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Abstract 
 

This paper study the role of Quranic stories and parablesin in building 

characters. The stories and parables have very long history in people’s 

lives throughout the history, the old and even current individuals utilize 

these methods and messages in various shapes and examples including 

orally or illustrations, to convey the message of old generation to 

younger people, to maintain traditions, customs and create understanding 

among the youth. The current article tries to focus on role and the 

importance of Quranic stories characteristics and its moralistic impacts 

on the human. Quranic stories, Quranic stories, go against to individuals' 

stories, partake in certain qualities as being godly, having suitable 

contents, being articulate and clearly expressed, monitoring what will be 

said about the narratives in which there are the obvious and secret 

focuses. The Quranic stories and anecdotes carry numerous purposes 

such as to serve as sample, to explain the facts, to cause thinking, 

awareness and learning, the recognition of these messages as stories and 

tales in the Quran and heavenly messages have some instructional 

impacts like utilizing firm thinking for utilizing by humans for thinking, 

feelings for reinforcing and reasoning, for strengthening the emotional 

dimension of individuals behaviors aspect, which has been studies in the 

paper. The Article highlighted a detailed charter which the Quran has 

given in connection with each aspect of human personality as there is a 

verse or more in the Quran which guides a person for each conduct of his 

life. The research follows descriptive, analytical methods, that after 

looking in the Islamic resources especially the Holy Quran.  
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مع كثرة اهتمام الباحثني والدارسني للقصص القرآنية إال أن هناك ندرة يف الدراسات واألحباث  
بشكل جدي، والبعض ركز على اجلوانب  حيث تناول بعضها القصص بشكل جذري، واآلخر  

التارخيية، والبعض فقط تناول الشخصيات إلبراز الدروس والعرب، من غري أن يتعمق يف  الرموز  
البشري على كوكب   والنوع  اإلنسانية  ترسيخ  البشرية وفهمها وكيف كانت مسامهة يف  للحياة 

ألن هلا قوة التأثري، واجلمال يف    األرض. وقد لفتت القصص القرآنية األنظار القراء والباحثني،
ابألفكار   السمو  للنفس  تتيح  لكونه  القرآين  النسق  اجلمال يف  تتذوق  واملضمون. ألهنا  املعاين 
حياة   يف  متعددة  مهمة  جوانب  القرآنية  القصص  حتوي  القرآنية.  القصص  يف  النبيلة  للقداسة 

تعد مرجعاً عقلي للبشرية، اتيت أمهية  البشرية من األموار الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وهي  
هوية   لصوغ  للوصول  حثيثة  خبطى  يسعى  ألنه  اإلنساين  لألدب  التعزيزي  اجلانب  من  البحث 
لنا كيف كانت   ترسم  قصصه  وشخصيات  الكرمي  القرآن  اإلسالمية،  ابلثقافة  مليئة  إسالمية 

األ هذه  على  ارتفي  والفكر وكيف  احلضارة  بداية  له يف  البدائية  اخللق.  اخلطى  بداية  منذ  رض 
القصة   مساع  اإلنسان حيب  فنرى  الباكرة  الطفولة  من  اإلنسان  لدى  خيتفي  ال  ابلقصة  الشغف 
ويستغرق فيها، يتتبع حوادثها، ويتخيل شخصياهتا. والشغف ابلقصة يستمر من مراحل الطفولة  

يف   الن  ابملعرفة  ورغبته  لالطالع  اإلنسان  حب  إلشباع  وسيلة  لكونه  النمو  جمال  إىل  القصة 
 للخيال ومنوه. 

والقصص القرآنية غنية ابلفكر وهي تسطع حبقائقة وجذوره العميقة، فعندما نسعى للبحث عن  
به   متر  ما  ملواجهة  يساعدان  ما  أنخذ  السابقة  األمم  خربات  من  واالستفادة  املاضي  أحداث 

 البشرية من ويالت وختطات يف اآلراء واألساليب. 
 أهداف البحث 
 ليحقق التايل: يسعى البحث 

 للتبع تشكل الشخصية اإلنسانية ومنو الفكر البشري عرب القصص القرآنية
 التنبية أبسلوب القصص القرآين اليت تعاجل قضااي األمة. 

