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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

الكويت  سالمية يفستشارية العليا للعمل على إستكمال أحكام الشريعة اإلازة هذا املبحث من قبل اللجنة اإلمت إج
2001. 

 
 مقدمة

 
ينعتين ستت ؤرمبتتا، لصتتناعة إعالميتتة عربيتتة ؤإستتالمية ا ويتتة لكنتتت أعلتتم يقينتتا  لق يف القتترآق الكتترل حتتالؤة ؤ تتال متتا ي صتت

لإلعتتالم ل تتال إعتتالم إستتالمي، ؤمبعتتث ىلتتن لتتيو  تتوال يف  فستتي أؤ   تتين  بتتد متتن أق  ييفوصتتتالتتبعأب ل تتين متحيتتزا  
غتتري أ تتين أعلتتن عتتن الصتتفة اإلستتالمية بتتل ا ويتتة ، أحتتدد متتوقفي جتتاة جدليتتة اتتال زمامثتتا حتتول هتتل  تتة إعتتالم إستتالمي

 رد حتديد موقف من قضية.ؤليو جملؤإقتناع اإلسالمية  ذة الصناعة ممارسة 
 

عامتتتا  ؤستتتياحي يف أمكتتتا  الكتتتت   ثالثتتتوقىلتتتن أ تتتين ؤمتتتن ؤاقتتتا ممارستتتي للصتتتناعة اإلعالميتتتة ؤاإلعال يتتتة التتتي  هتتتز  ال
أؤ ملا أامح إليال، ىلن أق كافة ما كت  حيال  املفكرؤق حيال اإلعالم اإلسالمي، مل أجد ما يرؤيين الاإلسالمية ؤما كتب

 ةكا ت متليال عليكم فيال عظم،  اؤاحد احول حمور  تكا   يمل يتعدال الدائرة الي يدؤر فيكا املفكرؤق ؤالاإلسالمي  ماإلعال
... اخل، ؤكا تتت  تة ؤثبتتة  وعيتتة أشزهتتا الشتكيد ستتيد ق تت  يف كتابتتة لتتدين متتن ةوليتتة ؤؤاقعيتة ؤمصتتداقيةمتا متيتتز بتتال هتذا ا

الذي مل ، حنو املشكد القرآين فأّصل يف اجلا   السمعي ؤالتخيلي "التصوير الفين يف القرآق" غري أمثا ؤثبة مل تصل املعجز
متتن فكتتر إا صتتناعة ركتتن ممارستتتكا متتن اتتالل الكتتامريا الستتينمائية أؤ العدستتة كتتن متتن الستتكل حتويتتل متتا توصتتل إليتتال ي

 .التلفازية
 

يو لألعمتتال املتلفتتزة يف هيإلتتة اإلىاعتتة يف كتابتتة الستتينار  ةدراستتة ؤممارستتة ستتوال يف  تتال متتا تلقينتتا أق متتا توصتتلنا إليتتة بعتتد
حم تتا  تلفازيتال عربيتتة، كتتاق مبعثتتال ستر متتا أقتتتمل عليتال القتترآق الكتترل ؤمنكجتتال  متتاأؤ ممارستتتنا  تتذة الصتناعة  ،الربي ا يتة

ؤعمتا كتاق يتلقتاة ؤبشتكل تلقتائي ملشتاهد ، جعلت الوليد بن املغرية حترياق فيمتا كتاق ركتن أق يصتفال ،الفريد من حالؤة
يما ركن أق ي لق علية من ؤصف، تلن هي الصناعة الي مل تكن معرؤفة لديكم حينإلذ ؤهي معرؤفتة ؤموجتودة ؤصور ف

إ  جتزل  ومتا هت ؤمبحثنتا هتذاغري أمثا كا ت حباجة إا من يّعرف هبا ؤيعلن عن قواعدها الي تنفرد بتال، ، يف علم الغي 
 العليت العتامن تصوير ما  الملا اقتملت علي،  ا قاعدة أجدست ا أق أؤ ة مشاهد مل ، بسيط مما است عنا أق حنيط بال
ؤلعل أييت من بعدي متن يكمتل هتذا التقعيتد اإلستالمي املتفترد امل صتل يف القترآق الكترل ، بعد صناعتنا اإلعالمية احلالية

دراميتة ىا  الصتفة ؤاملنتجتوق لألعمتال ال ،ؤاملصتورؤق التلفتازيوق ،ليكوق مبثابة مرجا يسرتقد بتال املخرجتوق الستينمائيوق
 بدأ .أؤابهلل التوفيق  ،اإلسالمية
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 حركة الكامرة ىف القصص القرآين
 

" ؤاستتتعراص  لتق عليتال "أستلور عترص الصتورة القترآين متا ركتن أق  ستتوحيال أؤ أق اتالل متا جتال يف ستياق القصتص 
اد ملسلستل درامتي تلفزيتوين، فمتن اتالل دراستتنا ليستفاد منال كمواصتفا  يف التصتوير لفتيلم ستينمائي أؤ اإلعتد املشكد،

عمليتتتتتتتا   ، يف نتكجتتتتتتتال يف التصتتتتتتتوير أؤ يف توليفنتتتتتتتاجملموعتتتتتتتة متتتتتتتن القصتتتتتتتص القتتتتتتترآين توصتتتتتتتلنا إا أستتتتتتتلور ركتتتتتتتن أق 
 تتال  يف يعالمتتإليتتال متتن  تتتائي ؤتقعيتتد إاستتتعراص متتا توصتتلنا  للمشتتاهد، ؤقبتتل أق  بتتدأ يف( (EDITINGاملو تتتا 

حبثنتا هتذا ل تواع اللق تا   ، كاق   بد من أق  عترف مبتا ستوف  تناؤلتال ؤبشتكل متكترر يفيفاز ؤالتل يارا  السينمائاإل
 :ي واع من اللق ا  هأعلى ثالثة  يساسأق معظم املشاهد السينمائية تعتمد ؤبشكل أالسينمائية أؤ التلفازية، ىلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالم  أؤ سينمائيا ؤفق قاعدة زمرد لإلعمل الفين املصور تلفازايؤفيما يلي  ستعرص ما استوحيناة كمواصفا  لل
 .يسالماإل

 
   لفطة صورت بعدسة متوسظة

  لقطة صورت بعدسة قريبة 
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 جند ما يسمى: فهناك يف االنتقال من مشهد إىل مشهد آخر

 ابلق ا املفاجئ. -أ
 الق ا ا ستكاليل ا  تقايل ليفأب بنا املشكد من مشكد إا املشكد التايل.  -ر
 .MIXاملز  فيما بني املشكدين /   - 

)ل( تعتتا اللق تتة، )ق( تعتتا لق تتة قريبتتة، )م( تعتتا متوستت ة، )ر(  يف التتتايل للق تتا ، حيتتث أق:ؤستتنعتمد التوصتت
 ي.( تعا الق ا فيما بني مشكدين، )ر( تعا الراؤ \تعا بعيدة، )

 
 :يف االنتقال من لقطة قريبة إىل لقطة بعيدة

متوس ة، ل)م(  ة( أؤ  مث يتبعكا لق  (C.Uق ا سلور احملب  يكوق من االل التدر  أي اللق ة القريبة، ل)ق(إف 
(MS)( فإمثائكتتا بلق تتة بعيتتدة، ل)ر  (LS)ر( حنتتو اللق تتة القريبتتة ل ن يف ا  تقتتال متتن اللق تتة البعيتتدة، ؤكتتذل( ،

  حظنا أق ىلن يتم عرب لق ة متوس ة ل)م(. ،ل)ق(
 
 :حركة الكامرة أثناء التصوير يف
كد فكنتا  ا  تقتال التزمين القصتري )متن الفترتة احلاليتة إا حتدات يف فترتة  ليتة اب  تقال التزمين للمشت مما يسمى ستفيد   

 قريبة زما يا(، ؤهنا  ا  تقال الزمين ال ويل )من حدات حايل إا حدات زمين بعيد بعد عدة أعوام ؤرمبا عقود(.
 
 :التوازن وفق إيقاع استعراض اللقطات ىف
)قتتوايف اللق تتا ( فتتإىا مت استتتعراص لق تتة بعيتتدة )ر( ؤتلتكتتا ثالثتتة  ق تتا هنتتا  متتا أهينتتاة ابلتتتوازق يف استتتعراص الل -أ

 ةديتتتستتتنالحك تكتتترار ىلتتتن يف مشتتتكد  ل يتتترد ىا  ا ستتتلور يف ا ستتتتعراص لق تتتة بعرمبتتتا لق تتتا  قريبتتتا  )ق( فإ نتتتا 
 ليتلوها ثالثة لق ا  قريبا  )ق(.

 
عراص موضوعاق متناقضاق متن اتالل إاكار تا كما أق هنا  التوازق يف تقابل املشاهد الذي يظكر من االل است  -ر

بتتذا  ا ستتلور التصتتويري لكتتل منكمتتا أي إىا مت استتتعراص ا ؤل بلق تتة قريبتتة فتتاق الثتتاين يتتتم استعراضتتال بلق تتة قريبتتة 
 أيضا.

 
  ختام املشهد:

 معيار آار يف  ال التصوير  شاهدة يف  وعني من أ واع سرد املشاهد ؤيف اتام املشاهد  
 اتتام م قت لكل مشكد.ا -فكنا  أ

 فصل أؤ ابر(  )لكلااتتام عام لكل  موعة مشاهد  -ؤهنا  ر
 القصة(  )مثايةااتتام عام جملموع القصة  -ؤهنا   
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 أسلوب اإلبذار للمشاهد:
أي أ نتتا  بتذر بتتذرة متتن اتالل مشتتكد متتا أثنتال استتتعراص املوقتتف مث  SEEDING تة متتا يستتمى لستلور )اإلبتتذار( 

  رة ما مت )بذرة( يف ؤسط  القصة أؤ مثايتكا.  عمد إا حصد 
 

  أسلوب التشويق:
 .ؤهو أسلور  عمد إليال يف تصعيد احلبكة الدرامية للقصة

 
 

 أسلوب املؤثرات البصرية والسمعية:
ق الذي  ستعرص فيال اإلعجاز القرآين يف التعبري عن اهتزاز املشكد، أؤ من االل حركة العنصر أمام الشاقة، أؤ التعلي 
(V.O.على املشكد ) 
  

  :أسلوب التكرار
كيتف كتاق أستلور القترآق   ، تترالق كاق ما ركن أق  سميال تكراراإمل  عثر على أي مشكد مت تكرارة يف القرآق الكرل، ؤ 

 ؟املعجز يف ىلن
 
 ؟كيف صورهااملرأة و ظهر القرآن الكرمي أكيف   

 
  :األسلوب االستهاليل للدخول إىل املشهد 

 ؟ق أسالي  عدة يف التكيإلة للداول إا املشكد املصور فكيف كاق ىلناالعنا القرآ
 
  :السمات الشخصية يف القصة ىف

لشخصتيا  علتى تنوعكتا، ملتا  تا متن أ يتة ابلغتة يف إدرا  املعتا امل لتور غرستال لحرص القرآق الكرل على رستم هتا  
 من االل القصة القرآ ية.

 
 مت استعراضال لنقول: ؤ بدأ فيما يلي  ضرر ا مثلة على ما

 
   :يف االنتقال من مشهد إىل مشهد آخرأوال: 

، يف صناعة السينما ؤالتلفاز حنن  عمد إا ثالثة أ واع من اللق ا : قريبة )ق(، حيتث    شتاهد ستوال ؤجتال املتحتدات
ي يف م( يف حتتتال اكتتتور النصتتتف العلتتتوي للمتحتتتدات أؤ الشخصتتتية التتتستتت ة )، ؤ تتتة لق تتتة متو إق كتتتاق املشتتتكد ملتحتتتدات

ؤاللق تة تكتتوق متن  تتوع )ر( لق تة بعيتتدة، يف حتتال  متتثال،ثنني إأؤ يف حتتال كتاق املتحتتدثوق أكثتر متتن ؤاحتد كتت ،الكتادر
استدعى املشكد استعراص  مل احلتدات، ؤعليتال فإ نتا قتد استتفد  متن ا ستلور القترآين يف سترد القصتة م كتدين الستبق 
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أؤ ركتن أق تتشتكل متن االلتال الصتورة يف  ،لذي ركن أق  تصورةاإلعالمي الذي جال بال اإلعجاز القرآين يف الشكل ا
 أىها نا أثنال استعراص مشاهد القصة. 

 
 (:)قاللق ة القريبة  ىف

  .( يوسف4.." )اي أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا  بيال:"إى قال يوسف 
ق اللق تتتة املتوستتت ة   ،)ر(ق كلمتتتة )قتتتال( تستتتتوج  لق تتتة قريبتتتة )ق( ؤليستتتت متتتن النتتتوع املتوستتتط )م( أؤ البعيتتتدة إفتتت

ؤمتا ي كتد قترر اللق تة )ق( ؤرؤد كلمتة  ،ؤالبعيدة لن يعرباق ابلشتكل امل لتور أؤ ابلوضتومل املمكتن ملتا ركتن أق  ستمعال
 )قال( الدالة على الشخص الواحد ؤالدالة على ما يقولال أؤ ما ركن اق  سمعال.

