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استهالل

 

 "التفكر شديدا، بل افعل إجتهادا"
“Jangan terlalu dipikirkan, tapi lakukanlah dengan sunggu-sungguh” 

(ojok dipikir nemen-nemen, tapi dilakoni sing temen) KH. Abdurrahman Saleh 
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 ادلتواضع العمل ىذا أىدم

  احملبوبة مؤمنة ككالديت كما جيادم كالدم إىل

 الصابرة دبرافقة إهناء كتابة ىذه الرسالة زكجيت احلبيبة حليمة السعدية مث إىل  كجدم جديت

 قرة عُت يل عند ما تعبت كابنيت اجلميلة أرسل أمران رشادا

  البكالوريوس رسالة ىذه كتابة طواؿ معي كاف من إىل

  ادلاجستَت ،فتاكم لالدكتور دمحم فيص

كأدهبا  قسم اللغة العربيةذم كعائليت ك أصدقائي يف يأساتكصبيع   

 اهللا مرضاة البتغاء ادلتواضع البحث ىذا أىدم
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 شكر وتقدير

 أشرؼ األنبياء على كالسالـ كالصالة العادلُت رب هللا احلمد الرحيم، الرضبن اهللا بسم
 .بعد أما أصبعُت كصحبو كسلم آلو كعلى مبُت، عريب بلساف الكرًن، القرآف ربو عليو أنزؿ كادلرسلُت،

 سبحانو فلو رسػالة ادلاجستَت، ىذه كتابة من ابالنتهاء الباحث على من ما على كجل عز هللا احلمد
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 ماالنج. احلكومية

 موالان امعةجب كلية العلـو اإلنسانيةبصفة عميد   ادلاجستَت ،فتاكم لالدكتور دمحم فيصفضيلة  .ِ
 ماالنج. احلكومية إبػراىيم اإلسالمية مالك

 إبراىيم موالنػا مالك جبامعة كأدهبا اللغة العربية رئيس قسم الدكتور عبد الباسط، ادلاجستَت .ّ
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية

 كأدهبا اللغة العربية قسمكمشريف يف البحث العلمي يف  ادلاجستَت ،فتاكم لالدكتور دمحم فيص .ْ
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية إبراىيم موالنػا مالك جبامعة

داف يف رئيس ادلتحن كادلناقش األكؿ يف امتحاف خطة البحث كرسالة اجلامعي اللذاف أرش .ٓ
 . إصالح خطة البحث كالرسالة
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 َِِِمارس  ِْماالنج، 

   
       شو رايدمندمحم فرما

 َُُُِِّّ: رقم القيد
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عن أحواؿ شخص الذين خلوا.   من القرآفربك القصة يف القرآف الكرًن ىو اخلقصص القرآين أ
ضر اليت تقع يف سورة الكهف من آية خيف القرآف الكرًن ىي قصة النيب موسى ك  إحدل القصص الواردة

 ضر.خالنيب موسى إىل . ىذه القصة تقص عن عملية التعلم ِٖاىل  َٔ

 يستخدـ ىذا البحث نظرية األسطورة. كقاؿ ابرت نظرية األسطورة ىو شكل من أشكاؿ التعبَت
األسطورة ىو لنعرب عن رسالة  الذم يستخدـ نظاـ ؽلثل ادلستول الثاين. كاذلدؼ من استخداـ نظرية

 الضمنية ادلضمر يف صبيع القصة أك عملية األدبية اآلخر. 

خضر. ليت توجد يف قصة النيب موسى ك الرسائل الضمنية ا على أفذا البحث ذل نتائجأظهرت 
التناكب من ادلشاكل اليت أتيت ىي  . أكال،باطا كثيقا ابحلياة اليوميةط ارتككانت الرسائل الضمنية ترتب

حقيقة طلب العلم ال يتوقف بسبب العمر. كخيارة ألف لنكوف أقول كأفضل كأكثر إبداعا. فرصتة لنا 
ادلخطر ليست دائما تدؿ على الفشل كادلض، كلكن خيارة ادلخطر تستطيع أف تدلنا إىل اخلَت يف 

وسيلة خَت الكاف الصـو اثلثا،  . أحسن ادلنع عن السيئة كالضرر األخالقي منذ الصغَتاثنيا، ادلستقبل. 
 للسيطرة اذلول.
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ABSTRACT 

 

Royadi, Muhamad Firmansyah. 2018. The Mythology of the Story of Khidr and Prophet Musa 

in the Al-Quran perspective of Roland Barthes. Undergraduate Thesis. Arabic 

Language and Literature Departement, Faculty of Humanities. State Islamic 

University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

   

Supervisor  : Dr. M. Faisol Fattawi, M. Ag 

Keywords  : Surah Al-Kahf, story of Khidir and Prophet Musa, Mythological 

 

 The story of the Qur'an or the story in the Qur'an is the news from the Qur'an about the 

condition of a person who has been emptied. One of the stories mentioned in the Qur'an is the 

story of Prophet Musa and Khidir, which is located in Surah Al-Kahf from verses 60 to 82. 

This story tells about the process of learning the Prophet Musa from Khidr. 

 

 This research uses Roland Bart's mythological theory. Bart said that mythological 

theory is a form of expression that uses a system that represents the second level. The 

purpose of using mythological theory is to reveal the implied message contained in various 

stories or other literary works. 

 

 The results of this study indicate that there are several implied messages contained in 

the story of Prophet Musa and Khidr. The implied messages are closely related to our life. 

First, the succession of problems that come is an opportunity for us to become stronger, 

better, and more creative. Because the essence of seeking knowledge has no age limit. Risky 

life choices do not always lead to failure and destruction, but risky life choices can lead us to 

a better future. Second, it is better to prevent moral and moral damage from a young age. 

Third, fasting is the best means of controlling lust. 
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ABSTRAK 

 

Royadi, Muhamad Firmansyah. 2018. Mitologi Kisah Khidir dan Nabi Musa dalam Al-Quran 

perspektif Roland Barthes. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 

Pembimbing : Dr. M. Faisol Fattawi, M. Ag 

Kata Kunci  : Surat al-kahfi, Cerita Khidir dan Nabi Musa, Mitologi 

 

Kisah Al-Qur'an atau kisah dalam Al-Qur'an adalah berita dari Al-Qur'an tentang 

kondisi seseorang yang telah dikosongkan. Salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an 

adalah kisah Nabi Musa dan Khidir, yang terletak dalam Surat Al-Kahfi dari ayat 60 hingga 

82. Kisah ini menceritakan tentang proses belajar Nabi Musa kepada Khidir. 

Penelitian ini menggunakan teori mitologi milik Roland Bart. Bart mengatakan teori 

mitologi adalah bentuk ekspresi yang menggunakan sistem yang mewakili tingkat kedua. 

Adapun tujuan penggunaan teori mitologi adalah untuk mengungkapkan pesan tersirat yang 

terdapat dalam berbagai cerita atau karya sastra lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pesan tersirat yang terdapat 

dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Pesan-pesan tersirat itu erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Pertama, silih bergantinya masalah yang datang merupakan peluang bagi kita 

untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih kreatif. Karena hakikatnya mencari ilmu tidak 

memiliki batasan usia. Pilihan hidup yang beresiko tidak selalu menuju kegagalan dan 

kekehancuran, namun pilihan hidup yang beresiko dapat mengarahkan kita ke masa depan 

yang lebih baik. Kedua, pencegahan kerusakan akhlak dan moral lebih baik dilakukan sejak 

usia muda. Ketiga, puasa adalah sarana paling baik untuk mengendalikan nafsu. 
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 الباب األول

 ادلقدمة

  خلفية البحث أ.

زة، ادلنزؿ على خامت األنبياء كادلرسلُت، القرآف الكرًن ىو كالـ هللا ادلعج
بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقوؿ إلينا ابلتواتر 
،ادلتعبد ابلتالكتو، ادلبدكء بسورة الفاربة، ادلختتم بسورة الناس. كىذا التعريف متفق 

تورا لألمة، كىداية عليو بُت العلماء كاألصوليُت أنزؿ هللا تبارؾ كتعاىل ليكوف دس
للخلق، كليكوف اية على صدؽ الرسوؿ، كبرىاان ساطعا على نبوتو كرسالتو، كحجة 
قائمة إىل يـو الدين تشهد أبنو تنزيل احلكيم احلميد، بل ىو ادلعجزة اخلالدة، اليت 

، ََِِ"، الصبوين)علي تتحدل األجياؿ كاألمم على كرر األزماف كمر الدىور. 
  (ٖص. 

، توجد اآلايت اليت تصف العقيدة، كالطريقة العبادة، كاألخالؽ، يف القرآف
كالقانوف، كالتحذيرات، كالقصص. ك الباحث سيبحث عن قصة القرآنية، كللقصة 
القرآنية خصائص فنية راقية، فهي ذبمع إىل مسو اذلدؼ كصدؽ ادلضموف رقيا يف 

قرآنية: ىي تنوع طريقة البناء الفٍت، كمن اخلصائص الفنية اليت سبتاز هبا القصة ال
العرض، كإقامة العرض على التصوير، كاختالؼ موقع ادلفاجأة، كتنوع كسائل ربط 

 (74 ، ص.ََِٗ، عباس) ادلشاىد، كعدـ التزاـ السرد القصاصي.

كاحدة ىي قصة النيب موسى الذم درس النيب خضر كما جاء يف سورة 
التساع ادلعرفة اليت سبتلكها  كبتلك اآلية، شرح هللا لنا عن. ِٖ-َٔالكهف اآلية 

النيب خضر عليو السالـ. تلك اآلية ىي قطعة من القصة الواردة يف القرآف الكرًن 
كذلا القيم التارؼلية عند لقاء النيب خضر مع النيب موسى. يف تلك اللحظات، كالنيب 
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الذم يكوف قادرا على تقسيم البحر بعصاه كلكن ال ؽلكن أف تتنافس مع اتساع علم 
 النيب خضر. 

عدـ كجود تفسَت علمي اليت ىي قادرة على كصف كجود النيب خضر 
تسبب ذلا أف تكوف الشخص الذم غامض جدا، ألنو ال ؽلكن ألم شخص أف 
غلتمع لو. زبتلف كثَتا عن سائر األنبياء. كمن ادلؤكد أنو ليس من إرادة هللا، ألنو يف 

ؽليزه من ادلعرفة كمزااي كنيب الذين االساس نيب هللا خضر ىو إنساف عادم. كلكن ما 
 تلقوا توجيهات مباشرة من هللا سبحانو كتعاىل.

قصة موسى كاخلضر ىي قصة العجائب الغيبية اليت يقف أمامها العقل 
البشرل خاشعا كمسلما، فهي قصة رسوؿ هللا موحي إليو معو منهج حياة شلثال يف 

ه هللا رضبة من عنده كعلمو من لدنو التورة ، فيو افعل كال تفعل، كقصة عبد صاحل آات
 (ِّْ، ص. ََِِ، الشعركم ) علما، كلكل خصوصيتو.

مع تطور العامل سريعا جدا، كىل سَتة احلياة كالعلمية للنيب خضر مستحق 
للمناقشة أك سنًتكها فحسب، ابإلضافة إىل ادلعلومات التارؼلية؟ ابلتأكيد، قصة 

لبشرية إىل أف مزيد من التفكَت كالنظر يف  النيب خضر ؽلكن أف يكوف شغف للحياة ا
كل قرار. كعالكة على ذلك، قصة سفر النيب خضر ىي صورة من كاقع احلياة. 
كعلى الرغم تزدىر من أاثر اآلراء سلتلفة حوؿ ىذا ادلوضوع، كغالبا ما تؤدم إىل 
اجلدؿ ادلفرط، كلكن ضلن لسنا حباجة للشك عن حقيقة القصة، ألنو ذكر سبا 

عن  النيب خضر يف القرآف الكرًن. كقاؿ نور خالص ماجد أف النيب خضر ككاضح 
ىي دائما خضراء كمل ؽلوت )خضر، كىذا يعٍت .ىو يف الواقع رمزا من احلقيقة اليت 

 (ٕ، ص. َُِٓ)حبار،  األخضر(.

السؤاؿ األساسي الذم غلب التصدم ذلا، ما القصد من بعض العالمات 
من قبل كعند التقى النيب خضر، ىل كل ذلك رلرد اليت مت اكتشافها النيب موسى 
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صدفة؟ ككيف تسلسل األحداث اليت كقعت عندما التقى النيب خضر؟ لذلك، ىناؾ 
العديد من األشياء اليت غلب أف تثار للنقاش. كابلتايل، ال بد يل كباحث تكوف 
قادرة على دراسة كتقييم من أجل احلصوؿ على أقصى قدر من النتائج. يف ىذه 

 حلالة، الباحث سيستخدـ نظرية سيميوطيقا لركالف ابرت لكشف احلقيقة.ا

يف نظرية األساطَت، قاؿ ابرت أف أسطورة ىو شكل من أشكاؿ التعبَت 
الذم يستخدـ نظاـ ؽلثل ادلستول الثاين. كابلتايل اختتم ابرت أيضا أف األعماؿ 

من التفاصيل  مزيد (ِٔ، ص. ََِٗ)كدادل،  األدبية ادلدرجة يف فئة أسطورة.
ابرت يصف يف كتابو، ألنو ىو دراسة لنوع من الكالـ، كىو جزء كاحد من معرفة 
كاسعة جدا حوؿ عالمة االستفهاـ ادلفًتضة من قبل سوسَت منذ حوايل أربعُت عاما 

 (ِٖٗ، ص. ََِٔ)ابرت، ربت علم الرموز. 

ب كفق ابرت أسطورة تراكمت معناىا عن طريق استغالؿ كالتالعب، كاللع
مع نظاـ لغة اإلشارة )نظاـ عالمة األساسي(. كىكذا، فإف األسطورة مل تعد ببساطة 

(، كلكن ؼلفي معٌت داليل ليس لو معٌت يف ادلرحلة االبتدائية )دبعٌت اللغة حرفيا أك
آخر )دبعٌت أسطورم أك تشَت إىل معٌت رمزم أيضا(. تفسَتا معٌت لكلمة أسطورة 

عٌت خفي من خالؿ ربليل عن نظاـ عالمة األساسي ليس إال زلاكلة للعثور على م
كبعبارة أخرل، عندما نريد ( ّٔ، ص. ََِٗ)كدادل، )داليل( الذم يستخدـ. 

أف كشف األسرار اليت توجد داخل تعبَتا ينبغي أف نكوف قادرين على فهم كربليل 
م الدالئل تشَت إىل ذلك، يف ىذه احلالة عالمة يف السؤاؿ ىو عالمة على التمهيد

اليت ستوجو إىل داليل، كسوؼ مستول أعلى تكوف قادرة على العثور على معٌت 
 تلميحي.

لذلك، كاف البحث عن قصة هبدؼ فضح األسرار الواردة بُت عالمات 
احلالية ابستخداـ نظرية سيميوطيقا لركالف ابرت مناسبا جدا. بسبب أف نتذكر أنو 

تب اليت غلب أف يفهمها كل يف كل جزء من القصة ىناؾ رسالة ضمنية من الكا
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قارئ. ميزة أخرل من النظرية لركالند ابرت يف فضح أسطورة أنو قادرة على كشف 
معٌت إىل معٌت تلميحي كليس كشف أسطورة من ىيكل القصة فحسب. كىذا 

  ؼلتلف بشكل كاضح من بعض النظرايت األسطورية األخرل.

 أسئلة البحثب. 

 ، فيعُت الباحث أسئلة البحث فيما يلي:انطالقا على خلفية البحث السابقة

ما ادلعٌت الضمن من العالمات الواردة بقصة خضر يف سورة الكهف  -1
 عندتقيمها من قبل ركالف ابرت هنج سيميوطيقا؟ 

 ؟احليةيف كالنيب موسى قصة خضر  ما التمثيل -2

 أهداف البحث  .ج

م أراد إضافة إىل أسئلة البحث الذم قدمها الباحث فا ألىداؼ الذ
 الباحث الوصوؿ إليها فيما يلي:

دلعرفة ادلعٌت الضمن من العالمات الواردة بقصة النيب خضر يف سورة  -1
 الكهف عندتقيمها من قبل ركالف ابرت هنج سيميوطيقا 

 احليةيف كالنيب موسى قصة خضر  التمثيلدلعرفة  -2

 فوائد البحث  .د

 الفائدة العلمية. ىذا البحث لو فوائد، كىي الفائدة النظرية ك 

الفائدة النظرية من ىذا البحث ىي لتزيد العلـو كادلعرفة عن تطبيق نظرية  -1
 سيميوطيقا لركالف ابرت يف آايت القرآف 

 الفائدة العلمية من ىذا البحث ىي: -2
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فائدة البحث للباحث: لزايدة معرفة البحث كادلناقشة اليت تتضمن -أ
وسى كنيب خضر يف سورة الكهف، نظرية سيميوطيقا عن قصة نيب م

 ليكوف ىذا البحث زايدة علـو البحث كأفعالو يف حياة الباحث

فائدة للقراء: لزايدة معرفة القراء يف قصة نيب موسى كنيب خضر يف -ب
سورة الكهف، كليكوف ىذا البحث أحدا من مصادر الفكر كادلراجع 

 دلن يريد أف يقـو ابلبحث العلم األسطورة

البحث للجامعة: أف يكوف ىذا البحث زايدة ادلراجع كاخلزائن  فائدة-ت
 العلـو يف دراسة علـو القرآف كعلـو اللغة

 ه. حتديد البحث

لقد عرفنا أف البحث يف زلدااثت سيميوطيقا كاسع جدا، كليس لنا القدرة يف 
شرح كلها، فينبغي علينا بياف ىذا ادلوضوع كربديد مسئلة ليكوف البحث عميقا 

كالرجوع إىل أسئلة البحث أراد الباحث أف ربدد حبثها . ها يناسب ادلقصودكموج
 على ثالثة أقساـ، ىي:

 (َٔ-ِٖقصة النيب موسى كالنيب خضر يف سورة الكهف ) -1

 العالمات الواردة بقصة النيب خضر يف سورة الكهف -2

 نظرية سيميوطيقا لركالف ابرت  -3

 و. منهج البحث

 نوع البحث -1

اذباه على  (qualitative)لباحث يف ىذا البحث ادلنهج الكيفي استخدـ ا
من الكلمات ادلكتوبة أك من لساف شحص  (descriptive)البياانت الوصفية 

نوع ىذا البحث ىو البحث الوصفي الذم ( َّ، ص. َََِ)ماليونغ، مبحوث. 
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ك يقدـ الظواىر كاألحداث كموضوع البحث كصفا دكف تفسَت األحداث كالظواىر أ
زبليلها كاخلركج بنظرايت كقوانُت بقصد التعميم كالتنبوء. كىدفو تعبَت البياانت من 
ادلوضوع ادلبعوث على كجو التفصيل ابلكلمات أك الصور كليس ابألرقاـ. ىذا 

الكتابية أيضا. كىي الدراسة اليت يقصدىا صبع البياانت  البحث يستعمل الدراسة
يف ادلكتبة كمثل الكتب ادلراجع كالقرآف كالتفسَت  كاألخبار  دبساعدة ادلواد ادلوجودة

 كادلقاالت ادلتعلقة دبادة ىذا البحث العلمي.