 منهج البحث  
بكتب   واالستعانة  القرآنية  اآلايت  إدرج  سيتم  التحليلي،  االستقرائي  املنهج  البحث  يعتمد 

 ث مع توثيق املصادر وذكرها يف اهلوامش. التفاسري، واالستشهاد ابألحادي
 القصة تعريفها وأمهية القصة القرآنية 
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يتفكرون"  لعلهم  القصص  "فاقصص  تعاىل:  القصة    1قال  اإلخبار واإلعالم،  هنا مبعىن  فجاءت 
العرب  لسان  أو اخلرب كماء جاء يف  "القًص" 2لغة: احلدث  قوله    3. ومنه  األثر، ويف  تتبع  وهو 

اي   "قال  لك كيداً"تعاىل:  فيكيدوا  إخوتك  على  رؤايك  تقصص  ال  عدم  4بين  مبعىن  جاءت   .
 اإلخبار او عدم احلديث.  

، ألهنا تعكس احلياة و أحداثها، القصة القرآنية:  "صلة اإلنسان ابألحداث اليومية"واصطالحا:  
 هي أخبار األمم املاضية وحوادثها للنيب صلى هللا عليه وسلم.  

رد ألحداث ال يشرتط فيها إتقان احلبكة، لكن أمهيتها تنحصر يف  القصة بصفة عامة هي: "س 
 .  5رسم الشخصيات واستعمال املصطلح وإاثرة اهتمام القارئ للكشف عن خبااي النفس" 

نستخرج مما سبق القصة هي فن نثري يروى لنا ما حدث ألشخاص يف مكان معني وزمن معني،  
تكون مروية أو مكتوبة هتدف لإلمتاع واإلفادة.  حتكى من قبل أانس حبسب شروط معينة، قد  

 .6تكون وسيلة للكاتب ليعرب عن ما خيتلج يف صدره، او ليصور خميلته وما يدور يف نفسه 
فهم مفهوم القصة القرآنية يكمن يف أن القصص القرآنية هلا مكانة خاصة، ألهنا ليست بكالم  

املواقف  وهذه  خاصة،  مواقف  هلا  هللا  بل كالم  واإلنسانية    البشر  احلكيمة  املعرفة  عن  تعرب 
ومشتقاهتا   نبأ  الرواية وكلمة  القصة،  منها  للسرد  القرآن مصطلحات خمتلفة  استخدم  للبشرية، 
قداسة   من  قدستها  القرآنية  القصةي  واكتسبت  القصة.  ملفهوم  متعدد  مصطلحات  وهناك 

ال القصة  قراءة  من  ويتضح  الباطل،  يداخله  ال  حق  القرآن  ألن  أسلوب  القرآن  أتباعها  قرآنية 
 ،  7الدعوة الذي يتجاوز يف رسم الشخصيات، وعرض أحداثه 

املرأة والرجل كالمها سواء،   القرآين مناذج لإلنسان، حيث مشلت كل من  القصص  تعددت يف 
ووشائج   وإشارات  روابط  وهناك  جوانبها،  مجيع  يف  اإلنسانية  ابملعرفة  غنية  القرآنية  القصص 

طياهت يف  حتمل  ثقافتنا  إنسانية  إلغناء  لإلنسان  التارخيية  ابألمهية  تصدح  غنية  إنسانية  جتارب  ا 
 الفكرية. 

 تكمن أمهية القصة القرآنية لكوهنا: 
القصص   ما كان  أنفع  األلباب  قصصهم عربة ألوىل  "لقد كان يف  يوسف:  جاء يف سورة  كما 

 .8يفرتى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شي وهدى ورمحة لقوم يؤمنون" 
جاءت القصة القرآنية لتوضيح احلقائق ولكي تزيل الشبهات "إن هذا القرآن يقص  معلم ابرز  

 .9على بىن إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون" 
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كما جاء يف سورة النساء: "ومن أصدق من هللا حديثا" ألن القرآن من عند    أصدق القصص  
 هللا تعاىل ويشتمل على أعلى درجات الكمال يف البالغة والتعبري. 