 ؤكذلن يف اآلاي :
  .( يوسف5كيدا.. )فيكيدؤا لن    تقصص رؤاي  على ااوتن  "قال: اي بين

 .يوسف (10.  )لقوة.أؤ "قال قائل منكم:   تقتلوا يوسف 
 .يوسف (12)الذئ .. "قال: إين ليحز ين أق تذهبوا بال ؤأااف أق أيكلال 

 
 يف اللق ة املتوس ة )م(:
  .( يوسف8عصبة.. )إا أبينا منا ؤحنن  أح "إى قالوا ليوسف ؤأاوة 

 مثتم أكثتر متن قخصتني،  لتقااكا من االل لق ة قريبة )ق( ؤإمنا   بتد أق تكتوق متوست ة، إ   ركن )قالوا(فكلمة  
 حبق عن ما قالوة لبعد اللق ة، ؤكذلن ابلنسبة لآلاي :  أق اللق ة البعيدة لن تكوق معربةكما 

 .يوسف (11)  .يوسف.قالوا: اي أاب  مالن   أتمنا على 
 .يوسف (14) .عصبة.قالوا: لإلن أكلال الذئ  ؤحنن 

 
 اللق ة البعيدة )ر(: ؤىف

 .يوسف( 15) .اجل ."فلما ىهبوا بال ؤأ عوا أق جيعلوة يف غيابت 
تشتري إا لق تة بعيتدة ىلتن لعتدم احتوالهتا علتتى متا ركتن أق  ستمعال متن أي متنكم بقتدر متا أق املشتتكد  )ىهبتوا(كلمتة   

 معكم أاوهم يوسف. يت ل  لق ة بعيدة )ر( ترينا املذه  الذي ىهبوا إليال مص حبني
 

 يف االنتقال فيما بني اللقطات القريبة فاملتوسطة أو البعيدة: اثنيا: 
 ..(متوس ة، بعيدة )قريبة،أما فيما خيص ا  تقال بني أ واع اللق ا  

ثنني املشكد ا ؤل إ(، الي تستعرص لنا مشكدين 14 -9)اآلاي   يلي:.(  ستعرص ما مز . )ق ا،ؤأسالي  ا  تقال 
. مث غتترية متتن أاتتويكم )يوستتف ؤبنيتتامني(اتتوة يف حتتوار يتتدؤر فيمتتا بيتتنكم، يتحتتاؤرؤق فيتتال مبتتا يشتتعرؤق بتتال متتن متتا اإلجي

 الحك  قلال إا املشكد التايل لسلور الق ا اللحظي املباقر فتإىا حنتن أمتام املشتكد التتايل ؤالتذي جيمتا ا اتوة لبتيكم 
 عوا عليال.بغرص استدرا  ا ر لتنفيذ الرأي )املكر( الذي أ 

 
 ا ؤل:املشكد 



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    6الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

( اقتلتوا يوستف أؤ اارحتوة أرضتا 8"إى قالوا ليوستف ؤأاتوة أحت  إا أبينتا منتا ؤحنتن عصتبال أق أاب  لفتي ضتالل مبتني )
( قتتال قائتتل متتنكم   تقتلتتوا يوستتف ؤالقتتوة يف غيابتتت اجلتت  9خيتتل لكتتم ؤجتتال أبتتيكم ؤتكو تتوا متتن بعتتدة قومتتا صتتاحلني )

 (.10)" فاعلني تق ال بعأب السيارة أق كنتميل
 

 : فيما بني لق تني متوس ة ؤقريبة ؤا  تقال Cutق ا ال الحك 
( قتال م( أرستلال معنتا غتدا يرتتا ؤيلعت  ؤأ  لتال حلتافظوق )م"قالوا اي أاب  مالن   أتمنا علتى يوستف ؤأ  لتال لناصتحوق )

 ( قعنال غافلوق ) ؤأ تمإين ليحز ين أق تذهبوا بال ؤأااف أق أيكلال الذئ  
 )م(  ؤحنن عصبال إ  إىا خلاسرؤق" ا لإلن أكلال الذئ"قالو 

 ( فيما بني املشكدين.cut) (ا سلور ا  تقايل للق ا  )الق ا
 ؤفيما يلي مثال آار للق ا تستخدم فيال ثالات عدسا  )قريبة، متوس ة ؤبعيدة( فيما بني ثالثة مشاهد: 

 يستعرص القافلة الي اختذتال غالما. املشكد ا ؤل:
 .يف سوق العبيد اللثاين: يستعرص بيعؤاملشكد ا

  .املشكد الثالث: مثاية الغالم يف منزل العزيز
دلوة قال اي بشرال هذا غالم ؤأسرؤة بضاعة ؤهللا عليم مبا يعملوق"  ؤاردهم فأدا"ؤجال  سيارة فأرسلوا  –( 1مشكد )

 (CUT)ق ا  19
 (CUT)ق ا  30اهدين" ؤقرؤة بثمن خبو دراهم معدؤدة ؤكا وا فيال من الز " –( 2مشكد )
   21“ؤلدا..أكرمي مثواة عسى أق ينفعنا أؤ  تخذة  إلمرأتال مصرؤقال الذي اقرتاة من " –( 3مشكد )

 
كد فمن االل ثالثة لق ا  سريعا  تستعرص لنا مشاهد حلا   مكا ية ثالثة )ما عدم إ تال التفاصتيل يف كتل مشت

 " وا فيال من الزاهدينؤكا دراهم معدؤدة،من املشاهد الثالثة( يف مثل "
 “بشرال..فأدا دلوة قال اي "
 “ؤلدا.. أكرمي مثواة عسى أق ينفعنا أؤ  تخذة "

ا سلور ا  تقايل للق ا  ابستخدام أسلور )الق ا( لثالثة مشاهد متباينة ا ماكن، تبتدأ اللق تة بلق تة بعيتدة )ر( 
ام لق تتتة متوستتت ة )م( يف "ؤقتتترؤة بتتتثمن خبتتتو "ؤجتتتال  ستتتيارة .." مث يتتتتدر  حتتتة يصتتتل إا لق تتتة متوستتت ة، ابستتتتخد

"ؤقال الذي اقرتاة.." هكذا يف أسلور متتدر  )لق تة بعيتدة فمتوست ة  دراهم" لسلور الق ا مث اللق ة النكاية القريبة
 فقريبة(. 

 
 ( 15، 14، 13)القريبة فاملتوس ة فالبعيدة( يف املشاهد الثالثة التالية لآلاي  ) نالحظ التدرج يف استخدام اللقطات

 13 "عنال غافلوق ؤأ تم"قال: إين ليحز ين أق تذهبوا بال ؤأااف أق أيكلال الذئ   -1
 لق ة قريبة )ق(. 

  14 "قالوا: لإلن أكلال الذئ  ؤحنن عصبة إ  إىا خلاسرؤق"
 لق ة متوس ة )م(

  15 فلما اىهبوا بال ؤأ عوا أق جيعلوة يف غيابت اجل .."
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 لق ة بعيدة )ر(. 
اتتر  الحتك ىا  ا ستتلور يستتخدم ؤلكتتن هتتذة املترة متتن لق تة بعيتتدة إا لق تة متوستت ة ؤاتامتتا إا موضتا آ ؤىف -2

 .بة ؤهذة املرة من االل آية ؤاحدةلق ة قري
  19 ".غالم.دلوة قال اي بشرال هذا  فأرسلوا.. فأدا ..ةسيار ؤجال  "
 )قريبة(        )متوس ة(         )بعيدة(  
 ق ا  من قريبة إا متوس ة ؤالعكو أؤ من قريبة إا قريبة ؤفيما يلي  ستعرص:ؤهنا  ا تقال فيما بني الل -3

    9"اقتلوا يوسف أؤ اارحوة أرضا خيل لكم ؤجال أبيكم.." 
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة النمل، 
 "الصرمل ادالى  ا قيل" -4

 (ر)ل …جلة حسبتال رأتال فلما
 (م)ل   ...ساقيكا عن ؤكشفت

 (ق)ل. ..ممرد صرمل  الإ: قال
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة القصص، 
 (ر)ل  ...أهلكا من غفلة حني على املدينة ؤدال -5

 (م)ل                …يقتتالق رجلني فيكا فوجد
 (ق)ل              …الشي اق عمل من هذا: قال
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل نيب فيما والقطع التدرجيف سورة القصص، 
 (ر)ل           …يرتق  اائفا املدينة ىف صبحأف -6

 (م)ل..اليستصرا موا  ىف استنصرة الالذ ىاإف
 (ق)ل           …مبني اللغو   نإ: موسى لال قال
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة القصص، 
 (ر)ل                    …املدينة أقصى من رجل ؤجال -7

 (م)ل                                                 ..ى.يسع
 (ق)ل …ليقتلو  بن أيمترؤق امللئ قإ: موسى اي قال
 
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة القصص، 
 (ر)ل                       ...اائفا منكا فخر  -8
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 (م)ل                                  ...يرتق 
 (ق)ل       …الظاملني القوم من رر شين: قال

 
 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة القصص، 

 (ر)ل                                    ...مدين مال ؤرد ؤملا -9
 (م)ل ...امرأتني دؤمثم ؤؤجد يسقوق الناس من أمة ؤجد
 (ق)ل                                      …ا بكما ما: قال

 
 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة احلجر، 

 (ر)ل                      …املدينة أهل ؤجال -10
 (م)ل                               …يستبشرؤق

 (ق)ل …تفضحوق فال ضيفى ه  ل قإ: قال
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجنفال، يف سورة األ
 (ر)ل          ...الفإلتاق ترائت فلما -11

 (م)ل            ...عقبيال على  كص
 (ق)ل …ترؤق   ما أرال ىنإ منكم بريل ىنإ: ؤقال   

 
 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة إبراهيم، 

 (ر)ل                             ... يعا هلل ؤبرزؤا -12
 (م)ل ...تبعا لكم كنا   إ: استكربؤا لذينل الضعفال فقال
 (م)ل …جزعناأ علينا سوال  ديناكم هللا هدا  لو: قالوا
 (ق)ل .ق..احل ؤعد ؤعدكم هللا قإ: مرا  قضى ملا الشي اق ؤقال
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة األعراف، 
 (ر)ل                      ...فرعوق السحرة ؤجال -13

 (م)ل...   الغالبني حنن كنا  قإ جرا  لنا قإ: قالوا
 (ق)ل               ...املقربني ملن  كمإؤ   عم: قال

 
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة األعراف، 
 (ر)ل …  م أصنام على يعكفوق قوم على افأتو  البحر اسرائيل ببين ؤجاؤز  -14
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 (م)ل   …آلال  م كما   اإ لنا جعلإ موسى اي: قالوا
 (ق)ل...                               جكلوق قوم: قال

 
 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة احلج، 

 (ق)ل            …احلي ىف الناس ىف ؤأىق -15
 (م)ل      ...ضامر كل  ؤعلى رجا  تو أي

 (ر)ل               ...عميق في كل  من أيتني
 

 (ق)ل-( م)ل-( ب)ل بني فيما والقطع التدرجيف سورة مرمي، 
 \ل)ق(     تقيا كنت  قإ منن ابلرمحن أعوى ىنإ :قالت -16

 \ل)ق(     زكيا غالما لن  له  ربن رسول أ  مناإ: قال
 \بغيا     ل)ق(  أ  ؤمل بشر ييمسسا ؤمل غالم ا يكوق أىن: قالت
 \ (ق)ل   ...ربن قال كذلن:  قال

 \(ر) تنتكى( م) تبدل) …قصيا مكا  بال فا تبذ : فحملتال
 \(م)…النخلة جذع اإ املخاص فأجالها 
 (ق)… منسيا  سيا ؤكنت هذا قبل مت ليتا اي: قالت

 
 )م(-نستعرض القطع فيما بني ل)ق(        
 )م(-القطع فيما بني ل)ق(يف سورة ال عمران،         

 
 (ق)ل \ هللا القرآين أ صاري من: قال
  (م)ل                …حلواريوقا قال
 

 ويف االنتقال من لقطة متوسطة إىل لقطة قريبة يف مثل 
 ل)م(       ...ؤجالؤا على قميصال بدم كذر
 ل)ق(           ...قال بل سولت أ فسكم أمرا

 
 ل)م(-القطع فيما بني ل)ب(يف القصص، 

 (ر)ل        …زينتال حادي قومال على فخر 
 (م). ..قارؤق أؤتى ما مثل لنا ليت اي: الد يا حلياةا يريدؤق قال الذين

 ( م)ل..   .صاحلا ؤعمل آمن ملن اري هللا ثوار ؤيلكم: العلم أؤتو الذين ؤقال
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 ل)م(-القطع فيما بني ل)م(يف سورة إبراهيم، 
 \(م)ل... قيل هللا عذار من عنا مغنوق أ تم فكل تبعا لكم كنا   إ: استكربؤا للذين الضعفال فقال
 (  م)ل  …حميص من لنا ما صرب  أم أجزعنا علينا سوال  ديناكم هللا هدا  لو: قالوا