 مصادر البياانت  -2

إف مصادر البياانت يف ىذا البحث العلمي تتكوف من مصادر األساسية 
 كادلصادر الثانوية: 

 ( َٔ-ِٖادلصدر األساسية: القرآف الكرًن يف سورة الكهف )-أ

صدر الثانوية: كتب التفسَت ضلو تفسَت إبن كثَت كتتفسَت ادلصباح ادل-ب
كتفسَت اجلاللُت، ككتب الذم يتعلق بنظرية سيميوطيقا كقصة النيب 

 خضر

 طريقة صبع البياانت  -3

دبعٌت أف صبيع مصادر  library research))ىذا البحث من الدراسة ادلكتبية 
ليت تتعلق هبذا البحث فلذلك تستخدـ البياانت كادلعلومات منقولة من الكتب ا

ىي ازباذ  (documentary)الباحثة يف عملية صبع البياانت ىي الطريقة الواثئقية 
البياانت من الكتب كادلصادر ادلتعددة األخرل مث صبعت كخلصت كحللت كفسرا يف 

 (َّ، ص. َََِ)ماليونغ، عبارة كاضحة زلددة. 

 طريقة ربليل البياانت  -4
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لتحليلية ىي ربليل ادلسائل كحل ادلشكالت ادلتعلقة ابلبحث. الطريقة ا
استخدـ الباحث ىذا البحث اجلامعي ربليل ابدلنهج الوصفي. فتقدـ البحث كصفيا 

)ماليونغ،  عن ظواىر موضوع البحث من حيث أحواؿ النصوصية كليس مضمونية.
 كخطوهتا كما يلي: (ٓٔ، ص. َََِ

رة الكهف عن قصة النيب خضر ك النيب قرائة القرآف كتفسَتىا يف سو -أ
 موسى كتفهمها حىت زبتمها

استخراج حوارات بُت نيب موسى كنيب خضر فيي سورة الكهف -ب
(ِٖ-َٔ  ) 

عُت الباحث عالمات الواردة نيب موسى كنيب خضر فيي سورة -ت
 (     َٔ-ِٖالكهف )

بستة حلل الباحث للحوارات يف قصة نيب موسى كنيب خضر بتعيُت -ث
أقساـ، ىي ىركب السمك يف رلمع البحرين، التقى نيب موسى مع 
نيب خضر كادلفاكضة بينهما، كخـر خضر قاراب، كقتل خضر كلدا، 

 كأصلح خضر جدار، افًتؽ نيب موسى كنيب خضر.    

 ز. دراسة سابقة

ربلل الباحث األكىل عن ادلوضوع "أفعاؿ الكالـ عن قصة النيب موسى مع 
سورة الكهف" من أضبد مغٍت خَت الدين يف جامعة اإلسالمية النيب خضر يف 

احلكومية موالىن مالك إبراىيم دبالنج. استخدـ النظرية أفعاؿ الكالـ يف حبثو، كىذا 
ىو من حبثو تنقسم إىل ثالثة أقساـ، يعٍت فعل القوؿ، كفعل اإلصلاز كقوة اآلثر. 

اآلايت  ُٕاسة اف ىناؾ يناسب بتلك النظرية استخدـ الباحث لنتائج ىذه الدر 
اليت ربتوم على فعل اإلصلاز عن قصة نيب موسى كنيب خضر يف سورة الكهف. مث 
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، ّ، يعٍت، الفعل العهدية ُٗكجد الباحث عنأظلاط الفعل اإلصلاز كالذم يصل إىل 
 .ِ، كفعل التعبَتم ِ، كفعل إلعالف ٓ، كفعل اإلثبات ٕكفعل الطليب 

تحليل البنيوية لاللسيميائي قصة نيب موسى البحث الثاين عن ادلوضوع "ال
عليو السالـ كنيب خضر عليو السالـ يف سورة الكهف" من دفيد فتاخ هللا يف جامعة 
احلكومية دبالنج. كيف حبثو ىو يستخدـ على النظارية البنيوية لاللسيميائي، كعقد 

ف من الباحث هبذا البحث أف اللبنات األساسية للقصة نيب موس كنيب خضر تتكو 
ادلوضوع كاحلقائق القصة كالوسائل القصة. كشرح أيضا أف علم هللا تعاىل كسع جدا، 
ككجد الباحث يف قصة نيب موسى كنيب خضر ذلا القيم ىي قيمة اإلؽلاف ك التقول 

 كقيمة الصرب كقيمة احلكمة كالتوضع.
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 ثاينالباب ال

 اإلطار النظري

 أ. قصة

ار أك األمر احلديث أك األحدكثة أك الشأف أك احلاؿ. قصة ىو احلديث أك األخب
كصبع من القصة ىي القصاص كمصدرىا قصص. كأما فهم القصص القرآين أك القصة 

 األنبياء إما كاف، عن أحواؿ الناس يف ادلاضييف القرآف الكرًن ىو اخلرب من القرآف 
صور القدؽلة، كيتضمن قيقية يف العاحلاألخبار عن أحداث كذلك . كابدلثل، ك كالتابعُت

 عن الدركس لألجياؿ الذين أيتوف بعد.

فعالة للتعليم كالتدريس. كانت القصص ك  اإلنساف.قصص ذلا أتثَت على نفسية كال
كأسباب الذم يسببو دلعرفة العالقة بُت األحداث لو اإلرادة الشديدة ألف النفس البشرية 

كاضحة، كتظهر  حبجة ادلسئوليتو يبُتك  ،عاقبةشرح ادلتكلم السبب كالكبذلك ي. اتوقباالعك 
 (ِٖ، ص. َُِّ)معرفات،  .تكوف درس لإلنسافاحلكمة اليت 

نىا إًلىٍيكى اؿ هللا تعاىل يف كتابو الكرًن "ق  يػٍ ضلىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص دبىا أىٍكحى
ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمنٍ  ". ىذه اآلية يشرح أف هللا تعاىل ؼلرب علينا قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلٍُتى  ىىذى

أبحسن اخلرب كليس جبياد اخلرب فحسب. قل ابن تيمية أف زلل من كلمة " أىٍحسىنى 
اٍلقىصىًص " ىي مفعوؿ بو، دبعٌت أف هللا تعاىل يقص أم ؼلرب أبحسن ما قصص.  

 (ُ، ص. ََُِ)زيداف، 

مع بعض ادلميز ك ، رلالقصص يف القرآف الكرًن لديها خالفات مع قصص أخ 
 يف  كىافى  لىقىدٍ " اليت مت كصفها يف القرآف، احلرؼ األساسي منها سول قصص القرآف

ًديثنا كىافى  مىاۗ  اأٍلىٍلبىابً  أًليكيل  ًعبػٍرىةه  قىصىًصًهمٍ  يػيٍفتػىرىل حى كىؿى  ٰ   بػىٍُتى  الًَّذم تىٍصًديقى  ًكنٍ ٰ 

ٍيوً   أف نعلم ضلن الفقرة ىذه منك  ،"يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  ةن كىرىضٍبى  كىىيدنل شىٍيءو  كيلًٌ  كىتػىٍفًصيلى  يىدى

 .التعليم صلاح ك كاحلكمة احلقيقة كاف القرآف قصص
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كللقصة القرآنية خصائص فنية راقية، فهي ذبمع إىل مسو اذلدؼ كصدؽ 
ادلضموف رقيا يف البناء الفٍت، كمن اخلصائص الفنية اليت سبتاز هبا القصة القرآنية: ىي 

العرض، كإقامة العرض على التصوير، كاختالؼ موقع ادلفاجأة، كتنوع كسائل تنوع طريقة 
 (ْٕ، ص. ََِٗ)عباس،  ربط ادلشاىد، كعدـ التزاـ السرد القصاصي.

القص: تتبع األثر، يقاؿ: قصصت أثره: أم تتبعو، ك القصص مصدر، قاؿ 
م جاءا بو. الكهف( أم رجعا يقصاف األثر الذ -ْٔتعاىل )فارتدا على آاثرعلا قصصا 

القصص( أم أثره حىت تنظرم  -ُُك قاؿ على لساف أـ موسى )ك قالت ألختو قصيو 
من أيخذه. كالقصص كذلك: األخبار ادلتتبعة قاؿ تعاىل )إف ىذا ذلو القصص احلق 

يوسف( ك  -211آؿ عمراف( ك قاؿ )لقد كاف يف قصصهم عربة ألكىل األلباب  -62
 كاحلاؿ.  القصة : األمر، ك اخلرب، كالشأف،

احلوادث ادلاضية، ك النبوات السابقة، ك ك قصص القرآف: إخباره عن أحواؿ األمم 
كقد اشتمل القرآف على كثَت من كقائع ادلاضي، كاتريخ األمم، كذكر البالد  -الواقعة

، كحكى  .عنهم صورة انطقة دلا كانوا عليو كالداير. كتتبع أثر كل قـو

ساليب اليت تعارؼ عليها البالغيوف تصريفا إف القصص القرآين، يتصرؼ ذكر األ
بديعا كيتفنت يف ذلك تفتنا دقيقا، كليس ذلك يف القصص القرآين كحده، كإظلا القرآف 
الكرًن كلو يف أعلى درجات البالغة كالكماؿ، سواء اليت ذكرت فيو األساليب، أك الذم 

 (ِٗٗ، ص. ََِِ)النقراط،  جاء خاليا منها.

 ثة أنواع:كالقصص يف القرآف ثال

قصص األنبياء، كقد تضمن دعوهتم إىل قومهم، كادلعجزات اليت  -النوع األكؿ: 
أيدىم هللا هبا، كموفق ادلعاندين منهم، كمراحل الدعوة كتطورىا كعاقبة ادلؤمنُت كادلكذبُت.  
كقصص نوح، إبراىيم، كموسى، كىاركف، كعيسى، كدمحم، كغَتىم من األنبياء كادلرسلُت، 

 عا أفضل الصالة ك السالـ.عليهم صبي
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النوع الثاين: قصص قرآين يتعلق حبوادث غابرة، كأشخاص مل تثبت نبوهتم،  
كقصص الذين أخرجوا من دايرىم كىم ألوؼ حذر ادلوت. كطالوت كجالوت، كابٍت 
آدـ، كأىل الكهف، كذم القرنُت، كقاركف، كأصحاب السبت كمرًن، كأصحاب 

 األخدكد، كأصحاب الفيل كضلوىم.

النوع الثالث: قصص يتعلق ابحلوادث اليت كقعت يف زمن رسوؿ هللا صلى عليو 
كسلم كغزكة بدر كأحد يف سورة آؿ عمراف، كغزكة حنُت كتبوؾ يف التوبة، كغزكة 

 (َّٔ، ص. ََِِكاذلجرة، كاإلسراء، كضلو ذلك. )النقراط،  األحزاب،

 :كللقصص القرآف فوائد ذبمل أعلها فيما أييت

اح أسس الدعوة إىل هللا، كبياف أصوؿ الشرائع ا اليت بعث هبا كل إيض -األكؿ 
 األنبياء(. -25نيب )كما أرسلنا من قبلك إال نوحي اليو أنو ال إلو إال أان فاعبدكف 

ف هللا كتقوية یتثبيت قلب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقلوب األمة احملمدية على د -الثاين 
نده، كخذالف الباطل كأىلو )ككل نقص عليك من أنباء ثقة ادلؤمنُت ينصرة احلق كج

 ىود(. -12۱الرسل ما نثبت بو فؤادؾ كجاءؾ يف ىذه احلق كموعظة كذكرل للمؤمنُت 

  تصديق األنبياء السابقُت كإحياء ذكراىم كزبليد آاثرىم. -الثالث 

ادلاضيُت عرب  ؿإظهار صدؽ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوتو دبا أخرب بو عن أحوا –الرابع 
 القركف كاألجياؿ.

مقارعتو أىل الكتاب ابحلجة فيما كتموه من البينات كاذلدل، كربديو  -اخلامس 
ذلم دبا كاف يف كتبهم قبل التحريف كالتبديل، كقولو تعاىل )كل الطعاـ كاف حالن لبٍت 

اة فاتلوىا إف  إسرائل إال ما حـر إسرائل على نفسو من قبل أف تتزؿ التوراة قل فأتوا ابلتور 
 آؿ عمراف(. -٣3كنتم صادقُت 
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كالقصص ضرب من ضركب األدب، يصغي إليو السمع، كترسخ  –السادس 
)النقراط،  يوسف(. -ُُُعربه يف النفس، )لقد كاف يف قصصهم عربة ألكىل األلباب 

 (َّٕ، ص. ََِِ

يشتمل القرآف الكرًن على كثَت من القصص الذم تكرر يف غَت موضع، فالقصة 
لواحدة يتعدد ذكرىا يف القرآف، كتعرض يف صور كالتأخَت، كاإلغلاز كاإلطناب، كما شابو ا

كالتأخَت، كاإلغلاز كاإلطناب، كما شابو ذلك.  ذلك. من حكمة ىذا: سلتلفة يف التقدًن
 من حكمة ىذا:

ادلعٌت  األكؿ، بياف بالغة القرآف يف أعلى مراتبها. فمن خصائص البالغة إبراز
صور سلتلفة، كالقصة ادلتكررة ترد يف كل موضع أبسلوب يتمايز عن اآلخر، الواحد يف 

كتصاغ يف قالب غَت القالب، كال ؽلل اإلنساف من تكرارىا، بل تتجدد يف نفسو معاف 
 الربصل لو بقراءهتا يف ادلواضع األخرل.

العرب عن  فإيرادادلعٌت الواحد يف صور متعددة مع عجز -كالثاين، قوة اإلعجاز 
تياف بصورة منها أبلغ يف التحدل. كالثالث، االىتماـ بشأف القصة لتمكُت عربىا يف اإل

طرؽ التأكيد كامارات االىتماـ. كما ىو احلاؿ يف قصة موسى  النفس، فإف التكرار من
مع أف القصة ال تكرر يف  -مع فرعوف، ألهنا سبثل الصراع بُت احلق كالباطل أمت سبثيل

 ر تكرارىا.السورة الواحدة مهما كث

فتذكر بعض معانيها  -مث الرابع، اختالؼ الغاية اليت تساؽ من أجلها القصة 
الوافية ابلغرض يف مقاـ، كتربز معاف أخرل يف سائر ادلقامات حسب اختالؼ مقتضيات 

 األحواؿ."

 ب. قصة النيب خضر والنيب موسى

ل البشرل قصة موسى كاخلضر ىي قصة العجائب الغيبية اليت يقف أمامها العق 
خاشعا كمسلما، فهي قصة رسوؿ هللا موحي إليو معو منهج حياة شلثال يف التورة ، فيو 
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افعل كال تفعل، كقصة عبد صاحل آاته هللا رضبة من عنده كعلمو من لدنو علما، كلكل 
 (ِّْ، ص. ََِٔخصوصيتو. )الشعركم، 

ما انتهى من ركل التاريخ أف موسى عليو السالـ قاـ خطيبا يف بٍت إسرائيل فل
 خطبتو  سألو رجل ىل تعلم أحد أعلم منك؟

قاؿ: ال، فأكحى هللا إليو: إف يل عبدا دبجمع البحرين على الساحل عند صخرة 
 ىناؾ ىو أعلم منك. قاؿ موسى لربو: فكيف يل بو؟

قل: أتخذ معك حوات فتجعلو يف مكتل فحيثما فقدت احلوت ذبده ىناؾ، 
حب فتاه يوشع بن نوف، كقاؿ لو: إذا فقدت احلوت فأخذ موسى حوات يف مكتل، كاصط

فخربين. مث انطلق، كانطلق معو فتاه، حىت كصل إىل الصخرة كغشاعلا النعاس، فناما، 
كمس احلوت بعض ادلاء فاضطرب يف ادلكتل، كأخذ سبيلو يف البحر سراب؛ فرآه يوشع 

أمر احلوت، كىو بُت النـو كاليقظة، فلما استيقظ موسى نسى أف يسأؿ يوشع عن 
كنسى يوشع أف ؼلربه دبا حدث، فانطلق بقية يومهما كليلتهما حىت إذا كاف الغداة كقد 
أجدىم السَت، قاؿ موسى لفتاه: آتنا غداءان لقد لقينا من سفران ىذا تعبا مل نعهده من 
قبل. ذلك أف موسى مل غلد من التعب مثل ما ال قاه منذ جاكزا الصخرة، كدلا ىم يوشع 

الطعاـ تذكر احلوت الذم تسرب إىل البحر، فقاؿ دلوسى: أرأيت إف أكينا إىل إلعداء 
الصخرة فإين نسيت احلوت، كما أنساين ذكره إال الشيطاف، كقد ازبذ سبيلو يف البحر 

 (ِّْ، ص. ََِٔ)الشعركم، حبالة تدعو إىل العجب. 

