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 الدائرة األقوال واستيعاب ومعرفتها فيها البحث يجب التي األساسية المفاهيم من

 وروده نجد حين المصطلح، هذا أهمية وتزداد واألساطير، األسطورة مفهوم: حولها

 وتعيد. القرآنيي النص الدينية النصوص هذه بين ومن المقدسة؛ الدينية النصوص في

 فييي اإلنسييان كييان كييي  معرفيية خبللهييا ميين نسييتطي  حيييث مهمييا، معطيي  األسييطورة

 يحملهيا؟ كان التي والمعتقدات التصورات هي وما يفكر؟ كان وكي  األول ؟ بداياته

 التصيورات تلي  هيو األسيطورة، مفهيوم علي  نركيز جعلتنيا التيي األسباب من ولعل

 خطئيه، مين التعريي  هيذا صيحة ميد  إل  وسنتطرق البعض، يحملها التي الملتبسة

 ميين لؤلسييطورة مفهييوم إبييراز إليي  نهييد  أننيا كمييا ذاتييه، القرآنييي اليينص ميين انطبلقيا

 اللغية معياجم ذكرتيه ميا نيدر  أن ذلي  منيا يقتضيي حييث حقيقية، معناها تبيان خبلل

 جهيية ميين والحكاييية جهيية، ميين بالخرافيية عبلقاتهييا فييي األسييطورة وننيياق  العربييية،

 الينص عين األسيطور  الينص بيه يتمييز وما عام، بشكل والقصص والتاريخ أخر 

 أم وواقعيية، حقيقية أحداث عن تعبيره ومد  القرآني القصص عل   نعر   ثم العاد 

 أطييروحتين خييبلل ميين الموضييو  لهييذا وسيينعرض خيالييية، أحييداث عيين تعبييير هييو

 الدكتور أطروحة والثانية هللا، خل  أحمد محمد الدكتور عنها يعب ر األول : متباينتين

 .المعرفيين وإنتاجهما منجزهما خبلل من الخطيب، الكريم عبد



 

  

   

 :األسطورة تعرٌف - 

األولٌن أساطٌر وقالوا: تعال  قوله في الزجا : قال
 به جاء الذ  وقالوا: والمعن  محذو  البتداء خبر 1

 األسياطير...  وأحادييث أحدوثية قيالوا كما أسطورة األساطير، وواحد األولون، سطره معناه، األولين، أساطير

 على فالن سطر ٌقال: »الليث قال باألساطير أتانا: علينا وسطر ألفها: وسطرها. لها نظام ال أحاديث األباطيل،

  2...«ونمقها األقاوٌل له زخرف إذا فالن،

  3.لها نظام ال األحاديث واألساطير

 علينييا قصيد علينييا وسيطر األكاذيييب، سيطر يقييال كتبيه، سييطرا، الكتياب سييطر الوسييط، المعجييم فيي وجياء

 4.العجيبة واألحاديث األساطير،

 األسيتاذ يجيب أصيلة؛ هي أم العربية اللغة عل  الدخيلة األلفاظ من هي وهل األسطورة، بكلمة يتعلق فيما

 التييي والمضييامين العربييية اللغيية فييي المسييتحدثة الكلمييات ميين األسييطورة ليسييت: بقولييه السييوا  فييرا  الباحييث

 وهيذا: بقوليه الحيديث ويسيتؤن  5.القديمية مضيامينها إلي  تستند الحديثة االستخدامات في الكلمة هذه استوعبتها

 اإلنجليزييية فييي myth فكلميية األوروبييية اللغييات فييي اشييتقاقاتها يقييارب العربييية فييي أسييطورة لكلميية االشييتقاق

 ميين أول أفبلطييون وكييان حكاييية، أو قصيية وتعنيي muthas اليونيياني األصييل ميين مشييتقة وغيرهييا والفرنسييية

 الييوم نيدعوه اليذ  النيو  ذلي  خياص وبشيكل القصيص، روايية فين عل  للداللة muthologia تعبير استعمل

 ميا إلي  الباحيث ويلخيص. الحديثية األوروبيية اللغيات في المستخدم mythology تعبير جاء ومنه باألساطير،

 لؤلسيطورة، اليذاتي بالسيلطان ويقصيد «.6ذاتدً بسدلطان مؤٌددة مقدسة حكاٌة هً األسطورة» :التعري  يشبه

 بحسيب األسيطورة وتنشيؤ. اإلنسيان فيي العقبلنية وغير االنفعالية للجوانب مخاطبتها وطريقة صياغتها أسلوب

: التيالي الثيالوث ويصيبح. بيالطق  وتيرتبط وإغنائيه توظيفيه عل  تعمل فهي الديني؛ المعتقد من السوا  فرا 

 الظياهرة علي  التعر  نستطي  ال والتي للدين، المكونة األساسية المقومات من" واألسطورة والطق  المعتقد"

 .ومتعاونة مجتمعة عليها التعر  بدون المجتمعي تبديها في الدينية

                                                           
-

1
  4 اٌَح الفشلاى، عىسج 

2
 7007 ص( ط إلى ر هي) 3 الوجلذ الوعاسف، داس تحمٍك الوعاسف، داس ،العرب لساى هٌظىس، اتي -

3
 (.س ط ط) 560 ص م،0980 7 ج 3 الطثعح ،الثالغح وأساس الوٌٍر الوصثاح طرٌقح على الوحٍظ القاهىس ترتٍة الشاصي، أحوذ الطاهش -

4
  479 ص ،0ج الىسٍظ، الوعجن الذكاتشج، هي هجوىعح أخشجه -

5
 56 ص عىسٌا، الذٌي، عالء داس ،7007 عام الشاتعح الطثعح ،الذًٌٌ الذافع وًشأ الذٌي هاهٍح فً تحج اإلًساى دٌي فشاط، الغىاح،-

6
 58 ص الغاتك، الوشجع -



 

  

   

 بميا القيرآن ووصي  العيرب، عنيد لؤلساطير والمفهوم المعقول وإن ما: الخطيب الكريم عبد الدكتور ويقول

نات هو  مسدطور وكتدا : الكيريم القيرآن وفيي ،«كتبده إذا الشًء سطر قولهم من وذلك» والمكتوبات المدو 

 كتب من محمد ينقله ما هو المشركين زعم في فالقرآن. مكتوبا أ  ؛مسطورا الكتا  فً ذلك كان أيضا وفيه

 فاألسيطورة: بقوليه فقيط مكتيوب هو ما في األساطير يحصر ال آخر منح  إل  يتجه آخر قوال ونجد 7.األولين

 وال المصفو ، المسطور الكبلم تعني فاألسطورة األشياء، وتصفي  تقسيم بمعن  سطر؛ من العربية اللغة في

 فتظهيير سييطر، وراء سييطرا المنظييوم الكييبلم هييي بالضييرورة ولكيين مكتوبيية أو مدونيية تكييون أن فيهييا يشييترط