 
 القطع فيما بني اللقطات بشكل متكرر

 متكرر بشكل( م)ل-(ق)ل بني فيما القطع-1       
 يف سورة البقرة

 \ل)ق(    ...بقرة تذحبوا أق أيمركم هللا أق لقومال موسى :قال إى
 \ل)م(     ...اهزؤ  أتتخذ  :قالوا
 \ل)ق(. ..اجلاهلني من أكوق أق ابهلل أعوى: قال
 \ل)م(.      ..هي ما لنا ينب ربن لنا ادع: قالوا
 ل)ق(              …يقول  الإ: قال
 \)م(ل  …يبني ربن لنا ادع: قالوا
 \ل)ق(             …يقول  الإ: قال
 ل)م(  …يبني ربن لنا ادع: قالوا
 \ل)ق(               ...يقول  الإ قال
  ل)م(    ...ابحلق جإلت اآلق قالوا

 
 متكرر بشكل( م)ل-( ق)ل بني فيما القطع

 يف سورة املائدة
 \(م)ل   …السمال من مائدة علينا ينزل أق ربن يست يا هل مرل ابن عيسى اي: احلواريوق قال إى
 \(ق)  …م منني كنتم  أمام هللا اتقوا: قال
 \(م)ل      …أنكل أق  ريد: قالوا
 (   ق)ل  …أ زل ربنا اللكم: مرل ابن عيسى قال

 
 

 متكرر بشكل( ق)ل-(ق)ل بني فيما القطع-2
 يف سورة الشعرال     

 \.العاملني رر ؤما: فرعوق قال
 \.موقنني كنتم  قإ بينكما ؤما ؤا رص السماؤا  رر: قال
 (للمستمعني ا ار) \تستمعوق أ : حولال ملن قال
 \ا ؤلني كمآابئ ؤرر ربكم: قال
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 (املستمعني ح ار). جملنوق إليكم أرسل أتكد ق رسولكمإ: قال
  .تعقلوق كنتم  قإ ؤاملغرر املشرق رر: قال

 
 يف سورة مرل      

 \تقيا كنت  أق منن ابلرمحن أعوى أىن :قالت 
 \زكيا غالما لن  له  ربن رسول أ  إمنا: قال

 \بغيا كنأ ؤمل بشر رسسين ؤمل غالم يل يكوق أىن: قالت
  .ربن قال كذلن:  قال

 
 
 متكرر بشكل( م)ل-( م)ل بني فيما القطع -3

  بياليف سورة ا 
  .يرجعوق إليال لعلكم  م كبريا   إ جذاىا فجعلكم

 (   م)ل     …آب تنا هذا فعل من: قالوا
 ( م)ل إبراهيم  م يقال يذكرهم فتا هعنا: قالوا
 (م)ل    …الناس أعني على بال فأتوا: قالوا
  .إبراهيم اي آب تنا هذا فعلت أأ ت: قالوا
 

 يف سورة يو
  بثالث فعزز  فكذبو ا اثنني إليكم أرسلنا إى

 ل)م(     …مرسل إليكم  إ: فقالوا
 ل)م(…قيل من الرمحن أ زل ؤما مثلنا بشر  إ أ تم ما: قالوا
 ل)م(…ملرسلوق إليكم ا  يعلم ربنا: قالوا
 ل)م(…لنر نكم تنتكوا مل  لق بكم ت ري   إ: قالوا
 ل)م(…مسرفوق قوم أ تم بل ىكرمت أئن معكم اائركم: قالوا

 
 متكرر بشكل( ب)ل-( ب)ل بني فيما القطع-4

 يف سورة الشعرال
 (  ر)ل    للمتقني اجلنة ؤأزلفت
 (    ر)ل   للغاؤين اجلحيم ؤبرز 
 (  ر)ل   تعبدؤق كنتم  أينما  م ؤقيل

 (  ر)ل   غاؤؤقؤال هم فيكا فكبكبوا
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  عدم االنتظام يف نوع اللقطة والتنقل غري املنتظم )قريب، متوسط، قريب(
 تقتال الستلو فيمتا بتني اللق تا  كتعبتتري أؤ ن بصتددة ؤجتو كستتر  فيتال منظومتة اإلإلضتفال جتو احلتدات اجللتل التذي حنت
  مثل املشكد التايل: يفالتنبيال عن ا أ ما حيدات للمشكد 

 " قال معاى هللا    ؤقالت هيت لن   ؤغلقت ا بوار    يف بيتكا عن  فسالؤراؤدتال الي هو " -1
 )قريبة(           )قريبة(         )متوس ة(          )قريبة(           
 
 ل)ق(-الق ا فيما بني ل)ر(  --2 

 يف سورة النمل
  يوزعوق فكم ؤال ري  وؤاإل اجلن من ؤجنودة لسليماق ؤحشر
 \(ر)ل   ...النمل ادؤ  على أتو إىا حة
 \(ق)ل  …مساكنكم ادالوا النمل أيكا اي: منلة قالت
 (  ق)ل… عمتن أقكر أق أؤزعا رر: ؤقال قو ا من ضاحكا فتبسم

 
 (ق)ل-(ر)ل- لثالات مرا  (ق)ل بني فيما الق ا -3

 يف سورة الككف
 (ق) ... فرا ؤأعز ما  منن أكثر أ  حياؤرة ؤهو لصاحبال فقال
 (ق)   ...أبدا هذة تبيد أق أان ما: قال
 ( ق)  ...ترار من القن ابلذي أكفر : حياؤرة ؤهو صاحبال لال قال

 (ر) ...عرؤقكا على ااؤية ؤهى فيكا أ فق ما على كفيال  يقل  فأصبح بثمرة ؤأحيط
 (ق) …أحدا برىب أقر  مل ليتا اي: ؤيقول

 
 الق ا فيما بني ل)ر(، ل)ق( -4

 يف سورة هود
 ل)ر(  ...كاجلبال  و م يف هبم جرال ؤهي

  \(ق)ل الكافرين ما تكن ؤ  معنا ارك  با اي ...:ابنال  ومل ؤ دال
 \(ق)ل املال من يعصمين جبل اإ سآؤال: قال
 \( ق)ل.… عاصم  : قال

 (ر\م)ل ...املو  بينكما ؤحال
 
 
 
 (ر-ر-ر-ق-م) مشاهد مخسة بني فيما الق ا  ستعرص-5

 يف سورة القمر



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    13الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

  .عبد  كذبواف  ومل قوم قبلكم كذبت
 (م)ل   …(9) زدجراؤ   نوق: ؤقالوا
 ( ق)ل   ...(10) فا تصر مغلور أىن ربال فدعى
 (ر)ل  ...(11) منكمر مبال السمال أبوار ففتحنا
 (ر)ل  …قدر قد أمر على املال فالتقى عيو  ا رص ؤفجر 
 ( ر)ل ...(13) ؤدسر ألوامل ىا  على ؤمحلناة

 
 ات من ذات اجلنس.سلوب القطع فيما بني اللقطأ

 شخصيات ثالثة بني فيما( ق)-( ق)ل-( ق)ل بني فيما القطع
 يف سورة آل عمران

 (ق)ل    ...ؤلد يل يكوق أ  رر :قالت
 \(ق)ل …يشال ما خيلق هللا كذلن:  قال
 (  ق)ل. ..ال ري ككيإلة  ال ني من لكم أالق أىن ربكم من آبية جإلتكم قد أىن

 
 تلفنيالقطع فيما بني مكانني خم

 يف سورة النمل
 \ل)ق( ...يرجعوق ماىا فا ظر عنكم تول مث إليكم فألقال هذا بكتايب اىه 
 ( ق)ل ...كرل  كتار  اإ ألقى املالل اي أيكا: قالت

 
 :التهيئة النفسية للحدث القادم قبل القطع إليه

 يف سورة الككف
 اريا ي تيين أق رىب فعسى. ؤؤلدا ما  منن قلأ ترق اق ابهلل ا  قوة   هللا قال ما قلت جنتن دالت إى ؤلو 
 ...\البا لال تست يا فلن غورا ماؤها يصبح أؤ زلقا صعيدا فتصبح السمال من حسبا  عليكا ؤيرسل جنتن من
 ( فسية هتيإلال)

 (ر)ل  ...عرؤقكا على ااؤية يؤه فيكا أ فق ما على كفيال  يقل  فأصبح بثمرة ؤأحيط
 

 سرد اخلرب فمعاينته اثلثا:
  ستعرص ا مثلة: يليسلور: سرد اخلرب فمعاينتال ؤفيما  تقال لإلا

 سورة هود
    .مبني  ذير لكم ىنإ \قومال اإ  وحا أرسلنا لقد

 ا معاينة املتحدات.إ الحك النقلة من مرحلة سرد اخلرب 
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 سورة مرل
 \سواي بشرا  ا فتمثل رؤحنا ليكاإ فأرسلنا
  .تقيا كنت  قإ منن ابلرمحن أعوى ىنإ :قالت
 

 سورة يو
 .مرسلوق ليكمإ  إ: فقالوا \بثالث فعزز  فكذبو ا ثننيإ إليكم أرسلنا ىإ
 

 سورة البقرة
  \ىإ امللن هللا أ ة أق ربال ىف ابراهيم حا  الذي اإ تر أمل

 .ؤريت حيىي الذي رىب: قال
 

 سورة القصص
 متتتتن ؤجتتتتاعلوة ليتتتتنإ رادؤة  إ حتتتتتزىن ؤ  ختتتتتاىف ؤ  التتتتيم ىف لقيتتتتالأف عليتتتتال افتتتتت ىاإفتتتت أرضتتتتعيال أق موستتتتى أم اإ ؤأؤحينتتتتا
  .فرعوق آل فالتق ال \املرسلني

 
 سورة مرل

 \سواي بشرا ليكاإ فتمثل رؤحنا ليكاإ فأرسلنا. 7
  .تقيا كنت  قإ منن ابلرمحن أعوى ىنإ: قالت

 
 سورة ا  بيال

 \يرجعوق ليالإ لعلكم  م كبريا   إ جذاىا فجعلكم. 8
  . تناآب هذا فعل من: قالوا
 

 سورة النمل
 \…النمل ؤاد على أتو ىاإ حة. يوزعوق فكم ؤال ري  وؤاإل اجلن من ؤجنودة لسليماق ؤحشر. 9

  .مساكنكم ادالوا النمل أيكا اي: منلة قالت
 

 سورة ا  فال
 \عما مأ الشي اق  م زين ىإؤ . 10
  .لكم جار ىنإؤ  الناس من اليوم لكم غال   : ؤقال
 

 سورة اال
  إسرائيل. بين معنا فأرسل ربن رسو   إ فقو  فأتياة …يىكر  يف تنيا ؤ  آبايتى ؤأاو  أ ت ىه إ. 11
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 (  ق)ل ...موسى اي ربكما فمن: قال
 

 سورة آل عمراق
 \زكراي ؤكفلكا حسنا بقبول رهبا فتقبلكا. 12
 \رزقا عندها ؤجد احملرار زكراي عليكا دال كلما
 \هذا لن أىن مرل اي: قال

  .حسار بغري يشال من يرزق هللا قإ هللا عند من هو: قالت
 

 ل)ق(-سرد اخلرب-. ل)ق(13
 سورة اال

 ل )ق( (52) ينسى ؤ  رىب يضل   كتار  ىف رىب عند علمكا: قال
 ؤأرعوا كلوا.  قة  با  بال فأارجنا مال السمال من ؤأ زل سبال فيكا لكم ؤسلن مكدا رصا  لكم جعل الذال

  .ؤأىب فكذر كلكا  آايتنا أريناة ؤلقد. أارال  رة خنرجكم ؤمنكا  عيدكم ؤفيكا اكمالقن منكا …أ عامكم
 (  ق)ل .موسى اي بسحر  أرضنا من لتخرجنا أجإلتنا: قال
 

 ل)ق(-. سرد اخلرب 14
 سورة الشعرال

 .العاملني رر رسول  إ  و فق فرعوق فأتيا ...يتقوق أ  فرعوق قوم. الظاملني القوم أئت أق موسى ربن  دال ىإؤ 
 )سرد اخلرب( \(17) اسرائيل بين معنا أرسل أق
 ل )ق(…سنني عمر  من فينا ؤلبثت ؤليدا فينا  ربن ملأ: قال
 

 ل)ق(-. سرد اخلرب 15
 )سرد اخلرب(… :ابراهيم قال ىإ امللن هللا أ ة أق ربال يف ابراهيم حا  الذال اإ تر أمل
 (ق)ل ...ؤريت يحيي الذال ى قال ابراهيم: ريبإ

 ( ق)ل ...ؤأميت أحىي أ : قال
 (ق)ل …املغرر من هبا فأ  املشرق من ابلشمو أييت هللا قإف: ابراهيم قال
 

