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 ثـحـب

 الشخصية الغيبية في القصص القرآني
 

 وِديـالمسـع مهِدي كريم الدكتور المَساِعد األستـاذام        ـالفح   الباحث:عقيل عبدمسمم هاشم 

 اآلداب كمية/ القادسية جامعة                            جامعة القادسية/ كمية اآلداب         

 

 البحث ممخص

 تقـو التي الوظائؼ خالؿ مف الثانوية الشخصية دور عمى البحث ركز لقد     
 جؿ   حوليا تدور التي المحورية الشخصية بعد دورىا يأتي كشخصية بيا

 الشخصية وجو يبيف أو يضيء الذي البسيط بالدور دورىا يكف ولـ األحداث،
 التي المواقؼ وتدارؾ األحداث، انجاح في دورٌ  ليا كاف بؿ وتمضي، المحورية

 كؿ عالقة تربط التي والفكرية الحركية الوظائؼ مف سمسمة عبر بيا تمر  
 في وتسير الشخصية تمتمكيا التي والمقدرة المعرفة بحسب غيرىا مع شخصية
 رابط كاف وتحركيا، الشخصيات بيف فيما الوثيؽ الرابط أفّ  يخفى وال. ضوئيا
 القرآف قصص كؿ حاؿ وىو دورىا، أداء مف شخصية كؿ مكَّفَ  الذي القوي العمـ
 أي نجاح في العمـ مف واألصيؿ القوي الحبؿ ىذا وفؽ عمى تسير التي الكريـ
 تيدؼ وما القصة تخدـ التي المواقؼ ضمف القصص شخصيات بو تقـو عمؿ
األحداث وتغيرىا بحسب أىمية الحدث مع تنوع والمقاصد الغايات بموغ مف إليو

وما تمر بو الشخصية مف مواقؼ طارئة أو متنوعة تبرز فييا وظائفيا المناسبة 
 .لمحدث
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 بســــم اهلل الرحمــن الرحيـــــم

 المقدمــــــة

 الشخصية القصصية

عالجت ية التي اإلنسانوقؼ السابقوف عمى معنى الشخصية لغًة واصطالحًا بتعدد العموـ     
، *فييا إذ لف نقوؿ جديدا ،، وليس يعنينا الوقوؼ عمى ىذه المعاني والمفاىيـمفيوـ الشخصية

، وبو ُيقاس نجاح أي عمؿ ُأريد لو أف القصةعناصر ىو أىـ ىذا العنصر  أفَ عمى الرغـ مف و 
ي والفني الذ القصصيتمثؿ أبرز مقومات البناء فالشخصية متمقيو. لدى يظير بأكمؿ صورة 

 الشخصية. دوف مف قصة أية وجودت ال المعروؼ مف. و (ٔ)يسعى وراءه كؿ كاتب ييتـ بعممو
، ومنيا الشخصية الرئيسة، والثانوية  أنواع الشخصية القصصيةبعض ؼ عند ػقوييمنا أف نػ     

 وما يقع بعدىما مف شخصيات اخرى ليا أثر في الواقع القصصي:
 الشخصية الرئيسة أو المحورية:  -1
والشخصية الرئيسة ليا تحرؾ  ،(ٕ)ىي الشخصية )التي تتمحور عمييا األحداث والسرد(     

وتنقّػؿ يميزىا مف غيرىا مف الشخصيات األخرى، وليا شروط منيا أنيا )تقود العمؿ األدبي، 
بؿ  ترط فييا أف تؤدي دورًا محوريًا مثؿ شخصية بطمة،، وال يش(ٖ)وتحركو بشكؿ لولبي تظير فيو(

 . (ٗ))قد تكوف تابعا لمبطؿ أو خصما لو(
     : الثانوية الشخصية -2

ىي شخصيات ال تقؿ عنيا الشخصيات التي تأتي بعد الشخصية الرئيسة مباشرًة،  إفَّ       
بيا ، فالتي تستند عمييا الشخصيات المحوريةالمساعدة إذ تعد الركيزة األساسية  ،أىمية ودورا ً 
 .وتبدو أكثر وضوحاً  ُتضاء المكنوناتوعمى يدىا ، تُفتح اآلفاؽ

قد تكوف نامية أو ؛ ألنيا )تختمؼ الشخصيات الثانوية بحسب وجودىا مف رواية إلى أخرى    
ي وسيمة بيد الكاتب لتجسيد . وسواء أكانت الشخصية الروائية رئيسة أو ثانوية في . مسطحة .

الروائي ىو مف يمنح لمشخصيات أسماءىا، وىو . ألف (٘)، والتعبير عف احساسو بواقعو(رؤيتو
مف ُيعيِّف جنسيا، فضاًل عف أنو مف يبعث فييا الحركات واإلشارات المناسبة لكؿ شخصية، وبما 
أنو الذي يخمقيا ويكي ػفيا بطبيعة معينة مف األحواؿ واألدوار المتغيرة تبعًا ألوجو متعددة لدى 

 الشخصيةب ما أراده خالقيا وصنعو ليا؛ فتكوف فكؿ شخصية تأخذ حجميا بحس (ٙ)الروائي.
ُأعطيت عماًل ثانويًا متممًا لعمؿ غيرىا مف خالؿ قدر  التي الشخصيات تمؾ مف واحدةً  الثانوية

 وجودىا وحركتيا في القصة، وكيفية أداء وظيفتيا.
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كثيرة عف تعطي لمقارئ أشياء ت التي تتركيا الشخصية الثانوية إف كثرة اآلثار والدالال    
نيا ذات مفاىيـ ميمة في الخطاب القصصي كما يقوؿ الدكتور  أىميتيا في العمؿ الروائي، وا 

 تشكيؿ في قصوى أىمية ذات فيي الثانوية الشخصيات عمى كثيراً  السرد يعّوؿمحمد الباردي: )
 عمى دالة الشخصية تكوف إذ إعالمية ثقافة ذات نمطّية شخصيات وىي الواقعي الخطاب
 .(ٚ)(فيو دورىا وعمى المجتمع في وضعيتيا

 القرآني القصص أجواء مع تناسب تنوعاً  القرآنية القصة في الثانوية الشخصيات تنوعت      
 أنواع وكذلؾ الجف، مف أو بشرية، أو مالئكية شخصيات مف – أنواعيا مختمفة فجاءت ووروده،
 تمؾ لمجيء المناسبة وأجوائيا القصة نوع بحسب يأتي كؿ -والحشرات كالطيور ذلؾ غير اخرى

، ولكف ما ييمنا في البحث ىو رؤية الشخصية الغيبية حصرا، وكيؼ كانت وغيرىا الشخصيات
تحركاتيا مع سير األحداث التي ستمر بيا؛ لتبرز مف خالليا وظائفيا وما يقع عمييا مف عمؿ 

تجاه األحداث، فضاًل عف معرفة ، وبذلؾ يتـ تحديد نوع الشخصية، وطريقة حركتيا أثناء تحركيا
نوعيا الخاص بكؿ شخصية عندما تكوف الشخصية مثال متحركة فاعمًة، أو أنيا ساكنٌة مكتفيٌة 
ببعض الوظائؼ واألدوار المحدودة التي قد تظير، لكنيا سرعاف ما تتالشى وتذىب مع انتياء 