  8.وكلماتها بنيانها عل  ويحافظ وتداولها حفظها يسهل مما شعر، كقصائد مصفوفة

 تعنددً اإلغرٌدد  عنددد وهددً المٌتددو ، أن  : »بقولييه األسييطورة إلييياد مرسيييا والفيلسييو  الباحييث ويعيير  

 هدو الوجدود إلدى أتدى مدا أكدان سدواء البددء، زمدن فدً وقد  وحادثدا مقدسدة قصدة تروي واألسطورة الحكاٌة

 قصدة فهدو لذلك، فعال وموجود كائن هو ما وٌفسر فعال حدث ما إال المٌتو  ٌروي وال منه، جزء أو الكون

 .9«حقٌقٌة

 بيالقو  يتعل يق دينيا موضوعا تحو  حيث شعرا، أو زجبل المصفوفة الشعرية القصة هي إذن، األسطورة

 فيي موضيوعة وهيي وتؤمبلتيه، علوميه ومستويات وأخبلقه األول اإلنسان معار  عن وتعب ر والخفية، العلوية

 أو الطبيعية أو اإلنسيان صين  مين كيان سيواء تؤريخيه، الميراد الحيدث يتضيمن موسييقي شعر  إيقا  ذ  قالب

  10.المشاعر وتحري  العقول تثقي  في دوره ويإد  ويتداول يتل  أن ألجل الرب

 تيدل   لهيا، اللغيو  األصيل علي  وبنياء األسيطورة إن  : يليي ميا أستش  أدرجناها التي التعاري  جملة ومن

 ضياربة معليوم هو كما األساطير أن   وهو آخر، أمر يت ضح وهنا. وأقاويل حكايات إن ها ثم مكتوب، هو ما عل 

ل، اإلنسان نشؤة منذ القدم في  هيو ميا تتضيمن أنهيا علي  ييدل مميا الشيفهية، بالروايية جييل بعد جيبل تناقلها األو 

 ال وأحادييث وأكاذييب أباطييل أنهيا فيها وردت اللغوية المعاجم بعض أن أيضا ونبلحظ مكتوب، وغير مكتوب

 شعر  شكل في إما أدبية، صياغة وهي بها، صنعت التي الطريقة نتيجة جاء الكبلم هذا أن ش  وال لها، نظام

 الغاليب الموضيو  أن يجد األساطير، لمحتويات والناظر. المعروفة الفنية األساليب عل  باالعتماد قصصي أو

 يييدفعنا وهييذا والفلسييفة، والقصييص واألدب والتيياريخ بالييدين تلتقييي فاألسييطورة وغيـبييـي؛ دينييي طيياب  ذو عليهيا

 األسيتاذ ذكيره ميا الصيدد هيذا فيي وسينورد. العياد  والنص األسطور  النص بين التمييز معايير عن للتساإل

                                                           
-

7
 304 ص لثٌاى، الوعشفح، داس ،ٌىسف آدم، لقصتً تطثٍقٍح دراسح هع وهفهىهه هٌطىقه فً القرآًً القصص الكشٌن، عثذ الخطٍة 

-
8

 .7005 ،0 ط والثحىث، الذساعاخ لغن ،"حضاسي تىثٍك األعطىسج( "الثحشٌي هولكح) واالجتواعٍح الثمافٍح التجذٌذ جوعٍح 

-
9

 .اإلًساى دٌي ، الغىاح فشاط هؤلف عي ًمال إلٍار هشعٍا 
10

 77 ص ًفغه -



 

  

   

 النصيين بيين التميييز إجيراء علي  تسياعد معيايير وضي  حييث ،"اإلنسان دين" كتابه في السوا  فرا  الباحث

 :التالي المنوال عل  بتصر  وسؤوردها

 :العادي والنص األسطوري النص بٌن الفر  - - 

 السييرد قواعييد تحكمهييا قصيية فهييي الرفييي ؛ األدب أشييكال ميين شييكل هييي األسييطورة: الشييكل حيييث ميين .0

 قاليب فيي األسيطور  الينص يصيا  أن العادة جرت كما. ذل  إل  وما وشخصيات وعقدة حبكة من القصصي

 .والقلوب العواط  عل  بسلطان ويزوده األجيال وعبر األفراد بين شفويا وتداوله تراتبه عل  يساعد شعر 

 مين طويلية فتيرة عبر بنصها األجيال وتتناقلها نسبي، ثبات عل  تحافظ أنها بمعن  تقليدية؛ قصة وهي .7

 .الجماعة إل  بالنسبة اإليحائية طاقتها عل  حافظت طالما الزمن

 دائيم، حضيور فيي حيدثا بيل وانتهي ، الماضيي فيي جير  حدثا تقص   ال أن ها أ  زمن؛ لؤلسطورة لي  .3

ل ال أبدا" آن" زمن هذه والحالة فزمانها  .ماض إل  يتحو 

يت التيي الكبير  المسيائل حيول تيدور فهيي والشيمولية؛ بالجدي ة األسطورة موضوعات تتمي ز .4  دوميا ألح 

 قضيايا مين ذلي  إلي  وميا اآلخير، والعيالم والميوت األشيياء وأصيول والتكيوين الخليق مثيل اإلنسيان، عقل عل 

 .بعد فيما الفلسفة عل  وقفا صارت

 األحيداث مسير  علي  اإلنسيان ظهر فإذا األسطورة؛ في الرئيسة األدوار اآللهة وأنصا  اآللهة تلعب .5

 .رئيسا ال مكم بل دوره كان

 إنهييا بييل بعينييه، شييخص حكميية أو فييرد  خيييال نتييا  ليسييت ألنهييا معييي ن، مإليي  لؤلسييطورة يعيير  ال .6

 .ثقافتها وخبلصة وحكمتها الجماعة تؤم بلت عن تعب ر جمعية ظاهرة

يي  .7  بهييا تمتعييت التييي السييطوة إن   ونفوسييهم، النييا  عقييول عليي  عظيميية وسييلطة بقدسييي ة األسييطورة تتمت 

 .الحديث العصر في العلم سطوة سو  يدانيها ال الماضي في األسطورة

 كل تفقد وهي المإسسة، وطقوسه النظام ذل  معتقدات م  وتتشاب  معين ديني بنظام األسطورة ترتبط .8

 ميين آخير نييو  إلي  تنتمييي دنيويية حكاييية إلي  وتتحييول إلييه، تنتمييي اليذ  النظييام أنهيار إذا كؤسييطورة مقوماتهيا

 11.البطولية والقصة الخرافية الحكاية مثل باألسطورة؟ الشبيهة األدبية األنوا 
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 58-57 ص ص ،اإلًساى دٌي فشاط، الغىاح، -



 

  

   

 تبيدو والمحتيو  الشيكل حييث مين وغييره، األسيطور  الينص بيين للتميييز عرضيها تيم التي المعايير هذه

