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جامعة املٌصل /كلَة الرتبَة االساسَة /قسه الرتبَة االسالمَة
تاريخ تدميؼ البحث  ٕٕٓٓ/٘/ٖ :؛ تاريخ قبؾل الشذخ ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٖ :

ملخص البحث :

يؤدؼ السكاف في القرة القخآنية دو اًر كبي اًخ ،إذ البج مغ وعاء يحتزغ أحجاثيا وترػيخ
شخرياتيا لحا يتجاخل السكاف مع العشاصخ االخخػ متأث اخ فييا ومؤث اخ عمييا لحا فيتسيد السكاف في

القرة القخآنية تسي اًد واضحاً ألنو يعخض األحجاث ويقجـ تفاصيل الحياة الجنيا واآلخخة ،وقج حفل
بأنساط مختمفة لحا جاء ىحا البحث ليجرس السكاف في قرز سػرة الكيف (قرة أصحاب الكيف/

قرة صاحب الجشتيغ /قرة مػسى ( )مع العبج الرالح /قرة ذؼ القخنيغ) بػصفيا أنسػذجاً

لمتصبيق بتحميل األنساط السكانية وبياف أبعادىا الفشية واستشباط الجالالت التي نتجت عشيا.

قاـ البحث عمى مجخل ومبحثيغ تزسغ السجخل تحجيج مفيػـ السكاف في القرة القخآنية ،وجاء

السبحث األوؿ لتحميل (السكاف الصبيعي) مغ حيث (السكاف األرضي) :الكيف والشيخ والبحخ ومجسع
البحخيغ والرجؼ والدجاف (الجبالف) و(السكاف الدساوؼ) :الدساء والذسذ ومصمع الذسذ ومغخبيا،
وخز السبحث الثاني لتحميل (السكاف الرشاعي) مغ حيث (السكاف العاـ) :السجيشة والقخية والدج،

و(السكاف الخاص) :الجشتاف والدفيشة والججار.
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Location in the Quranic Narratives
The Narratives of AL-Kahf (The caves Chapter as a cave in point(
Asst. Prof. Dr. Yousif S. AL-Tahhan
University of Mosul / College of Basic Education/ Dept. of Islamic Education

Abstract:
Location in the Quranic Narratives plays a great role. The must be a
container embracing its events and depicting its characters As such location
affects the other elements and is affected by them. Location is clearly
distinguished in the Qurnanic narratives, since it demonstrates - the events
and introduces the details of the present life and the Hereafter. indeed is
loaded with various patterns. the present sutdy investigates location in the
Quranic narratives- the narrative of people of Al-Kahf, the narrative of the
one owning two gardens. The narrative the prophet Moses with the pious
man, the narrative of the two-horend man as a model for analyzing the
locational patterns and showing its artistic dimensions and deducing its
semantic implication. The study consists of an introduction and two sections.
The introduction defines location in the Quranic narratives. The first
section is an analysis of the (natural location) in terms of the (ground
location) the cave, the river, the sea and the confluence of the two seas, in
addition to the saddaf, and the (artificial location): the heaven, the sun, the
rising of the sun and the Sunset. the Section is devoted to the (industrial
location) in terms of the village, the dam, and the (Private location): the two
gandens, the ship and the wall.
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مدخل اىل مفوٌو املكان يف القصة القرآىَة

تذيخ السعاجع العخبية الى اف كمسة (مكاف) تعشي السػضع ،والجسع أمكشة ،وأماكغ جسع

الجسع( .)1أما السكاف في االصصالح فيػ ((مداحة ذات أبعاد ىشجسية او شبػغخافية تحكسيا

السقاييذ والحجػـ ،ويتكػف مغ مػاد ،وال تحجد السادة بخرائريا الفيديكية فحدب بل ىػ نطاـ مغ

العالقات السجخدة ،فيدتخخج مغ األشياء السمسػسة بقجر ما يدتسج مغ التجخيج الحىشي)) (.)2

ويعج السكاف عشر اًخ جػىخياً في الشز القرري ،إذ يسثل محػ اًر أساسياً مغ السحاور التي
()3

تجور حػليا نطخية األدب ،ويؤدؼ دو اًر ميساً في تكػيغ ىػية الكياف الجساعي
تذيج عمييا جدئيات العسل كمو

()4

فيػ األرضية التي

وليج ((القاعجة السادية األولى التي يشيس عمييا الشز ،ويدتػعب

حجثاً وشخرية وزمشاً ،والذاشة السذيجية العاكدة والسجدجة لحخكتو وفاعميتو)) ( .)5إذ يعشي تفخيغ
()6

الحجث مغ سياقو السكاني فقجاناً لجاللتو

وحيث ال تػجج أحجاث ال تػجج امكشة(.)7

وال تأتي أىسية السكاف بػصفو الخمفية لألحجاث فحدب ،وانسا بػصفو عشر اًخ حكائياً قائساً
بحاتو فزالً عغ الشاصخ الفشية األخخػ السكػنة لمدخد( ،)8لحا فيػ عشرخ فاعل في الذخرية يأخح
مشيا ويعصييا ،ويختبط بحخكتيا بسا يجفع بأفعاليا الى االماـ دائساً(.)9

لقج وردت في القخآف الكخيع اشارات كثيخة الى السكاف تحسل دالالت متشػعة مختمفة تشدجع

ومقاصج التعبيخ القخآني وعمى وجو التحجيج وردت المفطة في اآلؼ الحكيع عمى وفق اآلتي( :مكاف،

مكاناً ،مكانتكع ،مكانو ،مكانكع ،مكانتيع) ( ،)10إذ يحفل بأنساط مكانية مختمفة ،وقج بمغ عجد ىحه

األنساط ( )331نسصاً مكانياً ،وبمغ عجد اآليات القخآنية السكانية ( )2541آية أؼ بسقجار ()%41

مغ مجسػع آيات القخآف الكخيع التي تبمغ ( )6237آية ،تتزسغ عجداً مغ أسساء أمكشة سػر القخآف

وىي  14سػرة ىي(( :األعخاؼ ،الحجخ ،الكيف ،األحقاؼ ،الحجخات ،الصػر ،الشجع ،القسخ ،البخوج،

الصارؽ ،األعمى ،البمج ،الذسذ ،الكػثخ)) (.)11

وعاء لالحجاث فيػ مدخحيا الحؼ تقع عميو بل اف القرة
ويعج السكاف في القرز القخآني
ً
تحاوؿ اف تذعخنا بالسكاف فيػ قػة عاممة في تذكيل األحجاث( ،)12وفي القخآف الكخيع قج يحكخ السكاف

أو ال يحكخ ولك غ يذعخنا القرز القخآني بالسكاف النو ليذ مغ السعقػؿ اف نترػر األحجاث
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والذخريات في فخاغ ،فالسكاف ىػ محل تحخؾ الذخريات والػعاء الحامل لألحجاث لتحقق

العشاصخ الفشية لمقرة(.)13

املبحث األًل :املكان الطبَعُ

الصبيعة تبعاً لسا عبخ عشيا الفالسفة ىي(( :مجسػعة األشياء السخئية السجلػؿ عمييا بكمسة العالع))
( )14أما الصبيعة في السرصمح األدبي فيي(( :جدء مغ الكػف غيخ العاقل خاضع لشػاميذ محجدة

في مقابل االنداف)) ( )15وتغجو الصبيعة عامالً ميساً في الكذف عغ عػاشف الذخريات أو
أحاسيديا الجاخمية تجاه مػقف مغ السػاقف ،فيكػف السشطخ الصبيعي حمقة في سمدمة تصػر
الذخرية أو باعثاً مغ البػاعث التي تذكل نفديتيا( .)16أما السكاف الصبيعي فيػ السكاف الحؼ لع

تتجخل يج االنداف في اقامتو وتذكيمو فيػ قج وجج ىكحا مشح األزؿ برػرتو الخاصة وخاصياتو

وخػاصو السعبخة

()17

ويعج السكاف الصبيعي مغ اىع أجداء البيئة التي ييتع القاص بترػيخىا وبسا يسخ

عمييا مغ اجػاء شبيعية ،فزالً عغ حخكة الذخرية واندجاميا مع السكاف لحا يكػف ىحا السكاف
()18

جدءاً مغ بشاء الذخرية
والذسذ وغيخىا(.)19

ويذسل السكاف الصبيعي الصبيعة وما تذكمو مغ رمػزىا البحخ واالشجار

أ -السكان األرضي

تسثل األرض ((الجخـ السقابل لمدساء وجسعو أرضػف ،وال تجئ مجسػعة في القخآف ،وبعبخ بيا عغ

أسفل الذيء))

()20

()21

وىي كػكب سيار ضسغ السجسػعة الذسدية يحكسو نطاـ ثابت

وتسيد األرض

بعشرخ الحياة الحؼ تخمػ مشو باقي الكػاكب ،اذ يبعث قيسة جسالية لألرض بسا دب عمييا مغ فاعمية

االنداف وحخكة الحيػانات في خجمتو ومثميا الشباتات لحا تعج السػشغ الصبيعي لالنداف)) (.)22
ٔ .الكيف

الكيف مغ األمكشة الصبيعية األرضية السختفعة وىػ ((الغار في الجبل وجسعو كيػؼ ،إال انو أوسع
مغ الغار))

()23

فيػ ((كالبيت السشقػر في الجبل))

()24

وأصحاب الكيف والخقيع – ((الخقيع :اسع

القخية التي خخج مشيا اصحاب الكيف ،وثيل انو لػح مغ حجارة او رصاص رقست عميو اسساؤىع
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()26

جعل عمى باب الكيف ،وقيل ىػ الجواة)) ( ،)25إذ يعشي الخميع المػح بالخومية

فيػ لحا يكػف

الحجخ الحؼ رقع عميو فيػ رمد لسأوػ أصحاب الكيف ليكػنػا عبخة ودليال ناشقاً عمى االيساف
()27

بالبعث والشذػر

الحيغ ورد ذكخىع في القخآف الكخيع ىع اولئظ الفتية الحيغ آمشػا باهلل ( )وىخبػا

مغ ضمع ممكيع الى الكيف واتخحوه مأوػ ليع ،ليشجػا بجيشيع وأنفديع ،لقج وصفيع البياف االليي
َن أَصحاب اْل َكي ِ
ِ
الخِقيؼِ
ف َو َّ
ْ
بأصحاب الكيف والخقيع لسكػثيع الصػيل فيو .قاؿ تعالى[ :أ َْم َحدْب َت أ َّ ْ َ َ
َكاُنؾا ِمؽ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ئ َلَشا ِم ْؽ
آياتَشا َع َجًبا {ِ }ٜإ ْذ أ ََوى اْلف ْتَي ُة ِإَلى اْل َك ْيف َفَقاُلؾا َرَّبَشا آتَشا مؽ َّلُج َ
ْ َ
نػ َر ْح َس ًة َو َىِّي ْ
َم ِخَنا َر َشًجا {ٓٔ}] (سػرة الكيف :اآليتاف  9و  ،)10فعمى الخغع مغ ضمسة الكيف ووحذية السكاف،
أْ
فقج اختاروه مأوػ ليع ،ونمسح في اآلية الكخيسة بجاللة الفعل الساضي (آوػ) وااليػاء ال يكػف اال الى