الرسل:   جاء يف  مهمات  القوم كما  تنذر  لكي  الرسالة  مهمات  أهم  من  القرآنية كانت  القصة 
ل منكم يقصون عليكم آاييت وينذرونكم لقاء  سورة األنعام: "اي معشر اجلن واإلنس أمل ايتكم رس 

 . 10يومكم هذا" 
 أنواع القصة القرآنية:  

القصة التارخيية: اليت تقص دعوة األنبياء ألقوامهم، ومراحل الدعوة وتطورها، واملعجزات اليت  
جاء هبا النيب لتأييد رسالته: مثل قصة نوح، إبراهيم، وموسى، وصاحل وهود وعاد، وقوم لوط،  

 ىن إسرائيل، وغريهم من الرسل..  وقصة ب
مناذج   على شكل  البارزة  والشخصيات  األحداث  اليت رصدت  القصص  هي  الواقعية:  القصة 
احلقد   له  يكنون  قلوهبم  يف  لكن  للنيب  واحملبة  ابالسالم  يظاهروا  عندما  املنافقون  منها  بشرية 

آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل  والغدر ويبالغ يف األيذاء، جند يف سورة البقرة: "وإذا لقوا الذين  
مستهزؤن"  إمنا حنن  إان معكم  قالوا  األنبياء  11شياطينهم  واالبناء  القوم  يُكّذب  . وكذلك عندما 

مثال على ذلك ابن نوح، "قال اي نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسألن ما  
 .12ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني" 

روب يف القصة: وهي القصة اليت يكون هبا مثل يضرب للمشاهبة مع احلدث كما جند  املثل املض
بنخل   وحففنامها  أعناب  من  جنتني  ألحدمها  جعلنا  رجلني  مثال  هلم  واضرب  تعاىل:  قوله  يف 
وجعلنا بينهما زرعا، كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئا وفجران خالهلما هنرًا، وكان له مثر  

لصا نفرا..." فقال  أكثر منك ماال وأعز  أان  أن  13حبة وهو حياوره  فرعون حيث  امرأة  وقصة   .
خمالطة الكافرين ال تضر الشخص كما قال تعاىل: "وضرب هللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ  

. ألن  14قالت رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من القوم الظاملني" 
 زوجة فرعون مل يضرها كفر زوجها وأطاعت رهبا وكانت روحها بعيد عن زوجها ومل يضرها كفره. 

 أهداف القصص القرآنية ومساهتا 
 مزج التوجيهات الدينية بسياق القصة:
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القرىن الكرمي كتاب دعوة دينية، والقصة القرآنية جندها اتيت لتطبيق هذا الغرض الديين، القرآن  
التنا فيه  الفنية  كتاب جند  فيه خل ابلسمة  والجند  يقدم ألجله  الذي  والسياق  القصة  بني  سق 

 .  15إطالقاً 
من التوجيهات يف القصة القرآنية اليت هبا داللة القصص على الوحي كما يف قصة يوسف: "حنن  

الغافلني"  مل  قبله  من  وإن كنت  القرآن  هذا  إليك  أوحينا  مبا  القصص  أحسن  عليك  . 16نقص 
هذه فكل  آدم  على    وقصة  القصص  داللة  إىل  التنبية  الوحي ألجل  لتثبت  القصص جنده اتيت 

 الوحي. 
بعض اآلايت جندها جتئ لتوجيهات الدينية اليت تكون منبة إىل عقاب هللا العادل جندها يف سورة  

 العنكبوت بعد ذكر عدد من قصص األنبياء.
فت اخلمول،  من  وليخرجوا  العامل،  يف  للسيادة  للسعي  اهلمة  ورحالهتم  ألنشاء  بتجارهتم  ذكرهم 

ليعلموا أن قوة هللا تعاىل فوق كل قوة، وتذكرهم ابلعواقب الصاحلة وكيف نصرهم هللا. جند يف  
يف   فنادى  عليه  نقدر  لن  أن  فظن  مغاضباً  ذهب  إذ  النون  "وذا  تعاىل:  قوله  األنبياء  سورة 

 .17الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني" 
 ك األغراض الفرعية للقصة القرآنية منها: جند هنا

على   اترخيية  وقائع  من  حتتويه  ملا  الوحي  حقيقة  القرآنية  القصة  تشهد  والرسالة:  الوحي  إثبات 
 لسان نيب مل يعرف القراءة والكتابة ومل يطلع على اخبار اليهود او أي كتب مساوية. 