وز دبا فقاؿ موكسى: إف فقداف احلوت ىو ما كاف نبتغيو، ألنو أمارة على الف
نىاهي رىضٍبىةن ًمٍن ًعنًدانى نطلبهن فعاد إىل الطريق اليت جاء منها:  ٍن ًعبىاًدانى آتػىيػٍ ا مًٌ ا عىٍبدن فػىوىجىدى

ا  ا قىاؿى لىوي ميوسىى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىف تػيعىلًٌمىًن شلَّا  (56(كىعىلٍَّمنىاهي ًمن لَّديانَّ ًعٍلمن عيلًٌٍمتى ريٍشدن
رسوؿ، إال أنو مل يتأيب أف يعلمو عبد من عباد هللا، تقرب إىل هللا  كمع أف موسى. (ٔٔ)

ابدلنهجالذم جاء بو موسى، كلو اصطفائية سلصوصة فموسى عليو السالـ مرسل لتبليغ 
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كاخلضر عليو السالـ لو ربقيق ادلعلـو هلل الذم قد تغيب  –افعل كال تفعل  –الرسالة 
الغيب فيو، آمن بو العقل، كىذه نتائجو على سٌلم العقل، فإذا ظهرت حكمة 

االصطفائية للخضر ليس معناىا أف يفهم البعض أنو فوؽ موسى عليو السالـ، ال. إظلا 
 لكل كجهة ىو موليها، كىي الوصوؿ إىل هللا عٌز كجٌل يف النهاية.

عيلًٌٍمتى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىف تػيعىلًٌمىًن شلَّا إف قوؿ قوؿ موسى للعبد الصاحل: "
ا؟"ري  يلفتنا احلق سبحانو كتعاىل إىل أنو مهما رفعت درجة اإلنساف، فإنو غلب أال . ٍشدن

يتكرب، بل ال بد أف نتواضع صبيعا، فالكربايء هلل كحده، كغلب أال يغًت إنساف بعلمو، أك 
 دبا آاته هللا من فضلو فيتكرب يف األرض.

نَّكى لىن تىٍستىًطيعى قىاؿى إً حُت مسع خضر ما طلبو موسى، فأجاب نيب هللا خضر: 
عرض نيب هللا خضر أف النيب موس ال ييستطع أٍف يتبع ألف  (.54) مىًعيى صىبػٍرنا

خضرسيفعل األفعاؿ ادلمنوعة يف الشريعة نيب هللا موسى. يف الواقع، مل يفعل النيب خضر 
 كىكىٍيفى إال بعلم من هللا تعاىل كما عنده موسى بذلك العلم. مث قاؿ خضر لنيب موس: 

ٍط بًًو خيرٍبان  عرؼ نيب خضر أبف سيكفر موسى إليو، ألف نيب  .(56)تىٍصربي عىلىى مىاملٍى ربًي
 موس ال يعرؼ احلكمة شلا فعل اخلضر.

 قىاؿى سىتىًجديين ًإف شىاءاَّللَّي صىاًبرنا كىالى شرح هللا تعاىل عن قوؿ موس إىل نيب خضر: 
 النيب حضر أنو يف احلقيقة ىو رجل صبور أكد النيب مسى إىل .(56) أىٍعًصي لىكى أىٍمرنا

إىل كعد النيب موسى أيضا عدـ معارضة ككاف قادر على متابعة ما قامت بو النيب خضر. 
 .خضر النيب خضر يف أم شيء

مث يصف هللا شركط النيب خضر ادلقًتحة على النيب موسى اذا كانت تريد حقا 
. (43)ٍسأىٍلًٍت عىن شىٍيءو حىىتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا تى  قىاؿى فىًإًف اتػَّبػىٍعتىًٍت فىالى :  لالنضماـ

، غلب أف النيب موسى مل يتبع معوحقا أف  أرادالنيب خضر ينص على النيب موسى إذا 
 .يعرؼ احلقيقة كعربة ملالنيب موسى ألف خضر لو، النيب أكضح  شيء حىت أم يسئل
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حىىتَّ ًإذىارىًكبىا يف السًَّفينىًة خىرىقػىهىا قىاؿى أىخىرىقػٍتػىهىا فىانطىلىقىاقاؿ هللا تعاىل يف كتابو الكرًن: 
ئنا ًإٍمرنا يػٍ على  افكالعلا يصعد  كافقاهللا ؼلربان عندما (. 41) لًتػيٍغرًؽى أىٍىلىهىا لىقىٍد ًجٍئتى شى

. السفينة خـر النيب خضرك عندما كانت السفينة تبحر كتصارع مع األمواج، السفينة، 
يف الواقع قد كسرت النيب رة إىل النيب خضر "أخرقتها لتغرؽ أىلها؟". فسأؿ موسى مباش
 . موسى مع ما كافق

قىاؿى أىملٍى أىقيٍل ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مث أخرب هللا ربذير من النيب خضر للنيب موسى: 
ا تػيؤىاًخٍذين دبى  قىاؿى الى ، كقاؿ : اعتذر النيب موسى إىل النيب خضرف(. 41) مىًعيى صىرٍبان 

 لكي ال إىل النيب خضر طلب النيب موسى(. 43) نىًسيتي كىالى تػيٍرًىٍقًٍت ًمٍن أىٍمرًم عيٍسران 
 .ألنو قد نسي ويعاقب

كالنيب موسى ينكر ذلك مرة  الصيب يقتلمث يف اآلية التالية يصف هللا النيب خضر 
منا فػىقىتػىلىوي قىاؿى أى :  أخرل قػىتػىٍلتى نػىٍفسنا زىًكيَّةن ًبغىٍَتً نػىٍفسو لَّقىٍدًجٍئتى فىانطىلىقىاحىىتَّ ًإذىا لىًقيىا غيالى

ئنا نٍُّكرنا يػٍ قىاؿى ًإف سىأىٍلتيكى ( 46) قىاؿى أىملٍى أىقيل لَّكى ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعي صىبػٍرنا( 47) شى
تيصىاًحٍبًٍت قىٍدبػىلىٍغتى ًمن لَّدييٌنً عيٍذرن   خضر أعطى النيب(. 45) عىن شىٍيءو بػىٍعدىىىا فىالى

لنيب خضر لكمع ذلك، عاد النيب موسى االعتذار . رة أخرلدل التحذير إىل النيب موسى
كعد النيب موسى أيضا يف حالة يسأؿ مرة متابعتو. ك مرة أخرل لتكوف قادرة على  كطلب

 أخرل، مث ال يهم إذا ىو مل يسمح لو بعد اآلف دلتابعة النيب خضر.

النيب موسى مرة أخرل  سأؿرة أخرل، ك كللمرة األلف النيب موسى ينكر ذلك م
خضر كالنيب  سكاهنا رفض للًتفيو النيب اليت عندما أصلحت النيب خضر اجلدار يف قرية

ا أىٍىلىهىا ، قاؿ هللا تعاىل يف كتابو العزيز: موسى فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا أىٍىل قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمى
زبَّىٍذتى عىلىٍيًو فىأىبػىٍوا أىف ييضىيًٌفيوعليىا فػىوىجى  ارنا ييرًيدي أىٍف يىنقىضَّ فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍوًشٍئتى الى ا ًفيهىا ًجدى دى

ا ًفرىاؽي بػىٍيًٍت كىبػىٍيًنكى سىأينػىبًٌئيكى بًتىٍأًكيًل مىا ملٍى تىٍستىًطع عَّلىٍيًو صىبػٍرن ( 44) أىٍجرنا (. 46) قىاؿى ىىذى

النيب خضر أكضحت حكمة  ،ل فراؽكلكن قب لتفريق.ىذه األحداث تتطلب كل منهما 
 .النيب موسىمع بعض األشياء فعلو أثناء 
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أكضح النيب خضر دلاذا خرمو السفينة، كقتلو الصيب، كأصلحو اجلدار. يصف هللا 
انىٍت ًلمىسىاًكُتى يػىٍعمىليوفى يف اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّ هبذا األحداث يف كتابو العزيز:  أىمَّا السًَّفينىةي فىكى

ـي فىكىافى أىبػىوىاهي ( 46) ًعيبػىهىا كىكىافى كىرىاءىيم مًَّلكه أيىٍخيذي كيلَّ سىًفينىةو غىٍصبناأىٍف أى  كىأىمَّا اٍلغيالى
يػٍرنا ًمٍنوي زىكىاةن  (63) ميٍؤًمنػىٍُتً فىخىًشينىاأىف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىاانن كىكيٍفرن  فىأىرىٍدانى أىٍف يػيٍبًدذلىيمىا رىبػُّهيمىا خى

نػٍزه ذلىيمىا  (61) اكىأىقػٍرىبى ريضٍبن  ًدينىًة كىكىافى ربىٍتىوي كى مىٍُتً يىًتيمىٍُتً يف اٍلمى اري فىكىافى لًغيالى كىأىمَّا اجلًٍدى
نػٍزىعليىا رىضٍبىةن ًمٍن رىبًٌكى كى  ليغىا أىشيدَّعليىا كىيىٍستىٍخرًجىا كى مىا فػىعىٍلتيوي كىكىافى أىبيوعليىا صىاحًلنا فىأىرىادى رىبُّكى أىٍف يػىبػٍ

لذلك ىذا ىو السبب الذم . (61) ٍن أىٍمرًم ذىًلكى أتىًٍكيلي مىا ملٍى تىٍسًطٍع عىلىٍيًو صىبػٍرناعى 
 كصفو النيب خضر إىل النيب موسى.

 ج. أسطورة

معظم الناس يعتقدكف أف األساطَت ككما يفهم يف احلياة اليومية، مثل القصص 
، أف األساطَت ليست ابرتالتقليدية. كلكن مت رفض ذلك من قبل نظرية طرحها ركالند 

كنوع من أسطورة  ابرت يصف  فهمو رلرد فولكلور كلكن األساطَت ىي كسيلة للداللة يف
التعبَت. أساسا كل شيء ؽلكن أف تصبح أسطورة، نشأت أسطورة لفًتة من الوقت 
كادلصارؼ لوقت آخر ألنو مت استبدالو األساطَت األخرل. أسطورة يف السيطرة على 

 أفابرت يتفكر كزبلق كظائف كعالمات على مستول سلتلف.  عالمات موجودة

سطورة ال يزاؿ يبدك أف استمرار ما افًتض سوسَت على العالقة بُت اللغة كادلعٌت، أك األ
ابرت، تلعب . عند بُت الداؿ كادلدلوؿ. كلكن يؤديها احلقيقي كراء ما يقـو بو سوسَت

ة أك على مستول الدالالت اللغوية. ادلنطق pertandaanاألساطَت يف ادلستول الثاين 
عندما قاؿ سوسَت أف ادلعٌت ىو ما تدؿ عليو عالمة، ابرت يضيف إىل ىذا الفهم يف 

يدؿ على شيء ما زعم أنو أسطورة، كىذه  عند ابرت دالالت .معٌت على مستول داللة
  األسطورة ذلا داللة معينة أليديولوجية.
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االت ذلذه األسطورة ىو رسالة كذلك. يقوؿ ابرت أف األسطورة ىي نظاـ االتص
الذم "، كىو شكل من أشكاؿ "نوع من الكالـ" pertandaanسطورة أبنو "األ أف كقاؿ

جلبت من خالؿ اخلطاب. ال ؽلكن كصف األساطَت من خالؿ رسالة كجوه، كلكن من 
ها  استخدام خالؿ الطريقة اليت يتم تسليم الرسالة. أاي كاف أسطورة، اعتمادا على كيفية

يف القصة، ؽلكن للقارئ أف يفسر ىذه األسطورة من خالؿ داللة الذم تقـو بو كنص. 
غلرم احلديث عنو ػلدث  " منالسرد. القارئ ادللتزمُت قد ذبد صبعياهتم إىل "ما ك" 

ذلك الضرب للطي من معٌت. عالمة اللغة تلميحي مساعدة الجلة معٌت جديدا يتجاكز 
 (َُٓ، ص. ََُِ)رفيع،  .معناىا األصلي أك معٌت داللة

يف نظرية األساطَت، قاؿ ابرت أف أسطورة ىو شكل من أشكاؿ التعبَت الذم 
اختتم ابرت أيضا أف األعماؿ األدبية ادلدرجة يستخدـ نظاـ ؽلثل ادلستول الثاين. كابلتايل 

 ،مزيد من التفاصيل ابرت يصف يف كتابو( ِٔ، ص. ََِٗيف فئة أسطورة. )كدادل، 
جزء كاحد من معرفة كاسعة جدا حوؿ عالمة  كىو راسة لنوع من الكالـ،ألنو ىو د

)ابرت،  االستفهاـ ادلفًتضة من قبل سوسَت منذ حوايل أربعُت عاما ربت علم الرموز.
 (ِٖٗ، ص. ََِٔ

 لكل ؽلكن ىل :آخر تساؤال ابرت يضيف ادلعاصرة، األسطورة عن تساؤلو كبعد

 يكوف أف ؽلكن شيء فكل ىذا، اعتقد اننعم، أ": رليبا أسطورة، يكوف أف شيء

 من موضوع فكل حد، أبعد إىل موحية تكوف أف ؽلكن العامل أشياء كل ألفَّ  .أسطورة

 على منفتحة، متكلمة شفوية حالة إىل مغلق كجود حالة من ينتقل أف ؽلكن العامل ىذا

 أف من شياءاأل ؽلنع أف إبمكانو طبيعي، غَت أك طبيعي قانوف أم يوجد ال ألنو اجملتمع

 (ُْٗ، ص. ََِٔ)ابرت،  متكلمة". تكوف

 مرئية، أك مكتوبة كانت سواء دكاؿ، صورة يف تتجلى األسطورة لكوف نظرا ذلك

 تكوين بداايت األسطورة زبص ال كبذلك. أسطورة يصبح أف شيء ألم ؽلكن فإنو
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)بركات،  .اإلنسانية احلياة يف يومية بصورة حضورىا سبارس كإظلا البشرية، تمعاتاجمل
 (ٖٔ، ص. ََُِ

يعتقد ابرت أفَّ األسطورة يف النهاية ليست إال جزءا من علم العالمات ،الذم 
أربعُت عاما ربت مسمى السيميولوجيا ،كاليت مل زبرج إىل  سلَّم بو سوسَت منذ أزيد من

دبشكلة ادلعٌت كالداللة،  حيز الوجود، إالَّ كقسم من البحوث ادلعاصرة اليت مت
 لوجيا ىي علم األشكاؿ ألهنا تدرس العالمات بصرؼ النظر عن مضموا.فالسيميو 

فاألسطورة ىي نظاـ سيميولوجي ،ككل نظاـ من ىذا النوع يفرض عالقة بُت 
لكن، كما يرل ابرت، علينا أف نتعامل مع كل نظاـ سيميائي  مصطلحُت: داؿ كمدلوؿ.

غلب أف نوليو كما  مصطلحات. ليس على أساس مصطلحُت ،بل على أساس ثالثة
 اىتمامان ،ىو كيفية ارتباط الداؿ ابدلدلوؿ لتشكيل الوحدة الكلية أم العالمة. فاألسطورة

تنتمي إىل السيميولوجيا ابعتبارىا علما شكليا ،ك ادليتولوجيا موضوعها األفكار يف صيغة 
 (ُٔٗ، ص. ََِٔ)ابرت،  .أشكاؿ

، مث قسم ابرت اضرحاكؿ ابرت لتبسيط بعض مفهـو األسطورة إىل الوقت احل
 بتعريف األسطورة فيما اييل:

 األسطورة ىي زلادثة .1

تتطلب اللغات بال مبالة. أسطورة ليست كلمة أك اخلطاب الذم 
كلكن ينبغي التأكيد عليها ىي أف . يكوف أسطورةلالشركط اخلاصة 

كل شيء ؽلكن . رسالة ىيسطورة األك  ،نظاـ االتصاالت ىيسطورة األ
مل .(discourse) اخلطاب طادلا يتم تسليمها من خالؿ  أف يكوف أسطورة

يتم تعريف األسطورة بواسطة رسالة كجوه، كلكن ابدلناسبة أعرب عن 
 .رسالة

كابلتايل فإنو ال يقتصر على  الكالـ يف ىذا النوع من رسالة.
خطاب ؽلكن أف يكوف أشكاؿ  اإلطالؽ خلطاب عن طريق الفم.
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ن اخلطاب ادلكتوب، كلكن أيضا الكتابة أك الرسم، كليس فقط م
التصوير الفوتوغرايف، كاألفالـ، كالتقارير، كالرايضة، كالربامج، كالدعاية،  

 كل ىذا ؽلكن أف تكوف دبثابة دعم لألسطورة الكالـ.