 ومدلوال، معن  يستويان ال أنهما نبلحظ بالخرافة، عبلقاتها في األسطورة بدراسة أنه غير مهمة منهجية مسؤلة

 بينهما؟ يميز ال و يخلط البعض جعلت التي الدواعي عن التساإل إل  يدفعنا مما

 :والخرافة األسطورة بٌن الفر  - - 

سة، حكاية باعتبارها األسطورة، مفهوم إل  أشرنا أن سبق  بطوليية شعبية حكاية تعتبر الخرافة أن   بيد مقد 

 التي األدبية الصياغة عن فضبل هذا فيها، لآللهة دور وال والجن البشر من أبطالها والخوارق بالمبالغات مليئة

 األسطورة أن في يتحدد آخر فرق وثمة القداسة، طاب  تحمل ال ولكنها فنية، حلة أبه  في وإيرادها بها، تصا 

 مين سيرد الخرافية بينميا الواقي ، الطبيعية، مين المثيال سيبيل علي  يكيون قد حوله تدور التاريخي الحدث مادتها

 .بالواق  لها عبلقة ال الخيال نسيج

 وإن ميا لهيا، أساسيا الحيدث تعتميد ال الخرافية الحكاية أن   نقول أن نستطي : "زكي كمال أحمد الدكتور يقول

ا. 12"البطل تعتمد  جييل، إلي  جيل من شفاهيا وتنتقبلن خياليتين، كونهما في يشتركان فهما لغتهما، حيث من أم 

 ...واالستعارات الفنية األساليب وكثافة االنتشار بسرعة تتميزان كما حفظهما ويسهل

 األسييطورة أن بمعنيي  الواقعييية؛ معيييار هييو والخرافيية األسييطورة بييين التمييييز معيييار أن   إليي  إذن، نخلييص

 ضيمن األسياطير ييدر  الكثيير جعيل ميا هيو األسيطورة مفهيوم فيي االلتبيا  هيذا ولعيل خياليية، ليست وقائعها

 فدً عاشد، وخرافدا،، أوهامدا تكدون أن تعددو ال األساطٌر إن  : )الخطيب الكريم عبد الدكتور يقول الخرافات،

 13...(.الحٌاة فً األولى خطواتها فً اإلنسانٌة تصورا،

 ميين المسييتملح الحييديث: بؤنهييا اللغيية معيياجم تعرفهييا و الكييريم، القييرآن فييي تييرد ال خرافيية كلميية أن ومعلييوم

 مدادة العدر  لسدان) منيه ويتعجيب يسيتملح ما كل وعل  األحاديث، من يكذبونه ما عل  تطلق أنها كما. الكذب

 ميين غفيبل" خرافية" أميا. الكبيير مين العقيل فسياد معانيهييا ومين( رف خ) ميادة مين مشييتقة خرافية وكلمية( خدرف

 جهينية أو عيذرة بيين مين رجيل إنيه ويقال خرافة، حديث منها عديدة سياقات في ورد وقد علم، فاسم التعري ،

 ألسينة علي  فجير  فكيذبوه النا  منها يعجب رأ  مما بؤحاديث يحدث فكان قومه، إل  رج  ثم الجن اختطفته

  14.النا 
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 63 ص لثٌاى، تٍشوخ العىدج داس ،0979 ،7 ط ،هقارًح حضارٌح دراسح األساطٍر كوال، أحوذ صكً، -

-
13

 304 ص لثٌاى، الوعشفح داس. القرآًً القصص الكشٌن، عثذ الخطٍة، 

-
14

 تاىًظ، للٌشاش هحواذ داس لثٌااى، الفاساتً داس ،7005 هٌمحح جذٌذج طثعح م،0994 0 ط ،ودالالتها الجاهلٍح عي العرب أساطٍر هىسىعح هحوذ، عجٌٍح، 

 77 ص



 

  

   

 آنفا أشرنا وكما له، أسا  ال باطل خطاب وأنها اختبلقا مختلقة الخرافة أن   يتبين ذكره، سبق ما خبلل من

 مين وال ويرويهيا يقصيها اليذ  مين ال كيان أ  مين اعتقياد محيل ليسيت بؤنها األسطورة عن تتميز الخرافة فإن

 والخرافية األسيطورة بيين الفاصيل الحيد هيذا هيل ذاته، السياق في عجينة محمد الدكتور ويتساءل إليها، ينصت

 األسييطورة بييين تكييون وبالتييالي بهييا، اإليمييان عيين أصييحابها كيي  أسيياطير الخرافييات بعييض أليسييت قيياط ؟ حييد

 فيي أن   والطريي  التاريخي؟ التطور سياق وفي الزمان مجر  في إليهما نظرنا ما إذا نشوئية عبلقة والخرافة

ا يكون يكاد تطابقا العرب استعماالت  الخرافيات هيو بعينيه مخصيوص نيو  باسيتثناء وخرافية أسطورة بين تام 

 رمزيية أو تعليليية أو كانيت -طقوسيية -األساطير فصل استحالة إل  يتجه من وثمة 15.الحيوان ألسنة عل  التي

 أعمياال أسيطورة تحكيي ميا وكثييرا بينهميا، دقيقية فروقيا نجد أن عن حقيقة نعجز ألننا الخرافية، الحكايات عن

 يفرق لم لماذا نفهم أن يمكن الفصل يحتمل الذ  االلتحام هذا ضوء وفي الخرافية، الحكاية بتفصيبلتها تسردها

 والخرافية األسيطورة بيين اإلسيبلمية العربيية الثقافية في التفريق عدم ولعل 16.واألسطورة الخرافة بين أرسطو

 عنيدها سينتوق  النقطية وهيذه الكيريم، القيرآن فيي باألسياطير المقصود فهم في وااللتبا  الغموض عنه سينتج

 .بعد فيما

 عين الحيديث سينفرد أخير ، جهية مين القرآنيي والقصيص جهية، من والخرافة الحكاية بين نخلط ال ولكي

 .خاص مبحث في القرآنية بالقصة عبلقاتها في الحكاية

 حكاٌة؟ القرآنً القص على ٌطل  لم لماذا  - -

 راو إلي  ينسيب ولكنيه الحبكية إتقيان فييه يشيترط ال ألحيداث سيرد فهيي أحيانيا، القصية الحكاية عل  يطلق

 في تبر  أن أو النف  خبايا عن الكش  في تتعمق أن فيه يشترط وال االهتمام إثارة األحداث حكاية في وتكمن

 17.مباشرة الواق  أو التاريخ من أخد ولو راو إل  المنسوب السرد هو الحكاية في والمهم شخصياتها رسم

 الكيبلم يرسيل بيل الدقيقية، الفين قواعد الحاكي فيها يلتزم ال خيالية أو حقيقية وقائ  أو واقعة سرد فالحكاية

: الخطييب الكيريم عبد الدكتور طرحه مهما سإاال وجدنا المصطلح لهذا إيرادنا معرض وفي. طبعه يواتيه كما