 وإداين بىن إسرائيل عامة.  إثبات الصلة بني دين حممد و إبراهيم عليهما السالم خاصة
نستنتج القصص القرآنية ال ختلو من التوجيهات الدينية تكون مضمرة بسياقها اخلضوع للغرض  

. والقصة  18الديين. وان القصة القرآنية ليست للتسلية أو الرتفية إمنا اهلدف هو العظة والعربة 
 القرآنية وسيلة لرتبية  الفرد واجلماعة.

 قرآنية التكرار يف القصة ال
قائاًل:   الظاهرة  يعلل  قطب  سيد  جند   . القرآنية  القصة  يف  التكرار  ظاهرة  يف  اآلراء  تعدد  جند 
"حيسب أانس أن هناك تكرار يف القصة القرآنية، ألن القصة الواحدة قد تتكرر يف سور شىت.  

 .19لكن طريقة األداء يف السياق، نفي حقيقة التكرار" 
وفوائد   ابلتآليف،  منه  أشبه  واملواعظ  ابخلطب  القرآن  جند  القرآنية،  القصة  تكرار  يف  والسر 
القصص جتتلبها املناسبات واتيت القصة برهاان على الغرض املسوق الجلها. اذا تصفحنا القرآن  
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  جند ليس هناك تكرار يف القصة القرآنية بل ذكرت بطرق خمتلفة، اذا تكرر اللفظ واجلملة جندها 
تكررت ألجل التوكيد. الن القرآن كتاب للرتبية الشاملة لإلنسانية مجعاء، البالغيون يؤكدون أن  

 .20التكرار أحد أنواع األطناب واييت لإلنذار والردع ليدل على األسلوب املعجز 
التكرار هو منهج للقصة القرآنية حيث ترد القصة الواحدة عدة مرات مبواضع خمتلفة، لكنه ال  

أجله،  يتناول   ترد من  اليت  احلال  يتناول بعض من جزئياهتا، حيث مقتضى  بل  مرة  القصة كل 
التكرار يكون يف القصة نوع للتأكيد الن القرآن يعلم خطاب أهل مكة وما يناسبهم وخطاب  
بسبب   مكرره  وقصص  للمواعظ  حباجة  مكة كانوا  سكان  الن  يناسبهم.  وما  املدينة  أهل 

املكية تؤكد على قضااي التوحيد واإلرشاد اغلب السور املكية  جحودهم وتكذيبهم وجند السور  
. التكرار يلبس النص ثوابً جديداً  21صغري لتناسب املكيون ألهنم أهل فصاحة وصناعة الكالم 

 وخيرجه إخراجا جديداً يالئم السياق حىت يبدؤ وكأنه مل يذكر يف مكان آخر.
 بناء القصص القرآين  

 البناء الفين  
القرآنية جندها قصة فنية كاملة رغم أهنا قصة دينية غرضها الدين، لكن القصة القرآنية  القصة  

والتشويق   واحلدث  واحلوار  الشخصية  جند  حيث  للقصة،  الفنية  اخلصائص  مجيع  حفظت 
والكتاب على قصة   اتفق األدابء واحملدثون  القرآنية حيث  القصة  واملوضوع، جند كل ذلك يف 

 .22صة طويلة وقصة قصرية القرآن اهنا منقسمة لق
 القصة القرآنية والقصة األدبية 

على   املتنوعة  الرباهني   وتقدم  احلقائق  تتبني  الهنا  األدبية  القصة  عكس  القرآنية  القصة  جند 
التوحيد، عكس القص األديب الذي يظهر القدرات األدبية و هو ال يراعي كافئة شرائح العقل  

 عن األدبية. الذهين، لذا اختلفت القصة القرآنية 
 . 23املصدر: القرآنية مصدرها رابين، والقصة األدبية مصدرها بشري، نتج عن مؤلفني 

اهلدف: جاءت القصة القرآنية للموعظة واهلداية واخذ العربة، والقصة األدبية ختتلف ابختالف  
 .24النوااي والفكر واألشخاص 

حيث جند توافر بعض منها وغياب  العناصر: اليشرتط توفر العناصر كاملة يف القصة القرآنية،  
الشخصيات   العناصر كاملة من  تتوفر  األدبية  القصة  أن  فيما  القرآين،  السياق  البعض حسب 