 أسطورة ابعتباره علم الرموز .2

ىو دراسة خطاب الذم جزء كاحد من معرفة كاسعة ة ر أسطو 
د دم سوسَت منذ حوايل أربعُت عاما جدا عن عالمات كافًتض فردينان

علم الرموز ىو علم من األشكاؿ، ألنو درس . علم الرموزاسم ربت 
pertandaan لديها تنسيق اجلديل للعلـو  ةر . أسطو بغض النظر عن زلتواه

ىي جزء من علم الرموز ألنو ىو  ةر األسطو  استخدامات معينة، مثل
ديولوجية ألنو علم التاريخ، العلم أي ىي أيضا ةر كاألسطو العلم الرمسي، 

 . كدرس أيضا ىذه الفكرة يف النموذج

 الشكل كادلفاىيم .3

أسطورة عرض عالمة غامضة، ألنو يف مرة كاحدة يف ادلعٌت 
كالشكل. كىذا يعٍت أف أسطورة لو قيمة خاصة هبا، كقد افًتض معٌت 

ن ، كالذاكرة، كىيكل ادلقارف، الذم يتكوف مكالتاريخنوع من ادلعرفة، 
 سلتلف احلقائق كاألفكار كالقرارات.

، كؽلكن أف تكوف كافية سباما pertandaanضمن معٌت، مت بناء  
عليو كال تتغَت فجأة أصبحت شكلية فارغة  يتقن لنفسك إذا أسطورة مل

ندما يصبح الشكل، كىذا يعٍت أنو من ادلرجح أف تًتؾ . كالطفيلية
 تبخر، إال أف الرسائل ادلتبقية.كراءىا، كىذا يعٍت إفراغ نفسو، كالتاريخ ي

، يف ىذه احلالة كجود تغيَت يف سلسلة من اإلجراءات القراءة أك الفهم
تدىور غَت طبيعي من معٌت لشكل، من العالمة اللغوية إىل عالمة 

 .أسطورة
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الشيء الذم يتحدد، كقاؿ انو ىو أيضا اترؼليا ابسم  ادلفهـو ىو
أسطورة التعبَت عن أك ادلنطوقة.  مقصود. ادلفهـو ىو الدافع الذم غلعل

 .مفهـو إعادة تشكيل سلسلة من األسباب كالنتيجة، كالسبب كالغرض

ليس مثل الشكل، ليس مفهوما رلردا. مفهـو مليئة رلموعة متنوعة من 
، ادلطعمة اترؼلا جديدا سباما يف أسطورة.  احلاالت.  من خالؿ مفهـو

معزكلة، كفقَتة. كشكل، معناىا ؽلكن أف يقاؿ أف تكوف ضحلة، 
 .الشيء الذم ىو مزركع يف ادلفهـو ليس كاقعا كلكن معرفة معينة للواقع

 (َُٔ، ص. ََُِ)رفيع، 

، تعترب ادليثولوجيا ىدفنا رمسينا للدراسة. ينصب الًتكيز (ُِٕٗابلنسبة لبارت )
، بل ال يتعلق موضوع الدراسة ابألفكارعلى الطريقة اليت يعطي هبا اجملتمع ادلعٌت. 

الطبيعة  ، فإف نظرية ابرت ال تؤكد علىإعطاء ادلعٌت(. إذا سبت زلاكاهتاأبسلوب الداللة )
، كلكن على الطريقة اليت يعطي هبا الناس معٌت للشجرة الكبَتة. ادلادية للشجرة الكبَتة

ىذا أساس كجودم حبيث ؽلكن قبوؿ األساطَت كدراسة علمية. كل فرد يعيش كيتفاعل 
مرئينا مثل البشر أك النبااتت أك احليواانت أك غَت ادلرئي مثل اجلن  مع الكوف سواء كاف

تفسَت كالشياطُت كاألركاح. إهنا تنتج اخلربة الصوفية كالتفسَت كاألعلية. التفسَت ىو زلاكلة ل
، على سبيل ادلثاؿ السقوط بتهور على حافة اجلسر. الداللة ادلعٌت الكامن كراء احلادث
، يتسبب السلوؾ ادلتهور يف دث شيء ما، على سبيل ادلثاؿىي عملية معٌت عندما ػل

 غضب جٍت حارس اجلسر كيسبب اجلاين يف السقوط.

األيديولوجيا حاضرة   ترتبط دراسة األساطَت ابإليديولوجيا كالسيميولوجيا. إذا
كعلم اترؼلي ، كعلم األحياء كعلم رمسي. ترتبط علم األحياء ابلعالمة )اإلشارة( كالداؿ 

. ؿ( كادلدلوؿ )ادلدلوؿ(. ىذه األظلاط الثالثة تنتج بعد ذلك نظامُت شبو علميُت)الدا
ابلسرد  (language) . ترتبط اللغة(meta-language)، الثانية (language)األكىل "اللغة" 

 أما ك ، مثل اجلسور كاألشجار الكبَتة كادلباين القدؽلة كاألهنار. األكيل لشيء أك ظاىرة
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(meta-language)فعلى سبيل ادلثاؿ اجلسور كاألشجار الكبَتة كادلباين ادلتعلقة أبعليتها ،
طُت كأركاح أخرل القدؽلة كاألهنار ىي مساكن سللوقات ميتافيزيقية مثل اجلن كالشيا

 (.ُٕٔٗ، )ابرت

حو التايل. أكالن، الن ( العديد من خصائص األسطورة علىُِٕٗغلمع ابرت )
اؿ "منذ البداية  ، على سبيل ادلثا ىو غَت متنازع عليوكلة ربديد مأم زلا علم التحصيل

"ىذا غَت  ". انقش،، "إنو مؤكد كال ػلتاج إىل أف يكوف كذلككاف األمر كذلك"
زلاكلة الختزاؿ  أم اسية لألسطورة. اثنينا، التعريفىذه ىي الشخصية األس ."مرئي

، ال كفي أف نصدقهاسية. الركح اخلفية ىي خليقة هللا، لذلك يالظاىرة إىل ىوية أسا
غة ، كليس اللعل ادلعٌت من خالؿ اللغة الفوقيةحاجة ألف تيرل. التعريف ىو زلاكلة جل

أم صياغة ادلعاين اليت يتم تصديقها كاالتفاؽ عليها  فقط. اثلثنا، اخلصخصة التارؼلية
 كتوارثها من جيل إىل جيل )القيمة النهائية(.

األدب من الفرنسي بعد حرب العادلية يعترب ركالند ابرئيس أحد مفكر كمنتقد 
الثانية، كاليت تواصل مؤلفاهتا ادلختلفة التأثَت على النقاش النقدم احلايل. كلد ابرث يف 

نورماندم. ككاف صلل ضابط البحرية،  ،Cherbourgيف تشَتبورغ  ُُٓٗنوفمرب  12
 حبر (، الذم قتل قبل عمره سنة كاحدة يف معركة يفLouis Barthesلويس ابرتس )

(، مع عمتو كجدتو، بًتبية Henriette Barthesالشماؿ. قامت كالدتو ىنرييت ابريس )
( كىي بلدة صغَتة قرب من Bayyoneابرئيس يف إحدل ادلدف الفرنسية تسمى ابيوف 

ساحل زليط األطلس يف جنوب غرب الفرنسي. كاف يف أكؿ جذب الثقافة خالؿ تعليم 
ما ىذه ادلدينة ىو كاف ابرتس يف التاسعة من عمره، البيانو من عمتو ادلوسيقية. عند

انتقلت كالدتو إىل ابريس، ككاف ىناؾ نشأ )سوابندم ابراىم يف مقدمة لركالند ابرتس: 
 (.xiii، ص. 2۱۱۲ تشريح أساطَت الثقافة اجلماىَتية ،

من جامعة السوربوف كزبصص يف األدب الالتيٍت كالفرنسي  زبرج ابرت
 ُّٗٗ. كقد مضى حياتو من عاـ ُّٗٗ-ُّٓٗكركماين( يف  كالكالسيكي )يوانين
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إىل حد كبَت يف قواعد اللغة كعلم الفيلولوجيا، كنشر حبثو األكؿ كشارؾ  ُْٖٗإىل عاـ 
، اتبع 1٣4١يف دراسات ادلسعفُت كاستمر يف الكفاح مع صحتو السيئة. يف عاـ 

لعديد من  العمل األكادؽلي فقط، كحصل على عدد ادلناصب قصَتة األجل يف
، حصل ابرتس على مكاف يف ادلركز 1٣52اجلامعات يف فرنسا كركمانيا كمصر. يف عاـ 

 (.xiv، ص. 2۱۱۲ سة ادلعجم كعلم االجتماع )ابراىم،الوطٍت دم رغلرجي أثناء درا

قضى ابرتس أكائل الستينيات من القرف ادلاضي يف استكشاؼ السميولوجي 
لفة يف صبيع أضلاء فرنسا كمواصلة إنتاج أعمالو. كالبنوم، كشغل مناصب يف جامعات سلت

يف هناية الستينيات، كاف لبارتس ابلفعل مسعة راسخة لنفسو. سافر إىل أمريكا كالياابف 
، استمر ابريس يف تطوير نقده 1٣۲۱ليكوف متحداث يف سلتلف الندكات. طواؿ 

: 2۱۱۲ملو )ابراىم، األديب، متابعا للمثل اجلديدة للنصية كاحلياد الركائي من خالؿ ع

XV) 

، مت تعيُت ابرتس كأستاذ يف "علم الرمزم" جامعة فرنسا . تويف ُٕٔٗيف عاـ 
عاما بسبب اصطداـ سيارة يف شوارع ابريس قبل شهر.   ْٔعن عمر  1٣١۱يف عاـ 

 كتب ابرث عدد الكتب، بعضها مواد مرجعية مهمة لدراسة علم الرمزم. 

، يستفسر ابرتس عن (1٣۹۲)Mytologiesأكثر رلموعة مقاالتو ادلشهورة، 
رلتمع  أجزاء مادية من الثقافة لفضح كيف يفرض اجملتمع الربجوازم قيمة الثقافية على

األخرل. على سبيل ادلثاؿ، يعترب تصوير نبيذ األبيض يف اجملتمع الفرنسي كمشركب 
ية ىي مغذم كعادات صحية تصورا مثاليا للربجوازم يتعارض مع بعض احلقائق الربجو 

)على سبيل ادلثاؿ أف النبيذ األبيض ليس صحيا كيسكر(. اكتشاؼ ابرث علم الدرس، 
دراسة العالمة ادلفيدة يف ىذا االستجواب. يوضح ابرثز أف أسطورة الثقافة عالمة على 
ادلستول الثاين أك األعلية. سبثل زجاجة الصور ادلظلمة ادلليئة ابلعالمات عالمة مرتبطة 

كب كحويل كسلمر )نبيذ أبيض(. كمع ذلك، ازبذ اجملتمع الربجوازم بشراب، كىو مشر 
ىذه ادلدلوؿ كطبق تركيزه اخلاص على تلك ادلدلوؿ، شلا جعل "النبيذ األبيض" كداؿ 
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جديدة ، كاآلخر مرتبط ابدلدلوؿ اجلديدة: فكرة النبيذ األبيض الصحي كادلغذم كادلريح. 
رغبة يف ادلنتجات إىل الرغبة البسيطة يف ؼلتلف الدافع كراء مثل ىذا التالعب من ال

 (xviii.، ص2۱۱۲احلفاظ على منزلة )ابراىم، 

علم الرمزم ىو فرع من العلم الذم يظهر أىية الديكادية الرابعة السابقة، كمن 
( )ت. endcoding(، كصار "منهج اخللق" )decodingغَت قصده صار "منهج البحث )

السيميائية مشقق من الكلمة (. ١۲. ، ص2۱۱4أنتونج يوانو، جَتيسطومى ك 
اليواننية: سيمييُت، ابدلعٌت مسة. كتلك األمسة زبرب خربا فوصفت ابإلتصايل. غَتت شيء 
بشيء ادلفكر ك ادلخيل، كنشأت ىذا العلم يف جهة اللغة، كنشرت يف جهة األدب 

 (16، ص. 2۱۱4كتصوير احلقاءؽ اإلتصالية )طيناربوكو، 

األكثر أساسية ابلنسبة للبشر، يف حُت أف العالمات غَت  للغة ىي نظاـ العالمةا
اللفظية مثل اإلؽلاءات كأشكاؿ ادلالبس كشلارسات اجتماعية تقليدية أخرل سلتلفة، ؽلكن 

تم توصيلها استنادا إىل اعتبارىا نوعا من اللغة تتكوف من عالمات ذات مغزل ي
 .العالقات

م العامل كنظاـ عالقات اليت ربتوم علم الرمزم، كنموذج لعلـو اإلجتماعية، يفه
على كحدة أساسية مع "العالمة". لذلك، تدرس علم الرمزم طبيعة كجود عالمة. يصف 

العالمة أبهنا "كذبة" ألنو يوجد يف كراءىا كليست عالمة  Umberto ecoاخلبَت السيميائي 
 (. ٣، ص. 2۱13حبد ذاهتا )كيبوا ، 

، يعترب علم الرمزم علما (11، ص. 2۱1۲ .كيف تعريف سوسور )صابور
يدرس حياة العالمات ادلوجودة يف اجملتمع. اذلدؼ ىو إظهار كيفية تشكيل العالمات 
كالقواعد اليت ربكمها. يف الوقت نفسا، كفقا لتشارلز ساندرز بَتس، فإف أساس علم 
السيميائية ىو مفهـو العالمات: ليس فقط أنظمة اللغة كاالتصاالت تتكوف من 
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كلكن العامل نفسو أيضا، يتكوف ابلكامل من عالمات، ألنو إذا مل يكن األمر  عالمات، 
 كذلك، فإف البشر ال ؽلكن أف تنشئ عالقة مع الواقع.

( يف كابو أف، السيميائية ىي العلم أك ُٓ، ص. 2۱۱6)صابور. بُت أليك 
ذا منهج التحليل لنظر السمة. ىذه األمسة ىي السيلة ادلستخدمة لبحث الطريق يف ى

كالزبالط  العلم، يف كسط الناس كمع الناس. يبحث السيميائية كيفية تعٍت ادلركءة األمور.
ادلعانية ابإلتصالية. أخذ ادلعٌت ىو اليضع ادلوضوعات اخلرب فحسب، يف أمر ادلنهج 

 ادلعينةةمن السمة.

معاملتية، كىي ادلنهج الذم يركز منهجو إىل -صفة منهج السيميائية ىي ربليلية
داللة" ك"النص" دلوضوع البحث، ككيفية يفسر الباحثة ك يفتشو كراء ذلك. كالنص "ال

ىو ما ادلكتوب، الرسم، كالفلم، كالفيديو، كالصورة، كتغيَت الرسم، كشعر ادلوسيقية، كما 
أشبو ذلك الذم فيها ادلعٌت، ظهر ربليل النص يكوف أحد ادلناىج ادلستخدمة للتحليل 

النتائج أك أعلية ما كراء النص. يستخدـ منهج ربليل النص كالتتعٌت كتشمل ادلذىب، 
 .ادلعٌت ادلعينة يف نص ا العموماتلبحث مقدر 

العالقة بُت السيميائية كذلك األمر ىي فهم السيميائية الذم تركز دبنهج 
السيميائية لفرديناف دم سيسورك ك دبنهج السيميائية لتجرليس سانديرس بَتجيس 

ئية احلديثة. كدبنهج السيميائية ركالند ابرتيس، ج.ؾ أغدين ك إ.أ ادلعركؼ أبب السيميا
رتثحارد، كدلتجيل ريفاتَتم. كقسم فرديناف دم سيسورك كأب السيميائية احلديثة 

( العالقة بُت السمة كاإلشارة كما يوجد يف ادلؤسبر مسمى ابلتافو. ترل ُٕٖٓ-1٣13)
بية. كأما التافو يرل فيو ما كراء الطبيعة فيو السمة كوجود الطبيعة يف موافقة التمثيلية األد

النتائج. كأما اإلشارة دبا دبوافقة اتفاؽ اإلجتماعية ك معٌت السمة. الـز أف يواعي حقيقية 
 الكلمة كالسمة. العالقة بُت السيميائية كاللغوية الذم يركز سيسورك يف حقيقة

 د. روالن ابرت
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من  كاحدفكرية الدكلية. ككاف ىو شخصية مهمة يف احلياة ال ابرتركالند 
الشخصيات الفكرية أىم من أم كقت مضى الذم ظهر يف فرنسا بعد احلرب العادلية 
الثانية. العديد من مؤلفاتو اليت تؤثر حاليا مناقشات حامسة يف معظم أضلاء العامل. كلد 

رية. يف شَتبورج، نورماندم. كىو ابن ضابط يف البح ُُٓٗنوفمرب  ُِ التاريخ ابرت يف
مل يبلغ  لويس ابرت أثناء ادلعركة يف حبر الشماؿ، عندما كاف ابرت تويفككاف كالده قد 

كالدتو امسو ىنرييت ابرت جنبا إىل جنب مع عمتو مع ابرت  نشأ.سنو سنة كاحدة 
كجدتو، يعيشوف يف كاحدة من ادلدف يف فرنسا امسو ابيوف. ىذا ىو ادلكاف الذم كاف 

لغ ب حُت .الذم علمتو عمتوتعليم البيانو الالثقافة من خالؿ  ابرت مهتما ألكؿ مرة يف
 كالدتو إىل ابريس، كذلك حيث نشأ كترعرع.ك تسع سنوات عندما انتقل ابرت  هعمر  من

 (xiv، ص. ََِٔ)ابرت، 

كما طالب، ككاف ابرت ذكية للحصوؿ على دبلـو يف األدب الكالسيكي يف 
، كقاؿ انو كاف يعاين من رت مريضاأصاب اب. لكن ساربوفيف  ُّٗٗ-ُّٓٗالفًتة 

من العالج يف مصحة. ىذه األكضاع السيئة  لو مرض السل الذم غالبا ما كاف البد
تتداخل مع مسَتتو األكادؽلية، كلكن ىذا الشرط أيضا أف أبعده عن اخلدمة العسكرية 

غَت  خالؿ احلرب العادلية الثانية. كمع ذلك، عهد ابرت للتدريس يف عدة جامعات
 معركفة.