السكاف اآلمغ لثقتيع الكبيخة بحفع هللا تعالى وستخه اياىع ،وايػائيع في أخصخ مكاف فاستجاب هللا
تعالى لجعػتيع ولبى نجاءىع فقاؿ مخاشباً اياىع ميجئا مغ روعيعَ [ :فأْووا ِإَلى اْل َكي ِ
شذْخ َل ُك ْؼ َرُّب ُكؼ
ف َي ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
َم ِخُكؼ ِّمْخَفًقا] (سػرة الكيف :اآلية )16ويعشي قػلو (فأووا) أؼ ((اجعمػه
ّمؽ َّرحستو ُ
وي َيِّي ْ
ئ َل ُكؼ ّم ْؽ أ ْ

مأواكع))

()28

ونتسعغ في تمظ السقابمة في اآلية الكخيسة بيغ االيػاء الى الكيف ونذخ الخحسة ،فشجج

الثقة والصسأنيشة الى رحسة الخحساف – سبحانو وتعالى -ففي الػقت الحؼ يصمب مشيع فيو أف ياووا
الى الكيف الزيق السطمع ،يسدح عشيع كل معاناة مغ جخاء ذلظ فيتختب عمى ذلظ الزيق وجػد

الدعة والبحبػحة واالستطالؿ في رحسة هللا السشذػرة(.)29

وتمقي لفطة (يشذخ)(( :ضالؿ الدعة والبحبػحة واالنفداح ،فاذا الكيف ففشاء فديح رحيب وسيع

تشتذخ فيو الخحسة وتتدع خيػشيا وتستج ضالليا وتذسميع بالخفق والميغ والخخاء ..إف الحجود الزيقة

لتشداح وإف الججراف الرمجة لتخؽ وإف الػحذة السػغمة لتذف فإذا الخحسة والخفق والخاحة واالرتفاؽ))
(.)30

كأف القارغ
لع يتخؾ القخآف الكخيع مغ الرػر السكانية لمكيف شيئا اال ّبيشو وصػره ترػي اًخ مبجعاً ّ
()31
لمقخآف الكخيع يخاه بعيشيو وىع يتحخكػف ويتقمبػف كااليقاظ ،والسكاف مجدع شاخز لمشاضخيغ

فالترػيخ القخآني ليحا السذيج ((كامل يخػ فيو القارغ صػرة لمسكاف ،وىي مرػرة برػرة باىخة ،واف
السكاف فيو رلبة وحاليع فيو ىيبة))( ،)32إذ كاف رسع القخآف الكخيع لخقاد اصحاب الكيف في بجاية

القرة مجاالً لمتداؤؿ فيل كيفية ايقاضيع بفتح عيػنيع فحدب أـ بسطاىخ اخخػ ،كسا قج رسست
ٖٔٙ
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أبعادىع الخارجية بأنيع مشقمبػف ذات اليسيغ وذات الذساؿ( ،)33فيحه الحالة التي ىع عمييا ىي التي
تثيخ الفخار والخعب وال تعػد تمظ السخاوؼ لتغيخ شكميع ألنيع عشجما قامػا مغ نػميع اعتقجوا أنيع

لبثػا يػماً أو بعس يػـ(.)34

لقج قيل اف الكيف باألردف ،وذكخ اليخوؼ اف البمقاء بمج فيو الكيف ،أما الخقيع فعشج مجيشة يقاؿ ليا
عساف ،وقاؿ السقجسي اف الخقيع قخية عمى بعج فخسخ مغ عساف ،وقج قامت مرمحة اآلثار باألردف

بالتشقيب عغ ىحا الكيف ،فػججوه وعثخ عمى السدجج الحؼ ُبشي عمى بقايا صػمعة بيدنصية فػقو وىػ
يدسى بػ(الخحيب) ،وقج استشتج رفيق الججاني السداعج الفشي لسجيخ اآلثار العخبية باألردف اف بقايا
الرػمعة التي بشي عمييا السدجج ىي الكاف السقرػد في القخآف الكخيع ،واف الكيف الحؼ تحتيا ىػ

السحكػر ايزاً ،وجاء ىحا االستشتاج ألف الذسذ ال تجخل كيف الخحيب كسا جاء في القخآف الكخيع
كسا اف فيو ثسانية قبػر بعجد اصحاب الكيف وكمبيع الحؼ رسست صػرتو عمى الججار ،وعمى الخغع

مغ ذلظ فميدت الذػاىج واآلثار التي قجميا الججاني كافية لتحػيميا الى حكيقة عمسية ،فالرػمعة

ليدت دليالً الف السداجج والسعابج قج تػجج بيغ السقابخ كسا في مداجج السساليظ ،وال تجخل أشعة
الكيف كسا اف الكيف القخآني مع تسكشيا الف مػقعو الجغخافي يدسح بجخػليا مع اتداع مجخمو .أما

القبػر الثسانية فميدت دليالً عمى اصحاب الكيف ،فقج تكػف قبػ اًر لبعس عمساء البيدنصييغ ولػ قاؿ
انيع وججوا كتابة رومانية قجيسة ثبت اف كيفيع وكاف ذلظ حجة قاشعة في السػضػع(.)35

ٕ .الشيخ

الشيخ ىػ ((السجخػ الػاسع فػؽ الججوؿ ودوف البحخ))

()36

إذ تسثل االنيار في الحياة الجنيا شخاييغ

الحياة ،واذ تشتذخ في االرض شخقاً وغخباً شساالً وجشػباً ،تحسل معيا الخرب والشساء ،وتتكػف
األنيار مغ تجسع مياه األمصار وجخيانيا عمى وجو شبيعة االرض( ،)37ففي قرة جشتي الخجل نيخ
يتفجخَ [ :وَفجَّْخَنا ِخال َل ُي َسا َن َيًاخ] (سػرة الكيف :مغ اآلية  )33إذ يػمئ المفع (فجخنا) بالسشطخ الجسيل
اذ يراحب ىحا التفجيخ الرخب والتسػج ويػحي ((بعجـ السعاناة في الدقي او االجياد في االرواء))

(.)38

ٖ .البحخ

ٗٔٙ

السكان في القرة القخآنية....

البحخ ((كل مكاف واسع جامع لمساء الكثيخ)) ( )39وىػ مكاف شمب الخزؽ والسعيذة ،قاؿ تعالى حكاية
ِ ِ
َما َّ ِ
يؽ َي ْع َسُمؾ َن ِفي اْلَب ْح ِخ]
عغ العبج الرالح في حػاره مع مػسى ([ :)أ َّ
الدفيَش ُة َف َكاَن ْت ل َس َداك َ
(سػرة الكيف :مغ اآلية  .)79وفي مياه البحخ يتحخؾ الحػت الحؼ ىػ داللة عمى مكاف لقاء وسى
ؾت ُي َسا َف َّات َخ َح َس ِبيَم ُو ِفي اْلَب ْح ِخ
( )مع العبج الرالح ومكانوَ [ :فَم َّسا َبَم َغا َم ْج َس َع َبْي ِش ِي َسا َن ِدَيا ُح َ
الر ْخخِة َفِإِّني َن ِديت اْلحؾت وما أ ِ
ال أَأَ
يو ِإال
َندان ُ
َرْي َت ِإ ْذ أ ََوْيَشا ِإَلى َّ َ
ُ ُ َ ََ َ
َسَخًبا] (سػرة الكيف :اآلية َ [ )61ق َ
َّ
َن أَ ْذ ُكَخُه َو َّات َخ َح َس ِبيَم ُو ِفي اْلَب ْح ِخ َع َجًبا] (سػرة الكيف :اآلية)63
الذْي َ
ان أ ْ
ظُ
يرف هللا تعالى وصف مديخ الحػت في البحخ (سخباً /عجبا) غيخ أف كمسة (عجبا) تجؿ عمى

وصف تعجب مشو الفتى إذ كاف الحػت مدتػياً ،فكيف بث فيو الحياة وأخح مدي اًخ في البحخ بذكل
عجيب ويعصي الػصف (سخباً) الجقة في تحجيج سبيل الحػت في البحخ ،فكاف فقجاف الحػت الجليل

عمى وصػؿ مػسى ( )السكاف الحؼ سيمتقي فيو بالعبج الرالح(.)40

ٗ .مجسع البحخيؽ

ىػ مكاف التقاء مػسى ( )بالعبج الرالح إذ يخبط مجسع البحخيغ بحخيغ ىسا بحخ الخوـ وبحخ
القمدـ أؼ البحخ الستػسط والبحخ األحسخ ،ومجسعيسا مكاف التقائيسا في مشصقة البحيخات السخة وبحيخة
()41

التسداح أو أنو مجسع خميجي العكبة والدػيذ

وبعج أف جاوز مػسى ( )وفتاه (مجسع

البحخيغ) وىػ السكاف الحؼ نديا الحػت فيو وما حجث لو فقاؿ مػسى( ،آتشا غجائشا) وفي ىحه الحالة
ِ
َم ِزي ُح ُكًبا
اه ال أَْبَخ ُح َح َّتى أَبمغ مجسع البحخي ِؽ أَو أ
ؾسى ل َف َت ُ
ال ُم َ
تحكخ ما حل بالحػتَ [ :وِإ ْذ َق َ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
ِ ِ
ال
{َٓ }ٙفَم َّسا َبَم َغا َم ْج َس َع َبْي ِش ِي َسا َن ِدَيا ُح َ
ؾت ُي َسا َف َّات َخ َح َسبيَم ُو في اْلَب ْح ِخ َسَخًبا {َٔ }ٙفَم َّسا َج َاو َاز َق َ
ِ
لِ َف َت ِ
ِ ِ
يت
ال أَأ
َرَْي َت ِإ ْذ أ ََوْيَشا ِإَلى َّ
الر ْخَخِة َفِإّني َن ِد ُ
ُ
اه آتَشا َغ َجاءَنا َلَق ْج َلقيَشا مؽ َس َف ِخَنا َى َحا َن َرًبا {َٕ }ٙق َ
ِ
ِ
يو ِإال َّ
َن أَ ْذ ُكَخُه َو َّات َخ َح َس ِبيَم ُو في اْلَب ْح ِخ َع َجًبا {ٖ( ]}ٙسػرة الكيف:
الذْي َ
ان أ ْ
اْل ُح َ
َندان ُ
ظُ
ؾت َو َما أ َ
اآليات  )63-60فخجعا يقتفياف ال األثخ الحؼ فقج عشجه الحػت حتى وصال اليو وفيو وججا العبج
الرالح فتبجأ رحمة مػسى ( ،)اذف ((السكاف ىػ السمتقى ،والحػت ىػ الجليل ،وعمى أثخىسا تبجأ