 .25والزمن واحلدث واحلبكة واملكان، الهنا تربز الفكرة اليت ألجلها مت وضع القصة 
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اء فألجل  الشخصيات: جند مجيع الشخصيات يف القصة القرآنية واقعية، اذا غفل بعض األمس 
وجند   للشخصية،  الشكلية  خطوط  برسم  الكرمي  القرآن  يعن  مل  لذلك  البشر،  مناذج  تصوير 
البحث للكاتب، لذا فكشف   القصة األدبية فهي صنعت من اخليال  عكس ذلك شخصيات 
امساءها اليهم واليؤثر يف وجودها وإقامة عالقة مع الكاتب بل يضعف اإلحساس بوجودها يف  

 .26الدور
ا والعرض  اتساع  الطول  األبعاد من حيث  تناولت مجيع  قد  القرآنية  القصة  والعمق: جند  ملدى 

 والعمق سواء أكانت تذكر األحوال اإلنسانية أو اآلفاق. 
روح   به  القرآن  األديب، الن حوار قصة  احلوار  توجد يف  ال  مزااي  به  القرآين  احلوار  احلوار: جند 

 اقف اليت تساعد على إبراز األهداف الرتبوية.  تسري مع كيان العمل وتصور سائر أحوال املو 
فيه   ما دعت احلاجة لذكر املكان وبقدر مناسب ال يشرتط  القرآن مىت  الزمان واملكان: يذكر 
حسب   تذكر  األدبية  القصة  أن  حني  يف  للوراء،  يتحرك  ال  الزمن  أل،  الشخصي،  التسلسل 

 احلاجة، ال يشرتط فيه سري لألمام.  
 القصة القرآنية العوامل الفردية يف 

عوامل الفردية كما نعلم اإلسالم يسعى حلماية العقدية وحتقيق السالم قال تعاىل: "ولقد سبقت  
الغالبون" هلم  جندان  وإن  املتصورون،  هلم  إهنم  املرسلني،  لعبادان  يرفض  27كلمتنا  واالسالم   .

 االستسالم واخليانة وحقق املعارك النصره.  
إلميان حني ألقى إبراهيم يف النار: جند حالة القلبية مستقرة للشخصية  . قوة اإلميان ابهلل: قوة ا1

ال تشوبه شائبة يف السلوك والصفاء يف قلب الشخصية القرآنية الذي يظهر من سياق القصص  
القرآين مع األنبياء والرسل كما قال تعاىل: "قالوا حرقوه وأنصروا اهلتكم إن كنتم فاعلني، قلنا اي  

 .28سالما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم االخسرين"انر كوين بردا و 
 قوة إميان أم موسى 

تنتصب قصة أم موسى للداللة كما قال تعاىل: "وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعية فاذا خفت  
. إميان وإطمئنان  29عليه فالقية يف اليم وال ختايف وال حتزين إان رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني" 

ال   الذي  الصايف  اإلميان  أن  يعلمنا  القرآين  والقصص  هللا  وعد  بصدق  والثقة  موسى  أم  قلب 
 تشوبه شائبه إذا استقر يف القلب وإذا جتلى يكون واضحا جلي يف العقل والقلب.  

 العوامل الرتبوية يف القصة القرآنية  
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إلية كل منهج وكل طريق، ويهدي لليت  عوامل تربوية تشمل اهلدى وأجيااًل، ويشمل ما يهدي  
الصاحل   البشرية  الطاقات  اليت ال غموض هبا، وتطلق  والعقيدة  والشعور،  الضمري  أقوم يف  هي 
لكي تعمل لبناء البشرية، والعمل يكون عبادة يتوجه به اإلنسان هلل، كما قال تعاىل: "إن هذا  

. ويقيم  30الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً" القرآن يهدي لليت هي أقوم وبشر املؤمنني الذين يعملون 
الناس العالقات بعضهم ببعض، أفراداً وأزواجاً، ودوالً وأجناساً، وهي ال تتأثر ابلرأي وتقيم على  
األسس اليت علمهم العليم اخلبري اخلالق هلذا الكون، بذا تستطيع البشرية كلها جبميع عقائدها  

 .31السماوية يف سالم ووائم 
واإل  للفوضى  التخطيط  يؤدي  ابهظاً،  مثناً  األمة  تدفع  واإلدارة  التخطيط  غياب  عند  دارة: 