 ل)ر(-ل)ق(-. سرد اخلرب 16
 سورة هود

 )سرد للخرب(… :معزل يف ؤكاق ابنال  ومل ؤ دال كاجلبال  مو  ىف هبم يجر  يؤه
 (ق)ل…الكافرين من تكن ؤ  معنا ارك  بين اي

 (ق)ل ...املال من يعصمين جبل اإ يسآؤ : قال
 \(ق)ل .…رحم من  إ هللا أمر من اليوم عاصم  : قال
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 ( ر)ل  ...املغرقني من فكاق املو  بينكما ؤحال
 
 يف حركة الكامرة األفقية والرأسية:رابعا:  
 مثلة التالية:ا  ؤقد ؤجد  ىلن يف 
رص كيتتتتف ا ا إا اجلبتتتتال كيتتتتف  صتتتتبت ؤ إعتتتتت ؤ ا الستتتتمال كيتتتتف رفإ"أفتتتتال ينظتتتترؤق إا اإلبتتتتل كيتتتتف القتتتتت ؤ -1

 .س حت" الغاقية
( إا أق pan upالكتامرة( ))أؤ  للبصتر يالعلتو حركة بصرية للكامرة من لق ة قريبة )لإلبل( مث حركة متحركة اب جتاة 

 يفقتتأ أبتعتتري) كتتربأ صتتبت ؤمتتا  اجلبتتال التتي رص يف( لنشتتاهد لقتتال الستتمال متتا ا  شتتاهد الستتمال مث )تفتتتح العدستتة
س حت.  رص اليكننا أق  شاهد منظر اب ورامى لأل( رhorizantal panفقية للكامرة )أحتدثال لنا حركة  (للعدسة

للستمال  ي عتت فيتال ا متتداد الرأست يالتذ يبتل متا اجلبتال، ؤالتوافتق البصتر جيما فيتال اإل الذي يؤلنلحك التوافق الشكل
 رص. لأل يفقما ا متداد ا 

 
 ؤيف سورة البقرة:

 ل)ق(  ...لبثت كم  قال -2
 ل)ق( ...يوم بعأب أؤ ايوم لبثت قال
 ل)ق(  ...عام مإلة لبثت بل قال

 )توجيال للعدسة حنو ال عام( ..ال.ا اعامن ؤقرابن مل يتسنإفا ظر 
 آار( يفقأ)توجيال للعدسة حنو عنصر  ...ا محار إؤا ظر 
 )توجيال آار للعدسة(  ...ا العظامإؤا ظر 

 
 م:ؤيف سورة إبراهي

  .السمال كشجرة ايبة أصلكا اثبت ؤفرعكا يف  أمل تر كيف ضرر هللا مثال كلمة ايبة-3
 رص حنو السمال.)حركة رأسية( للبصر من ا 

 .رص ما  ا من قراريثة كشجرة ابيثة اجتثت من فوق ا ؤمثل كلمة اب
 

 ؤيف سورة الككف:
 (علو من متحر  تصوير) الكامرة حركة-4

حد ا: جنتني من أعنار ؤحففنا ا بنخل ؤجعلنا بينكما زرعا. كلتا لني جعلنا  ضرر  م مثال رجاؤ 
 )ر( …. ؤكاق لال  رظلم منال قيإلا فجر  اال ما مثرااجلنتني آتت أكلكا ؤمل ت

 )م( ...فقال لصاحبال ؤهو حياؤرة:
 )ق(  …أ  أكثر منن ما 

 يف اختزال الزمن  خامسا:
 :الزمنية النقال  من أ واع ثالثة  ة



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    17الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

 اللحظية النقلة
 املرتااية النقلة
 امل ولة النقلة

فيكوق" ؤقد ىكر  يف مواقا عديدة من القرآق  ذكر  كن“يف مثل اآلية  النقلة اللحظية ؤيستخدم  ا احلرف )ف(
 منكا:
 (47) عمراق آل
 (73)  عاما 

 (40) النحل
 (35) مرل
 (82) يو
 (68) غافر
 

 تقتتال الب تتيل كتتو أستتلور هتتو أقتترر متتا يكتتوق إا اإلة فيمتتا بتتني املشتتكد ؤاملشتتكد التتتايل فأمتتا ا ستتلور التتتايل يف النقلتت
يف صتناعة اإل تتا  التلفزيتوين ؤالستينمائي،  Mixللمشكد حنو املشتكد التتايل ؤهتو اقترر متا يكتوق حنتو متا يستمى ابملتز  

الحتك ىلتن متن اتالل استتخدام كلمتة ( أثنال عمليا  املو تا  للفيلم، ؤ Editingليال عند التوليف )إؤهو ما يعتمد 
متتتن اتتالل إمعتتتاق النظتتر بشتتتئ متتتا أمتتتا متتن اتتتالل ا  تظتتار أؤ  ،التتتزمن ستتبيل املثتتتال ؤالتتي تتتت دال إا معتتا)فلمتتا( علتتتى 

"ف" الذي يفيد )التتابا  معني( ؤكلمة )فلما(  ا ا عكاسكا الزمين الب يل إىا ما قور ت ابحلرف يل، منظر، ق)قخص
 حداات فالحك معي مثال:السريا للحدات( أؤ ا 

معتتتا الربهتتتة الزمنيتتتة التتتي قتتتد تعتتتين إمعتتتاق النظتتتر  ي"ؤقالتتتت ااتتتر  علتتتيكن )فلمتتتا( رأينتتتال أكرب تتتال "جتتتال  )فلمتتتا( لتع تتت
اتتتول ا  تظتتتار ؤالرتقتتت  حلتتتني اكتتتور احلتتتدات التتتذي اتتتال ا تظتتتارة، ؤهتتتو معتتتا خيتلتتتف فيمتتتا لتتتو مت  أؤ تعتتتين ،ؤالتتتتفحص

يتتة "ؤقالتتت ااتتر  علتتيكن فرأينتتال فأكرب تتال" ؤالتتي تعتتين ا ستتتجابة ا  فعاليتتة استتتخدام احلتترف "ف" يف مثتتل أق تصتتبح اآل
( التتي تعتتين ا ستتتجابة 82ا  أق يقتتول لتتال كتتن فيكتتوق" )يتتو الفوريتتة للحتتدات املشتتاهد. أؤ يف مثتتل إمنتتا أمتترة إىا أراد قتتيإل

 الفورية دؤق ا تظار، ؤاملواضا الي ت كد ىلن هي:
 
 يوسف 15 .وة يف غيابت اجل )فلما( ىهبوا بال ؤأ عوا أق جيعل -1
 يوسف 18 . ال من كيدكنإلما( رأال قميصال ُقّد من دبر قال )ف -2
 يوسف 31 .)فلما( هعت مبكرهن أرسلت إليكن -3
 يوسف 31 .ؤقالت اار  عليكن )فلما( رأينال أكرب ال -4
 يوسف  50ؤقال امللن ائتوين بال )فلما( جال الرسول ..   -5
 يوسف 54 .لما(... قال إ ن اليوم لدينا مكني أمنيؤقال امللن ائتوين بال أستخلصال لنفسي )ف -6
 يوسف 63." ..م قالوا اي أاب  منا منا الكيل)فلما( رجعوا إا أبيك -7
 ا  عام  77 ...)فلما( رأال القمر ابزغا  -8
 ا  عام  78  ..)فلما( رأال الشمو.  -9
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قدة آتيناة حكمتا أ)ؤملا( بلغ مثل " من ؤلكن على )مدال أاول( يفالز  يؤعندما أيتى اللفك )ؤملا( فكي متنح معا مض

( اآلية الي أقار  إا اتي التزمن  ستتعراص ىلتن ؤمتن اتالل قتريط ستريا مشتكد حتتول )يوستف( عليتال الستالم 22)
 من مرحلة ال فولة إا مرحلة الرجولة ؤالشدة.

قصتري ؤاحتد معترب  من مشكد )املتز (  اترا  مشتكد أكثرفيما بني  (editingؤهذا ما يستدعي ما يسمى ابلتوليف )
( يف 54– 50عجتتاز يف استتتخدام فلمتتا يف اآليتتتني )متتا بتتني زمنتتني متباعتتدين. ؤ حتتك اإلعتتن هتتذة املرحلتتة ا  تقاليتتة في

كمتتا لتتو موضتتا ي لتت  فيتتال امللتتن تنفيتتذ أمتترا  متتا، فلتتم تستتتخدم اللفظتتة )ف( الدالتتة علتتى التنفيتتذ اللحظتتي الستتريا ؤالتتي  
، لتتذا أستتلور املتتز  للصتتورة هنتتا ادعتتى متتن أستتلور الق تتا للمشتتكد، أتكيتتدا (قااتصتتكا ملتتن امللتتو  لتتال يف )كتتن فيكتتو 

 ؤهللا أعلتم. ،للمعا الذي أؤرد ة
 

 :ؤفيما يلي  ستعرص أمثلال
 ففي النمل:

 للنقلة املرتااية )فلما( -2
 (ق)ل .ارفن لينإ يرتد أق قبل بال آتين أ  الكتار من علم عندة يالذ قال

 (زمنية  قلال عن تعبري) .عندة مستقرا رآة )فلما(
 (ق)ل  ...ريب فضل من هذا قال
 

  فال:يف ا 
 الزمنية النقلة عن للتعبري مشكدين بني فيما يف الق ا

  .أعما م الشي اق  م زين ىإؤ 
 (ق)ل ...لكم جار ينإؤ  الناس من اليوم لكم غال   : ؤقال

 ( زمن)  ...عقبيال على  كص الفإلتاق ترائت )فلما(
 ( ق)ل  …العقار قديد هللاؤ هللا أااف ىنإ ترؤق   ما أرال ىنإ منكم لبري إين: ؤقال
 

 .عرافا  (116) الناس أعني سحرؤا لقواأ( فلما) القوا قال
 .عرافا  (135) )فلما( كشفنا عنكم الرجز

 .( البقرة33) )فلما( أ بأهم لهائكم
 .( النمل42) عرقن هكذا)فلما( جائت قيل أ

 .آل عمراق (52) الكفر )فلما( أحو عيسى منكم
 .( موضا91) القرآق يف ق كلمة )فلما( ؤرد  يفإ
 

 (وملايف استخدام لقطة ) املطولة النقلة
 .( البقرة250)ؤملا( برزؤا جلالو  )
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 .عراف( ا 134) )ؤملا( ؤقا عليكم الرجز
 .عراف( ا 150) ا قومالإ)ؤملا( رجا موسى 

 .فعرا( ا 154) )ؤملا( سكت عن موسى الغض 
 ؤاستتتوال أقتتدة بلتتغ( ؤملتتا. )يعلمتتوق   أكثتتترهم ؤلكتتن حتتق هللا ؤعتتد أق ؤلتتتعلم حتتتزق ؤ  عينكتتا تقتتر يكتت  متتالأ اإ فتتردد ة
 .القصص( 14) …ؤعلما حكما آتيناة

 
 .الزمىن املعىن بعضها أيخذ عدة، معاين وهلا( حىتالكلمة )

 .النمل( 18) ...منلة قالت النمل ؤاد على أتو ىاإ( حة)
 

 : التوازن وفق إيقاع يف استعراض اللقطات )قوايف اللقطات(: سادسا
 يف ثالثة آاي  متتاليا   الحك دائما بداية املشكد يكوق بلق ة متوس ة لتليكا ثالثة لق ا  قريبا . -أ 
ق( يف ل) ...إ  لنراهتتال)ق( حبتتا   قتتغفكا ل)ق( عتتن  فستتكا قتتدتتتراؤد فتاهتتا يف املدينتتة امتترأة العزيتتز ( مل) ؤقتتال  ستتوة"

 .توس ة مث ينتكي إا لق ا  قريبا يوسف( يبدأ املشكد يف لق ة م 30" )ضالل مبني
 

ل)ق( ستتكينا. تتتت كتتل ؤاحتتدة متتنكن أؤ  ل)ق(  تتن متكإلتتا ل)م( ؤاعتتتد  أرستتلت إلتتيكنل)م(  هعتتت مبكتترهن"فلمتتا 
  اار  عليكن ل)ق(ؤقالت 
 . ددا بلق ة متوس ة مث تنتكي إا لق ا  قريبا  أ ال بدأ  الحك

  
 " ما هذا بشرا إق هذا إ  ملن كرل( مل ) حاقى هلل( ؤقلن مل) ؤق عن أيديكن( قل) أكرب ال رأينال"فلما 

 منستجم متن اللق تا  ركتن تصتويرة يف مام  ظمأ نا أ ي ددا مث ينتكي إا لق ا  قريبة أ بلق ة متوس ةيبدأ املشكد  
 التاا:

    
ؤقتتال  ستتوة يف املدينتتة" كلق تتة متوستت ة أؤ آلاي  الستتابقة ستتوال اعتتترب  " استتلور تصتتوير اللق تتا  يفأأؤ : أي كتتاق  

ستلور  شتاهدة مكتررا يف "فلمتا هعتت مبكترهن" التذي ق ىا  ا إعبارة عن مز  لق ة متوس ة ما لق تا  قريبتا ، فت
 هو ركن تصويرة من االل لق ة متوس ة أؤ مز  ما بني متوس ة ؤلق ا  قريبا . 