 .دور الشخصية وحركتيا

 التي تختمؼ )الُمسطحة( الشخصيات تقسيميا إلىىو مف بيف أبرز ما يميز الشخصيات و      
)أنيا ال تعتبر في نفسيا انتاجاً عظيمًا . . .  كما أنيا  التي تبدوة(، عف الشخصيات )المدور 

تكوف في أحسف حاالتيا إذا كانت شخصيات كوميدية. فالشخصية المسطحة إذا كانت جادة أو 
  .(ٛ)تراجيدية فإنيا تصبح مممًة(

 الـــمدورة )النامية(الشخصية     

ىي شخصيات ال يمكف أف ُتمخص أو ُتختصر بجممة واحدة؛ ألنيا تأتي مرتبطة باألحداث       
يكوف ليا مف  إذالشخصية المسطحة، في حاؿ الالكبيرة التي كونتيا، فيي ليست سيمة كما ىو 

أما المسطحة فقد  (ٜ)االىتماـ ما يفوؽ سابقتيا، ألف ليا ما لمكائف البشري مف بعض األوجو.
  تكوف بسيطة جدا، وتمخص أحيانا بكممات. ومف بيف تمؾ الشخصيات سيتناوؿ البحث

، مف خالؿ مبحثيف يكوف المبحث األوؿ في القصص القرآني) غيبيتيف ( صيتيف ثانويتيف شخ
في  مف دور وسموؾمنيما  عف شخصية )المالئكة(، واآلخر عف شخصية )الجف( بحسب ما لكؿ

 .وتتابعيما حداث والمواقؼتداخؿ األ
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 المبحث األول

 المالئكةشخصية 

كانت  )قصة الخمؽ(، والذيف وىـ أوؿ الشخصيات الجماعية )الثانوية( ذكرًا في القصص     
 والخالفة في األرض. ، فيما يخص قضية خمؽ آدـ معيـ بداية الخطاب مف اهلل

كثيرًا، في آيات وسور متعددة توزعت بيف وردت ىذه المفظة )المالئكة( في القرآف الكريـ      
اآلية الثالثوف، وآخر ورود ليا جاء في  ،سور منو، فكانت ُأولى سوره التي جاءت بيا ىي البقرة

وىنا أوؿ  اآلية الرابعة، وقد تمثؿ مجيء جزء منيا في قصصو المتناثر ىنا وىناؾ. ،سورة القدر
ية في إقامة السند والمساعدة لمشخصية دليؿ عمى أىمية ىذا النوع مف الشخصيات الثانو 

المحورية في قصص القرآني، فيي متميزة بقوة دورىا ووظيفتيا الميمة بالنسبة لإلبطاؿ والحدث.
  

ما وصفيـ ظاىر النص ىكذا ، وىـ عباد كـ خمؽ مميزوف اصطفاىـ اهللوالمالئكة ى      
َبْؿ ِعَباٌد ُمْكَرُموفَ  ُسْبَحاَنوُ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُف َوَلًدا  :فقاؿ

ف ىذا الوصؼ قد توقؼ  .(ٓٔ) وا 
عند بنية المغة وتشكميا داخميًا ولـ يتجاوز شكؿ المفظ الى ما وراءه، أو أنيـ خمؽ لو أجنحة ليس 

وِلي َأْجِنَحٍة أُ : عند البنيوييف الشكمييف، كما قاؿإال اذا توقفنا عمى البنية المغمقة لشكؿ المفظة 
. . .  ْثَنىمَ 

وعمى الرغـ مف ىذا التصوير البارز ليـ، لكنو لـ يرد أفَّ أحدًا قد رأى  .(ٔٔ)
ا عمييا، و المالئكة بأـ عينو، ما خال األنبياء واألولياء. لذا )فمـ يذكر شيئًا عف الصورة التي صور 

نما ىـ قوى خ وىو قوؿ يدعـ رأي مف يرى مجيء )الشخصية  ،(ٕٔ)يرة، غيبية، ال ُترى ألعيننا(وا 
 .(ٖٔ)ف المالئكة والشياطيف والجاف(خفية م . أو أرواحاً  . . في القصة القرآنية مبيمة

يقؼ عند حدود األلفاظ والمعنى المعجمي  أبعد مف ىذا المعنى فيو الإلى أما مف يذىب       
ًا ويوازف بينيما، فالتمسؾ بالشكؿ ال ليا، بؿ يحاوؿ أف يصؿ الى ما ُيحيط بالشكؿ والمضموف مع

المالئكة يشكموف ) ألف ؛ستكماؿ الصورة المطموبة مف المفظإلى المراد وال يؤدي  بإيصاؿيفي 
. بؿ  . . قائمة عمى االمتثاؿ ألوامر اهلل نموذجا خاصًا مف مخموقات اهلل، كما أف طبيعة تركيبيـ

ذف ىذه التركيبة إ ،(ٗٔ)أو الموضوعية( العقؿ أو الخيرىو:  يتحركوف مف خالؿ دافع واحد
والمستوى الفكري الذي تتمتع بو ىذه الطبقة مف المخموقات أعطاىا منيجًا وتوجيًا يحدد طبيعة 
رادة في بنيتيا،  عمميا وفكرىا تجاه األشياء، ألف تحرؾ أية شخصية يتـ بحسب ما تممؾ مف قوة وا 

ىـ الذيف قصدتيـ اآلية المباركة، يقوؿ  غير أف ىؤالء المالئكة ليسوا جميع المالئكة، بؿ
الى  وىـ الرسؿ الذيف أرسميـ اهلل  ،(٘ٔ)مالئكة الذيف كانوا في األرض()ىـ ال السمرقندي:
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ما فعموا بيا مف فساد األرض إلصالحيا بعد أف أفسدىا الجآف الذيف سكنوا األرض وفعموا 
فالمالئكة كانت نظرتيـ عمى وفؽ رؤية عامة شاممة عمى طبقة معينة كانت  (ٙٔ)وانحراؼ.

موجودة في األرض، وقد أسرفت فيما مضى وعبثت كثيرًا، والعقؿ والمنطؽ الذي عميو ىذه 
الشخصيات المالئكية يحتـ عمييا طرح السؤاؿ الذي يتناسب مع تصورىـ عف الخميفة القادـ 

، البحتلفكرية التي تتمتع بيا شخصيات المالئكة مف العقؿ والتشكيؾ بو عمى وفؽ الخمفية ا
كما حاليا اآلف مع قصة الخمؽ ىذه _ غير أنيا كانت عمى مرتبة  –ولكنيا تبقى محدودَة العمـ 

ْذ قاَلِت : ، قاؿامثاًل في قصة مريـ وابني مف العمـ الرباني الذي أخذوه مف اهلل  َواِ 
ـُ ِإفَّ  ِؾ َعمى ِنساِء اْلعاَلِميفَ المََّو اْصَطفاِؾ َوَطيََّرِؾ َواْصَطفا اْلَمالِئَكُة يا َمْرَي

ُيمحظ أف  ،(ٚٔ)
الشخصية الجماعية ىنا تسمحت بمعمومات كثيرة عف الشخصية اأُلخرى، فمـ نمحظ قياميا 
بالسؤاؿ عف مريـ وما ىو شأنيا مثاًل، ولماذا ُأعطيت كؿَّ ىذه المكانة وىي مف البشر أيضًا. 

رًا ولـ أعمى وأرفع منزلة عند اهلل؟ فمماذا تساءؿ المالئكة كثي ولعؿ سائؿ يسأؿ أليس شأف آدـ
 ُيعَطػوا مف العمـ عنو كثيرًا؟.

