قص٨ قصيڇع  3ث9تالع

ي مل  ڀ بعنڤاڗ )خم٠ قص٨ قصيڇع جٖا( بڣضعها 
خصياػ  ٚ الق٨ من: حٖف ڣ ٗڗ القصغ القصيڇع جٖا جن٠ إٔبي يعتمٖ علګ عناص
ا أنڢ  ي تسمياتڢ  غږ ااختاف  ماڗ ڣمكاڗ، ڣتميڈه بٖايغ ڣحبكغ، ڣتكثيڀ شٖيٖ، ٙڣ ٛڣ

ي ااستعماڋ علګ ه٘ا امفهڤم ڣه٘ه التسميغ ب  ٚ  استق
لګ ااهتمام الكبيڇ ال٘ڬ لقيڢ من امفيٖ هنا أڗ نعلږ أڗ ك ٌڇع التسمياػ ڣاختافها تشيڇ 

بٖاعا ڣنقٖاب  ه٘ا الفَن 
ٚيڀ القصغ القصيڇع جٖا:  تع

ي  ٙسيڗ  ي القصغ القصيڇع جٖا( اتفاځ الٖا ٙاساػ  ي كتابڢ )ٕ ينفي يڤسڀ حّطين 
ٚيفها فيقڤڋ: تيت ي تع ح مفهڤم القصغ القصيڇع جٖا، ثږ يجتهٖ  ٚيڀ ڣا محٙڤ حڤڋ تع

ٚ الطاقغ الفعليغ  ٙقغ، ڣيستثم ڣحٖع معنڤيغ صغيڇع، ڣيعتمٖ الحكائيغ ڣالتكثيڀ ڣامفا
 ٕ ْٚ ٚ ما يناسبڢ من تقنياػ الَس حٖاف الحاسمغ، ڣيمكن لڢ أڗ يستثم للغغ ليعبڇ عن ا

ٚڥت ب خ جناٝ ا  ي ا
ٚڥ محمٖ محي الٖين مينڤ أڗ تالقصغ القصيڇع جٖا حٖف خاطڀ، لبڤسڢ لغ غ ڣي

ٙقغت ب ع ڣامفا ٚه الٖهشغ ڣامصإفغ ڣامفاج ٚهفغ، ڣعنص ٚيغ م  شع
ي  ا تصيغغ جٖيٖع  ًٖ ػ الناقٖع سعإ مسكيڗ أڗ تعتبڇ القصغ القصيڇع ج ٙت كما ا

َٚٝ كثڤابـ ڣمتعالياػت ب ٚيغ ال يجظ أڗ تك  الكتابغ لها أڣلَياڴها الجڤه
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لګ  ٚيفاػ تختلڀ من ناقٖ  خٚ؛ لكن أغلظ الُنَقإ ٗڣڬ امڤاقڀ ڣبه٘ا يَتضح لنا أڗ التع
ا جن٠ إٔبي  ًٖ ّكٖڣڗ أڗ القصغ القصيڇع ج اإيجابيغ تجاه ه٘ا الفن امستحٖف، ي

 حٖين يَتصڀ بمجمڤعغ من الخصائ٨ ڣامميڈاػب
ع القصغ القصيڇع جٖا:  نش

ٚبي امعاصٚ، فيڇجع نتاجا لإٔب الغ ٚأڬ السائٖ؛ يعتبڇ  ع ه٘ا الفن حسظ ال  أما نش
ٙنستهمينغڤاڬ(  ) ٚيكا الاتينيغ مع ) لګ أم ها  ( Hemingway Miller Ernestبعضهږ منش

حٖڥ قصصڢ مصطلح: )القصغ القصيڇع جٖا( ڣكانـ 925تسنغ  م، حينما أطلڄ علګ 
، لږ يْلب٠ قٰ(، ڣكاڗ  تلڊ القصغ مكڤنغ من سـ كلماػ فحسظ: )للبيع، ح٘ا لطفل 

 ي حياتڢ اإبٖاعيغ ب يعتبڇ ه٘ا الن٨ أعظږ ما كتظ
ٚاځ،  ي الع ٚبي، كانـ  ي العالږ الع ا  ًٖ لكن البٖايغ الفعليغ ڣالڤاعيغ للقصغ القصيڇع ج
ٚبغ تالقا٥  لګ تج ي ه٘ا امجاڋ  ٚيظ  ڬ جهٕڤ التج ٜڣ باسږ عبٖ الحميٖ حمٕڤ ٗ يع

ٙسام ال٘ڬ كتظ عام  ي نڤئيل  ٚا ٜماڗ ة93تالع ي صحيف البإ ڣال م ڣنشٚ 
لګ البغٖإيت ه  يڗ قصصا قصيڇع جٖا مثل تمڤػ الفقيڇتڣتاليتيږت، لكن النقٖ تجاٛڣ

ٙڣني عام ي  959تجهٕڤ يڤسڀ الشا ٚبيعي  ٚحمن ال ت ڣعبٖ ال عنٖما نشٚ قصغ تابن
ٚڥت عام خ ٜاځت لخالٖ حبيظ 9ت9تبع٬ قص٨ مجمڤعتڢ تامڤاسږ ا ، ڣقصغ تاان

ي  ٙع  بڤابت  الصإ ي مجمڤعتڢ تالجسٖ ڣا ٚاڣڬ   ت ب9ت9تعامال
لګ حكاياػ  ٚجڤٵ  صيلها، بال ڣقٖ حاڣڋ تبع٬ النقإ ڣامهتميڗ بالقصغ القصيڇع جٖا ت
لګ ما  ٚڣفغ، ڣ ٙها امع ي مصإ مڤڬ قبلڢ،  ي العصٚ ا ي العصٚ العباس  أڣ  ٚب  الع
لګ مقڤاػ الصڤفييڗ، ڣما مڤجٕڤ فيها مما  ٚيفغ أڣ أجڤبغ مسكتغ، ڣ ٙ ط ضمـ من أخبا

ٙه، صل للقصغ القصيڇع جٖا، أڣ ما  يمكن اعتبا خٚ، أصا أڣ ما يشبڢ ا علګ نحڤ أڣ 
صلت ب ي ا ي بع٬ خڤاصها   يشبهها 

ٚيږ، فهناڅ  ها من القٚڗ الك ٚڥ بعضهږ أڗ تالقصغ القصيڇع جٖا تستمٖ ڣجٕڤ ڣي
ٚفغ ڣالخبڇ  ٙع ڣالط ٚيږ لږ يٖٝٙ بعٖ، كالنإ ي القٚڗ الك نماٗه قص٨ قصيڇع جٖا 