 إلي  شييء أقيرب هيي نير  كميا والحكاية القصص؟ من بدال الحكاية اسم القرآني القصص عل  يطلق لم لماذا

 مين جانبيا بيؤن ييوحي القصيص لفيظ أن السييما ليه، ومحاكياة الماضيي إعيادة كيان إذا القصيص، هيذا موضو 

 - أعلم وهللا -هذا عل  والجواب. للحدث مماثلة محاكاة عل  تدل التي الحكاية خبل  عل  به، اختلط قد الخيال

 أو القصص لفظ فكان وجودها وإعادة لها بعث وإنما لها، محاكاة لي  الماضية لؤلحداث القرآن عرض أن هو

                                                           
-

15
 74 ص الغاتك، الوشجع ًفظ 

16
 66 ص ،هقارًح حضارٌح دراسح األساطٍر كوال، أحوذ صكً، -

17
 ص( هٍاة أتاى هللا عثاذ العشتاً، المظظاً التاشاث فحاض إعادج) ،04 الغٌح م0997 ٌٌاٌش 46 العذد ،(دهشك-العشب كتاب اتحاد) العشتً، التشاث هجلح -
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 ثيم وتتبعيه الشييء أثير بقيص أشيبه ذلي  كيان إذا القيرآن عرضيها التي األنباء تل  عل  يطلق لفظ أنسب القص

 18.صورته يشبه ما أو صورته عل  ال بذاته عليه الوقو 

 لؤلميم الماضيية األحيداث إعيادة فيي ومنهجيته القرآن أسلوب إل  يشر لم الخطيب الكريم عبد الدكتور لكن

 دقيقية فنيية قواعد وفق وردت أنها بمعن  جاحد؛ إال ينكره ال معجز فني قالب في جاءت ش  وال فهي السابقة؛

 وجيل، عيز هللا حيق فيي يسيتحيل هذا ألن الخيال؛ من شيء يشوبها بؤنها القول إل  داعيا بالضرورة لي  وهذا

 إلي  اإلشيارة أثنياء بتفصييل اإلشيكال هيذا بعيد فيميا وسنناق . الطريق هذا اقتض  للعرب المعن  إيصال وإنما

 ..والحقيقة بالواق  القرآنية القصة عبلقة

 :القرآن فً القصة تسمٌا، -4- 

 .القصة – النبؤ – الحديث :المصطلحات بين المشتركة القواسم -

 فيهييا، اليواردة القرآنييية اآلييات فيي العبييارة هيذه عيين سينتحدث - األوليين بؤسيياطير قيري  تسييميه كانيت ميا

 .مختلفة بتسميات مقترنا الكريم القرآن في ورد الذ  هو - فيه وردت الذ  السياق خبلل من معانيها ونستجلي

ٌث   أََتداكَ  َوَهدل   الكريمية اآليية طيه سيورة فيي جاء ما مثل: الحدٌث - م وَسدى َحددي
 سيورة مين اآليية وفيي 19

ٌث   أََتاكَ  َهل  : البرو  ، َحدي ن ودي نَ  ال ج  َعو  َوَثم ودَ  فير 
20 

 وأفعيال أقيوال مين( ص) هللا رسول عن رو  ما كل هي والفقهاء، المحدثين عليها تعار  كما فاألحاديث

 ...الغابرة األمم وأحاديث الصحابة، أحاديث أقوال إدخال ويمكن وتقريرات،

 َعدم   النبيؤ سيورة فيي وتعيال  تبيار  هللا يقيول" الشدأن عظدٌم" الخبر بمعن  مثبل، نبؤ كلمة اقترنت: النبأ -

َتَساَءل وَن، َبأي  َعني  ٌَ ٌمي  الن  ال َعظي
21   ن كَ  َنق ص   َنح   ٌ م   َعلَ بيدال َح    َنَبأَه 

 ال النبيؤ كيون هيو والخبير النبيؤ بيين والفيرق 22

ل و المخبر يعلمه ال ربما لئلخبار إال يكون كَ  َنت   ٌ ن   َعلَ نَ  م وَسى َنَبأي  مي َعو  م   بيال َح    َوفير  ن ونَ  ليَقو  مي ٌ ؤ 
23  

ا: الخبر - يين ميذهب وهيذا والكيذب، بالصيدق وصفه يصح   الذ  القول إن ه حيث أعم   فهو الخبر، أم   الببلغي 

 خيار  ليه كيبلم كل"  أو« والكذ  الصد  ٌدخله الذي الكالم» اصطبلحهم في وهو باإلنشاء، إي اه مقابلتهم في

                                                           
18

 49 ص ،القرآًً القصص الكشٌن، عثذ الخطٍة -
19

 9 اٌَح طه، -
20

 08-07 اٌَح الثشوج، عىسج -
21

 07-00 اٌَتاى الٌثأ، عىسج -
22

 03 اٌَح الكهف، عىسج -
23

 7 اٌَح المظض، عىسج -



 

  

   

 واقعيية أو شييخص أو حييدث عيين اإلعييبلم أ  األخبييار؛ عليي  تييدل خبيير وكلميية زيييد، قييام نحييو كييذب أو صييدق

 مين ميا وجميي  وأنسيابهم العيرب وأييام القيدام ، مين الماضيين أخبيار فشيملت الداللي، مجالها واتس  تاريخية،

 إلي  يحييل التسيميات بيين ومشيتركات وشيائج ثمية أن المصيطلحات هذه خبلل من ويبدو سردا، يكون أن شؤنه

 اكتسيب وقيد وانقضي ، ولي  زمين فيي وأخبيارهم وسييرهم الماضييين بشإون المخبر الكبلم هو: التالي المعن 

 أو القصية بمعني  تلتقيي المعاني وهذه بها، خاصة معاني باالختصاص أو بالتوس  إما المصطلحات هذه بعض

 هيذه حيول الصيورة لتكتميل واصيطبلحا لغية القصية معني  سينعرض يليي ميا وفي الكريم، القرآن في القصص

 .اللغو  جذرها غير من المرادفات

 :القرآنٌة القصة تعرٌف - 

 أ  القصية؛ ورو  الشيء وأتب  األثر وتتب  قط  لغة ومعناها قص   من مشتقة وهي قصة، جم  القصص

 عل  والقصة والحديث الخبر بين تربط التعاري  وهذه". الطوٌل الخبر" أيضا هي والقصة". والحدٌث األمر"

 نبدٌن: »المعياجم فيي فهيو ،القصدص أحسدن علٌك نقص نحن: اآلية تفسير أما القصة، طول هو كمي أسا 

 فييي أخبيارهم سيرد مين المقصيود لبييان األوليين قصيص فيييه توظي  خياص   دينيي فهيم وهيو« بٌدان أحسدن لدك

 مين إليهيا نظرنيا إذا أميا. اليوعظ هيو فالهيد  القصاص، نظر وجهة من المسؤلة إل  نظرنا ما إذا وهو القرآن،