قضى ابرت الوقت للحصوؿ على شهادة  ُْٖٗحىت عاـ  ُّٗٗمنذ عاـ 
ابرت يكرس للعمل األكادؽلي،  ُْٖٗالبكالوريوس يف قواعد اللغة كفقو اللغة. يف عاـ 

كحصلت على كظيفة على ادلدل القصَت يف عدة جامعات فرنسا كركمانيا كمصر. 
ابريس، كامسو القتاؿ. ىذا ادلكاف  كخالؿ ىذه الفًتة أصبح مساعلا يف الصحف اليسار

(. مث ُّٓٗ) Writing Degree Zeroينتمي ابرت العمل كلو نشرت ألكؿ مرة، بعنواف 
، كحصلت ابرت مكاان يف ادلركز الوطٍت للبحث العلمي عند دراسة ُِٓٗيف عاـ 

 ادلعاجم كعلم االجتماع. خالؿ فًتة مدهتا سبع سنوات يف ادلكاف الذم بدأ ابرت لكتابة
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الذم ػلتوم على سلسلة من ادلقاالت اليت  Les Lettres Nouvellesابنتظاـ كل شهر إىل 
، اليت Mythologies ذبميعها يف سلتارات بعنواف كمتتكشف أساطَت شعبية ثقافة البوب 

 (xiv، ص. ََِٔ)ابرت،  .ُٕٓٗنشرت يف عاـ 

 ابرت إضاعة الوقت من ،1653من سنة عالكة على ذلك، يف كقت مبكر 
خالؿ استكشاؼ رلاالت علم الرموز كالبنيوية، تقلد العديد من ادلناصب يف كليات 
أضلاء فرنسا، كيستمر يف إنتاج دراسات سليمة لفًتة أطوؿ. ابرت تنتج أنواع سلتلفة من 
العمل دبا يف ذلك عرض األكادؽلي التقليدم للنظرية األدبية كمناقشة األدب الرائدة. 

تقليدم مع ادلفكر الفرنسي أخرل. كما االنتقادات اليت ألقاىا تفكَته قاده اشتبك غَت 
الذين يعتقدكف أف ابرت غامضة كال ربًـت جذكر  New Criticismرؽلوف بيكار من خالؿ 

(، يزعم أف ُٔٔٗ) Criticism and Truth بكتابتو كاف ابرت نفتو لوك األدبية الثقافة. 
لقة مع النقاط الدقيقة من اللغة اليت ىي أكثر االنتقادات كراء القدؽلة كالربجوازية ليست ق

، ََِٔ)ابرت،  ـ النظرية الصعبة مثل ادلاركسية.ادلفهو مكرا كغَت قادرة على فرز ضباقة 
 (xvص. 

إىل  كسافر ابرت ،ابرت لديها ابلفعل مسعة لنفسوركالند ، َُٔٗيف هناية 
ككذلك إنتاج عملو  ، Johns Hopkins Universityكالياابف، قدـ عرضا يف مريكي األ
كاليت بدأت ربت  ،Matinya Sang Pengarang بعنواف ُٖٔٗرة، كمقاؿ يف عاـ و شهادل

أف تتطور لتصبح مقاؿ عالمات  (Jacques Derrida) أتثَت التفكيكية جاؾ دريدا
اليت  ،Avant-Garde ،Tel Quel. اتبع ابرت للمساعلة يف رللةالبنيوية االنتقالية هناية الفكر

كاليت  ،S/Zأنتجت ابرت عمل بعنواف  َُٕٗالنظرية ادلتقدمة يف أعمالو. يف عاـ تعٌت 
 Sarrasine كفقا للعديد من عبارتو غَت عادية، حيث ىناؾ قراءة نقدية ادلرجحة ضلو

، كاصلت ابرت لتطوير نقده األديب، بعد التناص َُٕٗبلزاؾ. يف صبيع أضلاء الذم ألفو 
 (xvi، ص. ََِٔ)ابرت،  ئي من خالؿ عملو.ادلثايل اجلديد كاحلياد الركا
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. على الرغم من ىذا تويف أمو ابرت تعاين احلزف العميق، ألف ُٕٕٗكيف عاـ 
. كعالكة على College de Franceفي Semiologie Litteraire العاـ موقف ابرت رئيسا

ر فرباي ِٓ. على كجو التحديد يـو أموذلك مات ابرت انقضاء ثالث سنوات من كفاة 
، بعد تناكؿ الغداء مع مايكل فوكولت كفرانسوا ميًتاف، رئيس فرنسا، أصيبت َُٖٗ

ابرت بواسطة شاحنة غسيل ادلالبس يف حُت أف ادلشي ادلنزؿ يف شوارع كسط ابريس. 
تويف ابرت من إصاابهتم. تركت كفاتو عددا من  َُٖٗمارس  ِٔ التاريخ كبعد شهر يف

يطالب هبا ادلعجبُت كاألصدقاء. عمل بعنواف  األعماؿ ادلهمة، كمع ذلك، ما يصل
Mythologies  ىو العمل األكثر قراءة على نطاؽ كاسع، ألنو يف ذلك ادلؤلف تنفيذ

عملية ركح الدعابة، كالساخرة، كرفض اخلرافات الباطل ادلوجودة حوؿ البشر يف احلياة 
 اليومية.
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

دلعىن الضمن من العالمات الواردة بقصة النيب خضر يف سورة الكهف عندتقيمها ا أ. 
 من قبل روالن ابرت

، منها قصة قصص ةػلتوم على أربعك  آايت، َُُسورة الكهف تتكوف من  
، كقصة صاحب اجلنتُت اليت تقع من آية ِٔاىل  ٗأصحاب الكهف اليت تقع من آية 

، كقصة ذم ِٖاىل  َٔخضر اليت تقع من آية  ، كقصة النيب موسى كالنيبْْاىل  ِّ
نيب خضر الموسى ك  قصة النيب. كقسم الباحث ٖٗاىل  ٖٖالقرنُت اليت تقع من آية 

ىرب السمك يف رلمع البحرين كالتقى النيب موسى مع النيب  ، ىيادلفاىيم ستةبتعيُت 
صلح النيب خضر كادلفاكضة بينهما كخرؽ النيب خضر السفينة كقتل النيب خضر كلدا كأ

 خضر جدار كفارؽ بُت النيب موسى كالنيب خضر.

 . هروب السمك يف جممع البحرين1

ككاف رجل مرة.  ُّٔكلقد اشتهر اسم موسى يف القرآف، ألنو ذكر فيو 
يف ىذه اآلية  استخداـ كلمة "الفىت"ك . يرافق النيب موسى يف حبث عبد صاحل

ابدلعٌت خادـ أك مساعد.  هاكيتم استخدام أك الشباب، تدؿ على معٌت البكر
عن استخداـ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هنى النيبك بكلمة "عبد".  ي اخلادـاىلاجلاجملتمع  مسى

يدؿ على كل ادلوىل ليعامل ىذا ك فىت". بكلمة "ذلم ح كمسى صطالذلك اإل
  لفىت" ىو يوشا بن نوف، كقد اتفق. كالقصد من كلمة "ااخلادـ أك ادلساعد ابخلَت

 (َُِ، ص. ََِٓ)إماين،  من ادلقسرين عن ىذا.كثَت 

أكد سيد . ""رلمع البحرين حوؿ ادلوقع العلماء كادلفسر كقد اختلف
البحر األضبار  وى رلمع البحرين قطب رأم الذم يقوؿ إف ادلكاف يشار إىل
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ىو البحَتة يف التمسة كحبَتة ادلورة اليت أصبحت  كادلكاف للقاء كالبحر األبيض،
 ادلصر، أك يف لقاء بُت خليج العقبة كقناة السويس يف البحر األضبر. اآلف مننطقة

 . ""رلمع البحرين كقعىو مكاف غلدر فيو  فلسطُتأيضا أف  كأكد إبنو آشوراي
  (ُٗ، ص. ََِِ)شهاب، 

كقاؿ قتادة أف اجتماع البحار ىو حبر فارس )فارس( ؽليل شرقا كحبر ـر  
ؿ شيخ جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين . كأكد ىذا الرأم بقو إىل الغرب ؽليل

ميٍلتػىقىى حبىٍر الرُّـك كىحبىٍر  رلىٍمىع اٍلبىٍحرىٍيًن(حىىتَّ أىبٍػليغ )"السيوطي يف تفسَت اجلاللُت 
." ، ص. ََُِ)السيوطي،  فىاًرس شلَّا يىًلي اٍلمىٍشرًؽ أىٍم اٍلمىكىاف اجلٍىاًمع ًلذىًلكى

تماع البحار يقع يف حبر ثنجة ؿ دمحم بن كعب القرزم "إف اجكيقو ( ّٖٗ
  ."كىو البحر األكثر بعدا يف الغرب )طنجة(،

بعيداف  ف ىذين الرأيُت إالالسيد قطب ىذين السابقُت، "قائرفض  بل
يقوؿ سامي بن عبد هللا ادلغلوت يف كتابو أطلس اتريخ ك  جدا عن احلقيقة."

اع النيب موسى رأم حوؿ موقع البحرين حيث اجتمالأقول "إف النيب كالرسوؿ، 
الرأم الذم ك  يف خليج عقبة كقناة السويس يف البحر األضبر.ىو كالنيب خضر 

ضعيفة كاف يف حبر طنجة )اثصلة( كإسبانيا   رلمع البحرين اليت تقعيذكر أف 
 ."جدا

ي يف تفسَت الدكر ادلنتصر يركم احلديث الذم ركاه كجالؿ الدين السيوط
البحريُت يستنداف إىل الركاايت اليت  ابن عباس الذم ينص على أف اللقاءين

قدمها ابن اببويو كالكومي. ىناؾ، ذكر أف ادلكاف كاف يف زليط سوراي 
كفلسطُت. كذلك ألف خط القصة مرتبط ابألشخاص الذين يعيشوف يف الناصرة. 
كذكر اتريخ آخر كما ذكر السيوثي أف االجتماعُت البحر كاف يف كادم كورا 

 ب من أذربيجاف.أراس، كىي منطقة ابلقر 
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، ؽلكننا أف نرل ظاىرة رلمع البحرين االكتشافات ادلوجودة إىل نظرإذا ن
حيث تواجو مواجهات بُت احمليط األطلسي بوضوح يف مضيق جبل طارؽ 

من السائل، كلكن البحر األطلسي  علاكالبحر األبيض ادلتوسط. على الرغم كال 
اه البحر من البحر األبيض ادلتوسط األزرؽ ىو أكثر إشراقا ال تريد أف ؽلزج مع مي

كأكثر  مرتفعكملح  أكثر دفئاالبحر األبيض ادلتوسط مياه كذلك ألف أكثر قتامة. 
تركيزا من احمليط األطلسي. كعندما يدخل البحر األبيض ادلتوسط احمليط 
األطلسي عرب مضيق جبل طارؽ، فإف ىذا البحر مل يتغَت. لذلك ال ؽلكن خلط 

 ر.البحاثنُت من 

. ادلياه من  ”halocline“ اجتماع البحار ابلصطالح كتسمى الظاىرة
كثافات سلتلفة كدرجات احلرارة لن تكوف سلتلطة مباشرة، حبيث أعجب بشكل 
منفصل عن بعضها البعض، مثل كجود جدار بُت االثنُت. كبطبيعة احلاؿ فهي 

ما ليست على اإلطالؽ ال تضاىى، فإهنا سوؼ زبلط معا على مر الزمن. ك
تظهر الظاىرة يف خليج أالسكا أيضا كؼلتفي مع مركر الوقت، أك يظهر على 

كجو التحديد خالؿ فصل الصيف.

عن بعض اآلراء ادلتعلقة ابدلوقع "رلمع  خالؿ اإلختالفاتكمن  
كسوؼ تكوف درسا كدليل ؽلكننا أف صلد العديد من ادلعاين الضمنية  ،البحرين"

اآلية  ض ادلفسرين عن رلمع البحرين يف ىذه فسر بعيف احلياة اليومية. لنا 
 أف النيب موسى . كفقا إلؽلاهنمبُت موسى ك خضر كاجتماع بُت زليطُت نبويُت

 .ىو حبر ادلعرفة الداخلية النيب خضرزليطات ادلعرفة اخلارجية، يف حُت أف  ىو
أهنا قادر  من زليطات ادلعرفة اخلارجية كالقصد (ُُِ، ص. ََِٓ)إماين، 
مة زليط ادلعرفة الذم يتلقاه خارجيا مثل من الكتب، كادلعلومات على إقا

ادلعرفة الداخلية ىي علم اإلخبارية، كتعليم ادلعلمُت، كما إىل ذلك. كأما زليطات 
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و أف يكوف سلتلف يف بعض ؽلكنك  مباشرة لشخص سلصوص هللا الذم أعطاه
 النواحي. 

. فإف استخداـ أمساء مرارا احليواانت أمساء كقد استخدـ القرآف الكرًن
، ؽلكن أف تكوف درسا للبشر احليواانت كعالمة كعامل الشهيق كادلعلومات اليت

طائر ىود ىود ، حوؿ كيفية دفن ادلوتى بيلإىل ق مو الغرابمثل اإلذلاـ الذم قد
النيب موس احلدث ادلتعلق ابألمساؾ يف شرح اجتماع ػلكي عن الكفر من سااب، 

كبوت يف ضباية النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف غار ثور، كدكر الكلب كظيفة العن، كالنيب خضر
  على أصحاب الكهف.

بن نوف حُت يف  يوشىها ضبلاليت  تقمص السمكالأف  الباحثيرل  
ىي  ةاحلادث تلك . الرسالة الضمنية الواردة يفعظيمدرس  أنو ،"رلمع البحرين"

. ألف الباحث يرل أف كل اخلَتتضارب يف ادلشاكل، كسوؼ تنمو أيضا  لكل
 كبذالكمن ىو يف صراع أك مشكلة سيجعلو يفكر أصعب كأكثر إبداعا، 

نمو األفكار الرائعة اليت من شأهنا ربقيق ادلزيد من اخلَت يف حياتنا. ىذه صورة سي
عندما "رلمع  الذم يعيش مرة أخرل سماؾالاجتماعية إلعادة حدكث 

"فػىلىمَّا بػىلىغىا رلىٍمىعى بػىٍيًنًهمىا نىًسيىا  العظيم قرآفيف ال قاؿ هللا تعاىلالبحرين"، كما 
ًبيلىوي يف اٍلبىٍحًر سىرىابن )  ".(ُٔحيوتػىهيمىا فىازبَّىذى سى

ميتة.  يوشى بن نوفسماؾ اليت جلبها النيب موسى ك ال كافيف البداية،  
ك  مرة أخرلسماؾ ال ، يعيشفجأة مطبوخ.لسماؾ اأف  الركايةبعض يف كيذكر 

مثاؿ من الناس الذين  ىوسماؾ ادليتة ككانت اليف "رلمع البحرين". سبح ي
رب كتقل اليت تقلب سائرلمع البحرين ىو ادلثل من ادلكأما ل، سائيعانوف من م

ل سائادل التصفية يف متيبسيف احلياة، ك  صدماتيف مواجهة ال قواينا. إذا كنا إلي
سيأيت. مع  كاألحسنيدة داجلف حياة ألشاكرين من النكوف فاليت أتيت كتذىب، 

فتح، سوؼ ت ك طريق مقطوع، تصبح الضعفاء قوية، صدمات كادلسائلىذه ال
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 أهنا تعتربحلياة. على الرغماب ىاىو ما تسمكىكغَت اإلبداعية تصبح خالقة، 
مثل ىذه ادلفاجأة غَت عادية هللا لنا قد أعد   بل يف احلقيقةلة ابلنسبة لنا، سئم

  ادلختلفة. بكيفية من هللا ؿ ادلودةابعتبارىا شكال من أشكا

 النيب موسى مع النيب خضر وادلفاوضة بينهما . التقاء2

للدراسة إىل النيب  عن طلب النيب موسى إلينا هللا شارأ، عند ىذه احللقة
 .خادـ هللا خضر فإف النيبأعطى هللا للنيب خضر رضبة كعلم هللا لو علما. خضر. 