الحخكة بانصالؽ الخحمة عبخ مػاقف متعجدة ،فيجعمو يخػ األشياء والسػاقف التي لع يربخ عمى جيمو
بيا مسا حاؿ دوف االستسخار معو ،لحلظ تتزح أبعاد السػقف فتشعكذ في العمع الحؼ يتخؾ برساتو

عمى نفدية مػسى (.)42( )) )

٘ٔٙ
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٘ .الرجف
يسثل الرجؼ مغ السختفعات الصبيعية السحكػرة في قرة (ذؼ القخنيغ) فالرجؼ ىػ ((جشب الجبل،

قاؿ االزىخؼ :يقاؿ لجانبي الجبل :صجفاف اذا تحاذيا لترادفيسا أؼ لتالقييسا))

()43

ويقػؿ تعالى

حكاية عغ ذؼ القخنيغ (السمظ الحؼ سسي بحلظ الف صفحتي رأسو كانتا مغ نحاس وقيل النو ممظ

الخوـ وفارس ،وقيل كاف في رأسو شبو القخنيغ ،وألنو بمغ السذارؽ والسغارب والنو بمغ قخني الذسذ
مذخقيا وغخبيا)

()44

لحا عخؼ بالصػاؼ وبمػغ مذارؽ االرض ومغاربيا ومقاومة السفدجيغ وانراؼ

()45
آتؾِني
السطمػميغ بإقامة صخح العجالة
حيشسا شمبػا مشو بشاء الدج إلفداد شخ يأجػج ومأجػجُ [ :
ُزبخ اْلح ِج ِ
آتؾِني أُ ْف ِخ ْغ َعَمْي ِو
ال ان ُف ُخؾا َح َّتى ِإ َذا َج َعَم ُو َن ًا
يج َح َّتى ِإ َذا َس َاوى َبْي َؽ َّ
ال ُ
ََ َ
ار َق َ
الر َج َفْي ِؽ َق َ
ِق ْظًاخ](سػرة الكيف :اآلية )96وقػلو (ساوػ بيغ الرجفيغ) أؼ ((وضع بعزو عمى بعس مغ

األساس حتى اذا حاذػ بو رؤوس الجبميغ شػال وعخضا))

()46

لحا يكػف الدج ((حرشاً حريشاً وسات اًخ

اميشاً مغ فداد قػـ يأجػج ومأجػج ،وكانت تدػية الرجفيغ آية مغ آيات هللا ( )ودليل قجرتو،
وتسكيشو لعباده الرالحيغ وتييئة األسباب لو وما آؿ اليو العسخاف))(.)47

 .ٙالدجان (الجبالن)

يعج الجيل مغ أعمى األمكشة الصبيعية ارتفاعاً ،والجباؿ الذػامخ آية مغ آيات هللا تعالى بثباتيا
ورسػخيا لحا نجج القخآف الكخيع يجعػ االنداف الى الشطخ والتأمل في شبيعة ىحا السكاف وجسالو

ليتحقق

الدَّجْي ِؽ
َّ

مغ عطسة هللا تعالى فيو .ويأتي ذكخ الدجيغ في قرة ذؼ القخنيغَ [ :ح َّتى ِإ َذا َبَم َغ َبْي َؽ
َو َج َج ِمؽ ُدوِن ِي َسا َق ْؾ ًما ال َي َك ُادو َن َي ْفَق ُيؾ َن َق ْؾًال] (سػرة الكيف :اآلية )93أؼ أنو وصل

مشصقة ما بيغ الدجيغ الى الجبميغ ويقرج بيسا ((أرميشيا واذربيجاف أؼ ارض التخؾ مسا يمي

السذخؽ))

()48

بشاء الدج.

ووجج عشج ىحه السشصقة بيغ الدجيغ قػماً اشتكػا مغ افداد يأجػج ومأجػج فصمبػا مشو

ب -السكان الدساوي
الدساء ىي ((كل ما ارتفع وعال ،لحا قيل لمدحاب :سساء الرتفاعو ،ولمسصخ سساء النو يشدؿ مغ

الدساء ،ولمعذب سساء النو يكػف مغ السصخ)) ( .)49والسخاد بالدساء كسا يقػؿ الدمخذخؼ(( :جيات

العمػ)) (.)50

ٔٙٙ

السكان في القرة القخآنية....

ٔ -الدساء
في غابخ االزماف كاف ىحا السكاف (الدساء) مػششاً لاللية عشج كثيخ مغ األمع فكل ((عشرخ مغ

عشاصخ الصبيعة الدساوية كاف مختراً بإلو ،فممسداء إلو ،ولمذسذ إلو ،ولمدىخة إلو ،وتكاد ىحه
الرفة أف تكػف عامة في دوؿ الحزارات األولى تقخيباً مغ آشػرييغ وبالبمييغ ويػناف وغيخىع)) (،)51
اذ عبج العخب عشاصخ السكاف الدساوؼ قبل االسالـ خػفاً مغ شخىا واستجرار الخيخ العتقادىع انيا
ترشع الدماف واألنػاء والدعج والشحذ والخيخ والذخ والسػت والحياة ،إذ يعج عخب الجاىمية الذسذ

إلياً لحا سسػا (عبجالذارؽ وعبجالذسذ) ،والذسذ عشجىع ىي إلية البخكة والخرب والحسل ،وعبجوا
القسخ ايزاً ومثل ىحا يسكغ أف يقاؿ عغ بكية عشاصخ السكاف الدساوؼ( .)52في حيغ وردت كمسة
ٍ
معاف متعجدة :الدقف والحجاب ،والغيث ،والجية والفزاء الػاسع
الدساء في القخآف الكخيع عمى
والعمػ وارتفاع الذأف( .)53لحا تعج الدساء مكاناً ذا دالالت متعجدة ،ووضائف كثيخة وىػ في الػقت

نفدو يزع اجخاماً ونجػماً وكػاكب سيارة تذغل حي اًد فيو مغ الذسذ والقسخ والشجػـ والكػاكب

والدحاب(.)54

لقج جاء ذكخ الدساء في قرة صاحب الجشتيغ ،إذ يقػؿ هللا تعالىَ [ :ف َع َدى َرّبِي أَن ُي ْؤِتَي ِؽ َخْيًاخ ِّمؽ
يجا َزَلًقا] (سػرة الكيف :اآلية )40لقج بصخ
َجَّش ِت َػ َوُيْخِس َل َعَمْي َيا ُح ْدَباًنا ِّم َؽ َّ
الد َساء َف ُت ْر ِب َح َص ِع ً
الخجل الحؼ أعصاه هللا تعالى الجشتاف واخخجتاه عغ الشيج القػيع لحا وصف القخآف الكخيع غخوره وبصخه
بقػلو تعالى[ :ود َخل جَّشتو وىؾ َ ِ ِ ِ ِ
اع َة
يج َى ِح ِه أََبًجا {ٖ٘} َو َما أَ ُ
ال َما أَ ُ
ع ُّؽ َّ
ع ُّؽ أَن َت ِب َ
الد َ
َ َ َ َ َ ُ َ َُ
عال ٌؼ ّلَش ْفدو َق َ
دت ِإَلى َرّبِي ِ
َق ِائ َس ًة َوَل ِئؽ ُّرِد ُّ
الج َج َّن َخْيًاخ ِّمْش َيا ُم َشقَمًبا {( ]ٖٙسػرة الكيف :اآليتاف  )36-35ويبجو
مغ اآلية الكخيسة اف بياء جشتيو وعصاءىسا قج أخحا لبو مسا حجا بو اف يقػؿ ما قالو مغ انرار

البعث والشذػر ((لصػؿ اممو واستيالء الحخص عميو وتسادؼ غفمتو ،واغت اخره بالسيمة واشخاحو الشطخ
في عػاقب أمثالو))

()55

لحا أصبح كاف اًخ عمى الخغع مغ نريحة صاحبو لو وتححيخه اياه بعجـ العجب

واالغتخار بيسا وبقي صاحب الجشتيغ يتفاخخ تكب اًخ بسا لجيو ليذ في القػؿ فحدب ((بل تعجاه الى
السفاخخة الفعمية ،وجعل يدتعخض جشتو وما فييا مغ ثسار وخيخات وىػ مشصػ عمى ىحا الطمع لشفدو
وعمى ىحه الشية الخبيثة الحميسة ،دخل جشتو وجاس خالليا وصػب فييا وصج ورأػ زىختيا وتشديقيا

وبياءىا وجساؿ اشجارىا واندياب مائيا في ججاوليا))
ٔٙٚ

()56

وقج كانت عاقبة ىحا الكافخ بدواؿ ىاتيغ
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الجشتيغ باف أسقط هللا تعالى عمييا حدباناً مغ الدساء فسا كاف مشو إال أف يقمب كفيو[ :وأ ِ
ط ِب َث َس ِخِه
ُحي َ
َ
َفأَصبح يَقِّمب َك َّفي ِو عَمى ما أَن َف ِ
اوَي ٌة َعَمى ُعُخ ِ
ييا َو ِىي َخ ِ
ُش ِخ ْك ِبَخّبِي
ؾل َيا َلْي َت ِشي َل ْؼ أ ْ
قف َ
َ
وش َيا َوَيُق ُ
ََْ ُ ُ ْ َ َ
َ
()57
َحًجا] (سػرة الكيف :اآلية )42ليجؿ بحلظ عمى نجمو وتحدخه الف الشادـ يقمب كفيو ضي اًخ لبصغ
أَ
وأصبحت الجشتاف بعج ذلظ (خاوية عمى عخوشيا) أؼ أف ((كخوميا السعخشة سصت عخوشيا عمى

االرض وسقصت فػقيا الكخوـ ،وقيل :أرسل هللا عمييا نا اًر فأكميا))