ع ڣ  سطٙڤ ٕٚڬ يقًڇب أڣ يبتعٖ بحسظ ڣا ثين س الحكمغ ڣامثل ڣالحكايغ الشعبيغ، بت
ٙع القا٥ علګ ٗلڊت ب  قٖ

ساسيغ للقصغ القصيڇع جٖا  كٖ الباحن علګ أڗ اتصاف النماٗه القٚنيغ باميڈاػ ا ڣي
ٚاهن؛  ي العصٚ ال ٚعغ الحياع  ٕبي، ڣما قيل من أڗ س تعتبڇها بٖاياػ له٘ا الجن٠ ا

ٙ النا ٚيقغ جٖيٖع لتلقي ڣضيڄ صٖ ي صياغغ ط غبتهږ  ع القص٨ الطڤاڋ ٙڣ ٚا ٝ عن ق
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ي ڣقـ أقّل؛ كانـ ٕڣافع لظهٙڤ جن٠ القصغ القصيڇع جٖا، مجانظ للصڤاب،  کٌڇ  ا
ٚفع  ٚائها ڣال ٕبي إث سباب كانـ مساعٖع لاهتمام به٘ا الجن٠ ا ٚڥ كل ه٘ه ا بل ن

ٚ الحٖينب  بمستڤاها الفن كي تناسظ العص
ٙكاڗ ا  لقصغ القصيڇع جٖا ڣخصائصها:أ

ٕ من  ُٚ ا ڣال تميڈها عن القصغ القصيڇع تالتج ًٖ من خصائ٨ القصغ القصيڇع ج
ّثٚ فيڢببب  ٚيٖه ڣي َا ما يهږ القاٙ ڣي ٜيإاػ ڣاإطالغ ڣالحشڤ؛ فه ا تتضَمن  ال

ٙع عاليغ؛ حين يجظ أڗ ا ڣبمها ًٖ ي كلماػ قليلغ ج ٙسږ الشخصياػ  لګ  يقٖم  باإضافغ 
ٚباػ قليلغ حاٗقغببب، ]ڣبه٘اص نستنتٌ  ٚسږ الجڤ ڣالخلفَياػ بض ، ڣب ٚعغ  فائقغ  امڤقڀ بس
ٚاعغ  ٚعغ أكبڇ، ڣتكثيڀ أشٖ، ڣب ٙع أكٌڇ، ڣس لګ مها ا تحتاه  ًٖ أڗ القصغ القصيڇع ج

 أعظږ مما تتطَلبڢ القصغ القصيڇع ااعتيإيغت ب
خاص  القصغ القصيڇع جٖا بالسكيڗ  لګ اإعٖام ڣيشبڢ ڣليٖ  الحإع ال تڤصل 

ٚڥ أنها كالسكيڗ امثلڤمغ )تشعباػ  ٚعغ كبيڇع، عك٠ القصغ القصيڇع ال ي )الهٖف( بس
لګ اإعٖام بعٖ طڤڋ مٖعت ب ٜماڗ ڣامكاڗ ڣالشخڤ٥، ڣغيڇها( ڣال تڤصل   ال

كٖ أڗ ت القصغ القصيڇع جٖا  ڣيضيڀ جميل الحمٖاڣڬ بع٬ الخصائ٨ ڣالسماػ في
يمتاٛ بقصٚ الحجږ، ڣاإيحا امكثڀ، ڣاانتقا الٖقيڄ، ڣڣحٖع امقطع،  جن٠ إٔبي،

ٚع، فضا عن خاصيغ  ٜيغ امباش ٚم ٜع، ڣامقصٖيغ ال عاڣع علګ النڈعغ القصصيغ امڤج
ٚكيغ،  ٚيظ، ڣاستعماڋ النف٠ الجملي القصيڇ امڤسڤم بالح التلميِ ڣااقتضاب ڣالتج

م امڤاقڀ ڣا  ُٛ ٚب، ڣت لګ سماػ الح٘ف ڣااخًڈاڋ ڣالتڤتٚ امضط حٖاف، باإضافغ 
 ڣاإضماٙت ب

ٚڥ الناقٖع سعإ مسكيڗ أڗ للقصغ القصيڇع جٖا مجمڤعغ من الخصائ٨ اممَيڈع؛  ڣت
ٙقغ، ڣالكثافغ، ڣڣحٖع الحٖفت ب  كالحكائيغ، ڣامفا

ٚ أهږ  ع، ڣحص ٙجٛڤ ي أ ڣقٖ جمع الباحن نبيل امجلي خصائ٨ القصغ القصيڇع جٖا 
ٙقغ، مميڈاڴها  ي خمسغ عناصٚ أساسيغ ڣهي: الحكائيغ، ڣالتكثيڀ، ڣالڤحٖع، ڣامفا

 ڣفعليغ الجملغ، فيقڤڋ :
 ٙ ٚ كالسهږ بل كالشهظ تطلڄ الشٚ ي القص ٕٚ قصيڇ متناه    س

ٙڥ من هڤ امغڤاٙ ٙ         ڣلي٠ يٖ ڣائــل الــــكــبا  كــتــبها ا
ٙكاڗ                  حك  ايغ غنَيغ امعاني قٖ ميڈڴها خمسغ ا

ٜمها التكثيڀ           ڣ ڣحٖع يحفظها حصيڀ   ڣبعٖها يل
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ٙقغ  ٙقغ           ڣأڗ تكڤڗ للحٖٕڣ فا  ڣاشًڇ٭ الناٝ لها امفا
ها، ڣحقڢ أڗ يكتمل  ڣجملغ فعليغ، بها كمل             بنا

ٙسڤڗ أڗ كتاب: تالقصغ القصيڇع جٖات  للناقٖ أحمٖ جاسږ الحس يڗ أڣڋ ڣيعتبڇ الٖا
ٚيڀ، ڣالتحليل، ڣالتقعيٖ،  ٚبي بالتع ي العالږ الع كتاب يتناڣڋ القصغ القصيڇع جٖا 
ٙبعغ  ي أ ڣالتنظيڇ، ڣالتقڤيږ، ڣالتڤجيڢ، ڣقٖ حٖٕ فيڢ مقڤماػ القصغ القصيڇع جٖا 

ٚأع، ڣالڤحٖع، ڣالتكثيڀت ب ٙكاڗ أساسيغ، ڣهي: القصصيغ، ڣالج  أ
ح، ف ع لبانغ امڤ ي: الحكائيغ، أما الناقٖع الٖكتٙڤ ٚ القصغ القصيڇع جٖا  ٚ عناص تحص

 ڣالتكثيڀ، ڣاإٕها١ت ب
ٙقغ،  ي الحكائيغ، ڣامفا ا أڗ سليږ عباس  حصٚ مامِ القصغ القصيڇع جٖا 
ٚمٜ ڣاإيما ڣالتلميِ  نسنغ، ڣاستخٖام ال لګ ا ٚيغ،  ڣالتكثيڀ، ڣاللجڤ  خ ڣال