وتعترب   حتل.  ال  اليت  مشكالهتا  يف  عالقه  وجتعلها  النهضة  مقوما  على  تقضي  وهي  واالتكالية، 
أهم   غياهبما  والتميز، كان  التفوق  األساسي يف  العامل  النجاح،  أهم عوامل  واإلدارة  التخطيط 

وقعت هبا األمم يف ماضيها وحاضرها. نرى االتخطيط احملكم واإلدارة يف  سبب للمشاكل اليت  
 القصص القرآنية مثال على ذلك: 

 إدارة األزمة االقتصادية من قبل سيدان يوسف  
مما أتكلون، مث   قال تعاىل: "قال تزرعون سبع سنني دأاب فما حصتم فذروه يف سنبله إال قليالً 

ما قدمتم هلن إال قليالً مما حتصنون، مث اييت من بعد ذلك  اييت من بعد ذلك سبع شداد أيكلن  
يعصرون" وفيه  الناس  يغاث  فيه  قبل  32عام  من  احملكمة  واإلدارة  اجليد  التخطيط  ان  فنجد   .

سيدان يوسف عليه السالم كان معيناً إلجارة األزمة اليت حلت مبصر وخرج منها منتصراً يف أسوا  
ب األمور  يدير  وجعلته  القحط  سنوات  مراحل  منتوجات  وجيمع  واحملاصيل  الزراعة  ويضبط  دقة 

إدارة   يف  راعئ  حمكم  منوذجا  يوسف  سيدان  جتربة  جند  اجلدب.  سنني  يف  ليستخدمها  اخلصب 
 خزائن األرض وامتالكه قدرات جعلته ينجح يف ذلك "إين حفيظ عليم".
 فاف. نرى استفادة املؤرخني من اإلدارة احلكيمة للمحاصيل والزراعة يف اايم اجل

 التخطيط العسكري يف اجلهاد 
أهلك تبوى املؤمنني مقاعد   "وإذ غدوت من  تعاىل:  الرسول )ص( يف اجلهاد قال  نرى ختطيط 

. الغدو يعين مطلق اخلروج، اليقصد به اخلروج يف أول النهار، ألن  33للقتال وهللا مسيع عليم" 
ملؤمنني مقاعد للقتال" أي اخذهم  النيب )ص( وأصحابه مل خيرجوا إال بعدما صلوا اجلمعة "تبوئ ا 

. اإلدارة السليمة عنصر  34وترتبهم املقاعد املناسبة هبم، وكان التنظيم على يد النيب حممد )ص( 
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مهم يف التخطيط العسكري والذي ينعكس على املسلمني، وتزداد امهيتها وشده احلاجة إليها  
تطورت األسلحة القتالية، ألن  يف عصران، حيث اتسعت اجليوش والنشاطات العسكرية وبعد ما  

إدارة اجليش أمر خطري فاجليش يتوقف نصره حلد بعيد على حسن نظامه وجتهيزة وإدراته وكفاءة  
. تعترب "إدارة اجليش أمر خطري، ألن اجليش يتوقف نصره حلد بعيد على حسن نظامه  35قادته 

 سمني حسب األهداف: . كانت اخلطط اجلهادية تنقسم لق36وجتهيزه وإدارته وكفاءة قادته" 
 اهلدف العام: كان إلعالء كلمة هللا يف األرض.  ▪
 األهداف اخلاصة: وتشمل على.  ▪
 اجلهاد إلقامة دولة مسلمة ترفع كلمة هللا يف األرض.  ▪
 اجلهاد إلجل أتمني استقرار الدولة اإلسالمية اجلديدة وطرد اليهود.  ▪
 فرض هيبة املسلمني على القبائل.  ▪
 .37واسرتجاع بيت هللا إىل محاية الدين اإلسالمي فتح مكة  ▪
 وسائل احلرب النفسية لكسب احلرب   ▪

يذكرون"  لعلهم  خلفهم  من  هبم  فشرد  احلرب  يف  تثقفنهم  "فإما  تعاىل:  قال  احلرب  38كما   .
الصورة   وهذه  يذكرون"  "لعلهم  ذلك  على  والدليل  الطاهرة  املؤمنة  للفئة  تصوير  هي  النفسية 

واهلول وهذا يكفي لتهريب وتشريد العدو. واحلرب النفسية تستخدم عدة وسائل  ترسم للفزع  
 تستخدم لكسب احلرب: 

إظهار التفوق احلريب، وإظهار القوة على العدو وقهره، وبث اليأس واملبالغة من الناحية العددية  
 وإذاعة اهلزائم وتوضيح الغلبة. 