 كىذااللدين.  علمأىل التصوؼ ب كمسى .موسىمل يعطى للنيب اعلمعلم هللا 
نىاهي " ع يف سورة الكهفاآلايت اليت تق يتأسس على ٍن ًعبىاًدانى آتػىيػٍ ا مًٌ ا عىٍبدن فػىوىجىدى

 ".(ٓٔ)الكهف: ان كىعىلٍَّمنىاهي ًمن لَّديانَّ ًعٍلمرىضٍبىةن ًمٍن ًعنًدانى 

ًتكة كما ادلعرفة دكف أسباب مشعلم هللا للنيب خضر "كقاؿ الطباطباعي 
حوؿ علم القرآف  أشارقدك  ."مت احلصوؿ عليها من خالؿ احلواس أك األفكار

كفيها طريقتاف اللتاف علم  .ٓإىل  ْربتوم من آية  يف سورة العلق اللدين كما كرد
مثل بشرية ال السعييعٍت كجود هللا هبما اإلنساف علما، األكؿ "عىلَّمى هللاي اًبلقىلىًم" 

من هللا  ةيعٍت تعليما مباشر ين "عىلَّمى هللا اإلٍنسىافى مىاملٍى يػىٍعلىٍم" الكتب. كالثا قراءة
، ص. ََِِ)شهاب،  دين.كىذا ىو علم الل ،الوسيلة كاللواـز التمهيديةبدكف 

ٗٔ) 

يف "تفسَت اجلاللُت"  جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطيكقد بُت 
 موسى، كشرحا أيضا عن أف ىناؾ اختالؼ بُت علم النيب خضر مع علم النيب

قىاؿى لىوي ميوسىى )" :جالؿ الدين احملليتذكَت النيب خضر للنيب موسى. كما قاؿ 
ا أىٍرشىد بًًو كىيف ًقرىاءىة  اٌلًذم أىٍم صىوىاابن  (ىىٍل أىتًَّبعك عىلىى أىٍف تعلمن شلَّا عيلًٌٍمت رىشىدن

ُت كىسىأىلىوي ذلك ألف ا قاؿ إنك )لزايدة يف العلم مطلوبة، ًبضىمًٌ الرَّاء كىسيكيوف الشًٌ
ٌط ًبًو خيبػٍرنا(كىكىٍيفى تىٍصرب عىلىى مىا (، )لن تستطيع معي صربا يف احلٍىًديث  ملٍى ربًي
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ًنيًو الى تػىٍعلىموي كىأىٍنتى  ًذًه اآٍليىة ايى ميوسىى إيٌنً عىلىى ًعٍلم ًمٍن اَّللَّ عىلَّمى السَّاًبق عىًقب ىى
ٌط أىٍم ملٍى زبيٍربى عىلىى ًعٍلم ًمٍن اَّللَّ عى  لَّمىكىوي اَّللَّ الى أىٍعلىموي كىقػىٍولو خيبػٍرنا مىٍصدىر دبىٍعٌتى ملٍى ربًي

   (61ّ، ص. ََُِ)السيوطي،  ".حقيقتو

لنيب ل كحذر النيب خضر موسى للدراسة ليس سهلة. النيب كفاحفإف  
 . كأكد النيبستحدث اليت مواجهة األحداث قادرة علىلن يكوف أنو موسى 

 فكيقوؿ النيب خضر إ .هضر أف النيب موسى ليس لو معرفة داخلية دبا شهدخ
من قبل  اصعب. ككاف الصرب تعاليمو تباع كإقباؿيف ا النيب موسى لن يكوف صابرا

عن يالحظ  كالنيب خضر اخلارجية فحسب. ادلشكلة و رألن، ألموسىالنيب 
 ليكوف صابرا.كاف الصعب جدا على النيب موسى لذلك،  . ك اجلانب الباطنية

 (ُِٗ، ص. ََِٓ)إماين، 

من معرفة النيب  خبارإ أكؿ لنيب موسى ىوالتحذير لمن انحية أخرل، ك 
اف، ككلو امتياز من قبل هللا للنيب خضر. كمل تشهد خضر عن األحداث اللتاف

 لنيب خضرالنيب موسى اإلذف لذلك طلب ذا سيحدث، كبما يعرؼ النيب موسى
التدريس مل يطلب ، ابلتعبَت اجلميل للنيب خضر وسىمالنيب و. كطلب لذىاب معل

ا؟"سئلة "األعلى شكل  بل يعرب   .ىىٍل أىتًَّبعك عىلىى أىٍف تعلمن شلَّا عيلًٌٍمت رىشىدن

قىاؿى سىتىًجديين إٍف شىاءى اَّللَّ صىاًبرنا " وقولخضر ب النيب موسى النيب كأكد
قىاؿى يف تفسَت اجلاللُت: ") ليجالؿ الدين احمل. كقاؿ كىالى أىٍعًصي لىك أىٍمرنا"

أتىٍميرين بًًو  أىٍم كىغىٍَت عىاصو )لىك أىٍمرنا( (سىتىًجديين إٍف شىاءى اَّللَّ صىابًرنا كىالى أىٍعًصي
ًذًه عىادىة اأٍلىنًٍبيىاء  ا اٍلتػىزىـى كىىى كىقػىيَّدى اًبٍلمىًشيئىًة أًلىنَّوي ملٍى يىكيٍن عىلىى ثًقىة ًمٍن نػىٍفسو ًفيمى

 (ُّٗ، ص. ََُِ)السيوطي،  ."ٍكلًيىاء أىٍف الى يىًثقيوا إىلى أىنٍػفيسهٍم طرفة عُتكىاأٍلى 

االنيب  ال ؽلكن النيب موسى كعده، أعلن كغلب أف نتذكر أيضا حينما
يعتقد  ، كادلوجودة يف كتاب التورة لب الشريعةموسى أف يفصل نفسو عن ط
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نظن أف يف ساس ىذا األعلى هللا.  نظاـغلب أف يتبع  أف العبدالنيب موسى أيضا 
 غَتاألمر  ذلك الوعد إف كافكسوؼ أطيع "ىو  أييت الفكرالذىن النيب موسى 

 ".مع الشريعة الدينية ادضمت

. صابرالدبا فيو الكفاية كمل يدع أنو  موسى حذر لنيبا نرل أيضا أفك 
كلكن  النيب موسى مساعدة هللا لكي يكوف صابرا. هللا"، كطلب شاء قوؿ "إفابل

  .لديو ادلعرفة اليت ال ؽللكها النيب موسى إنساف إلثبات أف ىناؾىذا ىو إرادة هللا 

يف صبيع األدايف دلواجهة شيء  مدركس شاء هللا" قوؿ "إفككاف 
يف مواجهة هللا لحصوؿ على مساعدة الدعاء لػلتوم أيضا على معٌت مستقبل، ك 

وؼ. يتعلق ابلركح أك التصكخاصة يف عملية التعلم ك دراسة األشياء اليت . شيءال
 غَت مناسب ادلعرفة، ألنو قد يكوف علمو كىذا مهم جدا للشخص الذم لديو

 (َُُ، ص. ََِِ)شهاب،  .الذم علم مدرسومع ادلوقف 

ليس يف قبوؿ مشاركة النيب موسى  خضر النيب من أف اجلواب كنعلم
 ،أخرل فكر مرةالنيب خضر فرصة للنيب موسى أف ي عطيأاإلكراه للمشاركة. 

ابلقوؿ " قىاؿى فىًإًف اتػَّبػىٍعتىًٍت فىالى تىٍسأىٍلًٍت عىٍن شىٍيءو حىىتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا". 
بُت  كقد خضر. النيبفينبغي للنيب موسى أف ال يسئل، ألف ذلك ىو الشرط من 

  موسى.غريبة أك سلالفة دلعرفة النيب  ايف تلك الرحلة ىناؾ أشياء أف خضر النيب

ا لنا أف نيلكسب ادلعرفة تبي موسى ف زلاكلة النيبإيقوؿ بعض ادلفسرين ك 
عرفة. كيوضح النيب موسى ينبغي ذا ادل النيبلو كاف  ،طلب العلمل ألحد أف يتوقف

، ََِٓ)إماين،  منو. لكل إنساف أف يتواضع أماـ شخص أكثر علما كمعرفة
 (ُُّص. 

ىو  يف ىذه احلكاية النيب موسى التحذير الذم نقلو النيب خضر إىلك 
غلب أف يقود تالميذه كؼلرب الصعوابت اليت ستواجو الذم علم إىل صبيع ادلإشارة 
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جاؿ العلـو الذم القدرة لطالبو ال يناسب دب كاف  فظلنحهم الفهم إك  ،يف الدراسة
 .سيتعلم

النيب موسى عبد مطيع. كيستمر دراستو لو كاف النيب يبلغ  فكادلعركؼ إ
فادلاء اليت ازبذه الطَت ؿ امثف نشبيهها األكإ .علم هللا كاسع فأل يف مقاـ النبوة

ادلاء يف احمليط ىو علم هللا. فسبحاف ك  ىو علم جلميع البشر، يف احمليط دبنقاره
 حىت أدفن كالتعلم لدراسةا الستمرارركحنا  أف نزيدهللا، لذلك غلب علينا 

 .جسادان ابألرض

خذ أي الذم الطَتأييت  السفينة،عندما نزؿ النيب خضر كالنيب موسى من 
علا. فسأؿ النيب خضر إىل النيب مث يقطر ادلاء أماـ ، نقارهدبمن احمليط  ادلاء

موسى، "ىل عرفت معٌت ىذا؟" مث غليب النيب موسى أنو ال يدرم، فشرح النيب 
 يف ادلياه، ك لكو البشرؽلالذم يقطر منقار الطَت ىو العلم الذم  ادلاء خضر "فإف

هللا عز كجل. كما شرح يف احلديث "كىجىاءى  اتساع العلم نمثاؿ عأو يط ىاحمل
كىاَّللًَّ  لىوي اخلىًضري  كىقىاؿى  نػىقىرىةن  اٍلبىٍحرً  يفدبًنػٍقىارًًه  عيٍصفيٍوره فػىوىقىعى عىلىى حىٍرًؼ السًَّفينىًة فػىنػىقىرى 

اًمٍثلي مىا نػى ًعٍلميكى يف جىٍنًب ًعٍلًم اَّللًَّ ًإالَّ  كى مىا ًعٍلًمي  دبًنػٍقىارًًه ًمٍن العيٍصفيٍوري  قىصى ىىذى
 (ّْٔ، ص. ََِٕ)األلباين،  ."اٍلبىٍحرً ىذا 

 نةيفالسخضر النيب  خرق. 3

النيب موسى مشى فالنيب خضر.  بشرط أقدمو بلاقموسى  النيب كافقد  ل
النيب خضر  ذففاستأ. األخَتة فيو السفينةل البحر كير شاطئ كالنيب خضر إىل 

الركاب عالمات  نظركا. ر حبسفينة كتبحر معهم أينما أركاب اللل كالنيب موسى
 اسببكيكوف ذلك األمر . كأدركو عن كجود نور النبوة على كجههما الكرامة

النيب  كاف،  إلعطاء الرحلة اجملانية للنيب خضر كالنيب موسى. كيف بداية السفر
 ، ثقبابألمواجالسفينة تبحر  يزعج القلب النيب موسى. حينما تصادـخضر 
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 فسأؿ، كاف النيب موسى غضباف. ابلنزع لوحُت خشبيُت النيب خضر السفينة
 اؾنتهها لتغرؽ أىلها؟". كيكوف ىذا األمر أكؿ اإلمباشرة إىل النيب خضر "أخرقت

 (َِٖ، ص. ََِٗ)موىل،  .التفاقوالنيب موسى 

حيث يقوؿ: االلُت، اجل فسَتيف ت جالؿ الدين احملليما فسر ككىذا  
الَّيًت مىرٍَّت هًبًمىا  (حىىتَّ إذىا رىًكبىا يف السًَّفينىة)ؽلىًٍشيىاًف عىلىى سىاًحل اٍلبىٍحر  (لىقىافىاٍنطى ")
ا) ا أىٍك لىٍوحىٍُتً ًمنػٍهىا ًمٍن ًجهىة اٍلبىٍحر ًبفىٍأسو لىمَّا بػىلىغىٍت  (خىرىقػىهى تػىلىعى لىٍوحن اخلٍىًضر أبًىٍف اقػٍ

ا لًتػيٍغرًؽ أىٍىلهىاأىخىرىقٍ )لىوي ميوسىى  (قىاؿى )اللُّجىج  كىيف ًقرىاءىة ًبفىٍتًح التٍَّحتىانًيَّة كىالرَّاء  (تهى
ئنا إٍمرنا)كىرىٍفع أىٍىلهىا   "أىٍم عىًظيمنا ميٍنكىرنا ريًكمى أف ادلاء مل يدخلها. (لىقىٍد ًجٍئت شىيػٍ

 (ُّٗ، ص. ََُِ)السيوطي، 

 القرشي أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَتشرح  موافقا بذلك البياف،
  تفسَت ابن كثَت: يف

، أىنػَّهيمىا اٍنطىلىقىا لىمَّا تػىوىافػىقىا كىاٍصطىحىبىا، " يػىقيوؿي تػىعىاىلى سليٍربنا عىٍن ميوسىى كىصىاًحًبًو، كىىيوى اخلٍىًضري
تىًدئيوي  ( ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًسًو ُُ) كىاٍشتػىرىطى عىلىٍيًو أىالَّ يىٍسأىلىوي عىٍن شىٍيءو أىٍنكىرىهي حىىتَّ يىكيوفى ىيوى الًَّذم يػىبػٍ

ـى يف احلٍىًديًث كىٍيفى رىًكبىا يف السًَّفينىًة، كىأىنػَّهي  ٍم عىرىفيوا ًبشىٍرًحًو كىبػىيىانًًو، فػىرىًكبىا يًف السًَّفينىًة. كىقىٍد تػىقىدَّ
، فىحىمىليوعليىا ًبغىٍَتً نػىٍوؿو  . فػىلىمَّا اٍستػىقىلٍَّت هًبًمي السًَّفينىةي يًف تىٍكرًمىةن لًٍلخىًضرً -يػىٍعًٍت ًبغىٍَتً أيٍجرىةو -اخلٍىًضرى

ـى اخلٍىًضري فىخىرىقػىهىا، كىاٍستىٍخرىجى لىٍوحنا ًمٍن أىٍلوىاًحهىا ) ( ُِاٍلبىٍحًر، كىجلىَّجىٍت أىٍم: دىخىلىًت اللُّجَّةى، قىا
ـي، نػىٍفسىوي أىٍف قىاؿى مي  ًٍلٍك ميوسىى، عىلىٍيًو السَّالى ا لًتػيٍغرًؽى أىٍىلىهىا(. مثيَّ رىقػىعىهىا. فػىلىٍم ؽلى ٍنًكرنا عىلىٍيًو: )أىخىرىقٍػتػىهى

ـي التػٍَّعًليًل، كىمىا قىاؿى الشَّاًعري ) ـي اٍلعىاًقبىًة الى الى ـي الى ( لديكا لٍلمىوت كابٍػنيوا للخىرىاب. ُّكىىىًذًه الالَّ
ئنا ًإٍمرنا( قىاؿى رليىاًىده: ميٍنكىرنا. كىقىاؿى قػىتىادىةي  يػٍ عىجىبنا. فىًعٍندىىىا قىاؿى لىوي اخلٍىًضري ميذىكًٌرنا  )لىقىٍد ًجٍئتى شى

 (ُِٖ، ص. ََِّ)القرشي،  "(ُْ)

كاأللواح حجاـ ادلصنوعة من رلموعة األكسائل النقل  السفينة ىي
  ادلاء.األخرل ليطفو على ادلياه، كيستخدـ للعمل أك السفر ىف كادلواداخلشبية 

. منذ العصر احلجرممن قبل الناس ىذه الوسيلة معركفة أف  ،دلوقعإلحد اكفقا 
كقد كجدت . كانوعلى شكل الي السفينة البشر ى يصنعها كأكؿ السفينة اليت
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 ضلو صنعاخلشبية  النقشىرة يف اف مكاف األمَتكيو ، ك منذ العصر احلجرم كانوال
  .كانوال

 السفينة اليت لقخلعلى النيب نوح قد أمر هللا ك تاريخ النبوة، ال إىل إذا نرلك 
العظيم الذم تقع يف سورة  القرآف كما شرح هللا يف  .من الفيضافقومو فظ سيح
كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىالى زبيىاًطٍبًٍت يف الًَّذينى ظىلىميوا ًإنػَّهيٍم ميٍغرىقيوفى " ىود

ه ًمٍن قػىٍوًمًو سى ّٕ) ًخريكا ًمٍنوي قىاؿى ًإٍف تىٍسخىريكا ( كىيىٍصنىعي اٍلفيٍلكى كىكيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًو مىألى
ٍتًيًو عىذىابه ؼليٍزًيًو ّٖ) ًمنَّا فىًإانَّ نىٍسخىري ًمٍنكيٍم كىمىا تىٍسخىريكفى  ( فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى مىٍن أيى

لُّ عىلىٍيًو عىذىابه ميًقيمه )  (ّٕ-ّٗ)ىود:  ".(ّٗكىػلًى

كاتد. األك  ةاأللواح اخلشبيصبع  ة منكبَت السفينة الفصنع النيب نوح  
كىم يفعلوف السفينة،  يستعدكف خللقالذين ال يزالوف  قوموالنيب نوح  كيدعو

بل كثَت منهم يرفضوف كيستهزئوف النيب نوح. كدلا جاء  .صبيعا على ما أمر هللا
ٍل فً الفيضاف، فقاؿ النيب نوح إىل قومو " يهىا حىىتَّ ًإذىا جىاء أىٍمريانى كىفىارى التػَّنُّوري قػيٍلنىا اضبًٍ

ًمن كيلٌو زىٍكجىٍُتً اثٍػنػىٍُتً كىأىٍىلىكى ًإالَّ مىن سىبىقى عىلىٍيًو اٍلقىٍوؿي كىمىٍن آمىنى كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ 
ا ًبٍسًم اَّللًٌ رلىٍرىاىىا كىميٍرسىاىىا ًإفَّ رىيبًٌ لىغىفيوره رًَّحيمه ( 73) قىًليله  بيوٍا ًفيهى  كىقىاؿى ارٍكى

نوح كأتباعو ادلخلصُت  هللا كاف النيب ، فبإذف(َْ-ُْ)ىود: ("71)
 من الفيضاانت الفاشلة اليت ضربت ادلنطقة. سادلا كاحليواانت كالنبااتت

كخرؽ السفينة ىو لحياة، كانت األمثاؿ لفينة  الباحث أف الس يرل
يف مثاؿ أالنيب خضر ىو  أفعاؿ .خلياراتاب يئةكاحلياة مل، موقف يف اختيار شيء

كيتوقع النيب  .يف بعض األحياف نايصعب الذم ر شيءاختيا عندوقف ادل أخذ
إىل  السالمة الركاب، كيرجو أىل السفينة سادلا من   السافينة رؽحينما ؼل خضر

 .ادللك الظامل
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علينا أف نواصل اختيار  ،كلكنذات كقت سنواجو اخليارات الصعبة. 
يف ىذه  أنحذهاليت  ادلخاطر كلوكاف ادلخاطر سنواجو بعده. كاعتقدكا إف اإلختيار

ألف ليس كل ادلخاطر سيئة، كلكن السيئة  .سنجد شيئا أفضل يف ادلستقبل احلياة
تصلح إبذف هللا. كضلن كالعبد، علينا أف نتخَت كنسعى كنتوكل على هللا، فإف كل 

 أمر إبذف هللا.