()58

وبفعل الحدباف مغ الدساء

بقجرة هللا تعالى يربح الثسخ كمو مجم اًخ كأنسا أخح مغ كل جانب فمع يدمع مشو شيء .والجشة خاوية
عمى عخوشيا ميذسة محصسة وصاحبيا يقمب كفيو أسفاً وحدناً عمى مالو الزائع وجيجه الحاىب وىػ
نادـ عمى اشخاكو باهلل يعتخؼ اآلف بخبػبيتو ووحجانيتو(.)59

ٕ -الذسذ
الذسذ مغ الشعع العطيسة التي مشيا هللا تعالى لخمقو وسخخىا لخجمتو ومشفعتو ومغ وضائفيا إنيا تدود
االرض والكػاكب الديارة بالصاقة الح اخرية وباشعاعات مختمفة لجيسػمة حياة الكائشات السختمفة

االنداف والحيػاف والشبات وكائشات اخخػ متشػعة يحسميا االنداف تعير في األرض فمػالىا النعجمت
الحياة في ىحا الكػكب ،وعمى الخغع مغ عبادة العخب لالجخاـ الدساوية (الذسذ والقسخ والدىخة) اال

انيع يقخوف بأف ىحه األجخاـ مخمػقة واف هللا تعالى ىػ الحؼ خمقيا فيع جعمػا ىحه األجخاـ وسصاء هلل
تعالى في العبادة لحا تعج الذسذ مغ األمكشة الدساوية الستحخكة غيخ الثابتة فزالً عغ وضائفيا

االخخػ مغ اضاءة االرض والسجسػعة الذسدية بشػرىا وازاحة الطالـ والػحذة بأشعتيا الحىبية

البخاقة(.)60

لقج وردت الذسذ بػصفيا مكاناً سساوياً في قرة اصحاب الكيف ،اذ يقػؿ سبحانو وتعالىَ [ :وَتَخى
ضيؼ َذ َ ِ
الذس ِ
ات اْلَي ِس ِ
َّ
ال َو ُى ْؼ ِفي َف ْج َؾٍة
ذ ِإ َذا َ
طَم َعت َّت َد َاوُر َعؽ َك ْي ِف ِي ْؼ َذ َ
الذ ْس َ
يؽ َوِإ َذا َغَخَبت َّت ْق ِخ ُ ُ ْ
ات ّ َ
ِ
ات َّ ِ
ِمْشو َذلِػ ِمؽ آي ِ
َّللا َف ُي َؾ اْل ُس ْي َت ِجي َو َمؽ ُي ْزمِ ْل َفَمؽ َت ِج َج َل ُو َولِِّيا ُّمْخِشًجا {( ]}ٔٚسػرة
ّ ُ َ ْ َ
َّللا َمؽ َي ْيج َّ ُ
الكيف :اآلية .)17
يسثل الكيف السكاف األليف واألميغ لمدكغ بعج أف كاف معادياً ومػحذاً فقج ليأه هللا تعالى ليؤالء
الفتية السؤمشيغ وأعجه خيخ اعجاد لألمغ واألماف السادؼ والسعشػؼ والمصف بيع إذ أعج ليع مشاخاً
ٔٙٛ

السكان في القرة القخآنية....

معتجالً وجػاً مالئساً لإليػاء والدكغ فممسشاخ تأثيخ كبيخ في ألفة السكاف لحا وصف البياف اإلليي
()61

مشاخيع السعتجؿ خيخ وصف وصػره أحدغ ترػيخ

فالفجػة ((الستدع وجسعو فجػات وفجاء))

()62

لحا كاف اصحاب الكيف في فجػة مشو

تعج سعة السكاف مغ السقػمات واألركاف الخئيدة لمسكاف األليف إذ تتيح لمكائغ حخية الحخكة

واالنتقاؿ ،فيحا السذيج الترػيخؼ العجيب ((يشقل بالكمسات ىيئة الفتية في الكيف كسا يمتقصيا شخيط
متحخؾ والذسذ تصمع عمى الكيف فتسيل عشو كأنيا متعسجة))

()63

وترػر لفطة (تداور)(( :مجلػليا

وتمقي ضل االرادة في عسميا ،والذسذ تغخب فتجاوزىع الى الذساؿ ال تشاليع بأشعتيا وتقخض مشيع

بزػئيا ،وىع في مكانيع ال يسػتػف وال يتحخكػف)) (.)64

يحسل الفعل (تخػ) شابعاً وصفياً فزالً عغ األفعاؿ (اشمع -تقخض) إذ يؤدؼ كل واحج مشيسا ميسة

خاصة لكي تكتسل حخكة تقمب اصحاب الكيف ذات اليسيغ وذات الذساؿ .ولفعل (تخػ) ايحاء يثيخ

انتباه القارغ اليو ،ثع يأتي الفعل (تداور) الحؼ يعصي معشى حخكة الذسذ وترػر مجلػليا بػقػعيا

في مػضعيا فيي حخكة مدتسخة جعميا البارغ ( )برػرة يػمية ثع تشطخ الييع (وىع في فجػة مشو)
فتشقل ىيئتيع وحخكتيع كأنسا تذخز وتتحخؾ عمى التػالي

()65

لحا عسمت لفطة (تداور) عمى احياء

السذيج اذ ((اف السدخح الحجيث بكل ما فيو مغ شخؽ االضاءة ليكاد يعجد عغ ترػيخ ىحه الحخكة

الستساوجة مغ حخكة الذسذ وىي تداور عغ الكيف عشج مصمعيا فال تزيئو ،والمقصة ذاتيا ترػر
مجلػليا وتجاوزىع عشج مغيبيا فال تقع عمييع .ولقج تدتصيع الديشسا بجيج أف ترػر ىحه الحخكة

العجيبة)) (.)66

ويبجو مغ تحميل الذسذ بػصفيا مكاناً سساوياً تعسل عمى ترػيخ السطيخ الخارجي لمكيف بحخكتيا
()67

يسيشاً وشساالً

اف اسباب الحياة الصبيعية قائسة وعشاصخ ألفة السكاف متػفخة لحا سكغ أصحاب

الكيف فيو وىع نياـ حتى ال يذعخوا بالدأـ والزجخ وقزػا فيو مجة شػيمة كسا ذكخ القرز
القخآني حتى ضشػا انيع مكثػا فيو يػماً أو عجة أياـ[ :وَك َحلِ َػ بع ْثَش ُ ِ
ال َق ِائ ٌل ِّمْش ُي ْؼ
ََ
َ
اى ْؼ لَي َت َداءُلؾا َبْيَش ُي ْؼ َق َ
َح َج ُكؼ ِب َؾ ِرِق ُك ْؼ َى ِح ِه ِإَلى
َك ْؼ َل ِب ْث ُت ْؼ َقاُلؾا َل ِب ْثَشا َي ْؾ ًما أ َْو َب ْع َ
ض َي ْؾ ٍم َقاُلؾا َرُّب ُك ْؼ أ ْ
َعَم ُؼ ِب َسا َل ِب ْث ُت ْؼ َف ْاب َع ُثؾا أ َ
ِ
ِ
ق ِمْش ُو وْليَتَم َّ
َحًجا] (سػرة الكيف:
غْخ أَُّي َيا أ َْزَكى َ
اْل َس ِجيَش ِة َفْمَيش ُ
ظ ْف َوال ُي ْذعَخ َّن ِب ُك ْؼ أ َ
اما َفْمَيأْت ُكؼ ِب ِخْز ٍ ّ َ َ
ط َع ً
اآلية.)19
ٜٔٙ

أ.م.د .يؾسف سميسان الظحان

ٖ -مظمع الذسذ ومغخبيا

يجخل مصمع الذسذ ومغخبيا ضسغ (الجيات) التي تعج مقاييذ مكانية في مقابل الداعات واألياـ
()68

والذيػر التي تعج مقاييذ زمانية

لحا حفل القخآف الكخيع بالسفخدات السكانية التي تجؿ عمى الجيات

وىي تحسل دالالت مختمفة تشدجع ومقاصج التعبيخ القخآني ومغ ذلظ مصمع الذسذ ومغخبيا أؼ
(الذخؽ والغخب) إذ يػحي الذخؽ بالذخوؽ والسيالد والخحسة بعكذ السغخب الحؼ يػحي بالغخوب
والسػت( )69واذا قيل (السذخؽ والسغخب) باالفخاد فاشارة الى ناحيتي الذخؽ والغخب ،واذا قيل بمفع

التثشية فاشارة الى مصمعي ومغخبي الذتاء والريف ،واذا قيل بمفع الجسع واعتبار بسصمع كل يػـ
ومغخبو انسا بسصمع كل فرل ومغخبو( )70ويفدخ ابغ كثيخ الذخؽ والغخب بقػلو ((انيا في مدتػػ مغ
االرض في مكاف فديح باد ضاىخ ضباح لمذسذ تقخعو مغ اوؿ الشيار الى آخخه ذلظ أصفى لديشتيا

وألصف)) (.)71

بػ (السصمع)َ [ :ح َّتى ِإ َذا َبَم َغ َم ْظِم َع
{ٓ( ]}ٜسػرة الكيف :اآلية )90

لقج عبخ القخآف الكخيع في قرة ذؼ القخنيغ عغ جية السذخؽ
الذ ْس ِ
َّ
ذ َو َج َج َىا َت ْظُم ُع َعَمى َق ْؾ ٍم َّل ْؼ َن ْج َعل َّل ُيؼ ِّمؽ ُدوِن َيا ِس ْتًاخ
فالسصمع :مػضع الصمػع وىػ السكاف الحؼ تصمع مشو أؼ انتيى الى مػضع قػـ لع يكغ بيشيع وبيغ
مصمع الذسذ أحج مغ الشاس( )72ويحكخ القرز القخآني مغخب الذسذ في قػلو تعالىَ [ :ح َّتى ِإ َذا
ِ
الذ ْس ِ
َبَم َغ م ْغ ِخ َب َّ
شج َىا َق ْؾ ًما ُقْمَشا َيا َذا اْلَقْخَنْي ِؽ ِإ َّما أَن ُت َع ِّح َب
ذ َو َج َج َىا َت ْغُخ ُب ِفي َعْي ٍؽ َح ِسَئ ٍة َو َو َج َج ع َ
َ
ِ
ِ
ِما أَن َت َّتخ َح ف ِ
يي ْؼ ُح ْدًشا {( ]}ٛٙسػرة الكيف :اآلية.)86
َوإ َّ
يسثل مغخب الذسذ جدءاً مغ ىحا الكػف الفديح السستج ،إذ تغخب الذسذ في عيغ حسئة أؼ عيغ

نارية حامية متقجة وىي حسأة الصيغ االسػد ،ويحجث االمخاف كالىسا في راؼ العيغ( ،)73فيخػ الخائي
()74

اف الذسذ تغخب وراء االفق وتختمف ىحه الخؤية بالشدبة لمسػاضع

اذا اف ((بعس السػاضع يخػ

الخائي فييا اف الذسذ تغخب خمف جبل أو في الساء او في الخماؿ .والطاىخ مغ الشز اف ذا
القخنيغ غخب حت وصل الى نقصة عشج شاشئ السحيط االشمدي وكاف يدسى بحخ الطمسات ويطغ
()75

فالشاس في ذلظ الػقت تعتقج االرض مدصحة

اف اليابدة تشتيي عشجه فخأػ الذسذ تغخب فيو))
وليا مذخؽ واحج ىػ بجاية االرض مغ جية الذخوؽ ،وليا مغخب واحج ىػ انيا تتجو مغ جية
الغخوب بحدب راؼ العيغ فمع يكغ ىؤالء ((قج عخفػا اف االرض كخوية ودائخة تحت اشعة الذسذ فسا

يكػف مغخباً لقػـ يكػف مذخقاً آلخخيغ وما يكػف مذخقاً لقػـ يكػف مغخباً آلخخيغ))
االنداف أماـ السحيط ال تطيخ لو الشياية فتبجو الذسذ كأنيا تغخب في عيغ شيغ أسػد لدرقة السياه
()76

ٓٔٚ

فاذا وقف

السكان في القرة القخآنية....