ٙ ڣاإيهام، ڣااعتمإ علګ الخاتمغ امتڤهجغ الڤ  ٚافغ اللقطغ، ڣاختيا ٜع امحيڇع، ڣط اخ
ٙجي  ي  الغاف الخا العنڤاڗ ال٘ڬ يحفٴ للخاتمغ صٖمتها ، ڣقٖ ٗكٚ ه٘ه امامِ 

 الخلفي من مجمڤعتڢ القصصيغ: تالبيـ بيتڊت ب
ٙجيغ  ٚيغ ڣالتقنياػ الخا ٚڣ٭، أڣ بيڗ الثڤابـ الجڤه ٙكاڗ ڣالش ڣهڤ ب٘لڊ يخلٰ بيڗ ا

ٕٚيغ ال تشًڇڅ فيها القصغ الق ٚڣايغ ڣالفنڤڗ الس صيڇع جٖا مع القصغ القصيڇع ڣال
ٚڣطها التكميليغب ساسيغ ڣش ٙكانها ا ٚڥ، ڣمن هنا، نعلږ أڗ للقصغ القصيڇع جٖا أ خ  ا

ٚعتها ڣكثافتها  ٕٚ بڤمضها ڣس ي أنڤاٵ الس ڣتتميڈ خصائ٨ القصغ القصيڇع جٖا عن با
ٙڴها ال ٙقاڴها ڣڣحٖڴها ڣمها ٕهاشها ڣمفا ٛها ڣ يجا ٌ أصعظ من ڣ ٚب فن عاليغ، فه ت ض

ٜمڢ اللعظ فڤځ  نڢ يل ح من ا يمتلڊ مڤهبغ قصصيغ حقيقيغ؛  ٕ فا ْٚ نڢ س سڤاه؛ 
ما النجڤميغ أڣ  ٙجل السيڇڅ الحاٗځ؛ ف ٙع  مكاناػ مقتضبغ، بمها ٙقعغ محٖٕع، ڣ

 السقڤ٭ امٖڣڬت ب
ٚ الحجږ، ڣالقص ٙكاڗ القصغ القصيڇع جٖا هي: قص ي تسلسل أحٖاڵها، ڣما كاڗ أ صيغ 

ٜماڗ  ٚاٵ، ڣالحٖف امقًڇڗ بال ٚكغ لأحٖاف، ڣالعقٖع القائمغ علګ الص ڣالشخصيغ امح
ي بڤتقغ ڣاحٖع، ڣااستهاڋ بالبٖايغ  ٗابغ جميع العناصٚ  ڣامكاڗ، ڣالتكثيڀ أڬ 
ٙكاڗ  ي عالږ الن٨، ڣكانـ كل ه٘ه ا امفاجئغ لشٖ ٗهن امتلقي ڣتحفيڈه للٖخڤڋ 

ڗ القصغ القصيڇع جٖا  متحققغ ي القصغ القٚنيغ القصيڇع جٖا، نستطيع القڤڋ ب
ٚيږب ها من القٚڗ الك  تستمٖ ڣجٕڤ

ٚيږ ي القٚڗ الك  الفصل الثاني: القصغ القصيڇع جٖا 
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 القصغ القٚنيغ:
ٚيږ، ڣقٖ أّلفـ كثيڇ من امصنفاػ  ا هاما من القٚڗ الك يعتبڇ القص٨ القٚني جٜ

 ٚ حٖاف ڣالڤقائع اماضيغ، بهٖف العظغ ڣااعتباٙ؛ فيڢ، ڣجا مع ضا حيا لكثيڇ من ا
ٙيخي بشكل كامل، بل  ڗ القٚڗ لي٠ بصٖٕ حكايغ حإف تا ٚيغ،  ٙ امڤاهظ البش ٕٛها ڣا
ٜأع  ي تحقيڄ هٖف الهٖايغ، ل٘لڊ قٖ نجٖ القصغ مج حٖاف ما فيڢ فائٖع  ينتقي من ا

ع الڤاحٖع ٙجغ أڗ السٙڤ ي مكانيڗ  تبعا لهٖفها؛ لٖ ٜا لقصغ ڣاحٖع  قٖ تع٩ٚ أج
 بسبظ الًڈامها بهٖفها ڣڣظيفتهاب

ٚهږ، قاڋ ه تعالګ حكايغ عن أم   ٙع عن تقپ ّ أخباٙ اماضيڗ ڣاتباٵ أث فالق٨ُ: عبا
ٚڣڗ  ْٚػ بڢ عن جنظ  ڣهْږ ا يْشع ْختڢ قّصيڢ فبص ـْ  ڣقال مڤس  عليڢ السام: 

ڣل تت]القص٨: ُ ي قصصهْږ عْبڇع  ْٖ كاڗ  لق ْلباب ما كاڗ حٖيثا ص، ڣقاڋ ه تعالګ:  ْ ي ا
ْحمغ ّلقْڤم   ْ  ڣهٖڥ ٙڣ كن تْصٖيڄ اَل٘ڬ بْيڗ يْٖيڢ ڣتْفصيل كّل ٧ 

ٰ
يْفًڇٰىڤلـ

]يڤسڀ: منڤڗ ْ  صبتتتي
ٚيفاػ متعٖٕع  ٚع، باشتقاقاػ ڣتص ٚيږ ثاثيڗ م ي القٚڗ الك ٚػ مإع )قص٨(  ڣلقٖ ٗك

ي مجملها تق ٚڥ بينهږب،  ٙسلهږ ڣما ج ٙڣايغ ما حٖف لأقڤام السابقيڗ مع   ّيٖ 
لڀ بيڗ الغ٩ٚ الٖين  ٚاضڢ الٖينيغ، ي ٛ أغ ٚا حٖڥ ڣسائل القٚڗ إب ڣالقصغ القٚنيغ 
ثيڇ النف٦   ٚائڄ للت ٚ التعبيڇڬ ط ، بحين يتخ٘ من الجماڋ الفن ڣالتصڤي ڣالغ٩ٚ الفن

لفنيغ، فالفن ڣالٖين كاهما عميڄ الغٙڤ ڣالڤجٖاني، فيخاطظ الڤجٖاڗ بلغغ الجماڋ ا
 ي النف٠ ڣالح٠ب

جمالها ڣتفصيلها، ففيها  ٚها ڣ ي طڤلها ڣقص ڣالقصغ القٚنيغ لږ تلًڈم سبيا ڣاحٖا 
ٚاف، ڣقصغ نٍڤ عليڢ  ع ع ا ي سٙڤ القصغ امفصلغ كقصغ نب ه مڤس  عليڢ السام 