: )ؤقتال لتن حاقتى هلل ل)ق(( رد علتى اآلاي يتديكن ل)ق( ؤقأل)م( أكرب تال ل)ق( ؤق عتن  الرأين اث يا: اآلاي : )فلما
  لنراها يف ضالل مبني ل)ق( إ سوة ل)م( يف املدينة امرأة العزيز تراؤد فتاها ل)ق( عن  فسكا قد قغفكا حبا ل)ق(، 

كلم ؤستاما لتذا فكتي لق تة متوست ة متت ق ا ستتماع يستتوج فلما هعت مبكترهن ل)م(،   (ؤيف الوسط جائت اآلية)
 ثناق.إل
 
 

 ليصبح ايقاع اللق ا  كما يلي:
 ق-ق-ق-م -1
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 ق-ق-م-م -2
 ق-ق-ق-م -3
 

 :مثال آار  الحظال يف
 78اآلية  ةح 66سورة الككف من اآلية 

  الحك توازق اإليقاع التصويري التايل: 
 املشكد ا ؤل: قال لال موسى هل أتبعن على أق تعلمن مما علمت رقدا ل)ق(.

 
 ق ا ل)ق( /  .قال إ ن لن تست يا معي صربا

 . ل)ق( /ق ا/ ؤكيف تصرب على ما مل حتط بال اربا
 قال ستجدين إق قال هللا صابرا  ؤ  أعصي لن أمرا. ل)ق( /ق ا/ 

 )ق( ل ...منال ىكرا نقال فإق اتبعتين فال تسألين عن قيل حة أحدات ل
 

 (71) لتغرق أهال لقد جإلت قيإلا إمرا ا       ال اارقتكق    حة إىا ركبا يف السفينة ارقكا   فا  لقا
  ؤاقال)ق(                      ل)ر(                ل)م(                

 
   ل)ق( ...لن تست يا معي صربا   إ نأقل  قال أمل

 
 ل)ق(  ...ا  سيت ؤ  ترهقين من أمري عسرامب قال   ت ااذينق ا/ /
 

 املشكد الثاين: 
 لقد جإلت قيإلا   كرا.  زكية بغري  فو   قال اقتلت  فسا     لقيا غالما فقتلالحة إىا  لقافا  

 ؤاقام ) ق(               ل ) م (              ل )ر(       
 

 ل)ق(. .. ن لن تست يا معي صربا  إأقل  قال أمل
 

 )ق( ل ..سألتن عن قيل بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا قال إقق ا/ 
 ليصبح إيقاع اللق ا  كما يلي: 

 ق -م  –ر  –ق)مررة(  –م -ر  –ق )مكررة( 
       

 
 : املشكد الثالث

   فوجدا فيكا جدارا     لقيا أهل قرية است عما أهلكا فأبو أق يضيفو ا حة إىا  فا  لقا 



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    21الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

 ل)ق(            م( ل)ر(                              ل)
 

 فراق بيين ؤبينن سأ بن بتأؤيل ما مل تست ا عليال صربا قال هذا       عليال أجرا  قإلت لتأاذ قال لو
 ل)ق(                   ل )ق(              

 
قريبتتا  فالبعيتتدة )ر( فاملتوستت ة )م( اللق تتا   يف تتتوازق ؤفتتق إيقتتاع متكتترر متتن اللق تتا  القريبتتا  مث خيتتتمم بتتنظم متتن

ق( -م-ر-فنحن  لحك إيقاع الكامرة: )ق ،ابلقوايف الشعريةو أقبال ما يكوق اللق ا  ؤفق إيقاع ه فقد جال ( )ق
 .ابلتكرار يف الزاارف اإلسالميةأيضا يذكر   الذيىلن ا يقاع ، ؤ ق(-م-ر-)ق مث تعمد إا ىا  التكرار:

 .)قواىف اللق ا ( ؤهو ما أالق عليال
 

فتتتتق متتتتا اهينتتتتا ابلقتتتتواىف ؤلنستتتتتعرص اآليت لنتبعتتتتال عتتتتدم ا تظتتتتام اللق تتتتا  ؤ فتتتتنلحك  82حتتتتة اآليتتتتة  79أمتتتتا يف اآلاي  
 اب يضامل:
     فأرد  أق أعيبكا     فكا ت ملساكني يعملوق يف البحر     أما السفينة

 ل) ق(                  )ق(                 ل) م (ل
    ؤرالهم ملن أياذ كل سفينة غصباؤكاق 

 ل)م(  
 أق يرهقكما اغينا ؤكفرا  شيناأبواة م منني فخفكاق      ؤأما الغالم

 ل)م(  ل)ق(
 

 فأرد  أق يبد ما رهبما اريا  منال زكاة ؤأقرر رمحا 
 فأراد    ؤكاق أبو ا صاحلا   حتتال كنز  مايف املدينة ؤكاق      لغالمني يتيمنيفكاق     ؤأما اجلدار

 ل)ق(        ل)ق(             ل)م(    ل)ق(           
 

     ؤيستخرجا كنز ا    أقد ا أق يبلغا ربن
 :يلي الحك أق ايقاعكا جال ؤفق ما  
 ر-ق-م-ق  -
 م-ق -
 ق-م-ق-ق-م-ق -

 ،ؤهنتتا   يوجتتد ا ستتجام يف اللق تتا  )ؤفتتق القتتواىف(  مثتتا جتتال  لتعيتتد تشتتكيل اللق تتا  الستتابقة لتتيو مثلمتتا جتتال 
اللال ا  سجام ؤاملن ق الذال كاق رليال علينتا كنا  در  من ا  يؤلكن ؤفق )احلقيقة( هذة املرة ؤليست ؤفق )الواقا( الذ

(، ىلتن متا )أدركنتاة ...العقل فقط، ىلن أق  ة هيإلة أارال للرؤية، غري من قية ؤ  ختضا ملعتايري  يف تركيت  اللق تا 
 علم. أ ؤهللا
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 عراف، ا الشعرال، ،هود) مثل ىف أقوامكم ما ؤمعا هتم الرسل ابار  تصويرة يف القرآين القصص عموم
 املشكد خيتم مث احلوار عن تعبريا متكرر بشكل( م)ل تليكا( ق)ل ر ةمبتدأ املشاهد تصوير يف يمتض( القصص
 .ابلقوم أحلت الي الكارثة عن تعبريا( ر) بلق ة

 .القرآين القصص غال  يف موحدا يكوق يكاد يالذ التصويرال يقاعاإل
 ؤالنماى  عن ىلن شدها يف:

 ل)ق( ...رسول من رر العاملني ضاللة ؤلكين قال: اي قوم ليو ىب
 .ا عراف( 64) ل)م( …فكذبوة فأشيناة ؤالذين معال ىف الفلن

  .تيةالسور اآل يقاع  لحظال لذا  القصة يفىا  اإل
  .الشعرال – يو و
 (ق)ل   …لقومال قال ىإ  ومل  بأ عليكم ؤأتل

 (م)ل   ...الفلن يف معال ؤمن فنجيناة فكذبوة
 

 ( يو و73ل)ق( )                ...ذبوقك  يمقال رر أق قو 
 ( الشعرال119ل)م( ) ...الفلن املشحوق فأشيناة ؤمن معال يف

 
 :يقاعؤ حك كيف جال اإل (141-133) لآلاي  البقرة سورة يف ييل ما ؤفق يرض اللق ا  يقاعإ  الحك
 م-م-ق
 ق -م-م-ق
 (ق)ل    ...يبعد من تعبدؤق ما لبنيال قال ىإ

 (م)ل                       … نإ بد ع: قالوا
 (م)ل        ... صارا أؤ هودا كو وا:  ؤقالوا
 (ق)ل                    ...ابراهيم ملة بل: قل

 (م)ل                         ...ابهلل آمنا: قولوا
 (م)ل    ...ؤاهاعيل ابراهيم قإ: تقولوق أم
 (ق)ل                   ...هللا أم أعلم أأ تم: قل

   133 البقرة
 

 ( ق)ل( 4) تليكا ،(ر) لق ة مث( ق)ل( 4)  الحك 
 ق-ق-ق-ق-ر-ق-ق-ق-ق
 (ق)ل  ...ؤريت يحيي يالذ ريب: ابراهيم قال ىإ

 (ق)ل  …ؤأميت يأحي أ : قال
 (ق)ل..     .أييت هللا قإف :ابراهيم قال

 (ق)ل               ….كفر  يالذ فبكت
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 (ر)ل …عرؤقكا على ااؤية يؤه قرية على مر يكالذ  أؤ
 

 (ق)ل    ....موهتا بعد هللا هذة يحيي أىن: قال
 (ق)ل   ...لبثت كم:  قال
 (ق)ل  …يوم بعأب أؤ يوما لبثت: قال
 (ق)ل   ...فا ظر عام مإلة لبثت بل: قال
  258 ةالبقر 

 
 (83-74) اي اآل(  عاما ) يف 

 :للق ا  التايل يقاعاإل  الحك
 ق-ر-  (مز ) -ق-ر-ق-( مز )  -م-ق

 ق-ر-( مز ) -ق-ر-ق-( مز )             
 ق-م-ق-ر-( مز ) -ق-ر-ق-( مز )        

 
  .العدسا  استخدام يف موحدا يكوق يكاد  ظم يف كبريا  ت ابقا  الحك( هود - الذاراي ) يف 

 (37-24) راجا الذاراي 
 (76-69) هودؤيف 

 
 .ة البقرةسور  ( يفم-ق) اللق ا  بني فيما املتناغم  تقالاإل يف
 (ق)ل …ةبقر  تذحبوا أق يدعوكم هللا قإ: لقومال موسى قال ىإ

 (م)ل           …هزؤا أتتخذ : قالوا
 (ق)ل  …اجلاهلني من أكوق أق ابهلل أعوى: قال
 (م)ل        …يه ما لنا ينب ربن لنا أدع: قالوا
 (ق)ل                               …يقول  الإ: قال
 (م)ل                         …بنر  لنا دعا: قالوا
 (ق)ل                               ...يقول  الإ: قال
 (م)ل                         ...ربن لنا دعا: قالوا
 (ق)ل                               ...يقول  الإ: قال
 (م)ل                                  ...قاآل: قالوا

 
 بدأ الي القريبة اللق ة بذا  خيتم مث متوس ا  بلق ا  مشاهد ثالثة تتبعال مث قريبة لق ةب املشكد يبدأ 
 ة.املائد( 21-20) هبا
 )ق(ل يال...أ ب فيكم جعل ىإ عليكم هللا  عمة اىكرؤا قوم اي: لقومال موسى قال ىإؤ 
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 (م)ل   ...جبارين قوما فيكا قإ موسى اي: قالوا
 (م)ل  ...عليكما هللا عمأ  خيافوق الذين من: رجالق قال
 (م)ل ...فيكا داموا ما أبدا  دالكا لن  إ موسى اي: قالوا
 (ق)ل           .ي..ؤأا ي فس  إ أملن   ىنإ رر: قال

 
 .متوس ة فلق ة قريبتني لق تني تلتكا متوس ة لق ة -12
 (م)ل        …فرعوق قوم من امللئ قال
 (ق)ل     …يؤ ستحي أبنائكم سنقتل: قال
 (ق)ل ...ؤاصربؤا ابهلل استعينوا: لقومال موسى قال
 (م)ل               ...قبل من أؤىينا: قالوا
 (129-127) عرافا 

 
 راؤال-ق-م-ق-راؤال -13
 ي.سلور راؤ أ  …أسفا غضباق قومال اإ موسى رجا ؤملا
 (ق)ل                  ...الفتموين ابها قال

 (م)ل   .مل..لوا ا  ؤألقى
 (م)ل  ...ليالإ جيرة س أايالبرأ ؤأاذ
 (ق)ل ...استضعفوين القوم قإ أم ابن: قال
 (ق)ل  …ياؤ  اغفريل رر: قال
 ي.سلور راؤ أ …رهبم من غض  سينا م العجل اختذؤا الذين قإ
 .عرافا  (150-153)    
 

 ؤ حك ،(قعي  لوط، صاحل، هود،  ومل،)  بيالا  قصص لنا تستعرص يؤه مشاهد مخسة من قافية
 :منكا كل  يف النكائية نتيجةال

 .معال ؤالذين فاشيناة( ر-م-ق( ) ومل)-1 مشكد
 .معال ؤالذين فاشيناة( ر-م-ق( )هود)-2 مشكد
  .ريب رسالة ابلغتكم لقد ايقوم ؤقال عنكم فتوا( ر-م-ق) (صاحل)-3مشكد
 (ر- امرأتال  إ ؤأهلال شيناةأف -م-ق( )لوط)-4مشكد
 .ريب رسالة أبلغتكم لقد قوم اي ؤقال كمعن فتوا( ر-م-ق) (قعي )-5مشكد
 (ق-م-ر) القافية  الحك القصص، سورة من مشاهد أربعة

 1مشكد 
 (ر)     …أهلكا من غفلة حني على املدينة ؤدال     

 (م)             …يقتتالق رجلني فيكا فوجد
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 (ق)           …الشي اق عمل من هذا: قال
 