الذجيجة في السجػ البعيج .والحؼ نقػلو عغ مغخب الذسذ نقػلو عغ مصمع الذسذ ولكشو غيخ محجد

في الشز القرري القخآني ما عجا مصمعيا مغ األفق الذخقي في عيغ الخائي(.)77

املبحث الثاىُ :املكان الصياعُ

السكاف الرشاعي ىػ السكاف الحؼ تتجخل يج االنداف في تذكيمو واعصائو شابعاً يختمف عغ غيخه

()78

فيػ مكاف مدتحجث مغ االنداف فكمسا كاف السكاف مؤث اخ او مرشػعاً بإتقاف تخيمي يتدع بالرجؽ
()79

الفشي كمسا دخل تأثيخ القرة واثخ االدىاش

ولمسكاف الرشاعي دور ((في تذكيل الفخد وأحاسيدو

وانفعاالتو مشح مخاحمو السبكخة .وفي ىحا االرتباط يبخز الػعي واالحداس عشج الفخد باالنتساء)) (.)80

أ -السكان العام

تتذكل أبعاد السكاف وتتزح أبعاده ((خالؿ التأثيخ االجتساعي والفكخؼ ،فالػاقع يبقى خارجاً ما لع
()81

لحا فالسكاف العاـ

تجخ فيو افكار وترشع مغ خالليا االنداف معشى ججيجاً ألبعاد ذلظ السكاف))
ً
()83
((ىػ الحؼ فيو االجداـ كميا)) ( )82وىػ يذكل مجسػع األمكشة الخاصة مذتخؾ بيغ الذخريات .

ٔ -السجيشة

السجيشة في المغة مأخػذة مغ الفعل (مجف) ُيقاؿ(( :مجف السكاف أقاـ بو ،ومشو السجيشة ،وىي فعيمة،
ومُجف ...والسجيشة أيزاً :الحرغ ...كل أرض يبشى بيا حرغ
ومجف ُ
وتجسع عمى مجائغ باليسدُ ،
فيي مجيشة)) ( )84إذ اختار اصحاب الكيف (السجيشة) مكاناً لجمب الصعاـ اذ يقػؿ تعالىَ [ :ف ْاب َع ُثؾا
ِ ِ
ِِ
طعاما َفْميأ ِْت ُكؼ ِب ِخْز ٍق ِمْش ُو وْليَتَم َّ
ف َوال ُي ْذ ِعَخ َّن ِب ُك ْؼ
ظْ
أَ
ّ ََ
َح َج ُكؼ ِب َؾ ِرِق ُك ْؼ َىحه ِإَلى اْل َسجيَشة َفْمَيشغُْخ أَُّي َيا أ َْزَكى َ َ ً َ
َحًجا] (سػرة الكيف :مغ اآلية.)19
أَ
يجؿ قػؿ (أزكى شعاما) انو ((أصل وأشيب وأرخز))

()85

وعمى الخغع مغ تػفخ الخزؽ والصعاـ في

السجيشة إال انو مكاف غيخ مأمػف لحا أمخ اصحاب الكيف صاحبيع بأخح الححر والحيصة عشج الجخػؿ

والخخوج لئال يشكذف امخىع ويكػف مريخىع اسػأ مريخ اما القتل بالخجع أؼ(( :يقتمػكع أخبث القتمة
()86
وك ْؼ
وىي الخجع وكانت عادتيع))
يج ُ
كسا في قػلو تعالىِ[ :إَّن ُي ْؼ ِإن َي ْغ َيُخوا َعَمْي ُك ْؼ َيْخ ُج ُس ُ
ؾك ْؼ أ َْو ُي ِع ُ
ِفي ِمَّم ِت ِي ْؼ َوَلؽ ُتْفمِ ُحؾا ِإ ًذا أََبًجا {ٕٓ}] (سػرة الكيف :اآلية(( )20أو يجخمػكع في ممتيع باإلكخاه

العشيف ويريخوكع الييا))

()87

ويػحي الشز القرري القخآني اف الخجل ذىب الى السجيشة ليذتخؼ

الصعاـ وأعصى الػرؽ الحؼ عشجه ويعػد لثالثسئة سشة فذظ البائع فيو عشجما رأػ اف الػرقة قجيسة ججًا
ٔٔٚ

أ.م.د .يؾسف سميسان الظحان

فأخبخ القػـ وتبعػه وعشجما دخل الكيف دخمػا بعجه وججوا االصحاب قج ماتػا ثع بجأت بعج ذلظ

التداؤالت حػؿ عجدىع(.)88
ٕ -القخية

يجخل في مفيػـ السجيشة ايزاً (القخية) فيي تدسية اخخػ لمسجف عشج العخب فالقخية(( :السرخ

الجامع ...ومغ ثع اجتسعػا في جسعيا القخػ ،والقخية مغ السداكغ واألبشية والزياع ،وقج تصمق عمى

السجف ...ويقاؿ أىل القارية لمحاضخة ،وأىل البادية لمبجو ...وجاء في كل ٍ
قار وباد ،أؼ الحؼ يشدؿ
القخية والبادية))

()89

وىي ((اسع لمسػضع الحؼ يجتسع فيو الشاس))

()90

وجاء ذكخ القخية في قرة

َىَم َيا
مػسى ( )مع العبج الرالح إذ يقػؿ هللا تعالىَ [:فان َ
اس َت ْظ َع َسا أ ْ
ظَمَقا َح َّتى ِإ َذا أ ََتَيا أ ْ
َى َل َقْخَي ٍة ْ
ِ
ِ
َن َي َشق َّ
ال َل ْؾ ِشْئ َت َّ
َجًاخ {]}ٚٚ
ييا ِج َج ًا
يج أ ْ
ار ُي ِخ ُ
َفأََب ْؾا أَن ُي َزِّي ُف ُ
الت َخ ْح َت َعَمْيو أ ْ
ؾى َسا َف َؾ َج َجا ف َ
ام ُو َق َ
ض َفأَ َق َ
(سػرة الكيف :مغ اآلية.)77

لقج كانت القخية ىي السحصة الثالثة مغ رحمة مػسى ( )مع العبج الرالح إذ انصمقا الييا فصمبا
الصعاـ اال اف ىحه القخية اتدع اصحابيا بالبخل وعجـ ايػاء الزيػؼ مسا يجؿ عمى عجـ الذيامة

والتخمق بأخالؽ الكخـ .ومع ىحا قاـ العبج الرالح ببشاء الججار مسا اثار تداؤؿ مػسى ( )باف
ِ
ِ
َن َي َشق َّ
ال َل ْؾ ِشْئ َت َّ
َجًاخ {]}ٚٚ
ييا ِج َج ًا
يج أ ْ
ار ُي ِخ ُ
الت َخ ْح َت َعَمْيو أ ْ
يتخح األجخَ [ :ف َؾ َج َجا ف َ
ام ُو َق َ
ض َفأَ َق َ
(سػرة الكيف :مغ اآلية.)77
ٖ -الدج

ُيعج الدج مغ السػانع الرشاعية إذ يقي االنداف مغ االخصار الصبيعية مغ الفيزانات وغيخىا ،فزالً
عغ وضائفو االخخػ مغ خدف السياه وتشطيع التخع والججاوؿ واالنيار لدقي الحقػؿ والسدروعات
واروائيا أما وضيفتو في القرز القخآني فقج فاقت ىحه الػضائف جسيعيا واالغخاض السادية الى

وضيفة معشػية ىي الحفع والدتخ مغ االخصار السعشػية التي يتعخض ليا االنداف مغ االعجاء(،)91

واشار الى ذلظ قػلو تعالى في قرة ذؼ القخنيغ حكاية عغ القػـ الحيغ شمبػا مغ بشاء الدج ليحسييع
ِ
ِ
األر ِ
ض
ْج َ
ؾج َو َمأ ُ
ْج َ
مغ شخور قػـ يأجػج ومأجػج وافدادىعَ :قاُلؾا َيا َذا اْلَقْخَنْي ِؽ ِإ َّن َيأ ُ
ؾج ُم ْفدُجو َن في ْ
َف َي ْل َن ْج َع ُل َل َػ َخْخ ًجا َعَمى أَن َت ْج َع َل َبْيَشَشا َوَبْيَش ُي ْؼ َسجِّا {ٗ( }ٜسػرة الكيف :اآلية.)94
ٕٔٚ

السكان في القرة القخآنية....

تعج الػضيفة السعشػية لبشاء الدج في غاية الخصػرة واألىسية يحفع االرض مغ الفداد والبذخية مغ

السفدجيغ نمسحيا في قػلو تعالى (مفدجوف في االرض) ويكػف ىحا الفداد عمى أربعة اشكاؿ ىي(:)92
 .1انيع كانػا يفعمػف فعل قػـ لػط.
 .2انيع كانػا يأكمػف الشاس.

 .3انيع يخخجػف الى االرض الحيغ شكػا مشيع أياـ الخبيع فال يجعػف شيئا اال أكمػه وال يابداً اال
احتسمػه الى أرضيع.

 .4كانػا يقتمػف الشاس.