العدو واستخدام أساليب خاصة لتخويف  الدعاية املضادة إلثبات العجز العنوي واحلسي على  
 وزرع اخلوف لدى العدو. 

 إضعاف الروح املعنوية للعدو، وتقليل غلبته وإظهار ضعفه، وعدم إمكانية نصره. 
 إحداث الفرقة يف صفوف العدو، وإاثرة الشحناء والنزاع وإجياد سبل لتفكيك وحدته. 

 ظار االصدقاء. وكسب ودهم. كسب الرأي العام، وكسب التعاطف من قبل الشعوب ولفت أن
 العوامل الرتبوية يف األمثال القرآنية 

 ضرب املثل ألجل تقريب املعىن للمخاطب 
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وحمسوس   ملموس  بشكل  تُقدم  معقدة  ملعاين  تبسيط  عن  عبارة  تكون  القرآنية  األمثال 
للمخاطب، وهو غرض تربوي. وسبحانه وتعاىل خلق اإلنسان لديه قدرات عقلية فكرية متكنه  

 هم وإدراك األمور واإلستفادة من خربات اآلخرين. من ف
يقوم: أن   الزركشي  البعيد لإلفهام  الفنية جتسم األفكار وترسم الصور وتقر املعىن  املثل داللته 
احملسوس   وهوتقريب  للعقل  احملسوس  منهاتصوير  كثرية  أمور  منها  يستفاد  األمثال  ضرب 

 .39للحس 
أو ذ أو املشبه قد يكون معىن  له  له ملشاهدهتا،  املمثل  ويتعذر إحضارها  اات جيهلها املخاطب، 

أو   مادايً  له إحساساً  مبثال حمسوس  املخخاطب  للذهن  الوجدانية  املعاين  لتقريب  املثل  يضرب 
 .40إحساسا وجدانياً 

األمثال تربز صورة املعقول لصورة احملسوس فيتقبله العقل حيث أن املعاين ال تستقر ابلذهن، ما  
 . 41ة بصورة حسية قريبة للفهمعد إن كانت مصيغ

لقد تنبه علماء الرتبية املسلمون هلذا الغرض الرتبوي فبينوه عرب دراساهتم، ألن القرآن مل خياطب  
املثقفني لوحدهم بل خاطب الفئات على إختالف أنواعها، حيث منهم أميون أقوام ال تستطيع  

مت أن  من  هلا  البد  بل  الفور،  على  للمعقوالت  القفز  فيكون  عقوهلم  احلسي،  اإلدراك  مبرحلة  ر 
 . 42بذلك أقرب لفهمها وأرسخ املعىن هلا

ضرب املثل لتقريب املعىن هو غرض تربوي يتوافق للدراسات العلمية والبحوث املوضوعية عرب  
يف   التمثيل  احلديثة  النظرايت  وأصحاب  الغربيون  املربون  تبىن  تعليمية،  تربوية  وطرق  وسائل 

يرد حيث  التعليم،  جيب    إرساخ  أبنه  هاميد  إميلي  شرحها  اليت  البداغوجية  دكرويل  طريقة  يف 
 .43إعطاء الطفل أفكار جمرة بطريقة حسية على قدر املستطاع 

لقد صور هللا زوال الدنيا بنعيمها وعدم اخللود، مثال لكي ال يغرت اإلنسان ويتمسك هبا، ابملاء  
على الدنيا الزائلة، مثل املطر يزول بعد  الذي ينزل من السماء وخيتلط بنبات األرض وهو مثال  

 نزوله على النبات. وهو مثال اليرتك جمال لالغرتار ابلدنيا واملنصب. 
يف   السراب  مثل  لكنها  تفيدهم  أعماهلم  أبن  يظنون  وهم  الكفار،  أعمال  لنا  القرآن  يصور 