 2مشال
 ( ر)  …يرتق  اائفا املدينة يف صبحأف 
 (م) …يستصراال مواب  يستنصرة يالذ ىاإف

 ( ق)  ...أمني يلغو   نإ: موسى لال قال
 القصص (18)

 
 3مشكد
 (ر)     ...املدينة أقصى من رجل ؤجال
 (م)            ...يسعى
 (ق) ...ليقتلو  بن أيمترؤق امللئ قإ موسى اي: قال

 
   4مشكد

 (ر)  ...مدين مال ؤرد ؤملا
 (م)…امرأتني دؤمثم من ؤؤجد يسقوق الناس نم أمة عليال ؤجد
 (ق)  ...ا بكما ما: قال

 القصص (23)
 

 ( ق-م) اللق ا  من متكرر يقاعا
 )م(…اسالم: فقالوا عليال دالوا ىإ

 )ق(ؤجلوق            منكم  إ: قال
 (66-52) احلجر، مصبحني منكم ه  ل دابر

 
ع يضاطات ابلرغم من تغيري املواقع للداللة على التوحد يف املو اإليقاع املتصل واملنسجم للمشاهد يف أسلوب اللق

 املتناول:
  .( من سورة يوسف43، 36اآلاي  من )

اآلار إين أر إين أمحل فوق رأسي ابزا أتكتل ال تري  ؤقالإين أر إين أعصر مخرا  أحد ا قالؤدال معال السجن فتياق "
 ( 36) .منال  بإلنا بتأؤيلال إّ   را  من احملسنني

 
 حك كيف أق  يا اللق ا  هنا تعترب قريبة  مثا تعتمد على )قال( الي تستوج  أسلور قري  للق ة للتعرف على 

ابلتترغم متتن  36كمتتا لتتو كا تتت امتتتداد ابيعتتي لآليتتة   43يف اآليتتة  يمث  لحتتك ىا  ا ستتلور رضتت ،متتا يقتتال عتتن قتترر
 ( 40، 39 ،38، 37ؤجود فواصل من اآلاي  )
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ن إين أرال سبا بقرا  هاق أيكلكن سبا عجاف ؤسبا سنبال  اضر ؤأار ايبسا  اي أيكا املأل أفتوين يف املل ؤقال"
  43رؤايي أق كنتم للرؤاي تعربؤق" 

 
 تتال )امللتتن( جتتالو متتا الفتيتتاق التتذين كتتا  يستترداق علتتى )يوستتف( عليتتال الستتالم يف أؤقتتال امللتتن" كمتتا لتتو تبتتدأ اآليتتة "

 ؤكما لو أ ال حاق دؤرة لسرد ما رآة من حلم.  ،و )يقول( بعد ما هعناهم يقولوقالسجن ما رأاية من أحالم فك
 فكنا  تقابل يف الصورة من حيث:  

 من مشكد )السجن( إا مشكد )امللن(. -
 املوضوع ؤاحد )تفسري ا حالم( ؤلكن يف موقعني متناقضني. -
 .C.Uؤأسلور اللق ة ؤاحد )اللق ة القريبة(  -
 ة املوضوع ؤابلتايل ؤحدة املشكد املتصل ؤالذي مل ينتال بعد، استخدام اللق ة )القريبة( ساعد للد لة على ؤحد   
 علم.أؤهللا  ...ؤعضد ؤحدة املوضا، ؤالذي هو تفسري ا حالم   

 
 :االلفاظ قوايف

 :منكا القرآق يف ا لفاظ قوايف من حصرة يعجز ماهنا   -1
 املشاهد كافة  لق العلم ما موضا، 30 من أكثر يف كذابقت ربكما آ ل يفبأ“ الآلية ىكر أييت( الرمحن)
 .العدسا  أ واع من  وع يل تصويرة ركن منكا ؤجزل( ةبعيد) لق ا  ىف تصويرها جال السورة هذة يف

 
 (م-ق) قافية( -83) الصافا  ىف- 2
 .تعبدؤق ماىا ؤقومال بيال  قال ىإ. سليم بقل  ربال جال ىإ . براهيم قيعتال من قإؤ 

 
 ( لتكويرا)
 (ر)ل  يعكا …ا كدر  النجوم ىاإؤ  .كور   الشمو ىاإ
 (14) أحضر  ما  فو علمت( ق)ل اإ  صل أق اإ

 
 (ص) – 4
 ما أؤ  سما ما حالؤة سر يكوق قأ عسى عما العقل مثريا مباقرة القل  اإ ينفذ يالسمع ؤقعكاؤ  أااى، يقاعكاإ

 - حتتزارا  - ؤ دا  - ستتبارا ) الكلمتتا  يقتتاعإ اي اآل مثتتااي  يف ؤ ستتما القتترالة، أثنتتال صتتور متتن يتشتتكل
 (الوهار -ا عناق-احلجار- اجلياد- أ ر-الصراط-احملرار -اخل ار -ا قراق- أؤار -احلسار
 السورة مثاية حة( ميمية -  و ية) جديدة قافية لتظكر يالسمع يقاعاإل هذا ينكسر

 .للق ا  ؤاضحا  ظما  لحك ؤمل
 عديتدة هعيتة قتوايف( لتوط) قصتة متعتددة، فعلتى ستبيل املثتال يف القرآق قتوايف ق لذا  القصة يف نا  حظنا أأكما 
 :عدة سور يف  لجا
 (ين) قافية (التحرل(



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    27الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

 (ين) قافية ( بيالا (
 (ين) قافية( 138-133) (الصافا (
 (ؤق-ين) قافية( 35-31( )العنكبو (
 (ؤق-ين) قافية( 175-160( )الشعرال(
 (ين-ؤق) قافية( 58-54( )النمل(

 
  اختتام املشهد  :سابعا

 أثناء وبعد عرض املشهد: (أ
يريتد   ال   ي ار احلكمة أؤ القيمة اليأكتابة السيناريو أؤ تصويرة للمشاهد هو    يفىيسالاإل يق ما ريز العمل الدرامإ 

كتل حلظتال  تذا   يف ةستريع ةا  بر تبعتد كتل مشتكد، فكنت ةاحلكمتة ؤالقتيم مباقتر  منا أتيتإؤ  يا مثاية العمل الدرامإغرسكا 
اتتام املوضتوع  يف ال هيتؤغرس للقيمتال أؤ احلقيقتة اإل ةجملموعة املشاهد مث أاريا بر  ةللمشكد الواحد ؤبر  ةالعقل، بر 

  م.العا
 

صتتل إا عتتداد ستتيناريو العمتتل التتدرامي ؤفتتق  ظريتتة زمتترد ستتوال كتتاق تلفتتازاي أؤ ستتينمائيا )فاحلقيقتتة( أؤ التو إؤهتتذا متتا ريتتز 
  يتم أتاترية حتة مثايتة العمتل التدرامي مثلمتا هتو احلتال يف كافتة ا عمتال  ،النتيجة ؤاحلكمة أؤ املغزال الذي يراد غرسال

يف كافتتة ، ؤهتذا متا  حظنتاة  تكتال كتل مشتكدإاحلكمتة" ؤأييت تثبيتت "احلقتائق" مباقتترة بعتد ؤإمنتا أتتتى " ،الدراميتة عامليتا
كافتتة اآلاي  ؤقبتتل أق   تالا متتا آل إليتتال مصتتري يوستتف متتن التمكتتني يف ا رص   "فيوستتالقصتص القتترآين،  ففتتي قصتتة "

 ؤ ة بر ة سريعة يف كل حلظة  ذا العقل )املتلقي( ؤإلين قواهد: ، الحك تثبيت احلقائق ؤاحلكم أؤ  لؤل
  (.15" )نبإلنكم لمرهم هذا ؤهم   يشعرؤقؤأ عوا أق جيعلوة يف غيابت اجل  ؤأؤحينا إليال لت"

إليتتال لتنبإلتتنكم لمتترهم كتتاق متتن املمكتتن أق يقتتف الستترد للمشتتكد كمتتا يلتتي: ؤأ عتتوا أق جيعلتتوة يف غيابتتت اجلتت  ؤأؤحينتتا 
 قبل أق يتم ا  تقال للمشكد التايل ؤهو:  الأتكيدا  حلقيقة إ ي "ؤهم   يشعرؤق"" فقد جال  عبارة هذا

، (18) "املستتعاق علتى متا تصتفوق  يتل ؤهللافصترب  لكم أ فسكم أمرا "ؤجالؤا على قميصال بدم كذر قال بل سولت
ؤكتتذلن يف اآليتتة "اي بشتترا هتتذا  أاتترال. الؤهنتتا جتتال  )فصتترب  يتتل ؤهللا املستتتعاق علتتى متتا تصتتفوق( أتكيتتدا  حلقيقتتة إ يتت

 (.19) "ؤهللا عليم مبا يعملوقغالم ؤأسرؤة بضاعة 
ق القصتتة للعقتتل يف غتترس احلقتتائق متتا العلتتم لحظيتتة ستتفل العبتتارا  التتي تشتتري إا الرب تتة اللأعمتتد  إا ؤضتتا ا تتوط 

 ؤلنعلمتالؤكتذلن مكنتا ليوستف يف ا رص  …يف اور السرد "ؤقال الذي اقرتاة متن مصتر  مرأتتال أكرمتي مثتواةمازالت 
 (. 21ؤلكن اكثر الناس   يعلموق ) ؤهللا غال  على أمرة من أتؤيل ا حاديث 

ؤهنتا يكتوق قتد ا تكتى  ،ؤكنتيجة للمكر ،ابلفعل تصلح كنكاية للقصة يؤهجال  هذة اآلية كما لو كا ت مثاية للقصة 
ليتتأيت الفصتتل التتتايل أؤ البتتار  ،املشتتكد كمتتا لتتو أق فصتتال يف ابر قتتد مت ا  تكتتال متتن ستتردة بعتتد تثبيتتت احلقتتائق ؤاحلكتتم

 ..التايل  ددا
  .  يفلح الظاملوق ال إمثواي  رىب أحسن  ال إقال معاى هللا .. ؤقالت هيت لن  .ؤراؤدتال الي هي يف بيتكا"
 

 معاى هللا"من االل عبارة " هللااللجول إا  - 1:  حك تثبيت املعاين الثالثة
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  ال رىب أحسن مثواي"إقكر هللا على النعمة " -2                               
 ترسيخ حقيقة "إ ال   يفلح الظاملوق" -3                               

 مث  الحك اآلية التالية:  ،آية ؤاحدة )تذكري( ضمنىلن كلال 
 
 (. 24) " ال من عباد  املخلصنيإؤالفحشال  لنصرف عنال السولكذلن رأال برهاق ربال  ؤلقد  ت بال ؤهم هبا لو  أق "

ذي ؤيتم ىلن كلتال قبتل أق يتتم استتعراص ابقتي احلتدات الت ،ؤبر ة فورية للعقل مرة أارال ،تثبيت أتى لثالثة معاق أارال
 ينتظرة املشاهدؤق ؤالذي جال يف: 

 .يوسف (25)" ...لفيا سيدهاأ.. ؤ .قد "ؤاستبقا البار ؤ 
دؤق تثبيتت املعتاين أثنتال سترد القصتة كتأق شعتل احلكمتة متتأارة  سياق خمتلفؤكاق من املمكن أق يتم سرد القصة ؤفق 

 أق تظكر الصورة كما يلي:أؤ ما يراد غرسال من معاين متأارا يف مثاية احلدات غري أق ىلن مل يتم ك
ال ؤهتتم هبتتا لتتو  أق رأال برهتتاق ؤراؤدتتتال التتي هتتي يف بيتكتتا عتتن  فستتكا ؤغلقتتت ا بتتوار ؤقالتتت هيتتت لتتن ؤلقتتد  تتت بتت)

فاحلتتدات جتتال يف عبتتارتني  ، تتال علتتى التترغم متتن قصتتر املشتتكد إ  أق املعتتاين التتي مت تثبيتكتتا فاقتتت ستترد احلتتداتإف(، ...ربتتال
 ل  يف ستة مواضا. اثنتني ؤاملعاين ؤاحلكم جا

(  111ؤحة آار ستورة يوستف آيتة )( 82)كذلن يف سرد النتيجة النكائية ؤاحلكم النكائية للقصة ت العنا اآلاي  من 
 املواضا: ؤىلن يفما اللجول إا هللا إا حني أق حيق هللا احلق،  عدم اليأس ؤالصرب ،كي ت كد لنا حقيقة م داها

 .( يوسف83م  يعا" )عسى هللا أق أييت هب فصرب  يل"
 .( يوسف84" )فكو كظيمؤابيضت عيناة من احلزق "
 .( يوسف86" )...ؤحزين إا هللا.. إمنا أقكوقال "
 .يوسف 87" ؤأايال ؤ  تيأسو من رؤمل هللااي با حتسسوا من يوسف "