وتجؿ الػجػه السحتسمة عمى االفداد في االرض لحا لبى ذو القخنيغ شمب القػـ فػر سساعو وأمغ

خػفيع وفدعيع وبشى ليع سجاً فيػ ((سج عمى مجيشة باب اليشج عمى شخيق سسخقشج واليشج))

()93

وبعسمو

ىحا قجـ خجمة جميمة فأنقح البذخية بأسخىا مغ فداد قػـ يأجػج ومأجػج فبقيت األرض مكاناً أليفاً
لمدكغ واالستقخار والستاع لمسخمػقات جسيعيا االنداف والكائشات االخخػ عمى غيخه.
ِ ِ ِ
يو ربِي َخيخ َفأ ِ
َعيُشؾِني ِبُق َّؾٍة
ٌْ
ال َما َم َّكّشي ف َ ّ
ويشقل القرز القخآني حكاية عغ ذؼ القخنيغ قػلوَ [ :ق َ
آتؾِني ُزبخ اْلح ِج ِ
ال ان ُف ُخؾا َح َّتى ِإ َذا
يج َح َّتى ِإ َذا َس َاوى َبْي َؽ َّ
َج َع ْل َبْيَش ُك ْؼ َوَبْيَش ُي ْؼ َرْد ًما {ُ٘ }ٜ
أْ
ََ َ
الر َج َفْي ِؽ َق َ
آتؾِني أُ ْف ِخ ْغ َعَمْي ِو ِق ْظًاخ {( ]}ٜٙسػرة الكيف :اآليتيغ  )96-95فيػ جشج مغ جشػد هللا
َج َعَم ُو َن ًا
ال ُ
ار َق َ
تعالى ،أوكل اليو ىحه السيسة العطيسة وأناط لو ىحه السدؤولية الخصيخة لحا نججه أوعد الفزل وندبو

هلل ( )بقػلو (ما مكشي فيو ربي خيخ) ولع يشدبو الى نفدو .وقػلو (ردما) أؼ ((حاج اًد حريشاً
مػثقاً ،والخدـ أكج مغ الدج)) ( )94ولعل الدبب في قػلو (ردما) دوف (سجا) عمسا بأنيع شمبػا مشو بشاء
سج وليذ ردماً انو لسا أدرؾ خصػرة السػقف وخصػرة السدؤولية السمقاة عمى عاتقو فأراد أف يشقحىع
بشاء وشسػخاً لحا جاء البياف اإلليي معب اًخ عغ مذاعخه
بأقػػ حرغ مشعة وصالبة ،وبأعالىا ً
وخاشخه ،فاختار الخدـ مغ دوف الدج ،الحؼ يعج برػرة حكيكية وسيمة مغ وسائل ردع العجو بالتحاـ

الحاجد الرشاعي مع الحاجد الصبيعي وىػ الجبل ،والرشاعي ىػ الخدـ ليكػف بحلظ الحاجد

()95
اعؾا أَن
اس َ
ظ ُ
الحريغ لحا وصف القرز القخآني حرانة الدج وقػتو وشسػخو بقػلو تعالىَ [ :ف َسا ْ
اعؾا َل ُو َن ْكًبا {( ]}ٜٚسػرة الكيف :اآلية.)97
اس َت َ
ظ ُ
َي ْغ َيُخ ُ
وه َو َما ْ
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وبسا اف الدج ٍ
عاؿ ومشيع وقػؼ النو بشي بدبخ الحجيج والقصخ لتأميغ عجـ تسكغ يأجػج ومأجػج مغ
اجتيازه ونكبو ،فيحا السكاف يسا يحػيو يتساثل وىسجية ياجػج ومأجػج مشيع ال يقجروف اجتيازه

لإلفداد(.)96

ومسا سبق يسثل بشاء ىحا الدج ((مطي اًخ عسخانياً لع ترل اليو البذخية عمى الخغع مغ التقجـ العمسي

والتقشي أصبح ىحا الدج شاخراً عسخانياً وحجثاً تاريخياً كبي اًخ يتمى في كتاب وهللا الى اف يخث هللا

األرض ومغ عمييا)) (.)97

ب -السكان الخاص

السكاف الخاص ىػ لكل جدع واحج فحدب مغ حيث اشغالو لمسكاف( ،)98اذ يستاز ىحا الشسط مغ
السكاف بخرػصية ذاتية لجػ الذخريات وتترف بحدب حالتيا الشفدية كمسا تعمق السكاف
بالتأثيخات الشفدية لإلنداف تعسق ذلظ السكاف في ذاتية الفخد

()99

لحا يسثل ىحا السكاف محػ اًر تجور

حػلو األمػر الخاصة بالذخرية فال وجػد لألحجاث خارج حجوده اذ يأخح كل حجث وجػده في مكاف

محجد(.)100

ٔ -الجشتان
الجشة ىي(( :كل بدتاف ذؼ شجخ يدتخ بأشجاره األرض ،وقج تدسى األشجار والداتخة جشة))

()101

ومغ جشات الجنيا التي ضخب هللا تعالى بيا السثل في الجساؿ والبيجة ووفخة الخيخ والعصاء (جشتا

اض ِخ ْب َل ُيؼ َّم َث ًال َّر ُجَمْي ِؽ َج َعْمَشا
الخجل) وقج وصفيسا البياف اإلليي وصفاً دقيقاً في قػلو تعالىَ [ :و ْ
ِِ
ِ
ُكَم َيا َوَل ْؼ
َعَش ٍ
آت ْت أ ُ
اى َسا ِبَش ْخ ٍل َو َج َعْمَشا َبْيَش ُي َسا َزْر ًعا {ٕٖ} ِكْم َتا اْل َجَّش َتْي ِؽ َ
اب َو َح َف ْفَش ُ
الحجى َسا َجَّش َتْي ِؽ م ْؽ أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َل ُو َثسخ َفَقال لِر ِ
اح ِبو َو ُى َؾ ُي َح ِ
شػ
اوُرُه أََنا أَ ْك َثُخ م َ
َت ْغم ْؼ مْش ُو َشْيًئا َوَفجَّْخَنا ِخال َل ُي َسا َن َيًاخ {ٖٖ} َوَك َ
ٌَ
َ َ
َع ُّد َن َفًاخ {ٖٗ}] (سػرة الكيف :اآليات .)34-32إذ لع يشذ القرز القخآني مغ ىاتيغ
َم ًاال َوأ َ
الجشتيغ إال ذكخه ،جشتاف مكتسمتاف مغ حيث الحدغ والجساؿ وكثخة أصشاؼ وألػاف الثسار مغ عشب

ونخل وزروع مختمفة ووجػد الشيخ الستجفق بالسياه( .)102ويمقي ىحا الػصف بطاللو عمى صاحب

ىاتيغ الجشتيغ فيػ ا نداف معجب بشفدو لسا لو مغ ماؿ وأبشاء وال يؤمغ بالداعة عمى االشالؽ(،)103
ط ِب َثس ِخِه َفأَصبح يَقِّمب َك َّفي ِو عَمى ما أَن َف ِ
ِ
ييا
قف َ
َ
ََْ ُ ُ ْ َ َ
لحا تعخضت ىاتاف الجشتاف لميالؾ او الجمارَ [ :وأُحي َ َ
اوَي ٌة َعَمى ُعُخ ِ
َو ِىي َخ ِ
َحًجا {ٕٗ}] (سػرة الكيف :اآلية )42إذ
ؾل َيا َلْي َت ِشي َل ْؼ أ ْ
ُش ِخ ْك ِبَخّبِي أ َ
وش َيا َوَيُق ُ
َ
ٗٔٚ
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تجؿ كمسة (احيط) عغ ((اىالكو واصمو مغ أحاط بو العجو ،ألنو اذا أحاط بو فقج ممكو واستػلى عميو

ثع استعسل في كل إىالؾ)) ( ،)104اذ يدتبعج صاحب الجشتيغ مقجرة هللا تعالى باتياف الداعة فيػ

يكيذ تمظ القجرة اليائمة بقجرة السخمػقيغ وهللا تعالى ليذ كسثمو شيء(.)105

ٕ -الدفيشة

الفمظ ((الدفيشة ويدتعسل ذلظ لمػاحج والجسع)) ( )106وكانت الدفيشة مكاناً الختبار الشبي مػسى
ظَمَقا َح َّتى ِإ َذا
( )وامتحانو عشج اصصحابو العبج الرالح لتمقي العمع مشو إذ يقػؿ هللا تعالىَ [ :فان َ
رِكبا ِفي َّ ِ ِ
َىَم َيا َلَق ْج ِجْئ َت َشْيًئا ِإ ْمًاخ {ٔ( ]}ٚسػرة الكيف :مغ
ال أ َ
ق أْ
َخَخْق َت َيا ِل ُت ْغ ِخ َ
َ َ
الدفيَشة َخَخَق َيا َق َ
اآلية )71فأحجث العبج الرالح خخقاً في الدفيشة فأنكخ مػسى ( )عميو ذلظ وخخؽ الدفيشة إذ
((خمع لػحيغ مغ ألػاحيسا مسا يمي الساء فجعل مػسى يدج الخخؽ بثيابو))( )107ثع أخبخه العبج
دت أَن أ ِ
ِ ِ
َما َّ ِ
َع َيب َيا
الرالح بعج ذلظ تفاصيل القرة[ :أ َّ
يؽ َي ْع َسُمؾ َن ِفي اْلَب ْح ِخ َفأََر ُّ ْ
الدفيَش ُة َف َكاَن ْت ل َس َداك َ
اءىؼ َّممِ ٌػ َي ْأ ُخ ُح ُك َّل َس ِفيَش ٍة َغ ْرًبا {( ]}ٜٚسػرة الكيف :اآلية )79وتجؿ الدفيشة في ىحه
ان َوَر ُ
َوَك َ
القرة القخآنية عغ السكاف السغترب والسدمػب لحا سعى العبج الرالح وبحؿ جيجاً عمى تعصيبيا لئال
تشتدع مغ اىميا السداكيغ الحيغ كانػا يعسمػف فييا في البحخ لمحرػؿ عمى الخزؽ والسعيذة.