، ڣهناڅ القصغ امجملغ كقصغ ن ع هٕڤ ي سٙڤ ع السام  ي سٙڤ ٍڤ عليڢ السام 
تيڗ ما  ، فقٖ أجملـ كٌل من السٙڤ ع هٕڤ ي سٙڤ ٚاف، ڣقصغ مڤس  عليڢ السام  ع ا
سماعيل عليڢ السام، ڣمتڤسطغ الحجږ  ٚڥ، ڣالقصغ القصيڇع كقصغ  خ فَصلْتڢ ا
ٜيٚ عليهږ  ٚيا ڣأيڤب ڣع ٛك ٚيږ عليها السام، ڣقص٨ قصيڇع جٖا كقصغ  كقصغ م

 السامب
ٚيږ:نماٗه من ا ي القٚڗ الك  لقصغ القصيڇع جٖا 
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ْصحاب اْلفيل  -ت ُٙبڊ ب ٚ كْيڀ فعل  ألْږ ت  ألْږ يْجعْل كْيٖهْږ قاڋ ه تعالګ: 
ْٙسل علْيهْږ طْيڇا أبابيل ي تْضليل   ٙع  ّمن سّجيل   ڣأ ميهږ بحجا ْٚ ْږ  فجعله  ت

ع الفيلصب ]سٙڤ كڤڋ 
ْ
 كعْصڀ  َم

ٛمنيغ محٖٕع ڣمكاڗ  ي فًڇع  ٚين كلمغ، حٖثـ  ي ثاف ڣعش فقٖ تږ ق٨ ه٘ه القصغ 
ٛا قصغ قٚنيغ قصيڇع جٖا، ڣهي من  ڴها لحظاػ ڣه٘ا ما يجعلنا  ٚا ٚځ ق ، استغ محٖٕڣ

 ٚ لګ أخباٙ اماضيڗ، ڣاملفـ للنظ ي ااستماٵ  ي ه٘ا  القص٨ ال تبٖأ بالًڇغيظ 
ه اجتماٵ نڤعيڗ من البٖايغ فيڢ، حين نجٖ فيڢ البٖايغ ااستفهاميغ ڣالبٖايغ  النمٗڤ
لګ الجمل الفعليغ القصيڇع  الًڇغيبيغ، ڣما كانـ القصغ القصيڇع جٖا محتاجغ 

فعاڋ امتعاقبغ: )فعل  ػ ا ٚيعغ؛ جا ْٙسل  -يْجعْل  -ڣالس ميهږ  -ڣأ ْٚ  فجعلهْږ(ب  -ت
ي  ساٝ  ٚ ال٘ڬ يلعظ الٖٙڣ ا ڗ العنص ي القصغ القصيڇع جٖا ف ٚ الحجږ  ٚا لقص ڣتنظ
ي القصغ، ڣينبغي أڗ يحظی  لفـ انتباه امتلقي هڤ الحإف امٖه٤ ڣامڤقڀ الحاسږ 
ٚضا  ٚه مشاعٚ ال مل امڤقڀ فيشع ٛع، حين يجعل القاٙ يت امضمڤڗ بفاعليغ ممتا

 ڣاإعجابتب 
ٚڣشها قاڋ أَنٰى يْحي قاڋ ه تعالګ -2 يغ  ڣهي خاڣيغ علٰګ ع ْٚ َٚ علٰګ ق أْڣ كاَل٘ڬ م  :

ـ يْڤم 
ْ
ـ قاڋ لبث

ْ
ماتڢ الَلـڢ مائغ عام  ثَږ بعثڢ قاڋ كْږ لبث ٘ه الَلـڢ بْعٖ مْڤڴها ف

ٰ
ا أْڣ بْع٬ هـ

ٙڅ يْڤم  قاڋ بل لَ  لٰګ حما  ْٚ ٚابڊ لْږ يتسَنْڢ ڣانظ لٰګ طعامڊ ڣش  ْٚ ـ مائغ عام  فانظ
ْ
بث

ٜها ثَږ نْكسڤها لْحما فلَما تبَيڗ لڢ  لګ اْلعظام كْيڀ ننش  ْٚ يغ ّللَناٝ ڣانظ قاڋ ڣلنْجعلڊ 
ٚع: أْعلږ أَڗ الَلـڢ  ]البق ْ  قٖيٚ  صب259علٰګ كّل ٧ 

ٚ عليڢ السام ٕڣڗ تفصيل  ٜي خصيغ ع ٕٚ سنڤاػ من حياع  لقٖ ضږ ه٘ا الن٨ س
ي  ٕٚ الحإف  ٚاػ قليلغ، ڣقٖ تږ س ي بضعغ أسطٚ أڣ فق لڊ  قڤاڋ، ٗڣ لأفعاڋ أڣ ا

ي لحظاػ عاشتها الشخ ٜمن امقٖٙ بمئغ عام  صيغ، ثمانيغ ڣستيڗ کلمغ اخًڈڋ فيها ال
ٚ ه كيڀ يحي  ٚع ڣخاليغ، فتعجظ من أم ٚ علګ أطاڋ مٖينغ مٖم ٜي َٚ ع لڊ حينما م ٗڣ
ٚكبڢ  ٗڗ ه تعالګ مئغ عام ثږ أحياه ه ليڇڥ كيڀ يحي ه م مڤاػ؟ فماػ ب ا

ٙڅ ڣتعالګب ٙع ه تبا لڊ ليشهٖ للناٝ ڣيحصل لڢ العلږ بقٖ ٙه ٗڣ  ڣحما
منيڗ بامشاهٖع نها الًڇبيغ بامشاهٖع، ڣهڤ من أ ٚبيغ ام ي ت ٚيږ  ساليظ القٚڗ الك

ياػ ه تعالګ ڣعجائظ خلقڢ   ٚ ي ه٘ا الكڤڗ الفسيِ ڣتٖب  ٚ ٗا نظ ڣالنظٚ، فاإنساڗ 
يمانا ڣيقينا  ٜٕإ  م عينيڢ شيئا جعلڢ ي ٙأڥ ب ٜيٚ  ٚبا من ه تعالګ، فع يمانا ڣق ٜٕإ  ي

أ  بڣتصٖيقا، ل٘لڊ ما تبَيڗ لڢ ٗلڊ قاڋ:  ْ  قٖيٚ  ْعلږ أَڗ الَلـڢ علٰګ كّل ٧ 
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ڣهنا أيضا نجٖ امڤقڀ حاسما؛ حينت ناحٴ فيها اجتماٵ الحاڋ ڣامستقبل، ڣالحياع 
ٜاڋ يڤلي اهتماما بالغا لقضيغ البعن، فالحبکغ ال  ڗ اإنساڗ کاڗ ڣاي ٚا  ڣامڤػ، ڣنظ