 .االعتبار فهو القارئ، أو المستم  الجمهور نظر وجهة

 وفعلييه مييرات، سييت ورد" القصددص" مصييدرها ولكيين الكييريم، القييرآن فييي منفييردة" قصددة" كلميية تييرد لييم 

 بعض نورد يلي ما وفي القصص، اسم تحمل القرآن في سورة وردت كما مرة، وعشرين اثنتين ورد متصرفا

 :القرآن في وردت التي األلفاظ

 رقن السىرج واٌَح السىرج اللفظح

 82:82 القصص قص

 62::0: الٌحل قصصٌا

 8:2: ٌىسف ًقصص

 :6::1 األعراف ًقص

 66:::: هىد ًقصه

 81:10 الٌحل ٌقص

 6:::0 األًعام ٌقصىى

 10::1 األعراف أقصص



 

  

   

ر عل  يدل   وهذا  العربيي، التيراث فيي ومعروفية متداولية كانيت وأن هيا العربيية، البيئية فيي الكلمية هيذه تجيذ 

 العيرب، نفو  في أهميتها ويعم ق ليزيد القرآن وجاء والديني، والثقافي االجتماعي ودورها أهميتها عن فضبل

 قصصيا يعيد ليم القيص هيذه أن هيو القيرآن بيه أتي  اليذ  والجدييد الخالية، األمم قصص عليهم قص   حين وذل 

 مهيامهم ومين المكلفيون هم واألنبياء الرسل أصبح بل الفن، بهذا معروفين أشخاص أو محترفين عل  مقتصرا

 في وتعال  سبحانه هللا يقول: القص هذا وغائية مآل وكذل  والمحتو ، العرض في مغاير قالب في للنا  نقلها

ا: التالية اآليات م   إيم  ك  ن  ٌَ أ تي ل   ٌَ س  م   ر  ك  ن  ونَ  مي ق ص  م   ٌَ ك   ٌ اتيً َعلَ ٌَ ونَ  لََعل ه م   ال َقَصصَ  َفاق ص صي ،24 آ ر  َتَفك  ٌَ.25 

 :االصطالح حٌث من القرآنٌة القصة - 

ال َح    ال َقَصص   لَه وَ  َهَذا إين  : تعال  لقوله تفسيره معرض في الراز  الفخر يقول
26 

 27(النجاة بطل  وٌأمر الح  إلى وٌرشد الدٌن إلى ٌهدي ما على المشتمل الكالم مجموع هو القصص)

 بالغايية تي  ال والتيي لغويية لتعياري  عرضيه بعيد هللا خلي  أحميد محميد اليدكتور تبنياه قيد التعري  وهذا

 وألن للقصيص، دينيا شرحا كان شرحه ألن األدبي؛ الميدان إل  أقرب الراز  تعري  يعتبر ولذل  المطلوبة،

 .األدبية القصص ألوان من لونا إال ليست الدينية القصة

 القرآنيية للقصية الخياص الطاب  يبرز أن يحاول األسد ، حبر الستار عبد لؤلستاذ اصطبلحيا تعريفا ونجد

 لنسق ترو  التي الواقعية والشخصيات األحداث من مجموعة هي القرآنية القصة: يقول الفنية، بالقصة مقارنة

 هيذا 28.الكليية الينص بنيية ضيمن لهيا تنتميي التيي السيورة سيياق في متضمن أعم خطاب ضمن وتندر  معين،

 عكسيها عل  والتؤكيد للخيال خاصية أية إبعاد هو مفاده الباحثين من الكثير لد  هاجسا يعك  األخير التعري 

 فيي القصيص الفين أطروحتيه فيي هللا خلي  اليدكتور لرإيية تماميا مخيال  وهذا لؤلحداث، األمين والنقل للواق 

 القياص تخييل نتيجية يكون الذ  األدبي العمل ذل  هو القصة، من المقصود أن عل  يشدد الذ  الكريم، القرآن

 أو تقي  ليم القصية فيي حوليه دارت التيي األحيداث ولكين وجود له بطل أو له وجود ال بطل من وقعت لحوادث

 آخر وحذ  بعضها وذكر آخر وآخر بعضها فقدم ببلغي فني أسا  عل  القصة في نظمت لكنها للبطل وقعت

 مين تكيون أن عين بالشخصيية يخير  اليذ  الحيد إلي  التصيوير فيي بولي  أو يقي  ليم بعض الواق  إل  وأضي 
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 35 اٌَح األعشاف، عىسج -
25

 076 اٌَح األعشاف، عىسج -
26

 67 اٌَح عوشاى، آل عىسج -
27

 703 ص ،7 ج ،الكثٍر التفسٍر الذٌي، فخش الشاصي، -
28

 50 ص هظطلحا، المشآًٍح المظح الغتاس، عثذ األعذ حثش ،8 الوجلذ ،7000-37 العذد الوشكاج، هجلح -

 



 

   

   

 فيي قصية لفظية نيذكر عنيدما نقصيده اليذ  هيو ذلي . الخييالين األشيخاص مين وتجعلها المؤلوفة العادية الحقائق

 .القرآن في الفني للقصص درسنا من إليه نقصد الذ  وهو األدبي، الميدان

 قاليب فيي صييغت إنسيانية وقضيايا أسيئلة يتضيمن متيداول وأثير مسترسل حكي القصة أن -بنظرنا -ويبدو

 بيه جياء بميا والتسيليم الهدايية تيروم ومجميل، ميوجز بشكل لؤلحداث وعرض -إببلغية إقناعية وبطريقة- فني،

 المفهييوم أسييقط القصصييي؛ الفيين فييي رسييالة صيياحب هللا خليي  أحمييد محمييد أن ويبييدو. الكييريم النبييي الرسييول،

 طير  إلي  ييدفعنا وهيذا القرآنيي، الينص خصوصيية مراعياة دون القرآنيية القصية علي  الفنية للقصة المعاصر

 .القرآنية القصة تجني  إشكالية

 :القرآنٌة القصة تجنٌ  إشكالٌة - -  

 أدبييا؛ جنسيا نعتبيره أن يصيعب اليذ  األخيير هيذا ذاتيه، القرآنيي الينص عل  يصدق التجني  عن الحديث

 وغيير أدبيية أشيكاال تضيمن القرآنيي فيالمتن بيه خاصية هويية يمتل  ألنه التجني ؛ يرفض نص الكريم فالقرآن

 بوتقية فيي نضيعها أن يصيعب القرآنيية فالقصية تيم ومين محيدد، أدبيي شيكل وفق تجنيسه يمكن ال ولذل  أدبية،

 ...االجتماعية أو الواقعية، أو الخيالية، أو األسطورية، أو التاريخية، أو الفنية، القصة

 مين انطبلقيا سيلفا محيدد خياص طياب  فلهيا ذلي ، عل  تحتو  كانت وإن محضا، فنا ليست القرآنية القصة