ٖ -الججار

الججار ىػ ((الحائط ،اال اف الحائط يقاؿ :اعتبا اًر بالسكاف ،والججار يقاؿ :اعتبا اًر بالشتػء واالرتفاع

وجسعو ججر)) ( )108وقج كاف الججار سات اًخ ألمػاؿ الغالميغ اليتيسيغ السجفػنة في القخية التي زارىا
ؾى َسا
مػسى ( )مع العبج الرالحَ [ :فان َ
اس َت ْظ َع َسا أ ْ
ظَمَقا َح َّتى ِإ َذا أ ََتَيا أ ْ
َىَم َيا َفأََب ْؾا أَن ُي َزِّي ُف ُ
َى َل َقْخَي ٍة ْ
ِ
ِ
َن َي َشق َّ
ال َل ْؾ ِشْئ َت َّ
َجًاخ {( ]}ٚٚسػرة الكيف :مغ
ييا ِج َج ًا
يج أ ْ
ار ُي ِخ ُ
الت َخ ْح َت َعَمْيو أ ْ
َف َؾ َج َجا ف َ
ام ُو َق َ
ض َفأَ َق َ
اآلية ) 77إذ أف ندبة االرادة لمججار مغ صفات االحياء لحا وردت عمى سبيل االستعارة( .)109لحا
استعيخت لمسجاناة والسذارفة( )110ولسا استفدخ مػسى ( )مغ العبج الرالح عغ سبب اصالحو
ِ ِ
َما اْل ِججار َف َكان لِ ُغ ِ ِ
ِ
ان َت ْح َت ُو
الججار أو تخميسو لو أجابو العبج الرالحَ [ :وأ َّ
يسْي ِؽ في اْل َسجيَشة َوَك َ
َ
َُ
المْيؽ َيت َ
َ
ِ
ِػ َو َما
َك ٌ
َن َيْبُم َغا أ ُ
َشَّج ُى َسا َوَي ْد َت ْخ ِخ َجا َك َ
ؾى َسا َصالِ ًحا َفأََرَاد َرُّب َػ أ ْ
شدُى َسا َر ْح َس ًة ّمؽ َّرّب َ
ان أَُب ُ
شد َّل ُي َسا َوَك َ
ِ
يل َما َل ْؼ َت ْد ِظع َّعَمْي ِو َصْبًاخ {ٕ( ]}ٛسػرة الكيف :مغ اآلية )82فمذجة
َمخِي َذل َػ َتأ ِْو ُ
َف َعْم ُت ُو َع ْؽ أ ْ
حرانة الججار في الحساية والدتخ اختارتو االرادة اإلليية في حفع أمػاؿ الغالميغ وستخىا دوف سائخ
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()111

األمكشة الرشاعية

ويطيخ االيساف العسيق لمعبج الرالح ،إذ ((لع يقل فأراد ربي وال فأراد ربيسا،

وانسا ندب الخب الى مػسى وكأنو يقػؿ لو اف ما يجىذظ مغ أفعالي ىػ مغ ارادة ربظ الحؼ تحدب

انو لع يخمق أعمع مشظ ثع لخز األمخ بقػلو وما فعمتو عغ امخؼ فكل ما مخ جاء بأوامخ ربظ))

(.)112

خامتة البحث ًىتائجى

بعج االنتياء مغ الجراسة التحميمية لمسكاف في القرة القخآنية باختيار قرز سػرة الكيف أنسػذجاً

لمتصبيق يدجل البحث الشتائج اآلتية:

 تسيد السكاف الصبيعي في قرز سػرة الكيف مغ حيث السكاف األرضي والسكاف الدساوؼ ،إذ
ضع السكاف األرضي( :الكيف ،والشيخ ،والبحخ ،ومجسع البحخيغ ،والرجؼ ،والدجاف (الجبالف)

) ،إذ صػرت القرة القخآنية (الكيف) ترػي اًخ مبجعاً مغ حيث ايػائو لمفتية وزرع الصسأنيشة في
نفػسيع وانقالبيع ذات اليسيغ والذساؿ في حيغ يبخز (الشيخ) في وسط جشتي الخجل الكافخ لتقجيع

السشطخ الجسيل مغ تفجيخ السياه لمجاللة عمى العجب والتسػج .كاف البحخ مكاناً لصمب الخزؽ
والسعيذة لمسداكيغ الحيغ يسمكػف الدفيشة التي خخقيا العبج الرالح لئال يغتربيا السمظ الطالع
في حيغ كاف مديخ الحػت في ىحا السكاف اذ وصفت القرة القخآنية ذلظ بػ (سخباً /عجباً) .أما

مج سع البحخيغ فيػ مكاف التقاء مػسى بالعبج الرالح وىػ السكاف الحؼ ندي فيو مػسى وفتاه
الحػت فأخحا يقتفياف األثخ .اما (الرجؼ) فيػ جشب الجبل الحؼ بشى عميو ذو القخنيغ عميو

الخدـ .ويعبخ الدجاف (الجبالف) عغ مشصقة وصميا ذو القخنيغ أؼ بيغ الجبميغ.

 تشػع أشكاؿ السكاف الدساوؼ بػصفو مغ السكاف الصبيعي في قرز سػرة الكيف مغ حيث
الدساء والذسذ ،ومصمع الذسذ ومغخبيا اذ كانت (الدساء) التي ارسمت حدباناً سبباً في اىالؾ

اء لكفخه وعجـ ايسانو بالداعة فسا كاف مشو إال اف يقمب كفيو ليعبخ عغ تحدخه
جشتي الخجل جد ً
ونجمو وتبجو (الذسذ) بحخكتيا يسيشاً وشساالً حػؿ الكيف حتى يحفع هللا تعالى أجدادىع .في
حيغ يبجو (مصمع الذسذ ومغخبيا) ضسغ رحالت ذؼ القخنيغ اذ عبخت القرة القخآنية عغ جية

السذخؽ بػ (السصمع) فزالً عغ السغخب ،لمتعبيخ عغ تسكيغ هللا تعالى ليحا السمظ في األرض.
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 جاء السكاف الرشاعي في قرز سػرة الكيف مغ حيث السكاف العاـ والسكاف الخاص اذ ضع
السكاف العاـ( .السجيشة والقخية والدج) ،وتطيخ (السجيشة) في قرة اصحاب الكيف لذخاء احجىع
الصعاـ مع أخح الحيصة والححر لئال يشكذف أمخىع .وتبجو (القخية) في قرة مػسى ( )مع

العبج الرالح التي تسيدت بعجـ ايػاء الزيػؼ والبخل بعيجاً عغ الذيامة والتخمق بأخالؽ الكخـ

ومع ذلظ قاـ العبج الرالح ببشاء الججار حفاضاً عمى كشد اليتيسيغ ،وقاـ ذو القخنيغ ببشاء الدج
بصمب مغ القػـ لحساية البذخ مغ افداد يأجػج ومأجػج ولتحكيقو الػضيفة السعشػية في الحفع مغ

االخصار التي يتعخض ليا االنداف ،اذ استخجـ فيو ذو القخنيغ زبخ الحجيج والقصخ ليكػف مطي اًخ
عسخانياً عمى مدتػػ التاريخ.

 تعجدت اشكاؿ السكاف الخاص في قرز سػرة الكيف مغ حيث (الجشتاف ،والدفيشة والججار)،
اذ تعػد (الجشتاف) لمخجل الكافخ الحؼ ال يؤمغ بالداعة مسا أدػ بيسا الى اليالؾ والجمار بعج أف

كاف يتفاخخ بيسا بسا فييسا مغ الدروع والثسار والشيخ الستجفق بالسياه .وتعػد (الدفيشة) لمسداكيغ
التي تعبخ عمى السكاف السغترب والسدمػب لحا سعى العبج الرالح لتعصيبيا لئال تشتدع مغ أىميا

ألنيا وسيمتيع لمحرػؿ عمى الخزؽ والسعيذة ،واقاـ العبج الرالح (الججار) عمى الخغع مغ بخل

القخية بعجـ اشعامو ىػ ومػسى ( )لحساية الكشد الحؼ يعػد لميتيسيغ وحفطو مغ السجخميغ
الدارقيغ حتى يكبخاف.

هٌامش البحث ًمصادري ًمراجعى
) (1يشطخ :اسساعيل بغ حساد الجػىخؼ (ت393ىػ) ،الرحاح :تاج المغة وصحاح العخبية ،تحقيق :أحسج عبجالغفػر
عصار ،دار العمع لمسالييغ ،ط ،3بيخوت ،1984 ،مادة (كػف).2191/6 :

) (2اعتجاؿ عثساف ،جساليات السكاف ،مجمة االقالـ ،بغجاد ،العجد ( )2الدشة .76 :1986

) (3يشطخ :ياسيغ الشريخ ،الخواية والسكاف ،دار نيشػػ لمجراسات والشذخ والتػزيع ،ط ،2دمذق.9 :2010 ،

) (4يشطخ :ياسيغ الشريخ ،اشكالية السكاف في الشز األدبي ،دار الذؤوف الثقافية العامة ،ط 1بغجاد.151 :1986 ،

) (5نجيب العػفي ،مقاربة الػاقع في القرة القريخة السغخبية ،السخكد الثقافي العخبي ،ط ،1الجار البيزاء:1987 ،
.149
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) (6يشطخ :حدغ الشعيسي ،ججلية الحزػر بيغ اإلنداف والسكاف ،مجمة الشز الججيج ،الدعػدية ،العجد ( )8الدشة
.22 :1988

) (7يشطخ :عػاد عمي ،تذكيل الفزاء في الستخيل الخوائي ،مجمة عساف ،العجد ( )39لدشة .33 :1988
) (8يشطخ :دمحم غخاـ ،شعخية الخصاب الدخدؼ ،اتحاد الكتاب العخب ،دمذق.65 :2005 ،

) (9يشطخ :شاكخ الشابمدي ،جساليات السكاف في الخواية العخبية ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،عساف:1994 ،
.96

) (10يشطخ :يػسف سميساف الصحاف ،السكاف في القخآف الكخيع :انساط ودالالتو ،اشخوحة دكتػراه ،كمية اآلداب ،جامعة
السػصل.11 :2000 ،

) (11يشطخ :السرجر نفدو.13 :

) (12يشطخ :عبجالكخيع الخصيب ،القرز القخآني في مشصػقو ومفيػمو ،دار العخفة لمصباعة والشذخ ،ط ،2بيخوت،
.91 :1975

) (13يشطخ :نبياف حدػف الدعجوف ،الذكل القرري في القخآف الكخيع :دراسة جسالية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية االداب،
جامعة السػصل.92 :1999 ،

) (14د.آ.س .رابػبخت ،مبادغ الفمدفة ،تخجسة :أحسج اميغ ،دار الكتاب العخبي ،بيخوت.29 :1969 ،
) (15جبػر عبجالشػر ،السعجع االدبي ،دار العمع لمسالييغ ،ط ،1بيخوت.163 :1979 ،
) (16يشطخ :د .دمحم يػسف نجع ،فغ القرة ،دار بيخوت لمشذخ ،بيخوت.1956:70 ،

) (17يشطخ :سعيج يقصيغ ،قاؿ الخاوؼ ،السخكد الثقافي العخبي ،ط ،1بيخوت.255 :1997 ،

) (18يشطخ :وليج أبػ بكخ ،القرة مغ جية نطخية ،مجمة األقالـ ،بغجاد ،العجد ( )7لدشة .63 :1989
) (19يشطخ :نجيب العػفي ،ججؿ القخاءة ،دار الشذخ السغخبية ،الجار البيزاء( ،د.ت).24 :

) (20الخاغب االصفياني (ت 502ىػ) ،السفخدات في غخيب القخآف ،تحقيق :سيج دمحم كيالني ،دار العخفة ،بيخوت،
(د.ت).16 :

) (21يشطخ :د .دمحم باسل الصائي ،خمق الكػف بيغ العمع وااليساف ،دار الشفائذ ،ط ،1بيخوت.34-33 :1998 ،

) (22يشطخ :ورقاء يحيى قاسع السعاضيجؼ ،الكيع الجسالية في الدػر السكية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية اآلداب /جامعة
السػصل.150 :1999 ،

) (23االصفياني ،السرجر الدابق.442 :

) (24الجػىخؼ ،السرجر الدابق.1427/4 :

) (25يشطخ :جالؿ الجيغ الديػشي (ت ،)911االتقاف في عمػـ القخآف ،مصبعة البابي الحمبي ،ط ،1القاىخة:1951 ،
.138/1

) (26يشطخ :السرجر نفدو.138/1 :

ٔٚٛ

السكان في القرة القخآنية....