عندما  ووجزئياتلقد كاف حوار المالئكة صورة جمالية بينت أبرز مالمح الفف القصصي     
تحاور المالئكة مع خالقيـ عف ىذا المخموؽ الجديد، أو مع غيره، فكانت اإلضاءة مرتيف، األولى 

 إضاءة خرىواأل ،ية العقمية ليذا المخموؽوالرؤ عف طبيعة الفكر المالئكي، وكيؼ تحددت النظرة 
التي دار أغمب الحوار عنيا وعف حيثيات وجودىا ، (ٛٔ)الرئيسة الشخصية عف الكاممة الصورة

ـْ ِإنِّي : والخضوع لو، قاؿ لمالئكة ألمر اهلل بتسميـ ا انتيتعمى األرض، حتى  ـْ َأُقْؿ َلُك َأَل
ـُ َما تُْبُدوَف  ـُ َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَم ـْ َتْكُتُموفَ َأْعَم َوَما ُكْنُت

(ٜٔ). 

سيد  -كما مرَّ  -برزت شخصية المالئكة مباشرة في أغمب تحركاتيا بوضوح، فكاف الحوار      
 االسؤاؿ المركزي عف الحكمة مف ىذ تخممتو سرعة في طرح ،المواقؼ واألحداث خالؿ السرد

كاف حوارًا خارجيًا مباشرًا أيضًا، تحركت فيو  الخميفة في األرض، وكذلؾ الحوار مع مريـ
الشخصية عمى حسب بنيتيا المعرفية وعمميا المسبؽ عنيا، مف دوف توقؼ أو انتظار الرد 

قبمو الحوار المتواصؿ ينماف عف حركة مستمرة  ومف ،عمييا. لكفَّ السؤاؿ المتواصؿ مع آدـ
لمشخصية المالئكية )الثانوية( التي ما سكنت منذ انطالؽ القصة والحدث األبرز الى أف ىدأت 

وما سيكوف ، راعت الجوانب الثقافية المتعددة لذلؾ الخميفةبالجواب الشافي ليا، فيي شخصية 
عميو مف األحواؿ فيما بعد، ألنيا عمى عمـ مف عمميا الكافي الكتشاؼ تحركات الشخصيات 

أدركت بعض نتائج الخميفة القادـ مف خالؿ عمميا  بؿاأُلخر وطبيعتيا التي ستكوف عمييا، 
 وفكرىا بأنو البد أف تحكمو جوانب متعددة مثؿ المواقؼ االجتماعية واالقتصادية وغيرىما مف

. لذلؾ برزت ىذه الشخصية الجماعية في مجمؿ صفاتيا متحركة جوانب الحياة المادية اأُلخرى
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مع تكوينيا وبنيتيا المتنوعة في إدارة  متطورة ال تحدىا حركة معينة وال يقيدىا اتجاه واحد تناسباً 
ٍف َيْدُخُموَنَيا َجنَّاُت َعدْ : ، كما قاؿعبر فكرىا العممي والعممي يا المنوطة بياكثيٍر مف أعمال

ـْ َواْلَماَلِئَكُة َيْدُخُموَف  يَّاِتِي ـْ َوُذرِّ ـْ َوَأْزَواِجِي ـْ ِمْف ُكؿِّ َبابٍ َوَمْف َصَمَح ِمْف آَباِئِي َعَمْيِي
فيي  ،(ٕٓ)

شخصية منتجة تتحرؾ برؤية عميقة ُتعطي كؿَّ حدث حركًة مناسبة تتفؽ مع داللة المواقؼ 
َـّ اْستََقاُموا : قة بال زيادة أو نقصاف، قاؿيا بدونتائجيا، تُػنجز أعمال ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلوا َرب َنا المَُّو ُث

ـُ اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا واََل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتـْ  ُتوَعُدوفَ  تَتََنزَُّؿ َعَمْيِي
إذف ىي  ،(ٕٔ)

، جيداً الدعـ لمشخصية الرئيسة إلى إتقاف أدوارىا وعمميا شخصيات تجاوزت وضع المساندة و 
ضاءتيا بأتِـّ  وما تقدمو خدمًة لمشخصيات اأُلخربحيث تكوف حركتيا بيانًا منيا عمى أدوارىا  وا 

 وجو عمى وفؽ معموماتيا عنيا وطبيعة تحركيا.

تنمو وتتطور فػتتغير أنيا  –النامية المتطورة  –ومما ُيػرى عمى  ىكذا نوع مف الشخصيات      
يزىا وال يتوقؼ تغيرىا وتطورىا حتى نياية األحداث بنياية القصة لتم ،بحسب عالقتيا باألحداث
وىو ما يتبيف لمقارئ مف خالؿ مجريات االحداث وتتابعيا لتبرز  (ٕٕ)بالنمو والحركة المستمرة.

. وبتكامؿ الشخصية الشخصية األكثر حضورًا في سير المواقؼ، وأتميا تفاعاًل مع األحداث
شخصيات مثؿ   –فريدة بيف جميع الشخصيات اأُلخر القصصية القرآنية، فإنيا تمتمؾ ميزة

جعمتيا أكثر نضجًا وأشمؿ استيعابَا لمحوادث ومجريات القصة التي  – الرواية المصطنعة وغيرىا
 (ٖٕ)برز مواقفيا وأدؽ جزئياتيا.تمس الحياة بالصميـ، فتعالج أ

شخصية المالئكة دفعًا كبيرًا مف عنصر المتعة والدىشة التي تُػثير في نفس المتمقي وتحمؿ      
الجذب واالنتباه والرغبة في معرفة أدؽ تحركاتيا، فعالوًة عمى أنيا شخصيات تُػضيء وجوه 
األبطاؿ، فيي أيضًا شخصيات عجائبية مشوقة خرقت قواىا وقدراتيا قوانيف الوجود والطبيعة 

التعامؿ مع األحداث، وجاءت بالفعؿ العجيب الغريب؛ ألف حدود قدرتيا فاقت  سع فيالوا بتميزىا
حدود القدرة البشرية المعتادة، وتحولت الى قوى كبرى عجيبة تسيطر عمى أفعاليا بما ُأتيت مف 

شي كما نمشي وتدخؿ قوٍة ومعمومات كافية ألداء أدوارىا بنجاح، فمرًة تأتي وكأنيا خمؽ مثمنا تم
ـْ ِمْف ُكؿِّ َبابٍ َواْلَماَلِئَكُة َيْدُخُموَف : دخؿ، قاؿكما ن َعَمْيِي

لكممة )يدخموف( وما فمو نظرنا  ،(ٕٗ) 
تدؿ عمى حركة الشخصية المتنوعة تجاه الشخصية االخرى، سنجد أنيا تدؿ عمى  فييا مف معاف

عدة مجاالت وجوانب  تخص الشخصية التي ُيػدخؿ عمييا مف كؿ باب، فكأف النص يريد القوؿ 
جعمت مف الشخصية  –مف ثقافية واجتماعية وغيرىما  –أفَّ االنساف بتعدد جوانبو وتنوعيا 

موضع إلى ضع تراعي  تمؾ الجوانب عند إدارتيا ليا، فيي تنظر الثانوية ىنا وفي غير مو 
ا كعنصر مف عناصر حياتو أو في التي تيمو وييتـ بيالترابط بيف االنساف وبيف تمؾ الجوانب 

بذلؾ يتمخص شيء مف عمؿ الشخصية تجاه لتدخؿ عميو مف كؿ جانب ىو بحاجة إليو. تو؛ آخر 
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الذي ييتـ حتى بالتفاصيؿ العامة التي تزيد التكويني المنيج البنيوي رؤية مف تعمؿ لو بحسب 
 ثـ نجد الشخصية  مف جمالية النص، وتقوي ترابطو ولحمتو مع بقية العناصر البنيوية االخرى.