ٚ اإعجاب  ٚسږ ه٘ا امڤقڀ يبعن فيڢ مشاع  ڣحّظ ااستطاٵت بت
ا ڣهڤ كظيږ  -3 ًٕ ٰ ظَل ڣْجهڢ مْسڤ ن ْ ٚ أحٖهږ با ٗا بّش ڣ  قاڋ ه تعالګ: 

ڇاب أا سا ما ًُ ي ال ٚ بڢ أيْمسكڢ علٰګ هڤڗ  أْم يُٖسڢ  ٰٙڥ من اْلقْڤم من سڤ ما بّش  يتڤا
]النحل:يْحكم   صب59-58ڤڗ

ي ثاثيڗ كلمغ،  ٚا  ٚها ه تعالګ ڣقَصها مختص حٖاف ال عايشها الجاهليڤڗ ٗك ه٘ه ا
حغ، بعيٖع عن الغمڤ٩ ڣالتعقيٖ،  ي القصغ القٚنيغ بسيطغ ڣا حين الشخصيغ 
ٚابي  ع ٍٚ حيڇع ا ٚسږ امڤقڀ، ڣيش ٚابي يغضظ بعٖ تلقيڢ نب ڣإع بنـ لڢ ب ع فه٘ا ا

ي امجتمع الجاهلي بيڗ امڤػ ڣالّ٘ڋب بيڗ ا ن  ٚف، فيصبِ مصيڇا  لحّظ ڣالش
لی امحبغ  ٚع السليمغ ال تٖعڤ  ٚأع، ڣخبـ الفط ػ لًڇف٬ ظلږ ام ّڗ ه٘ه القصغ تجا
ٚأع، لږ يڤّسع القٚڗ  ٚام ام ک ي  ي امتجليغ  ٚا ٙاػ امجتمع ال حٖی أما ڣالحّظ، ڣتبّيڗ 

ٙسږ البيئغ الجا ي نقٖ الحٖين عن  هليغ ڣالتقاليٖ السائٖع عليها کما لږ يطل الکام 
ٙسږ الحالغ ال اعًڇاها الجاهلي بتلقي خبڇ  ي  عقيٖع الڤإٔ الباطلغ، بل لّخ٨ القڤڋ 
ٕٚاػ لتکڤڗ  ع بٖڋ الکلماػ تتحٖف بکل ما ح٘ف من امف ڣإع بنـ لڢ، فقامـ الصٙڤ

هات ب ي أجلی صٙڤ  ٕالغ علی امقصٕڤ 
ٕٚ، ڣه٘ا ما يميڈ نصڤ٥ ڣميڈع ه٘ه القص ي الس غ القصيڇع جٖا: الحكائيغ ڣالقصٚ 

 القصغ القصيڇع جٖاب
ـْ يٖا أبي لهظ  ڣتَظ  -4 تَب ٰ عْنڢ مالڢ ڣما كسظ قاڋ ه تعالګ:   ما أْغن

ٙا ٗاػ لهظ   ٚأتڢ حَمالغ اْلحطظ سيْصلٰګ نا ي جيٖها حْبل ّمن  ڣاْم  
ع امسٖصب ]سٙڤ  ٖ  َمس

ي  ڴهما للنب صلګ ه عليڢ ڣسلږ  سا ڣجتڢ ڣ فقٖ اخًڈلـ ه٘ه القصغ حياع أبي لهظ ٛڣ
نها لحظاػ علګ الشخصياػ  ٗيغ تمٚ ك ٚين كلمغ، ڣجعلـ سنڤاػ ا ثاف ڣعش

ٙتقا باإنساڗ ڣال لګ اا ي الٖعڤع  ٚع عظيمغ  ع، مبڇٛع فك ت٘كيڇ بالٖنيا الفانيغ، ام٘كٙڤ
ح للقصغ القصيڇع جٖاب ه ڣا  ڣه٘ا يجعلنا أمام أنمٗڤ

ـْ  -5 ع سئل ٕڣ ْڤ
ْ
ٗا ام ڣ ]التكڤيٚ:قاڋ ه تعالګ:  ـْ ّڬ ٗنظ  قتل  صب9-8 ب
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ي   ّٚ ٛالـ تص ٚيمغ بشعغ أيام الجاهليغ، ا  ي سـ كلماػ قصغ ج لقٖ اخًڈلـ اآيتاڗ 
ي بضع كلماػ ا غيڇ، ڣه٘ه الباغغ به٘ا الضميڇ اإنسا ٚيږ  ني، صّڤٙها القٚڗ الك

ٛا قصغ قٚنيغ قصيڇع جٖاب ٚ جعلتنا   القص
بانا فتقّبل مْن  -ت ْٚ با ق َٚ ْٗ ق ٕم باْلحّڄ   ْ قاڋ ه تعالګ:  ڣاْتل علْيهْږ نب اْبن

َتقيڗ أحٖهما ڣلْږ يتقَبْل من 
ْ
َنما يتقَبل الَلـڢ من ام ْقتلَنڊ قاڋ  ٚ قاڋ   لئڗ اْآخ

َٙب اْلعام  ّني أخاف الَلـڢ  ْقتلڊ  لْيڊ  ٰ  يٖڬ  لَي يٖڅ لتْقتلن ما أنا بباس يڗ بسطـ 
ٙيٖ أڗ تبڤ ّني أ ٜا الَظاميڗ   لڊ ج

ٰ
ْثمڊ فتكڤڗ مْن أْصحاب الَناٙ ٗڣ ْثم ڣ  ب
ٚين  ْصبِ من اْلخاس ـْ لڢ نْفسڢ قْتل أخيڢ فقتلڢ ف  فبعن الَلـڢ  فطَڤع

 ٙ ٩ْٙ ليڇيڢ كْيڀ يڤا ْ ي ا ٚابا يْبحن  ْٜػ أْڗ أكڤڗ مْثل غ ٰ أعج ع أخيڢ قاڋ يا ڣْيل ڬ سْڤ
ْصبِ من الَنإميڗ ]امائٖع: ع أ۔ي ف ٙڬ سْڤ ڣا ٚاب ف ٘ا اْلغ

ٰ
 صبت3-ث2هـ

ي بضعغ  ٙا  ٕٚػ أقڤاا ڣأفعاا ڣحڤا ه٘ه القصغ من قص٨ القٚڗ القصيڇع جٖا، س
ح في ، حين تصٙڤ أسطٚ، تتڤ ي اماٿ  انڢ مع ه٘ه الڤاقعيغ  ٙڣ ها ڣاقعيغ القٚڗ ٕڣ