 .( يوسف90" )نيهللا   يضيا أجر احملسنق إؤيصرب ف من يتق ال أ من هللا عليناقد  ي"قال أ  يوسف ؤهذا آا
 .يوسف (91" )…آثر  هللا علينا"قالوا  هلل لقد 

 
 :مشكد يأ اتام يف القرآين سلورا  ليكاإ يعمد مواان ثالثة  ة

 املشكد، مثاية ا تظار دؤق ؤالعرب احلقائق غرس يف املسارعة هو القرآين القصص سلورأ يف الغالبة فالسمة
 ؤبعد املشكد، يف الصورة تكتمل أق ؤقبل الواحد احلدات سرد ضمن احلقائق غرس اإ يعمد أ ال الغال  بل

ؤهذا هو  استعراضال مت ملا كنتيجال  غرسة يراد ما ت صل ؤحكمة ةموعض أؤ حبقيقة اتمال يتم املشكد اكتمال
 ما كل  عن غرسكا مت الي ؤاحلقائق ؤالعرب املشاهد لكل جامعة مثائية اامتة اإ يعمد أاريا مث ،املوان الثاين

مثال آار  ستعرص فيال غرس احلقائق  يلي. ؤفيما ليعززة ابسم من أهائال احلسا ؤهو املوان الثالث سبق
 اتام املشكد: يف

 
 قال ألقوا فلما. ملقوق أ تم ما ألقوا موسى  م قال السحرة جال فلما. عليم ساحر بكل ألتوىن فرعوق ؤقال
 كرة  ؤلو بكلماتال احلق هللا ؤحيق .املفسدين عمل حيصل   هللا قإ سيب لال هللا قإالسحر  بال جإلتم ما موسى
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 رصا  يف لعال فرعوق قإؤ  يفتنكم قا ؤملإلال فرعوق من اوف على قومال من ىرية  إ ملوسى آمن فما. اجملرموق
 .(82) يو و ...املسرفني ملن  الإؤ 
 
 .اختتام املشهد ابسم من أمساء هللا احلسىن 

 ربط احلقائق بصفا  ؤأهال هللا عرب
  ،تلميحا أؤ تصرحيا، ؤبشكل سلو ؤمنسجم   يقحم فيال ا سم اقحاما بل لتأكيد معنا أؤ استكمال لصورة        
 ( موضعا ىكر  فيكا أهال هللا ؤصفاتال.74ففى قصة يوسف كاق هنا  حنو )        
 ( موضعا ىكر فيكا أسم )هللا(45منكا )        

 مواضا اسم )العليم(  (5)
 اضا  سم )احلكيم(( مو 3)         

  ستعرص منكا:  يليأارال ةلت )الغفور، الرحيم، القكار، الوكيل، احلافك، السميا...( ؤفيما 
 ” فصرب  يل ؤهللا املستعاق“        
 “ؤهللا عليم مبا يعملوق ؤأسرؤة بضاعةبشرا هذا غالم  اي“       

 ” غالت  علتى أمترة ؤلكتن أكثتر النتاس   يعلمتوقؤهللا ا حاديتثرص ؤلنعلمال متن أتؤيتل ا  مكنا ليوسف يف ؤكذلن“
(21) 

 
 .القصص القرآين سلوب تثبيت احلقائق يفأ

 .كثرية  أحياق املشكد  تكالإ ينتظر املشكد ؤ  أثنال استعراص ي العنا ؤهو
 : ستعرص املثال التايل يليؤفيما 

 عدستنيمت تصويرة من االل  حقائق ملشكدتثبيت مخسة  
 .يعند علم على أؤتيتال مناإ قال …الفرحني حي    هللا قإ تفرمل   قومال لال قال …موسى قوم من كاق  قارؤق قإ        

 (76) القصص        
 ...اجملرمتتتوق ى تتوهبم عتتن لأيستتت ؤ   عتتا ؤأكثتتر قتتوة منتتتال أقتتد هتتو متتتن القتترؤق متتن قبلتتال متتتن أهلتتن قتتد هللا أق يعلتتم أؤمل
 ؤا(ا  حلقيقةا)
 .ا رص ؤبدارة بال فخسفنا …العلم أؤتو الذين قال …الد يا احلياة يريدؤق الذين قال زينتال يف القوم على فخر         

 :يقولوق مواب  مكا ال متنوا الذين صبحأؤ …
 )احلقيقة الثا ية( …ؤيقدر عبادة من يشال ملن الرزق يبسط هللا ؤيكأق         
 )احلقيقة الثالثة( ...ؤقالكافر  يفلح   ؤيكأ ال بنا خلسف علينا هللا من أق لو  
 )احلقيقة الرابعة( …للمتقني ؤالعاقبة فسادا ؤ  رصا  يف علوا يريدؤق   للذين شعلكا اآلارة الدار تلن        

)احلقيقتتة  …يعملتتوق كتتا وا  متتا  إ الستتيإلا  عملتتوا التتذين جيتتزال فتتال ابلستتيإلة جتتال ؤمتتن منكتتا اتتري فلتتال ابحلستتنة جتتال متتن
 اخلامسة(

 "seedingبذار "وب اإلأسلاثمنا: 
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تفصتيل، مث تتتم اإلقتارة  يبدايتة القصتة دؤق أ ا أمتر متا يفإليال لتكيإلتة العقتل البتاان، فيتتم اإلقتارة إؤهو أسلور يعمد 
 قتتارة التتيابإل منتتا جتتال متترتبطإلق هتتذا التفصتتيل  مثايتتة القصتتة، فيتتدر  الستتاما أؤ املشتتاهد ل متتن التفصتتيل يفيليتتال بشتتإ

 مثال من القرآق الكرل: يليما املقدمة، ؤفي جال  يف
 
 (. 58لال منكرؤق" )ؤهم  فعرفكميوسف فدالوا عليال  ة"ؤجال أاو  -1

 .يف اآلية اوة يوسف إى ا عوا أق يلقوة يف غيابت اجل إتذكر  مبا مت حياكتال من م امرة ؤمكر من قبل 
 (. 15يشعرؤق ) لتنبإلنكم لمرهم هذا ؤهم  "ؤأ عوا أق جيعلوة يف غيابت اجل  ؤأؤحينا إليال 

 
 ؤيف اآليتني: -2

 يف ؤكذلن مكنا ليوسفمرأتال أكرمي مثواة عسى أق ينفعنا أؤ  تخذة ؤلدا ؤقال الذي اقرتاة من مصر إل" -أ
 كثر الناس   يعلموق"أؤلكن  ؤلنعلمال من أتؤيل ا حاديث ؤهللا غال  على أمرةرص ا 
  (،54)"  ن اليوم لدينا أمنيإقال فلما كلمال  ستخلصال لنفسيأ"ؤقال امللن ائتوين بال  -ر

 فيما حصد  رة لبذرة مت غرسكا يف مقدمة القصة يف اآلية: 
إا أق  صتتل إا ، (8" )حتت  إا أبينتتا منتتا ؤحنتتن عصتتبال أق أاب  لفتتي ضتتالل مبتتنيأ"إى قتتالوا ليوستتف ؤأاتتوة 

  .اآلية "فلما ىهبوا بال ؤأ عوا أق جيعلوة يف غيابت اجل "
 
 بذار شدة يف:لور اإلؤمثال آار يف أس-3
فبدأ لؤعيتكم قبل ؤعال أايال مث استخرجكا من ؤعال أايال كذلن كد  ليوسف ما كاق ليأاذ أااة يف دين امللن إ  " 

 (. 76" )جا  من  شال ؤفوق كل ىي علم عليمأق يشال هللا  رفا در 
يف م لتا الستورة "إى قتالوا ليوستف  اآلية الي يدؤر موضوعكا حول أاو يوسف الذي بتدأ  قصتتال معنتا متن آيتة ستابقة

 (. 8")…أح  إا أبينا منا ؤأاوة
  جد  ا تفصيال يف هذة اآلية املبكرة من السورة كي  شكد ا حداات تدؤر يف منتصف القصة  الي أاوةجال  كلمة 

 (:59)السورة( حول )أاوة( يف عدة مواضا  لية بدلا من اآلية )
 (.59)لكم من أبيكم  لخ"قال ائتوين 
 (.63 كتل ) أاا "فأرسل معنا 

 (.64إ  كما أمنتكم على أايال ) آمنكم عليالقال هل "
 (.  66معكم حة ت توق موثقا  من هللا ) لن أرسلالقال "
 (. 70ؤقال إين أ  أاو  فال تبتإلو" ) إليال أااةؤملا دالوا على يوسف أؤال "

 (.70.." ).رحل أايال"جعل السقاية يف 
 (. 77" )...فقد سرق أخ لال من قبليسرق ق إ"قا  

 (. 81) ..".سرق إق ابنناي أاب   …"
 

 اثمنا: أسلوب التشويق: 



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    31الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

 :ليضم يتنوع فكو القرآين القصص بال متيز سلورأ
 فنتوق ؤاستتخدام للق تا ، يالتتدرجي ا ستتخدام زمنتة،ا  بتني فيما اللق ا  ىف التنقل التصوير، أمكنة ىف التنوع احلوار،

 تصتتتعيد ستتتلورأ القصتتتة، ستتترد يف بتتتذاراإل ستتتلورأ استتتخدام اخليتتتال، اإ ضتتتافةابإل هتتتاعا  امتتتتاع لق تتتا ،ال قتتتوايف نمتتت
ال متن ؤاقتا ينتمتام متا  عاأ احلقتائق حجت  ستلورأ آاتر، حتدات اإ حدات ؤمن مشكد اإ مشكد من ا  تقالات، احلد

 حيتدات مل زمتن يف قصتص التتاريخ، متن ؤاقعية قصص مثال،ا  ضرر ،للكشف عن احلقيقة املناس  املوعد حيني أق اإ
  اخل…بعد

 :مناى  يلي ؤفيما
 

 من سورة يوسف:15إا  9ا ؤل يف اآلاي  من 
قتتتال قائتتل متتتنكم   تقتلتتوا يوستتتف ؤألقتتوة يف غيابتتتت  ...اقتلتتوا يوستتف أؤ اارحتتتوة أرضتتا  خيتتتل لكتتم ؤجتتتال أبتتيكم" - 1

ص متن يوستف حتة بعتد لقتائكم لبتيكم  أستلور اخلتال متا مت ا تفتاق عليتال متن رأي حيتال .." فنحن مل  علتم.اجل 
 كما اكر ىلن يف اآلاي  التالية: 

قتالوا  ... أق تتذه قتال إين ليحتز ين …لن   أتمنا علتى يوستف ؤإ  لتال لناصتحوق، أرستلال معنتا "قالوا اي أاب  ما     
ال ؤمل  تدر بعتد متا التذي ". كي ي العنا املشكد ا اري من امل امرة الي حاككا ا اوة ؤهم ماضوق ب…  ق أكلال الذئ
"، …اجلت  ةيف غيابت لتوةفلما ىهبوا أ عتوا أق جيع …  يف املشكد ا اري عندما قاهد هم عمليا  يف: " إاتفقوا عليال 

 هكذا يف تصعيد دائم للحدات ؤتشويق ملا آلت إليال ا حداات.
 .يوسف قصة يف بوضومل حدااتلأل يالدرام التصعيد سلورأ  الحك -         2
 ( عصبة ؤحنن منا أبينا اإ أح  ؤأايال ليوسف قالوا ىإ) امل امرة ايةبد من
 (اجل  غيابت يف جيعلوة قأ ؤأ عوا) املكر تنفيذ ؤقت اإ
 حتتالم،لأل بتفستترية النتتاس فمعرفتتة الستتجن، فداولتتال لتتال، العزيتتز امتترأة ؤغوايتتة مصتتر، عزيتتز بيتتت يف يعمتتل ؤصتتار بيعتتال، مت

 .…صرم ازائن فتوليال لال، امللن فاستخالص
 
 :ؤاخلضر السالم عليال موسى قصة ىف التشويق   -3
 أحداات من أمامال يقا كاق  ما أمام الصرب على قدرتال ؤعدم ،بال حيط مل علم على التعرف موسى سيد  حماؤلة االل من
  سينكد كاق  الذال اجلدار تسويةؤ  الغالم، قتلؤ  السفينة، ارق ىف) .…
 العقلية املواجكة من ؤا  تقال ،!(العاملني رر ؤمن) ؤفرعوق السالم العلي موسى بني فيما التحدال مواجكا  ىف  -4
 (ؤالسحرة العصى) املعجزا  االل من املادية املواجكة اا
 ..  صاحل،  قة لوط، قوم) ؤالنحل ا مم احوال استعراص ىف  -5

 
 :ؤال احلني للصاحلني الشخصية ابلسما  تعريفنا يف -6

 (…ؤبلقيو ؤآسيا مرل سالالن من  بيال،ؤا  الرسل)
 .…قارؤق، ابليو، فرعوق،)
 :مثل يف للمشاهد الفين ا ستعراص يف  -7 
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 ؤ سمعال يقرتر مث ؤجكال مالمح  لمح  كاد بعيد من قخص قدؤم ترينا لق ة"استحيال على يمتش حدا اإ فجائتال"
  يتكلم