) (27يشطخ :د .احسج جساؿ العسخؼ ،دراسات في التفديخ السػضػعي لمقرز القخآني ،مصبعة السجني ،ط ،1القاىخة،
.361 :1986

) (28جساؿ الجيغ الجػزؼ (ت597ىػ) ،زاد السديخ في عمع التفديخ ،السكتب االسالمي لمصباعة والشذخ ،ط ،4دمذق،
.116/5 :1987

) (29يشطخ :محسػد الديج حدغ مرصفى ،االعجاز المغػؼ في القرة القخآنية ،مؤسدة شباب الجامعة ،ط،1
االسكشجرية.90 :1981 ،

) (30سيج قصب ،في ضالؿ القخآف ،دار الذخوؽ ،ط ،7بيخوت.2262/4 :1978 ،
) (31الصحاف ،السرجر الدابق.58 :

) (32العسخؼ ،السرجر الدابق.377-376 :

) (33يشطخ :محسػد البدتاني ،عشاصخ القرة في سػرة الكيف ،مجمة الخابصة ،الشجف ،العجد ( )4لدشة :1977
.85-84

) (34يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.194 :

) (35يشطخ :مرصفى الحجيجؼ ،آية هللا في أصحاب الكيف والخقيع ،مجمة مشبخ االسالـ ،القاىخة ،العجد ( )6لدشة
.76-75 :1969

) (36يشطخ :جار هللا الدمخذخؼ (ت528ىػ) الكذاؼ ،مصبعة االستقامة ،ط ،2القاىخة.80/1 :1953 ،

) (37يشطخ :دمحم جساؿ الجيغ الفشجؼ ،مغ روائع االعجاز في القخآف الكخيع ،السجمذ األعمى لمذؤوف االسالمية،
القاىخة.27 :1969 ،

) (38د .دمحم حديغ عمي الرغيخ ،الرػرة الفشية في السثل القخآني ،شخكة السصابع الشسػذجية ،بغجاد.253 :1981 ،
) (39االصفياني ،السرجر الدابق.37 :

) (40يشطخ :أرشج يػسف عباس ،الػصف في القرة القخآنية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،جامعة السػصل،
.39-38 :2001

) (41يشطخ :قصب ،السرجر الدابق.395/5 :
) (42يشطخ :عباس ،السرجر الدابق.39 :

) (43ابغ مشطػر (ت711ىػ) ،لداف العخب ،الجار السرخية لمتأليف ،القاىخة( ،د.ت) ،مادة (صجؼ).89/11 :
) (44يشطخ :العسخؼ ،السرجر الدابق.222 :

) (45يشطخ :د .عبجهللا محسػد شحاتة ،القرة في سػرة الكيف ،مجمة مشبخ االسالـ ،القاىخة ،العجد ( )8لدشة :1969
.64

) (46ابغ كثيخ (ت774ىػ) ،تفديخ القخآف العطيع ،دار السعخفة لمصباعة والشذخ ،بيخوت.104/3 :1969 ،
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) (47الصحاف ،السرجر الدابق.60 :

) (48حسدة مرصفى الفقيخ ،ياجػج ومأجػج ،دار االسخاء ،ط ،2عساف.27 :1994 ،
) (49ابغ مشطػر ،السرجر الدابق ،مادة (سسا).27/7 :
) (50الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.92/1 :

) (51د .كاصج ياسخ الديجؼ ،الصبيعة في القخآف الكخيع ،السخكد العخبي لمصباعة والشذخ ،بيخوت.17 :1980 ،
) (52يشطخ :السرجر نفدو.19-18 :

) (53يشطخ :عمي السػسػؼ العمػؼ ،آمالي الديج السختزى ،مصبعة الدعادة ،ط ،1القاىخة.75/4 :1907 ،
) (54يشطخ :الصحاف ،السرجر الدابق.17 :
) (55الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.563/2 :

) (56دمحم دمحم السجني ،القرز اليادؼ كسا نخاه في سػرة الكيف ،مصابع شخكة االعالنات الذخقية ،القاىخة:1964 ،
.142-141

) (57يشطخ :الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.565/2 :
) (58السرجر نفدو.565/2 :

) (59يشطخ :قصب ،السرجر الدابق.2271/4 :
) (60يشطخ :الصحاف ،السرجر الدابق.17 :
) (61يشطخ :السرجر نفدو.57 :

) (62القخشبي (ت671ىػ) ،الجامع ألحكاـ القخآف ،دار احياء التخاث العخبي ،بيخوت( ،د.ت).369/10 :
) (63قصب ،السرجر الدابق.2263/4 :
) (64السرجر نفدو.2263/4 :

) (65يشطخ :مرصفى ،السرجر الدابق.101 :

) (66سيج قصب ،الترػيخ الفشي في القخآف ،دار السعارؼ ،القاىخة.157 :1959 ،
) (67الدعجوف ،السرجر الدابق.134 :

) (68يشطخ :عبجالسحدغ الرالح ،الدمغ البيػلػجي ،مجمة عالع الفكخ ،الكػيت ،العجد( )2لدشة .20-19 :1977
) (69يشطخ :عبجالكخيع  ،مػاىب الخحسغ في تفديخ القخآف ،دار الحخية لمصباعة ،ط ،1بغجاد.317/5 :1986 ،
) (70يشطخ

) (71ابغ كثيخ ،السرجر الدابق.291/3 :

) (72يشطخ :السخزوقي (ت241ىػ) ،كتاب األزمشة واألمكشة ،مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ ،حيجر أباد الجيغ ،ط،1
اليشج1332 ،ىػ.42/2 :
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) (73يشطخ :مرصفى الحجيجؼ ،ذو القخنيغ وفتػحاتو في السذارؽ والسغارب ،مجمة مشبخ االسالـ ،القاىخة ،العجد ()7
لدشة.44 :1969

) (74يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.135 :
) (75قصب ،السرجر الدابق.409/5 :

) (76مرصفى الحجيجؼ ،ذو القخنيغ ،مجمة مشبخ االسالـ ،القاىخة ،العجد ( )9لدشة .78 :1969
) (77يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.135 :
) (78يشطخ :يقصيغ ،السرجر الدابق.258 :

) (79يشطخ :زيج الذييج ،مغ األدب الخوائي ،دار الذؤوف الثقافية العامة ،ط ،1بغجاد.170 :2008 ،
) (80يقصيغ ،السرجر الدابق.24 :

) (81ياسيغ الشريخ ،السكاف في الخواية ،مجمة آفاؽ عخبية ،بغجاد ،العجد ( ،)8لدشة.78 :1980
) (82يػسف كخـ ،تاريخ الفمدفة اليػنانية ،دار القمع ،بيخوت( ،د.ت).142 :

) (83يشطخ :د .ابخاليع جشجاوؼ ،الفزاء الخوائي عشج جب اخ ابخاليع جبخا ،دار الذؤوف الثقافية العامة ،ط ،1بغجاد،
.149 :2001

) (84الجػىخؼ ،السرجر الدابق ،مادة (مجف).2201/6 :
) (85الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.554/2 :
) (86السرجر نفدو.555/2 :

) (87يشطخ :السرجر نفدو.555/2 :

) (88يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.504 :

) (89ابغ مشطػر ،السرجر الدابق ،مادة (قخا).38-37/20 :
) (90االصفياني ،السرجر الدابق.402 :

) (91يشطخ :الصحاف :السرجر الدابق.133 :

) (92يشطخ :ابغ الجػزؼ ،السرجر الدابق.191/5 :
) (93القريخ ،السرجر الدابق.27 :

) (94الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.584/2 :

) (95يشطخ :د .كاصج ياسخ الديجؼ ،مقػمات الشرخ في القخآف الكخيع ،مجمة آداب الخافجيغ ،كمية االداب /جامعة
السػصل /العجد ( )23لدشة .39 :1992

) (96يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.583 :
) (97الصحاف ،السرجر الدابق.61-60 :
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) (98يشطخ :د .عمي عبجالسعصي دمحم ،تيارات فمدفية معاصخة ،دار السعخفة الجامعية ،االسكشجرية.29 :1984 ،

) (99يشطخ :ـ.ب .باحثيغ ،قزايا الفغ االبجاعي عشج ديدتػفدكي ،تخجسة :د .جسيل نريف التكخيتي ،دار الذؤوف
الثقافية العامة ،بغجاد.251 :1986 ،

) (100يشطخ :دمحم بػ عدة ،تحميل الشز الدخدؼ ،دار االماف ،ط ،1الخباط.99 :2010 ،
) (101االصفياني ،السرجر الدابق.98 :

) (102يشطخ :قصب ،السرجر الدابق في ضالؿ القخآف.386/5 :
) (103يشطخ :الدعجوف ،السرجر الدابق.100 :
) (104الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.565/2 :

) (105يشطخ :السجني ،السرجر الدابق.147 :
) (106االصفياني ،السرجر الدابق.385 :

) (107الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.573/2 :
) (108االصفياني ،السرجر الدابق.89 :

) (109الدمخذخؼ ،السرجر الدابق.575/2 :
) (110يشطخ :السرجر نفدو.575/2 :

) (111يشطخ :الصحاف ،السرجر الدابق.104 :

) (112د .سميساف الصخاونة ،دراسة نرية أدبية في القرة القخآنية ،عساف.155 :1992 ،
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