 .البشر  النص م  يتطابق أن يمكن ال الذ  اإللهي، مصدرها

 أليوان عل  يحتو  القرآن أن فذكر القرآنية، القصة بفنية المتعلق لطرحه تكريسا هللا خل  الدكتور قام لقد

 أمثيال مين التاريخيية الشخصييات حيول تيدور التيي التاريخيية القصية أو التياريخي الليون منهيا األقاصييص من

 العقليي، للصيدق المحققية الواقعيية المطابقية فييه تطليب تاريخيا عرضا ليست يعتبرها التي والمرسلين، األنبياء

 29.التؤثير فيه يطلب أدبي عرض هي وإنما

ية مين المقصود يكون أن نفي هللا خل  الدكتور كبلم من نستش   وهنيا  والتياريخ، الحقيقية القرآنيية القص 

 والسييما والتيؤريخ التياريخ منيه الهد  لي  القرآني النص   أن   حول الدكتور م  يتفق من والعلماء الباحثين من

 ال القيرآن أن يعني  ال هيذا ولكين   قصيده، ليي  وهذا التاريخية التفاصيل بسرد يعن  لم والقرآن القرآني، القص

 ألييوان ميين آخيير لونييا ذكيير ثييم التاريخييية، األمييور بعييض يتضييمن أو التاريخييية، المصييادر ميين مصييدرا يعتبيير

 إال ليسيت فيهيا األحيداث أن فييه يقيول واليذ  المثيال، ضيرب قصية أو التمثيليية القصة هو القرآن في القصص

 من أحداثه تكون أن فيه يلزم ال والذ  والتفسير، الشر  إل  أو واإليضا  البيان إل  منها يقصد التي األحداث
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 063 ص الغاتك، الوشجع -



 

   

   

 بإقحيام يقتني  ليم مين البياحثين مين و 30.األقيدمين تعبيير حيد علي  والمتخييبلت بالفرضييات يكتفي فقد الحقائق،

 قصييص فييي تتجليي  التييي القرآنييية القصيية القرآنييي اليينص فييي ألن القصيية؛ ميين كنييو  المثييل ضييرب وإدرا 

ة...األنبياء  حشير ويصبح بينهما، فرقا ثمة أن   ش    وال عقائدية، معاني تقريب أو لبيان المثل فيها ضرب وقص 

 مين مجموعية ويتفيق 31.وتيدقيق تعلييل إلي  تحتيا  مسيؤلة القرآنيي، القيص   قبييل مين القرآن في الواردة األمثال

 هو األمثال وضرب والعظة، العبرة تقديم إل  يهد  القرآني القصص أن القرآنية بالدراسات والمهتمين العلماء

 التخيييل زاوييية فييي األمثييال ضييرب حصيير فييي االخييتبل  مكييان لكيين المعيياني، وتقريييب والتوضيييح للبيييان

 القرآني المتن يعتبر ممن مرفوض وهذا وحقيقتها، القصص صحة في يشك  أن هذا شؤن من ألن واالفتراض؛

 أن ييذكر التيي األسيطورية القصية وهيو آخير، لونيا هللا خل  الدكتور ويسوق والتاريخ والحقيقية الحق يتضمن

 اليدليل هيي األسياطير هيذه تكيون أن أنكير وإن ميا فيه، وجودها نفسه عن ين  ولم األساطير، عن تحدث القرآن

 األدبيية الحيياة فيي تجدييدا األسطور  القصص وأعتبر هللا، عند من ولي  السبلم عليه محمد عند من أنه عل 

 .أنكروه هنا ومن القوم يؤلفه لم وتجديدا المكية،

 : والحاضر الماضً بٌن القرآن قصص - - 

ة موضو  بشؤن جر  الذ  االختبل   يتبن اهيا التيي الدراسية طبيعية إلي  باألسا  يرج  القرآن، في القص 

يية مقاربيية تسييوية خييبلل ميين انطلييق فييإذا الباحييث،  تليي  ميي  تتييواءم بنتييائج خيير  األدبييية بالقصيية القرآنييية القص 

 نظرنيا وإذا مغيايرة، نتائج إل  يتوصل وغيرها القرآنية القصة بين ويميز يفصل الذ  الباحث أن بيد المقاربة،

سة، الكتب في ورد ما بقصص ومقارنتها القرآن قصص إل   فيي ورد ما م  ومتماثلة متشابهة واعتبارها المقد 

ر دام ما أهميته من ويقل ل هللا، كتاب في يشك   أن شؤنه من فهذا. القرآن  ومين. الماضيية الكتب في ورد ما يكر 

 القرآنيي العيرض بيين كبييرا فرقيا نكتشي  الكيريم القيرآن وفي المقدسة الكتب في األنبياء قصص مقارنة خبلل

 فيي اسيتغراق فييه الكتيابي العيرض أن حين في والمحتو ، الفني المستو  عل  والدقة بالتماس  المتسم للقصة

 القصص موضو  حول دار الذ  الجدل من جانب وهذا. المحض التاريخي بالطاب  تتسم واألحداث التفاصيل،

 .القرآني

 :التارٌخٌة والحقٌقة القرآنً القصص - - 

 فيي القصية أن حيين فيي والنقصان، والزيادة والغلط الصحة تحتمل ووقائعه أحداثه التاريخ أن المعلوم من

 وإن حيق هيو القرآنيي فيالقص تياريخي؛ هيو ميا عل  نسقطه ما عليها نسقط أن يمكن ال حيث آخر، أمر القرآن
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 القيرآن نصيوص مين وانطبلقيا. العيالمين رب مين منيزل ألنه...وأمكنة وشخوصا ووقائ  أحداثا لنا يرو  كان

 ال َقَصددص   لَه ددوَ  َهددَذا إين  : سييبحانه الحييق يقييول: الكريميية اآليييات هييذه نسييوق الحقيقيية هييذه تبيييان فييي الصييريحة

ال َح   
ن   :تعال  وقوله 32 كَ  َنق ص   َنح   ٌ م   َعلَ  .33بيال َح    َنَبأَه 

ال ً : أيضا وقوله دكَ  َنق دص   َوك   ٌ دن   َعلَ َبداءي  مي دلي  أَن  س  د،   َمدا الر  َثب  َظدة   ال َحد    َهدذي ي  فيدً َوَجداَءكَ  ف دَؤاَدكَ  بيدهي  ن  عي  َوَمو 

َرى ك  نيٌنَ  َوذي مي ؤ  ليل م 
 هيي التاريخيية، بالحقيقية وعبلقتيه القصيص موضو  حول اآليات هذه تضمنته ما ولعل. 34

" الحدد " تنيياولهم فييي المفسييرين معهييود عيين خيير  اسييتثناء ميي  وحييديثا، قييديما والمعتمييدة السييائدة النظيير وجهيية

 إثارة فهو الحق: "تفسيره في -هللا رحمه–الراز  يقول والتفكر، للتؤمل نورده الذكر، السالفة اآليات في الواردة