ه احلقيقة  الصحراء، السراب يظهر للظمآن وعندما يقرتب منه ال جيد شيئاً فينخدع وتنكشف ل
 أبن الدنيا سراب الذي فيها ال يسمن وال يغين، يوم القيامة سيكشف لنا حقيقة امر الدنيا. 
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على   تفهم  لكي  وأغراضها،  األمثال  مبعاين  والتفكر  التأمل  على  تبعث  دائما  القرآنية  األمثال 
ما حييط  حقيقتها. اآلايت القرآنية مبجملها حتث اإلنسان على  التدبر والتفكر والتبصر بكل  

 ابإلنسان.  
األمثال القرآنية أدله يسوقها القرآن ليثبت الفكرة الواضحة ملعرفة هللا حيث العقالء هم الذين  

 يصلون ببصريهتم للمعرفة. واألمثال ينتفع هبا األنسان وأيخذ العربة واحلكمة منها. 
افة العمليات العقلية  األمثال القرآنية تثري التحدي ابلعقل وتدفعه للتفكري والتأمل واستخدام ك

لكي يصل لذروهتا. ألن التفكري عملية معرفية معقدة ونشاط داخلي يقتضي معاجلة املعلومات  
لكي يكتسب املعرفة وتعامل معها ابلتفكري ويدرك العالقات بينها وبني عناصرها. ويطبقها يف  

 حياته العملية واملواقف اجلديدة. 
 ف التالية: الرتبية اإلسالمية تسعى لتحقيق اهلدا ▪
 تربية اإلنسان على اإلميان بسبحانه وتعاىل والتسليم ابلغيب.  ▪
 تربية اإلنسان على التواصي ابحلق يف مجيع أعماله أاي كانت صغرية أم كبرية  ▪
 تربية اإلنسان على الصرب والتحمل على املصاعب يف كل أذى يعرتض طريق حياته  ▪
 حياته. تربية اإلنسان تربية صاحلة جبميع شؤون  ▪

 اخلامتة 
تناول   ▪ حيث  وتشكيلتها  الشخصية  بناء  يف  القرآنية  واألمثال  القصة  البحث  تناول  لقد 

الذكري   للجنسني  خمتلفة  بفضاءات  تتشكل  القرآنية  القصة  شخوص  القرآنية،  القصص 
 واألنثوي، هبا اإلمكانية ملعاجلة سيكولوجيات الشخصية السليمة. 

ش ▪ نزيهة  وسيلة  القرآنية كانت  املؤمنني  القصة  القوة  مكامن  عن  التعبري  يف  صادقة  ريفة 
وكانت اداة قوي على الباطل وأهله. انعكس عنصر التخطيط يف القصة القرآنية بشكل  

 إجيايب يف النهاايت حيث اهنا مشلت النصر والتمكني.  
النظرية الرتبوية كفيلة لصنع شخصية إسالمية وتعيد صناعة املسلم الذي يتميز بشخصية   ▪

 يف التعامل مع اآلخرين.    متعبدة
النظرية الرتبوية اإلسالمية قادرة ملواجة مجيع التحدايت العوملة والتغريب، والغزو الفكري   ▪

 الثقايف واألخالقي 
 نتائج البحث 
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 نستنتج من البحث اتفاق األنبياء يف خطاهبم مع أقوامهم على التوحيد.  ▪
السياق  ▪ كشفت  حيث  القرآنية  القصص  يف  احلرية  مبدأ  عرب  تظهر  املختلفة  ات 

 النصوص القرآنية اليت حتتوي على القصص السابقني. 
القرآن   ▪ ينبغي أن نواجه من خالهلا اإلشاعة ووصف  القرآنية مبادئ  القصة  لنا  تقدم 

 قبح الظاهرة اليت تضر ابلسلوك البشري. 
الرائدة   ▪ الشخصية  تكوين  على  تساعدة  عميقة  تربوية  مدلوالت  هبا  القرآنية  األمثال 

 ا وأسسها السليمة. أبصوهل
شريرة   ▪ شخصيات  و  للخري  تسعى  بشرية  شخصيات  بني  تتنوع  القرآنية  الشصخية 

 وكافرة لكن ركزان على الشخصيات النبوية. 
الشصخية تعترب مثابة األساس الذي يقوم عليه القصة وتكون احملور الذي يتعلق هبا   ▪

 العناصر املهمة يف بناء القصة. 
ي ▪ القرآنية  القصة  يف  األحداث  الشخصية  بني  رئيسية  شخصاايت  تقاطع  عرب  كون 

 واألماكن املختلفة. 

ام   اوھل
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