 خضر ولدا النيب . قتل4

لقرية. يف ا كمشيا كالعلا .إىل أحد القريةالنيب موسى كالنيب خضر  كصل
بوف يف تلك القرية. اقًتب لعكحينما مشيا يف الطريق، ينظراف األطفاؿ الذين ي

كأخذه بعيدا عن ادلكاف. عندما كصل إىل مكاف  طفل،ال النيب خضر إؿ أحد
أف غاضبا كمل يستطع  النيب موسى ككافكقتلو.  يف البالط، كضع الطفل بعيد
 طفل ادلقتوؿ بدكف السبب أماموألنو رأل ال كة اليت كقعت قبلواىذه القس يقبل

النيب موسى  كارتكبمل يكن النيب موسى صابرا. (. ُِٖ، ص. ََِٗ)موىل، 
كة اليت كقعت االقسالنيب موسى  .مل يقبلسؤاؿالمن خالؿ طرح  خطأ مرة أخرل

   قبلو

عن ىذا الدث، قاؿ يف  االلُتاجل فسَتيف ت جالؿ الدين احملليكنقل 
منا)ٍعد خيريكجهمىا ًمٍن السًَّفينىة ؽلىًٍشيىاًف بػى  (فىاٍنطىلىقىا) أتليفو: ملىٍ  (حىىتَّ إذىا لىًقيىا غيالى

يىاف أىٍحسىنهٍم كىٍجهنا  بػٍ اخلٍىًضر أبًىٍف ذىحبىىوي  (فػىقىتػىلىوي )يػىبػٍليغ احٍلًٍنث يػىٍلعىب مىعى الصًٌ
تػىلىعى رىٍأسو بًيىًدًه أىٍك ضىرىبى رىٍأسىوي  كًًٌُت ميٍضطىًجعنا أىٍك اقػٍ اًر أىقػٍوىاؿ كىأىتىى ىينىا  اًبلسًٌ اًبجلًٍدى

أىقػىتػىٍلت )لىوي ميوسىى  (قىاؿى )اًبٍلفىاًء اٍلعىاًطفىة أًلىفَّ اٍلقىٍتل عىًقب اللًٌقىاء كىجىوىاب إذا 
أىٍم طىاًىرىة ملٍى تػىبػٍليغ حىٌد التٍَّكًليف كىيف ًقرىاءىة زىًكيَّة بًتىٍشًديًد اٍليىاء ًبالى  (نػىٍفسنا زىاًكيىة

ئنا نيٍكرنا)أىٍم ملٍى تػىٍقتيل نػىٍفسنا  (ًبغىٍَتً نػىٍفس)أىًلف  يػٍ ًبسيكيوًف اٍلكىاؼ  (لىقىٍد ًجٍئت شى
 (ِّٗ، ص. ََُِ)السيوطي،  .كىضىٌمهىا أىٍم ميٍنكىرنا
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ذكر النيب خضر إىل النيب موسى عن سؤلو. كما ذكر هللا يف القرآف 
( ٕٓ)الكهف: ."(۲5يعى مىًعيى صىبػٍرنا )قىاؿى أىملٍى أىقيٍل لىكى ًإنَّكى لىٍن تىٍستىطً العظيم "

للنيب خضر. ينبغي للنيب  ضبلككاف النيب موسى يستحيي، كيشعر أف نفسو 
موسى أف يكوف صابرا، كعليو أف ينقص مغيظو عن احلادثة اليت سيواجهو. 
ؼلاؼ النيب موسى لو كاف النيب خضر غاضبا إليو. كعد النيب موس أنو لن يسأؿ 

حىت يشرح النيب خضر إليو. كإف ييسأؿ مرة أخرل فذلك على كل ما سيواجو 
قىاؿى ًإٍف سىأىٍلتيكى عىٍن شىٍيءو " العظيم يف القرآف شرح هللا تعاىلكما فراؽ بينهما.  

 (ٕٔ)الكهف:  ".(ٕٔبػىٍعدىىىا فىالى تيصىاًحٍبًٍت قىٍد بػىلىٍغتى ًمٍن لىدييٌنً عيٍذرنا )

 من إقًتاحكل ذلك   بل ل.، ألف  قتلو الطفالشريعةخضر النيب خالف 
ألف الكلمة "رىق" يف تلك اآلية ىو ادلصطلح العريب دبعٌت إكراه الشيء هللا. 

الباحث  يرلكيف ىذه احللقة، ( ُْٖ، ص. ََِٓ)إماين،  الصعب للشخص.
النيب  كأما موقف ؿ من السيئة كالضرر األخالقي،امثأطفل ادلشاغب ىو أف ال

. كالرسالة كالضرر األخالقي السيئة و شكل الدفع منقتل الطفل ىبخضر 
منذ  كالضرر األخالقي يعٍت ينبغي لنا أف ندفع السيئة ةاحلادثالضمنية من ىذه 

خَت من  الدفعألف . كابلدفع للسئية منذ الصغَت سيقل اجلرؽلة يف بالدف. الصغَت
 اإلصالح.

ما فعل النيب خضر  . ألفالدفع للسيئة ليس بقتل الطفل فحسب كاف
السيئة بكيفية  لنا أف ندفعينبغي قتل الطفل ليس أسوة علينا. بل، حينما ي

مثل إعطاء األسوة احلسنة لطفل، كحفظ الطفل من التأثَت اخلارجية، ، جيدة
، انحية احلسنة كالسيئة من الطفل أف ننظر كعليناكربفَت موىبة الطفل كىلم جرا. 

 إلصلحها.  النفسية كيفيةشكلة ذلا  ادلألف كل 
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 خضر جدارالنيب  . أصلح5

إىل  صالفو . حىت أييت إليهم اجلوع النيب موسى كالنيب خضر سفرتو كاصل
السفرة. تساعدعلا على مواصلة طعاما ليضيع عنهما اجلوع ك كحبثا  ،القريةأحد 

 كيرفضو أف يستقبلو أكيعطو الطعاـ. كىم ال يريدكف خبيال كلكن كاف أىل القرية

القرية، فخرجا من  يف تلكر لن غلدا الطعاـ النيب موسى كالنيب خض كاف  .بغليظ
 كاجلوع.ادلستاء تلك القرية حبالة 

 سينهار.النيب موسى كالنيب خضر اجلدار الذم  يًتكاف القرية، نظرقبل 
رأل النيب موسى ما عمل النيب خضر، كحيث النيب خضر اجلدار.  أصلحف

؟ إذا خلوفأىل ىذه القرية الذين يب اسن، دلاذا ربكنت متعجب بك"يقوؿ:
كبتلك األجر نشًتل الطعاـ كاللواـز عملك، عن  ار أج طلب، ؽلكنك أف تتريد

 (ِِٖ، ص. ََِٗ)موىل،  "؟األخرل

حيث يقوؿ: االلُت، اجل فسَتيف ت جالؿ الدين احملليما فسر ككىذا  
ا أىٍىلهى )ًىيى أىٍنطىاًكيىة  (فىاٍنطىلىقىا حىىتَّ إذىا أىتػىيىا أىٍىل قػىٍريىة) طىلىبنا ًمنػٍهيٍم  (ااٍستىٍطعىمى

ارنا)الطَّعىاـ ًبًضيىافىةو  ا ًفيهىا ًجدى ييرًيد )اٍرتًفىاعو ًمائىة ًذرىاع  (فىأىبػىٍوا أىٍف ييضىيًٌفيوعليىا فػىوىجىدى
نًًو  (أىٍف يػىنػٍقىضٌ  لىوي ميوسىى  (قىاؿى )اخلٍىًضر بًيىًدًه  (فىأىقىامىوي )أىٍم يػىٍقريب أىٍف يىٍسقيط ًلمىيىالى

جيٍعالن حىٍيثي ملٍى ييضىيًٌفيوانى مع  (عىلىٍيًو أىٍجرنا)كىيف ًقرىاءىة لىتىًخٍذت  (زبَّىٍذتلىٍو ًشٍئت الىً )
 (ِّٗ، ص. ََُِ)السيوطي،  جاجتنا إىل الطعاـ.

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي شرح  موافقا بذلك البياف،
  تفسَت ابن كثَت: يف

( )حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو( ٕا: ًإنػَّهيمىا اٍنطىلىقىا بػىٍعدى اٍلمىرَّتػىٍُتً اأٍليكلىيػىٍُتً )يػىقيوؿي تػىعىاىلى سليٍربنا عىنػٍهيمى 
( كىيًف احلٍىًديًث: "حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو ِ( عىًن اٍبًن ًسَتًينى أىنػَّهىا اأٍلىيٍػلىةي )ُركل اٍبني جىرًيرو )

ءى ّلًئىامنا" ) رىادىًة  ( أىٍم: خبيىالى ( ًإٍسنىادي اإٍلً ارنا ييرًيدي أىٍف يػىنػٍقىضَّ ا ًفيهىا ًجدى )فىأىبػىٍوا أىٍف ييضىيًٌفيوعليىا فػىوىجىدى
ًت دبىٍعٌتى اٍلمىٍيًل. كىااًلنٍ  ًبيًل ااًلٍسًتعىارىًة، فىًإفَّ اإٍلًرىادىةى يف اٍلميٍحدىاثى اًر عىلىى سى ًقضىاضي ىىاىينىا ًإىلى اجلًٍدى
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: السُّقيوطي  ـى يًف احلٍىًديًث أىنَّوي رىدَّهي ىيوى الىًة ااًلٍسًتقىامىًة كىقىٍد تػىقىدَّ . كىقػىٍوليوي: )فىأىقىامىوي( أىٍم: فػىرىدَّهي ًإىلى حى
لىوي. كىىىذىا خىارًؽه فىًعٍندى ذىًلكى قىاؿى ميوسىى لىوي )لىٍو ًشٍئتى الزبَّىٍذتى عىلى  ٍيًو، كىدىعىمىوي حىىتَّ رىدَّ مىيػٍ ٍيًو بًيىدى

)القرشي،  (ٓ( أىٍم: أًلىٍجًل أىنػَّهيٍم ملٍى ييضىيًٌفيوانى كىافى يػىنػٍبىًغي أىالَّ تػىٍعمىلى ذلىيٍم رلىَّاانن )ْرنا( )أىجٍ 
  (ُْٖ، ص. ََُِ

اعًتض النيب موسى على ما فعلو النيب النيب خضر اجلدار،  صلحكحينما أ
 ُتطفللليف داخل اجلدار ىناؾ شلتلكات خضر. ألف النيب موسى ال يعرؼ أف 

الوالدعلا. ككاف من  يف داخل اجلدار ىو اإلرث متلكاتالصغَتين. ادل ُتاليتيم
 عن القرية يعرفوف أىلمل يتم إصالحو، ك كالده رجال مطيعا كنبيال. إذا كاف اجلدار 

 ؟يتيمُتماذا سيصبح ال، فمتلكاتدلكجود ا

الباحث  يرلك  .يف ىذه احللقةحاكؿ الباحث أف أيخذ الرسالة الضمنية 
كانت األمثاؿ اذلول، كإصالح اجلدار ىو كيفية للسيطرة اذلول.  متلكاتأف ادل

، ىي اذلول السيطرةيف ء اشياأل، كأصعب لديو اذلول أصبحت طبيعة اإلنساف
، اذلول السيطرةإلنساف قادرا على رأة. إذا كاف ادلاوظيفة أك الك  اؿادل ىي تكان  إما

 السيطرةعلى غَت قادر  نسافكلكن إذا كاف اإل. من ادلالئكةأعلى  فدرجتو
كما قاؿ إماـ جعفار صديق: "أعطى هللا العقل   يواف.احلمن  فدرجتو أدىن، اذلول

دكف اذلول للمالئكة، كأعطى هللا العقل كاذلول للبشر. فمن كاف عقلو غالبا عن 
، كمن كاف عقلو مغلواب عن اذلول فهو أضل من من ادلالئكةأعلى  اذلول فدرجتو
كد هللا اجلالية كادلسئولية دلن يتبع اذلول كثَتا يف سورة القصص، احليواف." كأ

فىًإف ملٍَّ يىٍستىًجيبيوا لىكى فىاٍعلىٍم أىظلَّىا يػىتًَّبعيوفى أىٍىوىاءىيٍم كىمىٍن أىضىلُّ شلًَّن حيث  يقوؿ: "
 (َٓ)القصص: ."الظَّاًلًمُتى  اتػَّبىعى ىىوىاهي ًبغىٍَتً ىيدنل مًٌنى اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى 

كشرح هللا يف آية أخرل أف كثَتا من الناس يفسدكف األرض ألف يتبعوف أىوائهم 
كىلىًو اتػَّبىعى احلٍىقُّ أىٍىوىاءىيٍم لىفىسىدىًت فحسب، كما قاؿ تعاىل يف كتابو العزيز: "
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." ٍم فػىهيٍم عىن ذًٍكرًًىم مٍُّعًرضيوفى السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهنَّ بىٍل أىتػىيػٍنىاىيم ًبذًٍكرًىً 

  (ُٕ)ادلؤمنوف: 

فالقلعة اليت سنبٌت ىو  يكوف قفص للهول. حبيثالقلعة بناء لنا ل فينبغي
 السيطرةكوسيلة لنا  العبادة اليت خلقها هللا ىو ـ ككاف الصو  .مالزمة ابلصياـ

شَّبىاًب، مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيمي اٍلبىاءىةى ايى مىٍعشىرى ال" :. كما قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاذلول
، فىًإنَّوي  لىوي  فػىٍليػىتػىزىكٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ لًٍلبىصىًر كىأىٍحصىني لًٍلفىرًٍج، كىمىٍن ملٍى يىٍستىًطٍع فػىعىلىٍيًو اًبلصٍَّوـً

    (َٔٔٓ)صحيح خبارم/ابب النكاح: ًكجىاءه."

 النيب موسى والنيب خضر بني . افرتق6 

لن  أف النيب موسى، يف أكؿ لقائو مع النيب موسى نيب خضرال قاؿ ماك
ا  حينما يسافر معو. فقاؿ النيب خضراألحداث صابرا يف مواجهة يكوف  "قىاؿى ىىذى

)الكهف:  ."(ًٖٕفرىاؽي بػىٍيًٍت كىبػىٍيًنكى سىأينػىبًٌئيكى بًتىٍأًكيًل مىا ملٍى تىٍستىًطٍع عىلىٍيًو صىبػٍرنا )
ٕٖ) 

. كاجها عند السفرهتمااليت  حداثبعض األمن ضر حكمة النيب خ شرح

كبتلك يف البحر.  كاف السفينة ملكا للفقَت الذم يعملعن السفينة،   كؿاأل
السفينة غلد الفقَت النقود ليشًتم الطعاـ كاللواـز األخرل ألسرتو. تلك السفينة 

ساعد يف ذلا دكر مهم حلياة الفقَت، ألف ابلسفينة يبحث الفقَت الرزؽ الذم ي
كل السفينة ػلب أف ينهب  لك الظامل الذم ا. كمع ذلك، ىناؾ ماستمرار احلياتو

 ابلقوة السفينةمن صاحب  السفينةخذ الظامل سوؼ أيلك امك اليت تبدك جيدة. 
تبدك  خشبيُت لكي ابلنزع لوحُت السفينة لذلك ثقب النيب خضر. كالغليظ

مل ال يريد أف أيخذ السفينة القبيحة كالفاسدة. فسلم الفقَت ألف مالك الظا
 القبيحة كالفاسدة.
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 كالطفل لديو الوالد كالوالدة الذاف . كاف الطفل الشقياالثاين عن الطفل،  ك 

علا سَتبياف كػلافظاف بنو ك الاحلب  لكل الوالدين لديهما هللا . قررمطيعاف هللا
الطفل  سلوؾ خاؼ النيب خضر إف كاف. اخطأشقيا ك لو كاف ابنو على ابنو 

كيف ركاية  (َُٖ، ص. ََِِ)شهاب،  ادلرتد كالكفر،والديو إىل ال ضلسي
أخرل يقوؿ كاف النيب موسى خائفا إف كاف الطفل سيفعل شيئا الذم يهُت 

من أجل خضر الطفل قتل النيب لذلك  (ُْٖ، ص. ََِٓ)إماين، كالديو. 
أفضل  الدين كالديو. كأتمل النيب خضر سوؼ يعطي هللا ذلما الطفلاحلفاظ على 

 .كأقول، كؽلكنو أكثر مطيعا لوالديو

 ُتطفللليف داخل اجلدار ىناؾ شلتلكات كاف عن اجلدار،   كالثالث
الوالدعلا. ككاف كالده رجال من  ىي اإلرث متلكاتالصغَتين. كتلك ادل ُتاليتيم

أمن حىت ينشأ  متلكاتليكوف قائما كادلالنيب خضر اجلدار  أصلح. مطيعا كنبيال
كبذلك يستطيع اليتيماف أف يستخدـ  حياهتما. امأف ينظ ا قادرافاليتيماف كعل

انفعا ذلما كألسراهتما  متلكاتلستمرار احلياهتما. حىت يكوف ادل متلكاتادل
 ادلعرفة كالسبب الشخصي تأسس مني فعل النيب خضر ليس. كل ما مستقبال
 أرشد هللا للنيب خضر على كل ما فعلو.، كلكن فحسب