ر غير عالمنا الذي وكأنيا مخموقات مثمنا لكنيا تأتي مف عالـ آخ بصفات مغايرة عما سبؽ،تبدو 
اْلَحْمُد ِلمَِّو َفاِطِر السََّماَواِت : كاؿ وصفات عجيبة، قاؿكبٍة مف عدة أشٍة متر أنحف فيو، وبيي

 فَّ المَّوَ َواأْلَْرِض َجاِعِؿ اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاُء إِ 
َعَمى ُكؿِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ىذه الشخصية بالفضاء واختراقيا الحدود والقوانيف البشرية  رتباطافب ،(ٕ٘)
أصبحت شخصيات قوية في إدارة أفعاليا، تستثمر حركاتيا والوظائؼ المنوطة بيا بأتِـّ وجو مما 
زاد مف الرغبة في متابعتيا ومالحظة تحوالتيا وتحركاتيا التي تُػزيد أكثر فأكثر مف المتعة النفسية 

فالتنوع في وظائؼ الشخصية كأنو تنوع يتناسب مع تنوع وتعدد  ـ ليا.وتجذبي فمتمقياللدى 
الجوانب الثقافية أو المادية لمشخصية اآلخرى، وىو ما زاد مف جمالية الشخصية وأدوارىا، فضال 
عف ترابط النص بصورة كمية مف الوجية العامة التي تبعث عمى إشاعة الوحدة الكمية بيف النص 

 وعناصره.
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 الثــانـي المبحث
 الػػجػِػف  شخصية  

تتفؽ بعض الشخصيات الثانوية الجماعية ببعض صفاتيا التي تحدد عمميا وطريقة حركتيا      
مثؿ الجف  أثناء تأدية أدوارىا وما تفعمو مف وظائؼ خالؿ القصص وسرد األحداث. فشخصيةٌ 

تمتمؾ قدرة خفيًة تكاد تساوييا بقدرة الشخصية المالئكية التي سبقتيا مف حيث الحركة والقوة 
تشترؾ أحيانًا نفسو تيا ونمو أحداثيا المتغيرة، وىي في الوقت احركتاليائمة التي تتمتع بيا عبر 

االشتراؾ في مثؿ ريقة حركتيـ في الواقع المحسوس، بصفات وسمات محددة تقربيا مف البشر وط
 المحسوسة األثر صفاتياكالحركة بشكؿ مجتمعات ليا  ،قضية السمع وغيرىا مف صفات الحياة

ِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًباُقْؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَف اْلِجفِّ َفَقاُلوا ِإنَّا سَ : فية، قاؿأو الخ
(ٕٙ) ،

ْنِس َيُعوُذوَف ِبِرَجاٍؿ ِمَف الْ َوَأنَُّو َكاَف ِرَجاٌؿ : وقاؿ ـْ َرَىًقاِمَف اإْلِ ِجفِّ َفَزاُدوُى
(ٕٚ). 

إف ىذه الشخصية عمى الرغـ مف خفائيا وعدـ مشاىدتيا مف قبؿ البشر االعتيادي، إال أنيا      
امتمكت حركًة واسعًة جعمت منيا شخصية متطورًة مف خالؿ تحركيا كطبقة واحدة ليا نظاميا 

ف كاف مف كجماعة،  لكنَّيا انتظمت ضمف نظاـ آخر جعميا تأخذ األوامر منو وىو أعمى منيا وا 
كمفيف بأوامر وِجػب إطاعتيا، منضبطيف وم اجنودالذي اتخذىا  البشر، وىو قائدىا سميماف

ْنِس َوا: قاؿ ـْ ُيوَزُعوفَ َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَف ُجُنوُدُه ِمَف اْلِجفِّ َواإْلِ لطَّْيِر َفُي
لذا كاف التنوع  .(ٕٛ)

نارة لشخصية البطؿ، فبرزت شخصية  واضحًا في أدوار الشخصية الثانوية التي جاءت خدمة وا 
القوة والنظاـ الذي ال يقبؿ الخطأ أو التعدي  االجف بأنيا شخصية تحركت بانضباط عاٍؿ تحكمي

مطة المطمقة مع شخصية بطمة مف خالؿ األحداث التي رافقتو، وىذا يدلؿ عمى مدى القوة والس
لدى الحاكـ واآلمر ليا، وىو الشخصية الرئيسة التي أظيرت قوتو وعظمتو شخصية جماعية مثؿ 

وكاف كرسيو  ،وانقادت لو المعمورة ،مأل األرض ،أف ممكو كاف عظيماتميز بػػػ ) إذلجف وغيره، ا
الشخصية فكاف لممواقؼ والبيئات التي مرَّت بيا ىذه  ،(ٜٕ)يحمؿ أجناده مف اإلنس والجف(

براز صفاتيا الجماعية دو  شؤوف الجند في  بنية عسكرية موحدة تُػديربوصفيا ٌر في رسـ تحركيا وا 
جميع تحركاتيا الدقيقة والمحسوبة بشكؿ ال يقبؿ غير النظاـ وااللتزاـ عنوانًا ليا، وىذا األمػر فيو 

الجنود مف عند حاؿ ال صورة فنية جميمة رسمتيا صورة الجندية ليؤالء الجند وانتظاميـ كما ىو
بني البشر وكيؼ يكوف انضباطيـ واستقامتيـ أثناء السير لمحرب ومواجية الخصـ، أو عند 

 اإلعداد لممواجية وغيرىا.



 

ٔٓ 

لقد جرى حوار ىذه الشخصية بشكؿ خارجي، وىذا ما وقع مف الحوار بيف جماعة      
عف سمعيـ لمكالـ  عف حوار حصؿ –أو تحدث النص  –الشخصية )الجف( عندما تحدثوا 

العجيب، وىذا الكالـ العجيب يبدو أنو جاء متناسقًا مع ىذه الشخصية التي ىي مف طبيعة 
تكوينيا يمفيا الخفاء وعدـ الظيور، ألنيا ىي ذاتيا شخصية عجائبية ال ُيػتاح لبني البشر جميعًا 

 صعب التكيف برؤيتيا بسيولة. يرؤيتيا، بؿ 

يات أكثر مف أف أنيا شخص يشعرالمتمقي ليكذا شخصيات عجائبية بمجرد قراءتيا  إفَّ      
وألف  ؛يا تكوف غير مدركة ونادرة الوجودألنيا شخصيات في أغمب تحركات ؛تُػوصؼ بشكؿ معيف

تكوينيا الذاتي فيو شيء مف الغرابة الممزوجة بالعجب، وأيضًا تبقى طريقة تشكيميا مخالفة 
ف انتظمت ضمف نسؽ معيف  (ٖٓ)داخميا مع الشخصيات التخييمية.ت لممألوؼ، فضاًل عف وا 