ٙ القص٨ اماضيغ تعي٤ ڣاقع  ٜمن الغابٚ، ڣأخبا ي ال ٚيغ علګ ما هي عليڢ  النف٠ البش
ٛمنغ، فنحن بيڗ  ي كافغ ا نها تصڤيٚ لإنساڗ  اإنساڗ الحاضٚ ڣحقيقتڢ الثابتغ ڣك

منغ، ٚيغ، نف٠ م ڣحقيقتها اعًڇافها بفضل ه تعالګ عليها  لڤنيڗ من ألڤاڗ النف٠ البش
، كما أنها ا تحظ العٖڣاڗ علګ  َتقيڗ

ْ
َنما يتقَبل الَلـڢ من ام عانها ٗلڊ بقڤلڢ:  ڣ

ٙڅ ڣتعالګب ٚين، بل تعفڤ ڣتتسامِ لي٠ عن ضعڀ أڣ هڤاڗ، بل للخڤف من ه تبا  اآخ
منغ، ڣهي الجاحٖع ڣالب لګ العٖڣاڗ ڣالتهٖيٖ، أما النف٠ غيڇ ام نها تلج  اغيغ؛ ف

نما كل همها الكسظ امإڬ مهما كاڗ السبيل  ْقتلَنڊ ڣهي ا تخاف ه تعالګ، ڣ
ٚتكظ الخط تنٖم، ڣاػ ساعغ  ليڢ، ا تخاف الناٙ ڣا تطمع بالجنغ، لكنها بعٖ أڗ ت

 منٖمب
ٚاٵ ع الفيل نجٖ الص ي سٙڤ ي  ففي النماٗه السالفغ كما  قائما بيڗ أصحاب الفيل 

جيل، فيتحڤڋ  ٙع ال بابيل فًڇميهږ بحجا ٜمهږ علګ هٖم الكعبغ، ڣحيڗ تڤاجههږ ا ع
 ٕ ٚاٙ أصحاب الفيل كما أٙڣ ص ٛم ب لګ خلڄ عقٖع من امنتصٚ، ڣيحٖف ت ٚاٵ  الص
ٚه ه٘ا  ٜامهږ، ڣتحل العقٖع ب٘لڊ، لقٖ خ ٙهږ ڣانه مٚ بانكسا ٚڣڗ؛ لينته ا امفس

ٚاٵ من  ٛمن قصيڇ جٖا ڣصلـ من الص ي  ٚػ  ٙعغ اختص خاڋ أحٖاف متتابعغ متسا
ٚاٙب ٙڣع ثږ ااستق لګ ال٘  خالڢ 
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ٚيغ بعٖ  حيا الق ٙع ه علګ  ي قٖ ٚاٵ ٕاخليا بينڢ ڣبيڗ نفسڢ  ٚ كاڗ الص ٜي ي قصغ ع ڣ
ٚاه  ي لحظغ اانف حٖاف ڣ ي ا ٙٵ  لګ ظهٙڤ العقٖع ال يتبعها تسا مڤڴها، ڣه٘ا يٖفع 

يغ ٙ ڣااعتٖاڋب بٚ ٚا ٚ حالغ من ااستق  تلڊ اآلياػ تظه
حا، ڣهڤ من خصائ٨ القصغ  ي الهٖف ڣا ٕم فنجٖ التسامي  ي قصغ ابن  أما 
حسن ٕائما،  فضل ڣا لګ ا لګ الفضيلغ، ڣتتسامى  ٚتقي باإنساڗ  ٗ ب٘لڊ ت القٚنيغ، 

ٜلل ڣالضعڀب  ڣتبتعٖ بڢ عن مڤاطن ال
 الخاتمغ ڣتشمل أهږ النتائٌ:

لئڢ ڣأثمانڢ،   ٚيږ ليستمتع بعلڤمڢ، ڣيتنعږ بفنڤنڢ، ڣيستغن ب ي القٚڗ الك ڗ الباحن 
فناڗ،  ثماڗ ڣا ٚع به٘ه ا ڣيستظل بغصڤنڢ ڣأفنانڢ، ڣالقصغ القٚنيغ القصيڇع جٖا عام
ٙفغ، يمكنن أڗ أضع بيڗ يٖڬ القاٙ  ٚيعغ بيڗ حٖائقها الڤا ڣبعٖ ه٘ه التطڤافغ الس

 ه٘ه النتائٌ:
أڗ القصغ القصيڇع جٖا ڣسيلغ من ڣسائل التعبيڇ الج٘اب ڣليسـ غايغ، ڣأڗ  -ت

لګ غايتڢ النبيلغ ڣهي هٖايغ الثقليڗ بتعبيڇ صإځ  ٚيږ سلڊ سبيلها للڤصڤڋ  القٚڗ الك
 ناطڄ بالحڄب

ٙفيعغ ڣمقاصٖ ساميغ، ڣأهٖاف  -2 ٚاٙ بعضها لحكږ  أڗ تنڤٵ القص٨ ڣتك
ٚبڤيغ ڣنفسيغ معٖٕڣ ع ڣفڤائٖ ت  عبمقصٕڤ

ساسيغ للقصغ القصيڇع جٖا تعتبڇها  -3 أڗ اتصاف النماٗه القٚنيغ باميڈاػ ا
ٚبي امعاصٚب ٕب الغ نتاه ا ٕبي، ڣلي٠ من   بٖاياػ له٘ا الجن٠ ا

ٛ غيڇ امخل، ڣال٘ڬ  -4 ٛػ باإيجا ٚيږ امتا ي القٚڗ الك أڗ القصغ القصيڇع جٖا 
ٚيڄ مع تحقيڄ الغايغ ٚب ط لګ الهٖف من أق سلڤب شّيڄ، ڣڣاقعيغ  يصل  ٚجڤع ب ام

ي طياڴها الصٖځ ڣالقڤعب  تحمل 
أڗ أهږ ما يميڈ النماٗه القٚنيغ ال تتصڀ بالقصغ القصيڇع جٖا هڤ البٖايغ  -5

ٚ الشٖيٖ ال٘ڬ لڢ عاقغ مع امكاڗ  ٜمن امتميڈ بالقص لګ الحكائيغ ڣال ضافغ  امفاجئغ 
ي اابهامب  امحٖٕڣ ڣالل٘اڗ يشًڇكاڗ 

خا٥ ڣالحٖف  -ت ٚيږ منهجڢ الخا٥، فعناصٚ أڬ قصغ هي ا أڗ للقٚڗ الك
خا٥ ڣلڤ كاڗ هڤ محٙڤ  ڣالحڤاٙ؛ لكن القٚڗ يكتفي أحيانا ب٘كٚ بع٬ صفاػ ا