 أن المفسيرون إلييه يذهب الذ  هذا هللا خل  أحمد محمد يقول)...( والنبوة والعدل التوحيد عل  الدالة للبراهين

 الحق تشر  ألنها بالحق توص  إنما القصة، أن أسا  األسا  هذا عل  أقاصيصه في جر  قد الكريم القرآن

. الكهي  أصحاب قصة: أبرزها من أمثلة بإيراد هذا كبلمه عل  ويستدل. تابثة حقيقة ذاتها في ألنها ال وتقرره

 العيدد القيرآن ييذكر ال لمياذا: يقيول حييث القرآنيية، القصية فيي الحيق حيول طرحيه، تيدعم أسيئلة جملية ويطر 

 للفتية؟ الحقيقي

 للنبي ين؟ الحقيقي العدد يذكر لم ولماذا

 نير  فيميا الحكمية وليست وتعال ، سبحانه المول  إال   يعرفها ال لحكمة كان ذل  بؤن   األسئلة؛ عن ويجيب

 المقييا  الوقيت ذات فيي وهيي موحيدة، تكين ليم إجاباتهم ألن   والمشركون، اليهود قالته بما القرآن ينزل أن إال  

 انطبلقيا القيرآن، فيي الحيق لكلمية شرحا يورد لكبلمه وتدعيما رسالته، وصدق النبي نبوة إلتباث وضعوه الذ 

ا  أو كلمية الحيق( القرآن غرٌ  فً المفردا،) كتابه في األصفهاني الراغب أمثال من لها الشارحون أورده مم 

 أو للفعيل وصيفا تجييء كميا الحكمية مقتضي  عل  يجيء الذ  العمل أو الفعل األحيان بعض بها يوص  صفة

 قصية قصصيت أني  ليو: يقيول مثاال، أيضا ويورد يجب، الذ  الوقت وفي.  يجب ما بحسب يكون الذ  القول

 عل  السرور إدخال حت  أو وتهذيبه تربيته أو وزجره ردعه بها تقصد كبير إنسان أو صغير طفل عل  خيالية

 واألشيخاص، األحيداث حيث من ال حق هي. حق القصة فهذه قصدت إليه ما القص وأحدث همته وتنشيط قلبه

 إلدى الوصدول حٌدث مدن أي القصدة تحدثده الدذي النفسً األثر حٌث من وإنما الخيال نسج من ذكرنا كما فهما

  35.واألغراض المقاصد وتحقٌ  الهدف
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ماتييه فييي الييرأ  – هللا خليي – نقاسييم ال يية ألن   أوردهييا؛ التييي االسييتدالالت بعييض أو سييلكها التييي مقد   القص 

ية وإن ميا خياليية، قصية ليست القرآنية ث قص   طرييق غيير بطرييق وصييغت عرضيت تاريخيية وقيائ  عين تتحيد 

 إليي  يحتيا  ال هييو هللا هيو القرآنيي القصييص فيي الييراو  إن: البياحثين أحيد ذاتييه السيياق فييي يقيول الميإرخين،

 كليي فهيو وبعيده، حدوثيه وأثنياء حدوثيه قبيل مين وشياملة كليية بصورة عليه مطل  ألنه تتبعه، أو الخبر تقصي

دن   يقيص لكيي معيين خبير حيول معلوماتيه اسيتكمال إل  يضطر لكي المعرفة ناقص ولي  العلم م   َفلََنق ص  هي  ٌ  َعلَد

ل م   ا َوَما بيعي ن  َغائيبيٌنَ  ك 
 عين تفريقيي كمعييار المحيض الصدق عل  تستند وحقيقية واقعية قصصا يرو  وهو ،36

 المفسيرين فغالبيية وليذل  فيهيا، جيادل مين قلييل والحقيقة الصدق ومسؤلة 37..."الصادقة غير األخر  القصص

 التيي القيمية البحوث من ونجد وتعال ، سبحانه الحق عن صادرة حقيقة باعتباره القرآني، القصص م  تعاملوا

 يقير اليذ  قطيب، سييد للشيهيد القيرآن فيي الفنيي التصيوير كتياب في جاء ما القرآني القصص موضو  تناولت

 هيو أو فنيي عمل القرآن في القصة أن إل  يشير كما حقيقية قصص والرسل األنبياء قصص بؤن جازما إقرارا

 القرآنيية القصية عيرض فيي فنيية خصيائص ثمية وأن الدينية، والمعاني الدعوة إلببل  القرآن وسائل من وسيلة

 حييث مين أميا. الوجيداني للتيؤثير مقصيودة أداة الفنيي الجميال يجعيل القرآنيي التعبيير: "قطيب سييد الشهيد يقول

 أنه هو هللا خل  للدكتور يحسب ما إن. 38" البحث الديني الغرض في يحصرها نجده القرآنية، القصة أغراض

 النص م  التعامل في الخولي أمين أستاذه باتجاه متؤثرا الجديدة، المعاني واستلهام للتؤويل القصصي النص فتح

 المقاصيد فيي نظير دون المفسيرون تيداولها التي القرآنية للقصة واألحادية الضيقة الرإية من للخرو  القرآني،

 .ألوانها تعدد وكذا وتكرارها، للقصص سبحانه الحق إيراد من الكلية

 :والتارٌخ القرآنً القصص -4- 

 موضيوعه، وأميا العيالم، فيي كان وعما والتوقيت، التعيين وحيثية الزمان وقائ  عن فيه يبحث فن التاريخ

 علم عن الحديث النقطة هذه عرض من نهد  وال للجزئيات، المفصلة وأحوالها ومسائله والزمان اإلنسان فهو

 التعاميل ومنهجيية التاريخيية الميادة ومحتيو  التياريخ وفلسفة المعروفة ومناهجه الخاصة ومصطلحاته التاريخ

 اإلنسيانية األحيداث تلي  التياريخ مين نقصيده اليذ  والمعن  المواضي ، بهذه المتعلقة المسائل من وغيرها معها

 القصييص يحملييه الييذ  والمعنيي  النهاييية، إليي  البداييية ميين اإلنسييانية التجربيية مسيييرة عيين تعبيير التييي الماضييية

 ونَ  لََعل ه م   ال َقَصصَ  َفاق ص صي ر  َتَفك  ٌَ.39 
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ا  اإلبيداعي التياريخ يسيتلهم الكاتيب الماضيية، التياريخ أحداث عن فيه الكاتب فيعتمد التاريخي، القصص أم 

دة التاريخييية" الحقدائ  أو" األحييداث مين ويت خييذ الفنيي،  تيياريخي، قصييص أو قصية نسييج فيي لييه منطليق المجيير 

 ويتوسيل الحقيقية ينشيد فيالمإرخ القصية؛ كاتيب والفنيان والمإل  المإرخ بين التفريق ضرورة إل  هنا ونشير

 خيبلل مين الماضيي تفسيير يحياول ثيم الماضيي تصيوير إعيادة ويحياول مصيادره، علي  ويعتميد التاريخ بمنهج