 اف مثاًل.متيا وىي جزء مف جنود سميأمتعارؼ عميو كما لحظنا ذلؾ في ىيو 

دراؾ ُكػميًا، إلعية، وتميزىا بمالمح غير قابمة لإذف عمى الرغـ مف ندرة ىذه الشخصية الجما     
المخموقات اأُلخرى، ألنيا أمتازت بالندرة وضبابية الوجود، أو تصورىا واقعًا حقيقيًا مرئيًا كباقي 

وأعماليا، ىذا ما يبعث ىا ألغاز  وكثرةِ  ،ياوضوحِ  خفِّػييا وعدـِ مع شعور المتمقيف جميعًا بداللة تَ 
بوصفيا وكذلؾ طريقة تشكميا  ؟يؼ تكوف،عمى زيادة الدىشة واالستغراب منيا ومف تحركاتيا ك

عطاىا أما  ،(ٖٔ)المألوؼ واالعتيادي عمف حولياة منفردة ليا بنيتيا الخاصة بيا والخارجة عف أىي
أقرب  شخصياتأكثر لزيادة التوىـ بيا وعدـ رؤيتيا بوضوح، ألنيا وحركة وظيفيًة وصالبة  قوةً 
أي مكاف تريد بفعؿ عامميا العجائبي الخارؽ وفوؽ إلى تحمؽ  الواسع غير المحدد، مفضاءل

وانيف الطبيعية، وىو مف األسباب التي جعميا شخصيات متباينة ومتنوعة الوظائؼ والتحوالت الق
الشيء الذي يجعميا قابمة لمتمثيؿ أو ًة بأشكاؿ عديدة وأفعاؿ كثيرٍة )الدائمة مما جعميا ُمػتصوَّر 

 .(ٕٖ)(التوىـ

ورمز في حركتيا الرغـ مف الذي قد مرَّ ذكره عف تمؾ الشخصيات مف غموض عمى إنػػو و      
جماعية أو  -شخصيات اجتماعية مثؿ ا برزت مف خالؿ النصوص المتعددة وتكونيا، إال أني

بأنيا شخصيات متحركة متطورة الحركي، ليا تحركيا الذي صاغ بنيتيا وأسس تكوينيا  – مفردة
ف موبما تحتويو مف صفات مميزة  ،فيياتبني نفسيا مع األحداث عمى حسب ظيورىا ومشاركتيا 

مو والتوجو الذي حتَّ نفسيا، األفكار طبقة موحدة ببوصفيا زاد مف تماسكيا  الذي األمرغيرىا، 
ألنيا  ؛عمييا وضعيا أو لنقؿ حاكميا الذي قادىا، فيي لـ تخرج عف األمور التي ُأنيطت بيا

 شخصيات سمعت كالمًا ُأعجبت بو ، بأنيا، وال تجاوزت حدودىا فيما بينياشخصيات مأمورة
شخصيات ، وكأف القوؿ فييا، ىي مثؿ رادت تغييره بما تمتمؾ مف قواىا الكالمية أو الفعميةفأ



 

ٔٔ 

البشر المجتمعية التي تحددىا عوامؿ معينة في طرح موضوعاتيا، أو حؿِّ إشكاالتيا بما يمميو 
 .  عمييا وضعيا الخاص أو العاـ فيما بينيا

في القصص، ولعؿ ىذا التعدد في أداء  لقد تعددت الوظائؼ التي أنجزتيا شخصية الجف     
المياـ الممقاة عمى عاتقيا كانت ىي كفيمة وكفوءة في إنجازه لما امتمكتو مف قوة بإذف اهلل توفيقًا 

يعني: أعطينا  َوُأوِتينا ِمْف ُكؿِّ َشْيءٍ قاؿ: ) ألف البطؿ ؛خصية البطؿ سميمافوتسيياًل لش
فيو أشار الى ىذا  ،(ٖٖ)سخير الجف والشياطيف والرياح(عمـ كؿ شيء. ويقاؿ: النبوة والممؾ وت

التعدد في أداء الشخصية الثانوية، ومنيا وظيفة تسخير الجف التي تحتمؿ أي عمؿ ُيػراد منيا، 
التي دلت عمى معاٍف عديدة، أبرزىا  ُيوَزُعوفَ وىو ما ُيممح أواًل مف سياؽ النص نفسو في كممة 

الذي في ظاـ، عندما يحرص األوؿ أفراد الجنود وكيؼ يكوف االنتالكؼ وااللتزاـ الذي حصؿ بيف 
إنو استعمؿ جنيًا عمييـ، يرد ) ولذلؾ ُأثِػػَر عف سميماف ،مقدمتيـ عمى الذي يكوف في األخير

إشارٌة إلى أنيـ  ُيوَزُعوفَ وأف في ) (ٖٗ)ىكذا عادة القوافؿ والعساكر(.أوليـ عمى آخرىـ. ويقاؿ: 
ـ بؿ بمعّرتي المتأّذىمع كثرتيـ وتفاوتيـ لـ يكونوا ميمميف ومبعديف، كما يكوف الجيش الكثير 

وىنا يقع العمؿ وأداءه عمى عناصر معينة مف ذلؾ الجيش القوي  .(ٖ٘)كانوا مسوسيف ومقموعيف(
ذا وِجػب عمى لِضَخـِ تعداده وصعوبة حصره بمكاف محدد، ل ،والكبير، المترامي األطراؼ

شخصيات منو القياـ بذلؾ الواجب، ويبدو أف الميمة كانت مف نصيب الجف الذي كاف في 
 :بدا مف ظاىر سياؽ النص عندما قاؿمقدمة الجند فُأوكمت لو قضايا التنظيـ، وىو ما 

 ُُيوَزُعوفَ  . ُه ِمَف اْلِجفِّ .َوُحِشَر ِلُسَمْيماَف ُجُنود .ـ جاء باإلنس وبعده ، فقدـ الجف عمى غيره، ث
: قولو) وانيف وااللتزاـ بيا، فأتى بػػػالطير مرتبًا، ثـ بيَّػف كيؼ ُيػمـز األوؿ عمى اآلِخػِر اتباع الق

 َُيوَزُعوفوبناًء عمى ىذا التكميؼ الكبير وغيره، ُيػمحظ تعدد (ٖٙ)(، أي: حبس أوليـ عمى آخرىـ .
وبنيتيا لحركتيا ىا المناسب يا جوَّ نفسالتي َخػمقت لاألعماؿ والوظائؼ التي أدتيا ىذه الشخصية 

دوف تمكٍؤ في ضوء مف فكونت شخصية قوية خارقًة تفعؿ كؿَّ ما تُػؤمر بو  ،التي أحاطت بيا
طبقة مف الجند مثؿ فيي تبدو أواًل  ،قدرتيا المتاحة ليا، وبالنظر إلى طريقة عممية أداء أدوارىا

 طبقةىي ، وكذلؾ -أبرزه في زمف سميماف -اقع موجودة عمى أرض الواقع فيي مف الو 
اجتماعية تختمط مع البشر وتسمع قوليـ فتفيمو وتحممو ثـ تنقمو لغيرىا. لكنيا بطريقتيا ذات 
األعماؿ العظيمة والخارقة تتجاوز كؿَّ القدرات الموجودة عند اإلنس والطير، فتتحوؿ إلى 

ة تكوينيا، وىذا ما جعميا تدخؿ ىيأتى حجميا و دوار أحيانًا تفوؽ حشخصية خارقة عجيبة تقوـ بأ
يات ضمف الشخصيات المتعددة األدوار والدالالت، ذات السمات المنفردة، فتتداخؿ مع شخص