نعرؼ أف كل  فيما يتعلق أبسباب ما فعلو، يب خضركمن كل الشرح الن
، ىل كنا صابرا كلكن كموعظة لنا. تكوف حكمةسوؼ يف العامل  األشياء احملدكثة

كىمىا خىلىٍقنىا السَّمىاء كىاأٍلىٍرضى كىمىا كما قاؿ هللا تعاىل يف القرآف العظيم: "  .أـ ال
ًطالن ذىًلكى ظىنُّ الًَّذينى كىفىري  نػىهيمىا ابى  (ِٕ)ص:." كا فػىوىٍيله لًٌلًَّذينى كىفىريكا ًمنى النَّارً بػىيػٍ
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 ب. التمثيل من قصة النيب خضر والنيب موسى يف حياة اليومية

يف ىذه س.  سورة الكهف ذلا العديد من الدر قصة النيب موسى كالنيب خضر يف
ىي أتيت القصة يوفر العديد من الدركس اذلامة يف احلياة، مثل التناكب من ادلشاكل اليت

العلم ال يعرؼ السن طلب ، كاحلقيقة أف فرصتنا لتكوف أقول كأفضل كأكثر إبداعا
كاحلاجة ضلن نتعرض للخطر من أجل الكفاح من أجل شيء أفضل، كالسلوؾ  كادلوقف،

و درع لتجنب خداع الكنوز السيئ الذم غلب قمعها يف كقت مبكر، أف الصـو ى
 .خرين، كىناؾ العديد من اآلكالعركش كاحلب

كما قاؿ هللا تعاىل يف   أف يؤمن ابلقرآف كغلعلو توجيها احلية. سلمادللكل  غلب
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلىى رىسيولًًو " كتابو العزيز:

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فػىقىٍد كىمىٍن يىكٍ  ۗ كىاٍلًكتىاًب الًَّذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي  ًئكى فيٍر اًبَّللًَّ كىمىالى
ا الن بىًعيدن النيب موسى كالنيب  يف القصةاليت تقع كصبيع الدركس  (ُّٔ)النساء: ".ضىلَّ ضىالى
يف احلياة اليومية،  ضلاكذلاكإذا  .األفضلحياة  لنا لستمرارتوجيو كوف خضر سبكن أف ت

 ربه على النحو التايل:نعفسوؼ 

الـز نسانية اإلحياة  يف. يف احلياة اليومية اليت أتيت األكؿ عن تناكب ادلشاكل 
االجتماعية  مشكلةالشخصية ك  على كل اإلنساف يواجو عديد من ادلشكلة، إما مشكلة

كىذا شكل من  الركمانسية كىلم جرا. مشكلةالعمل ك  مشكلةاالقتصادية ك  مشكلةك 
نا صبحأذه ادلشاكل هب ـ. ألفاػلتوم على النع بلدلشاكل هللا اليت تربط ابأشكاؿ ادلودة 

كسوؼ نكوف أقول كأكثر إبداعا كحكمة. كفقا األرض،  اخللفاء الذين يعيشوف حقا يف
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو يف اأٍلىٍرًض كىالى يف أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ يف  بقوؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرًن: "

تىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا كً  ًإفَّ ذى ٰ  ًلكىٍيالى أتىٍسىٍوا عىلىى( 11) ًلكى عىلىى اَّللًَّ يىًسَته ٰ  مىا  ٰ 
بُّ كيلَّ سليٍتىاؿو فىخيورو ٰ فىاتىكيٍم كىالى تػىٍفرىحيوا دبىا آاتىكيٍم  -ِِ)احلديد:  (."13) كىاَّللَّي الى ػلًي

ِّ) 
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ادرا يف مواجهات ادلشكلة سوؼ يرفع هللا كنا ق  فشكلة إختبار علينا، إكانت ادل 
سورة البقرة:  هللا يف نقلما ككفقا   لنا درجة. ككل مشكلة اليت سنواجو مناسبا بقدرتنا.

لذلك ينبغي لنا أف نكوف صابرا  (ِٖٔ)البقرة: ".اهى عى سٍ  كي الَّ سان إً فٍ هللا نػى  في لًٌ كى  يي الى "
مشكلة فال زباؼ كال ربزف كال تقنط مواجهات ادلشكلة. كإف أييت إليك أشد  كمثابرا يف

من رضبة هللا، ألف هللا ينصر من يشاء يف أم كقت كمكاف. كما قاؿ هللا تعاىل كتابو 
بيوا فػىتىحىسَّسيوا ًمٍن ييوسيفى كىأىًخيًو كىالى تػىٍيأىسيوا ًمٍن رىٍكًح اَّللًَّ الكرًن: " ًإنَّوي الى  ٰ ايى بىًٍتَّ اٍذىى

اًفريكفى يػىٍيأىسي ًمٍن رىٍكًح اَّللًَّ   (ٕٖ)يوسف:  ." ًإالَّ اٍلقىٍوـي اٍلكى

صلى  ىناؾ العديد من األحاديث من النيب دمحم. العلمطلب  عن احلقيقةكالثاين،  
احلياة يف ىذا العامل ال تبدك فارغة من أنشطة التعلم، من هللا عليو كسلم عن طلب العلم. 

تصويرا عن أعلية الطلب  خضر قصة النيب موسى كالنيب أتيت الوفاة. ككافالوالدة حىت 
أف هللا النيب موسى  لذلك أمر ذكاء.و أكثر أن شعرمتكربا، يالنيب موسى  افكالعلم.  

 يبحث كيتعلم إىل النيب خضر. 

النيب موسى يف األكؿ يشعر أنو أكثر ذكاء، بل ىو مطيع على أمر هللا  لو كاف 
يف التعلم. لو كاف منوالو صعبا، ليتعلم إىل النيب حضر. كاف النيب موسى أسوة حسنة لنا 

يرفضو يف األكؿ، كأخطأ النيب موسى كثَت عند  بل علتو لن يتأخر. حينما النيب خضر
 االتعلم، لكن ليس عرقل لو للتعلم. 

ٍهًد ًإىل اللٍَّحدً قاؿ النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص "
ى
 بعض يتفقوف على الرغم"، ايٍطليبيوا الًعٍلمى ًمنى ادل

 يتوقف لدراسة الاأف "بل من ىذا احلديث نعرؼ أف ىذا احلديث ضعيف،  العلماء

. لذلك الـز علُت أف يف التعلم" ليس ىناؾ كلمة التأخر" نعرؼ أيضا" ك بسبب العمر
 نتعلم كندرس كنطلب العلم حىت أييت إلينا ادلوت.

ليس لنا احلجة لال نتعلم. ألف ىناؾ كسائل متنوعة لنحصل العصر احلديث، يف 
ميع ادلشاكل، جلالعلم مفتاح لعلم كادلعلومات األخرل. ككاف العلم مهما يف حياتنا، ألف ا
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أف ينور  قادرا ، ألف العلم نوركنعرؼ أف العلم إما كاف ادلشاكل الدنيوية أك األخركية. 
 حياتنا كيرشدان إىل أحسن احلاؿ. 

من اخليارات.   اكثَت واجو  نيف ىذه احلياة كالثالث، عن ادلوقف عند اختيار شيء.  
الصعبة.  ياراتاخل نواجو بعض األحياف ة".ك يار اخلاحلياة ىي كما يف العبارة حيث تقوؿ "

بل، الـز علينا أف طلتار لو كاف ادلخطر سنواجو بعده. ككثَت منا أف طلًت احليارة اليت 
عن شيء سلتلف. علمنا كالنيب موسى تكلكن قصة النيب خضر ليست فيها ادلخطر. 

تدؿ على الفشل كادلض. كلكن، خيارة ادلخطر تستطيع أف دائما  دلخطر ليستخيارة ا
تدلنا إىل اخلَت كشيء أفضل يف ادلستقبل. كينبغي لكل اخليارات تتأسس من النية 

  احلسنة. لكي ضلصل على حاصل احلسنة أيضا.  

ا، كالرابع، ادلنع عن السيئة كالضرر األ خالقي منذ الصاغَت. لقد فعل الناس غلط 
إما كاف عمد أـ ال. كبعض األحياف قد فعل الناس سيئة عمدا، كذلك من طبيعة السيئة.  
كانت طبيعة اإلنساف مكوان من التعود ادلختلفة منذ الصغَت. كالتعود احلسنة سيأثر 

طبيعة اإلنساف ليكوف حسنة، ككذلك ابلتعود السيئة سيأثر طبيعة اإلنساف ليكوف  
السيئة بكيفية جيدة  أف ندفعبيعة اإلنساف السيئة، فينبغي لنا السيئة طبعا. كقبل يكوف ط

 منذ الصغَت. 

كاف الولد أمانة هللا. كالـز لكل الوالدين أف يريب كلده ابحلسنة كندفعو من  
السيئة. ألف الولد مسئولية الوالدين. حينما الولد يعمل احلسنة فأجرة لو كلوالديو. 

فثأر لو كلوالديو أيضا. كما قاؿ النيب دمحم صلى هللا  كابلعكس، حينما الولد يعمل السيئة
ـي رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو كىالرَّجيلي عليو كسلم " كيلُّكيٍم رىاعو كىكيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو ٍاإًلمىا

ٍرأىةي رىاًعيىةه يف  ."  بػىٍيًت زىٍكًجهىا كىمىٍسئيولىةه عىٍن رىًعيًَّتهىارىاعو يف أىٍىًلًو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو كىاٍلمى
مثل إعطاء األسوة احلسنة لطفل، كحفظ ، السيئة بكيفية جيدة لنا أف ندفعينبغي لذلك 

الطفل من التأثَت اخلارجية، كربفَت موىبة الطفل، كتعريف الدينية لطفل، كالدعاء إىل هللا، 
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 كيفيةشكلة ذلا  ادل، ألف كل السيئة من الطفلانحية احلسنة ك  أف ننظر كعليناكىلم جرا. 

 إلصلحها.  النفسية

يكوف الوسيلة للسيطرة اذلول. يقوؿ هللا تعاىل يف كتابو  الصـوكاخلامس، عن  
زييًٌنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النًٌسىاء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب الكرًن: "

نٍػيىا كىاَّلٌلي ًعندىهي حيٍسني كىالٍ  ًفضًَّة كىاخلٍىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاألىنٍػعىاـً كىاحلٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي احلٍىيىاًة الدُّ
شرح هللا لنا يف ىذه اآلية إف الناس لديو احلب إىل األشياء  (ُْ)آؿ عمراف:  ."اٍلمىآبً 

ءات علينا. كسبكنو أف يضلنا إىل ادلختلفة. ككل ادلذكور يف تلك اآلية سوؼ تكوف اإلغرا
 سبيل ضالؿ.

النساء فينبغي لنا أف نسيطر اذلواان لكي ال نًتدل إىل سبيل ضالؿ، كنذكر أف  
إقتناع يف كقت يسَت. لذلك الـز  كاألنعاـكاألطفاؿ كالذىب كالفضة كاخليوؿ ادلدربة 

مالزمة ابلصياـ.  فالقلعة اليت سنبٌت ىو يكوف قفص للهول. حبيثالقلعة علينا أف نبٌت 
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى كقد نقل هللا تعاىل عن الصـو يف سورة البقرة، حيث تقوؿ: "

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  لكلمة وا(ُّٖ)البقرة:  ".عىلىٍيكيمي الصًٌيىا
، "لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى اإلماـ البغاكم عبارة "فسر لذلك . يجة ادلتوقعةىي النت" لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى "

"ىذا ىو، أنمل أف تكوف مكرسة لقضية الصياـ. ألف الصـو ىو التقول حيث يقوؿ: 
اخلالصة. للصـو ؽلكن اخضاع شهوة كىزؽلة شهوة. كما ذكر بعض ادلعلقُت، دبعٌت: أنك 

، ص. ََِْ البغدادم،) لشراب كاجلماع "ربرس ضد الشهوة اليت تنشأ من الطعاـ كا
َُُ)  

بعد معرفة معٌت التقول، انظر التفسَت اجلميل التايل من الشيخ عبد الرضبن بن 
انصر السعدم رحيم هللا يف تعليقو على العالقة بُت الصياـ مع التقول: "الصـو ىو كاحد 

عن حظره. ابإلضافة  من أكرب أسباب التقول. ألف الصياـ قد فعلت أمر هللا كاالبتعاد
 إىل ذلك، ىناؾ اتصاؿ أكسع بُت الصياـ كالتقول:
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االمتناع عن ما ىو شلنوع من قبل هللا يف شكل األكل،  ىي لصياـا .1
كشرب اجلماع كىلم جرا. على الرغم من أف الركح البشرية لديها ميل إىل  

زبلى عن كل منهم من أجل االقًتاب من هللا ك األمل يف  ،كل ذلك
 .كىذه كلها أشكاؿ التقول ،هللا

الصائم يدرب نفسو على االقًتاب من هللا بعيدا عن األشياء شهوة  .2
ػلب، يف حُت انو قادر على تناكؿ الطعاـ كالشراب أك اجلماع دكف أف 

 .يالحظها أحد، لكنو يتخلى عنو ألنو يدرؾ أف هللا يراقبو

لذلك يضعف الصياـ يضيء حركات الشيطاف يف رلرل الدـ البشرم،  .3
 .ؽلكن زبفيض الفجور لذلكأتثَت الشيطاف. كنتيجة 

 الصياـ بشكل عاـ ؽلكن أف تتضاعف الطاعة هلل، كىذا ىو شخصية .4
 ادلتقُت.

، يشعر األغنياء أبمل اجلوع. حىت انو سيكوف أكثر قلقا مع الناس  .5 ابلصـو
 ادلتقُت." الذين يفتقركف إىل فاقر. كىذا ىو أيضا شخصية 
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 الباب الرابع

 اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصةأ. 

اخلالصة شلا قد حبث يف الباب الثالث الذم يتعلق عن ادلعٌت الضمن من 
العالمات الواردة بقصة النيب خضر يف سورة الكهف عندتقيمها من قبل ركالف ابرت 

لنيب موسى قصة ا كجد الباحث اجلمل منها األكؿ، كالتمثيلها يف حياة اليومية كما يلي:
كالنيب خضر يف سورة الكهف ذلا عديد من الدركس. كربتوم الدرس يف كل ادلفاىيم، 
منها ىركب السمك يف رلمع البحرين كالتقاء النيب موسى مع النيب خضر كادلفاكضة 
بينهما كخرؽ النيب خضر السفينة كقتل النيب خضر كلدا كإصالح النيب خضر جدار 

  خضر.كفراؽ بُت النيب موسى كالنيب

كانت الرسائل الضمنية يف قصة النيب موسى كالنيب خضر ترتبط ارتباطا  الثاين،
ىي فرصتة لنا لنكوف أقول ، مثل التناكب من ادلشاكل اليت أتيت كثيقا ابحلياة اليومية

. كاحلقيقة طلب العلم ال يتوقف بسبب العمر. كخيارة ادلخطر كأفضل كأكثر إبداعا
ل كادلض، كلكن خيارة ادلخطر تستطيع أف تدلنا إىل اخلَت ليست دائما تدؿ على الفش

كشيء أفضل يف ادلستقبل. كادلنع عن السيئة كالضرر األخالقي منذ الصغَت. ككاف الصـو 
 كسيلة للسيطرة اذلول.
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 ب. اإلقرتاحات 

بعد أف نقش لباحث على ىذا البحث، يلـز عليو أف يقدـ اإلقًتاحات رجاء أف تكوف 
: انفعة دلن  اىتم هبذه العلـو

ينبغي لطالب شعبة اللغة العربية كأدهبا أف يدرسو عن الدراسة القرآنية  .1
أبعمق كأكسع. ليس فقط اثبتة على نظرايت معينة، لذلك فهم القرآف 
يصبح ضيقا. كلكن، الـز لكل الباحث أف يالحظ ادلتناسق بُت جزء 

لك، النتائج كبذ من القرآف الذم سيببحث مع النظرية ادلستخدمة.
 الدراسة ال ربيد عن الشريعة اإلسالمية.

ينغي للباحث الذم سيبحث ابلنظرية األسطورة ليقرأ كثَتا من الكتب   .2
قصة حقيقية أك خيالية. كيناقش مع أىل العلم كأىل احلكاية، إما كاف 

  احلكمة. 
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 ادلراجع

ابن  "تفسَت القرآف العظيم(. 1333) بو الفداء بن عمر بن كثَت القرشي.إمساعيل، أ
 البصرم مث الدمشقي: ادلتوىف. .كثَت"

 . سوراي: رللة جامعة دمشق.السيميولوجيا بقراءة ركالف ابرت. (1331) بركات، كائل.

 . دكف ادلطبع: الناشر دار القدكس.قصص األنبياء (.1335) الشعركم، دمحم متويل.

. أـ القرل دبكة ادلكرمة: دار لـو القرآفالتبياف يف ع (1331) الصبوف، دمحم علي.
 .اإلسالمية الكتب

 . األردكف: دار النفائس.قصص اقرآف الكرًن (.1336) عباس، فضل حسن.

تفسَت اخلازف ادلسمى لباب  (.1337) علي، عالء الدين بن دمحم بن إبراىيم البغدادم.
 .لبناف، بَتكت: دار الكتب العلمية .التأكيل يف معاين التًتيل

 .بالغة تصريف القوؿ يف القرآف الكرًن اجلزء الثاين .1331. النقراط، عبد هللا دمحم
 .دمشق: دار قتيبة

. رسالة الدكتورية، ف ابرتفلسفة العالمة عند ركال(. 1311)مَتؾ، نصَتة عيسى. 
 ابتنة.

. جاكرات: أـ تفسَت اجلاللُت(. 1317) احمللي، جالؿ الدين ك حالؿ الدين السيوط.
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