 مادتيه التياريخ أحيداث مين يتخيذ التاريخيية القصية مبد  أما. التاريخية الظواهر بين السببية عبلقة عن الكش 

 الحقيقيية حسيياب عليي  منهييا وييينقص ويبييال  يزيييد وقييد ووقييائ  أحييداث ميين يناسييبه مييا توظييي  فييي حريتييه ولييه

 أو التاريخي القصص في يبلحظ جوهريا، آخر فرقا التفرقة هذه إل  ونضي  الفني، إبداعه سبيل في التاريخية

 متعليق وهيو القصية فيي الحركية محيور هيو الشيخص يكيون حييث ،)...( الحيدث علي  الشخصية غلبة الخيالي

 .الجارية األحداث

 وإنميا)...( وحيدها الحادثة أو وحدها، الشخصية به تستؤثر المواق  من موقفا القرآني القصص في تجد ال

 بطيل يصيبح اليذ  هيو مضيمون، اجتماعهميا مين فيتخليق الشخصيية، مي  الحادثة أو بالحادثة، الشخصية تلتقي

 ميا القيرآن يعيرض وإنميا)...( لذاتهم مقصودين ليسوا -كانوا أيا-القرآني القصص في فاألشخاص)...( الموق 

 40.أوالشريرة الخيرة الحياة مجال في بشرية كنماذ  شخصيات من يعرض

 فيهيا تظهير اختبيار محيا  إال ليسيت إنهيا... قصصيه فيي القيرآن يعرضيها التي األحداث في الشؤن وكذل 

 ... الرجال معادن

  التاريخية؟ األحداث تتب  همه كان القرآني القصص هل: التالي السإال ونطر 

 وعظيي باألسيا  فهيو القرآنيية، القصية سيوق من والغاية الهد  تبيان بنا يحسن السإال؛ هذا عن لئلجابة

 .إلهي ووحي سماو  ككتاب الكريم القرآن طبيعة معرفة إل  كذل  بنا ويفضي والعبرة، وللهداية

 تاريخية حوادث فيه ورد ما إن يقول البعض كان وإن تاريخ، كتاب لي  القرآن أن الدارسون يجم  يكاد 

 األحيداث لتتبي  تعيرض ليم القيرآن فيي للقصية فائيدة تقيدم ال تاريخيية وقيائ  عين أعيرض والقيرآن فيها، ش  ال

 فتحدييد واألميم، والجماعيات األفيراد بيين واألحيداث الوقيائ  بيذكر تعين وليم أهيدافها، مين ليي  فهيذا التاريخيية

 وثمية مختلفة وصي  عديدة كتابات في تكرر الكبلم هذا ونظير. القرآنية القصة فيه تخض لم واألزمنة األماكن

 بيين ميا أوثيق مين تاريخيية وثيقة فهو الزمن، بها مض  تاريخية أحداث عرض القرآني القصص أن يعتبر من
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. وأزمنة أمكنة من واألحداث باألشخاص يتصل وما وأحداث أشخاص من فيه جاء فيما وثائق من التاريخ يد 
41 

ييد  المصييادر أصييدق أنييه ريييب ال تيياريخي مصييدر الكييريم القييرآن إن  : بقولييه البيياحثين أحييد القييول هييذا ويإك 

ها  القرآن فيه جاء الذ  التاريخ عنده المقصود التاريخ أن إل  ويشير 42السند موثوق فهو اإلطبلق؛ عل  وأصح 

 يسردها وال مسلسلة يذكرها ال التاريخية لؤلمور يتعرض حينما القرآني، القصص آخر، بمعن  فحسب، الكريم

 .والعظة العبرة توجد حيث ولكن بذاته، يعني ال القرآني القصص في التاريخ ألن التاريخي؛ السرد حسب

لنييا وإذا  هداييية منييه يييراد القرآنييي القصييص أن وهييي أال مركزييية نقطيية فييي تلتقييي نجييدها األقييوال، هييذه تؤم 

 . االعتبار وباطنها اإلخبار ظاهرها الكريم القرآن قصص اعتبار ويمكن النا ،

 :المسؤلة هذه في اتجاهات ثبلثة ثمة أن نستش  ذكره، سبق ما خبلل ومن

 سيو  ليسيت أحيداث تلي  أن معتبيرا أحداثيه، دون فقيط غايتيه القرآنيي القصيص فيي يير : األول االتجاه 

 .عبرتها أجل من النفو  وتشد الخيال تشحذ رموز

 . للعبرة تحك  رموز أو أساطير مجرد ولي  آدم، منذ للبشر تاريخا القرآني القصص ير : الثاني االتجاه

 لقناعيات وتيدعيما لتياريخ، تؤكييدا نيزل قيد - عامية - القرآنيي القصص يكون ال لما يتساءل: الثالث االتجاه

 43.حينئذ وتصوراتهم النا  فهم م  أبدا يتعارض وال العصر، ذل  في شائعة واعتقادات

 كيل أن والحظنيا والحكايية، والخرافية االسيطورة قبيل من أخر  مفاهيم م  القرآنية القصة مفهوم يتداخل

 .الغاية أو المضمون أو الشكل حيث من معينة؛ بسمات اآلخر عن يتميز مفهوم

 منها، االنسانية تمر أن اإللهية الحكمة اقتضت لقد ،"مستهجنة" ليست لفظة األسطورة/األساطير أن يت ضح

 . الدينية والكتب الوحي الستقبال تمهيدا وذل  الفكر ، تطورها مراحل من كمرحلة
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ة معن  يتداخل  بينهيا، فيميا وتشيتر  والنبيؤ، والحيديث الخبير قبييل مين مصطلحات م  أيضا القرآنية القص 

ية وتفتيرق. وانقضي  ول ي  زمين فيي وأخبيارهم وسييرهم الماضيين بشيإون المخبير الكيبلم ذل  باعتبارها  القص 

 سيرد إلي  يهيد  ال القرآنيي والقيص   خياليية، والثانيية حقيقيية، واقعيية األولي  بكيون الفنية؛ القصة عن القرآنية

 .التاريخية والوقائ  األحداث بعض فيه وردت وإن والتؤريخ، التاريخ

 هييو هييل التيياريخي؛ الحييدث فييي ودراسيية، بحثييا القرآنييي القييص   تنيياولوا الييذين بييين االخييتبل  منشييؤ يكميين

وا فالذين وحقيقي؟ صحيح بالضرورة ة بين سو   القرآنيي القيص أحيداث بصدق يسلمون ال والفنية القرآنية القص 

ته، ا. واجتماعي ا نفسي ا المتلقي عل  التؤثير منه المراد وإن ما وصح  ة اعتبروا الذين أم   عين صيادرة القرآنية القص 

 الخيال، من طائ  بحماها يطو  ال التي المطلقة الحقيقة عل  تنطو  -عندهم– فهي الكريم، رسوله بل غها هللا

 . وصدق حق عليه احتوت ما كل وأن  
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