ىا أف تكوف مختمفًة ومتشابيًة في آف واحد مع كثير مف أُأخرى ببعض صفاتيا، ما ىيَّػ
تتداخؿ الشخصيات، وتعدد مالمحيا إلى ) ى، وىي قد تتماىى فيما يسمى بػػالشخصيات اأُلخر 
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مختمؼ النظريات حوؿ الحد الذي يصعب معو االطمئناف إلى التميزات التي تقدميا لنا 
 .(ٖٚ)الشخصية(

لـ تتحدد طبيعة األدوار التي قامت بيا الشخصية الجماعية عمى نوع واحد مف األعماؿ، بؿ      
نجازه تُػبديُو الشخصية في  تنوعت وتعددت عمى حسب طبيعة كؿِّ عمؿ قامت بو، وىذا العمؿ وا 

ضوء المواقؼ أو الموقؼ اآلني الذي يناسب طبيعة حصوؿ الموقؼ، لكف بحرفيَّػٍة ونباىة عاليٍة 
بنسؽ وأثٍر يتناسب مع بنية تكوينيا العجيبة والقوية في و  ،يكوف تحركيا فيو بذكاء وسرعة بديية

و تردد في المواقؼ. وىذا ما ظير منيا حيف معالجة األحداث وتمكنيا منيا مف دوف ضعؼ أ
عمف يأتيو بعرش بمقيس وىو جالس في قصره، فأوؿ مف انبرى لألمر  سأؿ البطؿ سميماف

، قاؿوقا قاَؿ ِعْفِريٌت ِمَف اْلِجفِّ َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف َتُقوـَ ِمْف : ـ لو ىو عفريت مف الِجػػفِّ
نِّي  َقِويٌّ َأِميفٌ َعَمْيِو لَ َمقاِمَؾ َواِ 

ىنا حصؿ أف قاـ العفريت وتقدـ لسميماف وقاؿ قولتو، فأفصح  .(ٖٛ)
قوي وأميف، أباف ما  ثنتيفاا بمفظتيف عف وضعو وبعض صفاتو، تمؾ الصفات التي أشار إليي

لذلؾ فيو عفريت مارد تميز بقوتو  ىو وأبناء فصيمتو اآلخروف. ،يرىمايتمتع بو مف قوة وحذؽ وغ
وقدرتو البالغ فييا حدًا يوصمو سرعًة وتحركًا كما سرعة الشياطيف في تحركيا وأعماليا الخبيثة 

الحركة، فيو عفريت غميظ في دىاًء وفطنًة وسرعة  ،التي ُيػوصؼ بيا بعض أبناء البشر أحياناً 
 (ٜٖ)ف نقٍص فيو وىو قادٌر عمى ذلؾ.دو  شديد، لكنو أميٌف مِطيٌع ال يخوف يأتي بو كما ىو مف

فإذا كانت كؿ  ىذه الصفات متحققًة في ىذه الشخصية، فيي شخصية رسمت بنيتيا التكوينية 
القادرة عمى التحوؿ والتغير في أي حاؿ يواجييا وتتعامؿ معو عمى حسب موقؼ األحداث، 

لتحرؾ. تمؾ الحالة والتحوؿ في ويكوف باإلمكاف تحوليا مف حقيقة الواقع إلى عجائبية الصفات وا
األدوار مف أبرز صفات ىذه الشخصيات العجائبية التي تقوـ ببعض تغيراتيا مع تطور األحداث 
وجريانيا بسرعة، لتكوف ضمف نمط مف الشخصيات القابمة لمتحوؿ في أدوارىا، وىذا ما يجعؿ 

مؤىمة ألف تتحوؿ وبقوة ما جعميا  ،(ٓٗ)قية الكينونة عجائبية األدوارمف بعض الشخصيات حقي
طبقٍة مستقمٍة فيي لـ تراِع وضعيا بوصفيا  (ٔٗ)ونة غيبية (.مف كينونتيا )الحقيقة المألوفة إلى كين

تختمؼ عف غيرىا بمؤىالتيا، بؿ كانت صاحبَة نظرٍة مجتمعيٍة تحرص عمى إظيار قوتيا وقدرتيا 
يحتـ وجودىا كطبقٍة ليا أثرىا في الفائقة عمى اآلخريف، لتكوف جزءًا مف الواقع المعيش الذي 

 صنع األحداث.

ال تقوى الشخصية بناًء عمى تقسيميا ونوعيا في القص، بؿ ىي تتقوى بأدوارىا وطريقة      
تعامميا مع األحداث المحيطة بيا لتنفذ بنجاح عند تأدية مياميا، فالشخصية الثانوية تكتسب 

الذي يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع  وقدرتو، فيو وريوجودىا وقوتيا أيضًا مف قوة شخصية البطؿ المح
األحداث بميارة، ألف الشخصية كمما كانت قريبة مف الحدث الذي ييتـ بو البطؿ كثيرًا؛ كانت 
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قؼ، وذلؾ ألف الشخصيات األكثر اوظائفيا باألدوار شبو مركزية ومحورية داخؿ القص والمو 
شخصيات أساسية، وىي اآلني ما ىي إال )الحدث المركزي تفاعاًل وقربًا مف الشخصية المركزية و 

ة دورىا لشخصية في الحكي، ولكنيا تختفي في لحظة مف المحظات، مخمي تضطمع بدور مركزي
وىذا األمر حصؿ لشخصيتنا ىذه عندما أراد البطؿ جمب عرش بمقيس فتقدـ  .(ٕٗ)أساسية أخرى(

شخصية ُأخرى بدت ىي أقدر العفريت بعرض خدماتو وجمبو، لكنو سرعاف ما ترؾ الدور والفعؿ ل
ة وبرزت شخصية أساسي –شخصية الجف  –منو وأكثر سرعًة. ىنا اختفت شخصية أساسية 

ـٌ ِمَف اْلِكتَاِب َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف َيْرتَ : ُأخرى ىي َمػػْف عنده عمـ، قاؿ دَّ ِإَلْيَؾ َقاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْم
وىي شخصية واقعية مف البشر المألوؼ، لكنيا جاءت بأكثر مما جاءت بو  .(ٖٗ).  . َطْرُفَؾ .

شخصيات عجائبية خرقت كؿَّ المألوؼ وقوانيف الطبيعة، وىو أمر ُيػثبت التنبأ بواقعية 
الشخصيات، وعجائبية أدوارىا المنوطة بيا عندما تتحوؿ إلى الغيبية وما وراء الغيب، فضاًل عف 

قرب المسافة بيف  اصيات وأدوارىا فيو لمحة فنية وجمالية يتبيف فييأف ىذا التقارب بيف الشخ
قامة النظاـ بأكمؿ وجو ُيػراد، وىما األجدر بذلؾ مف تراتب الجف واإلنس مف حيث  األدوار وا 

الطير، فوقع الجمع بينيما، وُذِكػر الطير متأخرًا بحسب وروده داخؿ نص القصة وعند حشر 
كاف رجاؿ مف اإلنس يعوذف برجاؿ مف  حيث ،في قصة ُأخرىب قد وقع التقار الجند، وكذلؾ 

 تشابو بيف القصص. مف الػنسؽ فئتيف، وىو  التقارب بيفىذا  أيضاً الجف، إذ فييا ُيػممح 