س  ڣليسـ الشخصيغ ب٘اڴهاب ڗ الهٖف هڤ الت حٖاف؛   ا
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ي  -ث  ٚ ٗا نظ الكڤڗ ڣأڗ من أساليظ القٚڗ الًڇبيغ بامشاهٖع ڣالنظٚ، فاإنساڗ 
ٚبا من ه تعالګ، ڣه٘ا ما حٖف مع  يمانا ڣق ٜٕإ  ياػ ه تعالګ ڣعجائظ خلقڢ ي  ٚ ڣتٖب

ٜيٚب  نب ه ع
 ڣالحمٖ ه ال٘ڬ بنعمتڢ تتږ الصالحاػب

امش:  اله

 
 ب14 ،٥ 82الناقٖ،العٖٕ الفخاٙ، مجلغ ڣطن ي اماغڤ٭، محمٖ،حٖإ -
، محمٖ، - ٚين ٕٚ حٖين، مطبڤٵ جامعي  م ، مكتبغ  تتة2-5تة2س بالكليغ متعٖٕع التخصصاػ بالناظٙڤ

ٚاڗ، ٥  ٙاقغ العم  ب 55ڣڣ
ٙاػ الثقافيغ،  - ي مجلغ اإما الحسيڗ، أحمٖ جاسږ، القصغ القصيڇع جٖا مصطلحا ڣمفهڤما، بحن منشٙڤ 

 ب54-43م: 3تة2، ٕيسمبڇ ة2العٖٕ 
ٚع، مطبعغ سجل - ٚبيغ امعاص ٚفغ القصغ امغ ي مع ٚب، الطبعغ يڤب، محمٖ،  ماسغ، مكناٝ، امغ

ڣلګ،  بةثم، ٥: تتة2ا
ٚاهيږ، - ب ي مجلغ ي جٖا القصيڇع ،القصغ 1974أحمٖ، ٚاځ،بحن منشٙڤ  ٕبي، ٥ امڤقڀ الع  ب41 ا
ڣلګ  - ٚبا٭، الطبعغ ا ٚب، ال ٚبا٭ نـ، امغ ا، مطابع ال ًٖ ي القصغ القصيڇع ج ٙاساػ  ، يڤسڀ، ٕ حطين

 .8ةتم، ٥: 4تة2
ٙباػ أڣلګ، مساٙ للطباعغ ڣالنشٚ، ٕبي، ٭: مينڤ، - ، 3محمٖ مۓي الٖين، فن القصغ القصيڇع، مقا

 38م:2تة2
ٚبا٭، الطبعغ  مسكيڗ، سعإ، - ٚب، ال ٙ التنڤ۔ي، امغ ٙباػ(، ٕا اػ ڣمقا ٚب )تصٙڤ ا بامغ ًٖ القصغ القصيڇع ج

ڣلګ،   .ت4تم، ٥: تتة2ا
اځ حمٖاڣڬ، جميل، من أجل تقنيغ جٖيٖع لنقٖ القص - ٕٚيغ(، الٙڤ ٚڣس ٙبغ اميك غ القصيڇع جٖا، )امقا

ڣلګ  يع، الطبعغ ا ٚ ڣالتٛڤ  ب22م،:4تة2للنش
ٚاقيغالقصيڇعجٖا،م - ڬ، باسږ،ملڀ القصغالع قام، السنغ 1 حمٕڤ  بث2، ٥ 2ت-تت، العٖٕ 23،ا
ي مجلغالًڇبيغڣ  - ع نقٖيغ، بحن منشٙڤ  ٚا ، القصغ القصيڇع جٖا ق ڬ فاٝٙ   امجلٖ - العلږالبطاينغ، جٕڤ

 ب229م: تتة2،العٖٕ الثالن، لسنغ18
ڣلګ،  - ٙ نينڤڥ، ٕمشڄ، الطبعغ ا ٚيغ القصغ القصيڇع جٖا، ٕا  بةة2م:ةتة2لياٝ، جاسږ خلڀ، شع
ٚب، مكناٝ، الطبعغ  ٕاني، محمٖ، - ٜيتڤڗ، امغ ا، مطبعغ سجلماسغ ال ًٖ ي القصغ القصيڇع ج ٚياػ  حف

ڣلګ   بة3م، ٥ ثتة2ا
،ڣليٖ،خ . -  بت3، 82٥،ٕقغ،مجلغ الناقٖ،العٖٕ  1995اص 
اځ  - ٕٚيغ(، الٙڤ ٚڣس ٙبغ اميك حمٖاڣڬ، جميل، من أجل تقنيغ جٖيٖع لنقٖ القصغ القصيڇع جٖا، )امقا

ڣلګ  يع، الطبعغ ا ٚ ڣالتٛڤ  بتتم،:4تة2للنش
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ٙ التنڤ۔ي،  مسكيڗ، سعإ،- ٙباػ(، ٕا اػ ڣمقا ٚب )تصٙڤ ا بامغ ًٖ ٚبا٭، الطبعغ القصغ القصيڇع ج ٚب، ال امغ
ڣلګ،   .42م، ٥: تتة2ا

-  ٙ ٚيغ ڣالتطبيڄ )الج٘ڣ ، يڤسڀ، القصغ القصيڇع جٖا بيڗ النظ ٚ  -الڤاقع -حطين ڣائل للنش اآفاځ(، ا
يع، ٕمشڄ،   بت4م، 4٥ةة2ڣالتٛڤ

ڣلګ سنغ  الحسيڗ، أحمٖ جاسږ، - يا، ٕمشڄ، الطبعغ ا ا، ٕاٙ الفكٚ، سٙڤ ًٖ م، ث99تالقصغ القصيڇع ج
 .تت٥: 

-  ٙ ٚيغ ڣالتطبيڄ )الج٘ڣ ، يڤسڀ، القصغ القصيڇع جٖا بيڗ النظ ٚ  -الڤاقع -حطين ڣائل للنش اآفاځ(، ا
يع، ٕمشڄ،   بةثم، 4٥ةة2ڣالتٛڤ

، سليږ،البيتبيتڊ،مطبعغ - يا،الطبعغ عباس  ٛجي،ٕمشڄ،سٙڤ ڣلىسنغ، اليا  .م 2001ا
ي نقٖ ال هڤيٖڬ، - ٙبغ  ٕٚ الڤام٬ مقا ٚيل صالح، الس ٚافٖ، أب ٙقغ، كتاب ال ٙاػ، الشا م، ٥ ثتة2نقٖ، اإما

 .8ةت – ثةت
ي  - اه قٖمـ  ٙسالغ ٕكتٙڤ ي القص٨ القٚني،  ليڀ ڣمناهجڢ  ، سليماڗ محمٖ علي، اتجاهاػ الت الٖقٙڤ

ٕٙڗ،  ي ا ٚيعغ بجامعغ اليڇمڤڅ   ب28م: 5ةة2هـ  ت42تكليغ الش
ٙاسغ - ٚامي، جاڋ، ٕ اػ نقٖيغ  جٖاڣ عالقصيڇ  القٚنيغ القصغ م ضا ي مجلغ  ٚها، بحن منشٙڤ  عناص

ٚڣڗ،صيڀ الثاني السإسغ،العٖٕ )فصليغ محكمغ(، السنغ ٚاڗ /395١تڣالعش ٜي  بةتتم: تتة2ح
ٙاسغ - ٚامي، جاڋ، ٕ ٚها:  جٖا القصيڇع القٚنيغ القصغ م  بةتتڣعناص
ٙاسغ - ٚامي، جاڋ، ٕ ٚها:  جٖا القصيڇع القٚنيغ القصغ م  ب2تتڣعناص
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ٚاجع: ٙ ڣام  امصإ

 :الكتظ 
ڣلګ،  -ت ٙ نينڤڥ، ٕمشڄ، الطبعغ ا ٚيغ القصغ القصيڇع جٖا، ٕا  مبةتة2لياٝ، جاسږ خلڀ، شع

ڣلګ سنغ  الحسيڗ، أحمٖ جاسږ، -2 يا، ٕمشڄ، الطبعغ ا ٙ الفكٚ، سٙڤ ا، ٕا ًٖ  مبث99تالقصغ القصيڇع ج
ا، مط -3 ًٖ ي القصغ القصيڇع ج ٙاساػ  ، يڤسڀ، ٕ ڣلګ حطين ٚبا٭، الطبعغ ا ٚب، ال ٚبا٭ نـ، امغ ابع ال

 مب4تة2

4-  ٙ ٚيغ ڣالتطبيڄ )الج٘ڣ ، يڤسڀ، القصغ القصيڇع جٖا بيڗ النظ ٚ  -الڤاقع -حطين ڣائل للنش اآفاځ(، ا
يع، ٕمشڄ،   مب4ةة2ڣالتٛڤ

ا -5 ٕٚيغ(، الٙڤ ٚڣس ٙبغ اميك ځ حمٖاڣڬ، جميل، من أجل تقنيغ جٖيٖع لنقٖ القصغ القصيڇع جٖا، )امقا
ڣلګ  يع، الطبعغ ا ٚ ڣالتٛڤ  مب4تة2للنش

ٚب، مكناٝ، الطبعغ  ٕاني، محمٖ، -ت ٜيتڤڗ، امغ ا، مطبعغ سجلماسغ ال ًٖ ي القصغ القصيڇع ج ٚياػ  حف
ڣلګ   مبثتة2ا

اه قٖمـ  -ث ٙسالغ ٕكتٙڤ ي القص٨ القٚني،  ليڀ ڣمناهجڢ  ، سليماڗ محمٖ علي، اتجاهاػ الت الٖقٙڤ
ٚيعغ بجامعغ اليڇمڤ  ٕٙڗ، ي كليغ الش ي ا  مب5ةة2هـ  ت42تڅ 

يا،الطبعغ -8 ٛجي،ٕمشڄ،سٙڤ ، سليږ،البيتبيتڊ،مطبعغاليا ڣلىسنغ، عباس   .م 2001ا

، محمٖ، -9 ٚين ٕٚ حٖين، مطبڤٵ جامعي  م ، مكتبغ  تتة2-5تة2س بالكليغ متعٖٕع التخصصاػ بالناظٙڤ
ٚاڗب ٙاقغ العم  ڣڣ

ٙبا مسكيڗ، سعإ، -ةت اػ ڣمقا ٚب )تصٙڤ ا بامغ ًٖ ٚبا٭، القصغ القصيڇع ج ٚب، ال ٙ التنڤ۔ي، امغ ػ(، ٕا
ڣلګ،   مبتتة2الطبعغ ا

ٙباػ أڣلګ، مساٙ للطباعغ ڣالنشٚ، ٕبي، ٭: -تت ، 3مينڤ، محمٖ مۓي الٖين، فن القصغ القصيڇع، مقا
 مب2تة2

ٚيل  هڤيٖڬ، -2ت ٚافٖ، أب ٙقغ، كتاب ال ٙاػ، الشا ي نقٖ النقٖ، اإما ٙبغ  ٕٚ الڤام٬ مقا  مبثتة2صالح، الس
ٚ  -3ت ي مع ٚب، الطبعغ يڤب، محمٖ،  ٚع، مطبعغ سجلماسغ، مكناٝ، امغ ٚبيغ امعاص فغ القصغ امغ

ڣلګ،  مبتتة2ا

 :ياػ  الٖٙڣ
ٚاهيږ، -4ت ب ي القصيڇع ،القصغ 1974أحمٖ، ي مجلغ امڤقڀ جٖا ٚاځ،بحن منشٙڤ  ٕبيب الع  ا

،ڣليٖ، -5ت  ب82،ٕقغ،مجلغ الناقٖ،العٖٕ  1995خاص 

ٚا -تت ، القصغ القصيڇع جٖا ق ڬ فاٝٙ ي مجلغالًڇبيغڣالعلږالبطاينغ، جٕڤ  امجلٖ - ع نقٖيغ، بحن منشٙڤ 

 مبتتة2،العٖٕ الثالن، لسنغ18

ٙاػ  -ثت ي مجلغ اإما الحسيڗ، أحمٖ جاسږ، القصغ القصيڇع جٖا مصطلحا ڣمفهڤما، بحن منشٙڤ 
 مب3تة2، ٕيسمبڇ ة2الثقافيغ، العٖٕ 



2ت /  ت3 جانفي 9تة2 2-الع هرا - جامع  اممارسا ج  ، النما ين /مخبر اأنساق، البنيا  مجل الت

 

111 

 

ڬ، باسږ،ملڀ القصغ -8ت ٚاقيغ حمٕڤ قام، م جٖا، مجلغ القصيڇع الع  ب2ت-تت، العٖٕ 23، السنغ تا
 ب82الناقٖ،العٖٕ  الفخاٙ، مجلغ ڣطن ي اماغڤ٭، محمٖ،حٖإ -9ت

ٙاسغ -ة2 ٚامي، جاڋ، ٕ اػ نقٖيغ  جٖا القصيڇع القٚنيغ القصغ م ضا ي مجلغ  ٚها، بحن منشٙڤ  ڣعناص
ٚڣڗ،صيڀ الثاني السإسغ،العٖٕ )فصليغ محكمغ(، السنغ ٚاڗ /395١تڣالعش ٜي  مبتتة2ح

 
 

 
 