إف أجمؿ ما رسـ صفات الشخصية ىو عنصر الحوار الذي كاف حريصًا عمى إبراز سمات      
كاف حوارًا خارجيًا بصورة مباشرٍة، وىي طريقة  ،مف حوارىـ فيما بينيـ ءاً دْ جماعة الجف، فبِ 

عالمية واضحة تولت الشخصية نفسيا بعرض أفكارىا مف دوف واسطة ألنيا  وكما  –إخبارية وا 
شخصية جماعية تحركت منذ انطالقتيا األولى بقوة، وىي عارفة معرفًة جيدًة  –قيؿ سابقًا 

أفعاليا أبمغ مف كمية ورودىا في النص، ألف  بطبيعة أعماليا واألدوار المنوطة بيا، فكانت داللة
األدوار بدالالتيا ىي مف تحدد معمومات الشخصية وطبيعتيا، وىذا ما حصؿ فعاًل مف خالؿ 
أفعاؿ الشخصية وحركتيا عندما كانت تعبر عف نفسيا صراحًة ومف دوف وسيط. وىذا األمر ىو 

ومات ونوعيتيا، التي يتـ الحصوؿ الذي تحدث عنو ىاموف عندما أشار إلى بالغة المعم نفسو
 (ٗٗ)اطيا حيف القص.عمييا ضمنًا مف خالؿ أفعاؿ الشخصيات وحركتيا ونش

مناسبا مع األدوار التي ُأنيطت بيما، ولـ تخرج أيٌّ منيما عف لقد كاف تحرؾ الشخصيتيف       
فمؾ األحداث التي جرت بيف الشخصيات المتنوعة داخؿ القص. وىذا األمر يؤدي إلى معرفة 
كؿ شخصية ما عمييا مف وظائؼ وأدوار تقوـ بيا عمى حسب العمـ الذي تنظر مف خاللو 

 الشخصية في أداء األدوار المقصودة.
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 ةــمـاتـخــال
 

، توصؿ الباحث إلى بعض بعد البحث والمتابعة لمشخصية الغيبية في القصص القرآني     
 النقاط التي تخص تمؾ الشخصية، والتي يقع أىميا كاآلتػػي:

 
تتميز الشخصية القرآنية، السيما ) الشخصية الغيبية ( باالنفتاح والتحرؾ الواسع عمى  -ٔ

خالؿ حركتيا ونشاطيا المتطور الذي تشيده وتتفاعؿ جوانب عديدة تقع عمييا إدارتيا 
معو عبر سمسمة مف األحداث والمواقؼ المتتابعة والمتسمسمة أحيانيا ضمف القصة 

 الواحدة.
إفَّ الشخصية القرآنية شخصية حقيقية تعمؿ عبر وظائفيا عمى إيجاد الحموؿ المناسبة  -ٕ

غمب أحواليا ومواضعيا التي في مختمؼ المواقؼ واألحداث، فيي ال تكوف ساكنة في أ
 تتحرؾ مف خالليا.

التقؼ الشخصية القرآنية عند حد معيف مف الحركات والوظائؼ التي تبدو في الظاىر  -ٖ
أنيا ممتزمة بيا، بؿ ىي تتحرؾ وتستمر بالنشاط أينما وجدت مجاال مف العمؿ الذي 

األحداث قؼ و يوصميا إلى ىدفيا الذي وجدت ألجمو، فضال عف مرونتيا في تقبؿ الموا
الطارئة التي تسعى جاىدة عمى معالجتيا وبيانيا؛ لموصوؿ إلى النتائج المرجوة التي 

 تقؼ وراء القصة وأىدافيا، مف نفع وىداية وصالح اآلخريف، وغير ذلؾ.
لقد كاف اليدؼ الرئيس مف تحرؾ ىاتيف الشخصيتيف الغيبيتيف، ىو إبراز الكيفية التي  -ٗ

الذي يقع عمى عاتؽ نجاح العمؿ األساسي إبينيا، وكيفية  تتعامؿ بيا الشخصيات فيما
إيصاؿ المعمومة الدقيقة لمطرؼ  الشخصية المسؤولة عف تمؾ الوظيفة المناطة بيا ألجؿ

ف  –اآلخر، في سبيؿ معرفة الطرؽ العممية والعممية التي يتوجب عمى الجميع معرفتيا  وا 
الوظيفة ىي النقطة األىـ في نجاح لكفَّ  –كاف ىناؾ طرفاف، أحدىما أعمـ مف اآلخر 

 أي عمؿ ُيػراد لو بموغ المقاصد واألىداؼ الصحيحة. 
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Research Summary 
 
      The research focused on the role of the secondary character 
through the functions that it performs as a personality whose role comes 
after the central character around which most of the events revolve, and 
its role was not in the simple role that illuminates or clarifies the face of 
the central character and proceeds, but rather had a role in the success 
of the events, and the attitudes that It passes through a series of kinetic 
and intellectual functions that link each person’s relationship with others 
according to the knowledge and ability that the character possesses and 
goes in its light. It is no secret that the close bond between the 
characters and their movement, was the strong bond of knowledge that 
enabled each character to perform its role. It is the case of all the 
stories of the Holy Qur’an that follow according to this strong and 
original rope of knowledge in the success of any work carried out by the 
personalities of the stories within the situations that serve the story and 
what it aims to achieve from the goals and purposes. 
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 .ىػػٕٕٗٔ بيروت، – العممية الكتب دار

 الفكر دار ،ٗط قزؽ، الفي حسيف شريفة، أبو عبدالقادر األدبي، النص تحميؿ إلى مدخؿ– 
 .ـٕٛٓٓ األردف،

 ـٜ٘ٛٔ المبناني، الكتاب دار ،ٔ ط ، عموش سعيد المعاصرة، األدبية المصطمحات معجـ. 
 ـٜٜٜٔ، بيروت – العممية الكتب دار ، ٕط ، التونجي محمد ، األدب في المفصؿ المعجـ. 
 األصفياني بالراغب المعروؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبو القرآف، غريب في المفردات 

 دمشؽ - الشامية الدار القمـ، دار ،ٔط الداودي، عدناف صفواف: تحقيؽ ،(ىػٕٓ٘: المتوفى)
 .ىػػٕٔٗٔ بيروت،

 الواحدي، عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبو المجيد، القرآف تفسير في الوسيط 
 الموجود، عبد أحمد عادؿ الشيخ: وتعميؽ تحقيؽ ،(ىػٛٙٗ: المتوفى) الشافعي النيسابوري،

 الجمؿ، الغني عبد أحمد الدكتور صيرة، محمد أحمد الدكتور معوض، محمد عمي الشيخ
 ،ٔط الفرماوي، الحي عبد الدكتور األستاذ: وقرظو قدمو عويس، الرحمف عبد الدكتور
 .ـٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ لبناف،-بيروت العممية، الكتب دار: الناشر
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 هوامش البحث
                                                           

*
ٌنظر: الشخصٌة فً رواٌة الالز للطاهر وطار"دراسة فنٌة"، رسالة ماستر، إعداد الطالب:لزهر ساكر، إشراف  

أم البواقً/كلٌة اآلداب واللغات والعلوم االنسانٌة -جامعة العربً بن مهٌدي-االستاذ:د.بادٌس فوغالً، الجمهورٌة الجزائرٌة

، الشخصٌة البطلة فً أدب البطولة الجزائري بٌن الحضور 47م، ص 3144-هـ4545قسم اللغة واألدب العربً، -واالجتماعٌة

والغٌاب"فن المغازي وقصص األولٌاء" أنموذجاً، رسالة ماستر، إعداد الطالبة:صلٌحة عوٌنات، إشراف األستاذ:عبدالكرٌم 

 -هـ 4547ة واألدب العربً، قسم اللغ-جامعة الشهٌد حمه لخضر الوادي/كلٌة اآلداب واللغات-شبرو، الجمهورٌة الجزائرٌة

، بنٌة الشخصٌة فً رواٌة"أحالم مدٌنة"لـ:فرٌدة إبراهٌم، رسالة ماستر، إعداد الطالبة: صونٌا سوٌسً، 8 -7م، ص 3146

قسم -جامعة محمد خٌضربسكرة/كلٌة اآلداب واللغات-إشراف األستاذ الدكتور: امحمد بن لخضر فورار، الجمهورٌة الجزائرٌة

 .46-44م، ص 3147 -هـ 4541العربٌة،  اآلداب واللغة

 .413ص ،م3143 ،4ط دمشق، ــللطباعة والنشر تموز دار جنداري،إبراهٌم د.  العربً، الروائً النص فً: ٌنظر (4)

 .437 ص ،م4886 اللبنانً، الكتاب دار ،4 ط ، علوش سعٌد المعاصرة، ٌةاألدب المصطلحات معجم (3)

 .3/651  م،4888، بٌروت – العلمٌة الكتب دار ، 3ط ، التونجً محمد ، األدب فً المفصل المعجم (4)

 .651ص ن،. م (5)

ة،رسم الشخصٌة فً رواٌات حنا مٌن (٘)
 

 .37ص  م،4888،دار الفارس ــ عمان ،4ط سماحة، كامل فلاير

 القاهرة، – الكرنك دار ط،. د محمود، حسن: مراجعة جاد، عٌاد كمال: ترجمة فورستر،. م. أ القصة، أركان: ٌنظر (7)

 .61-67ص م،4871

– 41، صم3111دمشق ،  –، منشورات اتحاد الكتاب العرب ة العربٌة الحدٌثة، محمد البارديانشائٌة الخطاب فً الرواٌ( ٚ)

44. 

 .88أركان القصة، ص ( ٛ)

 .87–86، ص م.نٌنظر: ( ٜ)
 .37سورة األنبٌاء: (41)

 .4: فاطر سورة (44)

-المعرفة دار ،3 ط الخطٌب، الكرٌم عبد وٌوسف، آدم، لقصتً تطبٌقٌة دراسة ومفهومه منطوقه فً القرآنً القصص (43)

 .464ص ،م 4816 بٌروت،

ومختارات، دراسات القصٌرة القصة (44)
 

 .38ص م4888 القاهرة، – المعارف دار ،8 ط مكً، أحمد الطاهر

-ق. هـ4538 اٌران، –السالم علٌهما السبطٌن مؤسسة ،3ط البستانً، محمود. د وجمالٌاً، داللٌاً  الكرٌم القران قصص (45)

 .4/33 ،ش. هـ4487

 -العلمٌة الكتب دار ،4ط ،(هـ414: المتوفى) السمرقندي إبراهٌم بن أحمد بن محمد بن نصر اللٌث أبو العلوم، بحر (46)

 .4/51 م،4886 -هـ4547 بٌروت،

 .4/51 ن،.م: ٌنظر (47)

 .54 عمران، آل سورة (41)

ً  الكرٌم القرآن قصص: ٌنظر (48)  .34-4/33، وجمالٌاً  داللٌا

 .44 البقرة، سورة (48)

 .34 الرعد، سورة (31)

 .41 فصلت، سورة (34)
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 ص ،م3118 األردن، –الفكر دار ،5ط قزق، الفً حسٌن شرٌفة، أبو عبدالقادر األدبً، النص تحلٌل إلى مدخل: ٌنظر (33)

446. 

 - العراقٌة اإلعالم وزارة منشورات الرشٌد، دار ،4ط علً، حسٌن محمد. د القرآنً، المثل فً الفنٌة الصورة: ٌنظر (34)

 .418 ص ،م4884 ،(388) دراسات سلسلة

 .34 الرعد، سورة (35)

 .4 فاطر، سورة (36)

 .4 الجن، سورة (37)

 .7 الجن، سورة (31)

 .41 النمل، سورة (38)

 األندلسً عطٌة بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر (38)

 .5/364 هــ،4533 بٌروت، – العلمٌة الكتب دار ،4ط محمد، الشافً عبد السالم عبد: تح ،(هـ653: ت) المحاربً

 البٌضاء، الدار -العربً الثقافً المركز ،4ط ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكائٌة البنٌات الراوي قال: ٌنظر (41)

 .88ص ،4881

 اللغة قسم: ماجستٌر رسالة علً، محمد كوثر حمٌد، لحسن هللا مدٌنة رواٌة فً الرئٌسة غٌر والشخصٌات ،88ص ن، .م (44)

 .61ص م،3144 - هــ4544 عبدالباقً، أحمد عمار .د: إشراف اآلداب، كلٌة/ الموصل جامعة – العربٌة

 .84 ص الراوي، قال (43)

 .3/617 العلوم، بحر (44)

 .3/617 ن،.م (45)

: قٌقتح ،(هـ613: المتوفى) األصفهانً بالراغب المعروف محمد بن الحسٌن القاسم أبو القرآن، غرٌب فً المفردات (46)

 .878 ص هــ،4543 بٌروت، دمشق - الشامٌة الدار القلم، دار ،4ط الداودي، عدنان صفوان

 .878ص ،م.ن (47)

 .84ص الراوي، قال (41)

 .48 النمل،  سورة (48)

 الواحدي، علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو المجٌد، القرآن تفسٌر فً والوسٌط ،3/683 العلوم، بحر: ٌنظر (48)

 الدكتور معوض، محمد علً الشٌخ الموجود، عبد أحمد عادل الشٌخ: وتعلٌق تحقٌق ،(هـ578: المتوفى) الشافعً النٌسابوري،

 الحً عبد الدكتور األستاذ: وقرظه قدمه عوٌس، الرحمن عبد الدكتور الجمل، الغنً عبد أحمد الدكتور صٌرة، محمد أحمد

 غوامض حقائق عن الكشاف والكشاف ،4/418 م،4885-هـ4546 لبنان،-بٌروت العلمٌة، الكتب دار :الناشر ،4ط الفرماوي،

-العربً الكتاب دار: الناشر ،4ط ،(هـ648:المتوفى) هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزٌل،

 .614 ص والمفردات، ،4/471 هـ،4511 بٌروت،

 اتحاد منشورات من ستار، ناهضة .د دراسة، والتقنٌات والوظائف، المكونات، الصوفً القصص فً السرد بنٌة: ٌنظر (51)

 .61ص حمٌد، لحسن هللا مدٌنة رواٌة فً الرئٌسة غٌر والشخصٌات ،481ص ،3114دمشق،-العرب الكتاب

 .481 ص الصوفً، القصص فً السرد بنٌة (54)

 .84 ص الراوي، قال (53)

 .5 النمل، سورة (54)

 الحوار دار ،4 ط كلٌطو، عبدالفتاح: تقرٌظ بكراد، سعٌد: تر  هامون، فٌلٌب الروائٌة، الشخصٌات سمٌولوجٌة: ٌنظر (55)

 .58ص ،م3144 والتوزٌع، للنشر