 "…لنا سقيت ما أجر ليجزين يدعو  أيب قإ: قالت"
 القصص عليال قص أق بعد ؤمكا ية زمنية ة قل يف لنا ييرؤ  مث

 "الظاملني القوم من شو  ختف  : قال"
 
 القرآن مثال يفاأل
 ؤتلتن“ للمشتكد يالوصتف اجلا ت  عليتال ؤيغلت  غلت ،ا  علتى ؤاحدة بعدسة ؤيصور الصورة لتقري  يتبا سلورأ ؤهو
 ...للناس  ضرهبا مثالا 
 …يبصتتتترؤق   المتتتتا  يف ؤتتتتترككم بنتتتتورهم هللا ىهتتتت  حولتتتتال متتتتا تأضتتتتائ فلمتتتتا  را استتتتتوقد التتتتذي كمثتتتتل  متتتتثلكم -أ 

 .البقرة( 17) عدسة)ق( مث )ر(
 ملتن يضتاعف ؤهللا حبتة مإلتة ستنبلة كتل  يف ستنابل ستبعة أ بتتت حبتة كمثتل  هللا سبيل يف أموا م ينفقوق الذين مثل -ر 
 البقرة( 261). عليم ؤاسا ؤهللا يشال

  أكلكا فآتت ؤابل أصاهبا بربوة جنة كمثل  أ فسكم من ؤتثبيتا هللا مرضا  بتغالإ أموا م ينفقوق الذين ؤمثل -         
 .ضعفني        

 البقرة( 265) بصري تعملوق مبا ؤهللا ف ل ؤابل يصبكا مل قإف        
 (ر) بعدسة عدسة )ق( ؤإ تكت

  .هللا المكم ؤما فأهلكتال أ فسكم الموا قوم حرات أصابت صر فيكا ريح كمثل  الد يا احلياة هذة يف ينفقوق ما مثل -د        
 .عمراق آل( 117) يظلموق أ فسكم ؤلكن        

 (ر))ق( ؤإ تكت بعدسة  عدسة
  .عرافا ( 176) يلكث ترتكال أؤ يلكث عليال حتمل قإ الكل  كمثل  فمثلال -هت       

 (ق) عدسة
( 45) الرايمل تذرؤة هشيما صبحأف رصا   با  بال فااتلط السمال من أ زلناة كمال  الد يا احلياة مثل  م ضرراؤ  -ؤ 

 .الككف
  هو ىلن لقي على كسبوا  مما يقدرؤق   عاصف يوم يف الريح بال اقتد  كرماد  ا مو أم برهبم كفرؤا  الذين مثل -ز      

 إبراهيم.( 18) البعيد الضالل          
 ؤاتنكت )ر( (ق)عدسة
 لبتتاس هللا فأىاقكتتا هللا ل عتتم فكفتتر  مكتتاق كتتل  متتن رغتتدا رزقكتتا أيتيكتتا م مإلنتتة آمنتتة كا تتت  قريتتة متتثال هللا ؤضتترر -مل 

 .النحل( 112) يصنعوق كا وا  مبا ؤاخلوف اجلوع
 اتاق بكتل ؤهتو مترة أؤل أ شتأها يالتذ حيييكتا قتل. رمتيم يؤهت العظتام يحييت من قال القال ؤ سي مثال لنا ؤضرر -ط 
 .يو( 78) عليم
 .اجلمعة( 5) أسفارا حيمل احلمار كمثل  حيملوها مل مث التوراة محلوا الذين مثل -ي 
   .زرعا بينكما ؤجعلنا بنخل ؤحففنا ا أعنار من جنتني  حد ا جعلنا الرجلني مثل  م ؤأضرر -  
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 منن أكثر أ  :حياؤرة ؤهو لصاحبال فقال  ر لال ؤكاق. مثرا اال ما ؤفجر  قيإلا منال تظلم ؤمل أكلكا آتت اجلنتني كلتا  -
 ؤاتنكت )ق( (ر)عدسة، الككف( 34)  فرا ؤأعز ما 
 

 "perception and reality“احلقيقة اتسعًا: استعراض الواقع والكشف عن 
 realityمعيار آار   كد عليال يف كتابة سيناريو ا فتالم الدراميتة التلفزيو يتة ؤالستينمائية يتدؤر حتول التقابتل بتني الواقتا 

ميتا ؤيفكمتال ؤيدركتال بنتال علتى متا ي العتال أي منتا متن ، الواقتا التذي يستت يا أق يشتاهدة اجل perceptionؤاحلقيقة 
اتتالل مدركاتتتال احلستتية متتن بصتتر أؤ هتتا، غتتري أق  تتة متتا يستتمى ابحلقيقتتة ؤالتتي ليستتت ابلضتترؤرة م ابقتتة للواقتتا بتتل أق 

ا أق احلقيقة يف الغالت  مغتايرة للواقتا مغتايرة ملتا تتتم مشتاهدتال ؤمعاينتتال، حيتث أق معظتم متا جتال بتال القترآق الكترل ركننت
 . قول ل ال يدؤر حول هذة احلقيقة، حقيقة أق ما  عاينال من حولنا ليو ابلضرؤرة هو احلقيقة بقدر ما أ ال ؤاقا

أ ال جي  أق يدؤر حول استعراص الواقا ؤمن مث كشف ما ا  وال عليتال  وإق أحد العناصر الرئيسية يف كتابة السيناريو ه
: مكتر آاتتر يتعتترص لتال ستتيد  يوستتف عتتربؤفيمتا يلتتي  ستتتعرص مثتا   متن حقيقتتة مل تكتن اتتاهرة أؤ بينتتال  لتدال اجلميتتا، 

 قترأ "  24ؤ  23ؤلكن هذة املرة ليو من أاوتال ؤإمنا من الذي اختتذة ؤلتدا ، إمثتا هتذة املترة امترأة العزيتز!، ففتي اآليتتني 
د  تت بتال ؤهتم .. ، ؤلقت…ؤراؤدتال الي هو يف بيتكا عن  فسكا ؤغلقت ا بوار ؤقالت هيت لن  قال معاى هللا  …
" ، مث تتفاقم  ا زمة كما يراها املشاهد "الواقا" ؤدال على ضول هذة ا زمة إا السجن، ؤالسجن التذي يتراة  …هبا 

ؤرمبا فيال  قيل من عدم اإل صاف، غري أق هللا جيعلال )حفظتا  ؤدعتوة ؤمتكينتا (، غتري أ تال  (حبو ؤتكبيل)املشاهد هنا إ ال
( ؤفيكا  قرأ " 32رر العاملني ، ؤي كد هذة احلقيقة اآلية ) تقديرظر حلظة راب ية يف علم ؤ متكني من  وع آار، متكني ينت

، ؤيف صت  إلتيكن ؤأكتن متن اجلتاهلني .. "قال رر السجن أح  إيل ممتا يتدعو ين إليتال ؤإ  تصترف عتين كيتدهن أ …
ؤقتتال امللتتن ائتتتوين بتتال ( "53) ". ؤيف اآليتتة( "فاستتتجار لتتال ربتتال فصتترف عنتتال كيتتدهن إ تتال هتتو الستتميا العلتتيم34اآليتتة )

كذلن مكنا ليوسف يف ا رص يتبتوأ ( "56ال إ ن اليوم لدينا مكني أمني"، ؤيف اآلية )استخلصال لنفسي فلما كلمال ق
لتمكتتني ؤاحلفتتك( )ا ( إىا هتتيالستتجن )فحقيقتتة"، ا متتن  شتتال ؤ   ضتتيا أجتتر احملستتننيمنكتتا حيتتث يشتتال  صتتي  برمحتنتت

 (. حبو ؤإى ل ؤليو كما يصورة )الواقا ل ال
 

 حذف اللق ة املتوس ة عاقرا: اهتزاز املشكد: يف
 أكثر  ا ا ىف الغائكا تعبري 

 ؤفيما يلي  ستعرص: للحدات أكرب بشكل املشاهد فينبال عليال، تعود  ملا اض رااب يثري املألوف كسر  يف قإ
 ل )ر( …عرؤقكا على ااؤية يؤه قرية على مر كالذال  أؤ
 البقرة( 259) ل )ق(                       … موهتا بعد هللا هذة يحيي أ : قال
 

 (ق)ل.…تسخرؤق كما  منكم  سخر  إف منا تسخرؤا قإ: قال
 هود (40-38( )ر)ل                       .…التنور ؤفار أمر  جال ىاإ حة
 

 ستتتتتتتليم بقلتتتتتتت  هللا أتتتتتتتتى متتتتتتتن  إ ..يب  غفتتتتتتتراؤ  ..يل هتتتتتتت  رر …ؤآآبئكتتتتتتتم أ تتتتتتتتم تعبتتتتتتتدؤق كنتتتتتتتتم  متتتتتتتا أفتتتتتتترأيتم: قتتتتتتتال
 \(ق)ل…(89)
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 .الشعرال( ر)ل (91) للغاؤين اجلحيم ؤبرز  للمتقني اجلنة ؤأزلفت
 
 :متتاليني مشكدين ىف يلي فيما  لخك-3
 الثتاين املشتكد يتلوة متكرر، بشكل ؤقريبة بعيدة بعدستني صور ؤالسمعية، املرئية ابمل ثرا  لملي صاا  مشكد: ؤلا 

 .قريبة بعدسة صور الذي املناجاة صو  سوال فيال  سما    كاد هادئ النقيأب، على
 .حذف اللق ة املتوس ة اهتزاز املشكد: يف

  .املغتترقني متتن فكتتاق املتتو  بينكمتتا ؤحتتال( ق)ل ...عاصتتم  : قتتال( ق)ل ...املتتال متتن يعصتتمين جبتتل اإ ستتآؤال: قتتال
 .هود( 44( )ر)ل
 
 :تتابا فيما بني اللق ا  البعيدا  ؤاللق ا  القريبا -4
 البحار ىاإؤ . حشر  الوحوش ىاإؤ . ع لت العشار ىاإؤ . سري  اجلبال ىاإؤ  .ا كدر  النجوم ىاإؤ  كور   الشمو ىاإ

 ىاإؤ .  شر  الصحف ىاإؤ (. ق)ل    قتلت ى   يل. سإللت املوؤؤدة ىاإؤ (. ر)ل ..زؤجت النفوس ىاإؤ . سجر 
  .(13(  )ر)ل أزلفت اجلنة ىاإؤ . سعر  اجلحيم ىاإؤ . كش ت  السمال
 .التكوير( 14(  )ق)ل  أحضر  ما  فو علمت

 
 (ق)ل (71) فاعلني كنتم  قإ بنايت ه  ل قال- 5
 .حلجرا (74)( ر)ل…سجيل من حجارة عليكم م ر أؤ  سافلكا عاليكا فجعلنا( 73) مشرقني الصيحة اذهتمأف
 

 حادي عشر: املشهد من خالل عدسة واحدة
 ؤاحدة عدسة مستخدمني ؤاحدة لق ة يف كلال  املشكد تصوير يتم عندما

 ثالثة لق ا  بعيدا  متتاليا 
 ل)ر( …ماؤ  ياي أرص ابلع

 ل)ر(. ..يهال اقلع ؤاي
 .( هود44ل)ر( ) ...يؤاستو  على اجلود

 
 ( ل)ر(11ؤفتحنا أبوار السمال مبال منكمر )

 ( ل)ر(12تقى املال على أمر قد قدر )الرص عيو  فؤفجر  ا 
 .القمر ( ل)ر(13ر )ؤمحلناة على ىا  ألوامل ؤدس

 
 .الشاقة من يقرتر متحر  لعنصر ؤاحدة، عدسة مستخدمني ؤاحدة لق ة يف كلال  املشكد تصوير يتم عندما -ر 

 .يو …قصى املدينة رجل يسعى قالأؤجال من 
 أي مب ثر تقري  البعيد. zoom in  سميال ما االل من لق ة يف املشكد تصوير يتم عندما -د

 ل)ر( ...ؤملا ؤرد مال مدين
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 (رل)  …مة من الناس يسقوقأؤجد عليال 
  .كثر قرابأل)م (   ...ؤؤجد من دؤمثم امرأتني تذؤداق

 ق ا \ل)ق(         ….قال: ما ا بكما
 (23) القصص (مل)           …ي:    سقاقالت
 

 :املؤقت للمشهدااليقاف 
 ( PUSE) ر متح لعنصر حلظيا املشكد يف املشاهدة الصورة يقافإ يتم عندما –هت 
حد اللق ا  يف املشكد بقصد التأكيتد علتى قيمتة أؤ معتا معتني أليال لتسليط الضول ؤالرتكيز على إسلور يعمد أؤهو  

ستلور يزيتد عنصتر التشتويق لتدال املتلقتى للتعريتف علتى النتيجتة النكائيتة للمشتكد التذي مل تستتكمل أؤهو ك ،يراد غرسال
 لق اتال.

 
  إلال إ ال   أىا أدركال الغرق قال: آمنت افاتبعكم فرعوق ؤجنودة بغيا ؤعدؤا حة  اسرائيل البحر ؤجاؤز  ببين -1
 ”Puse( “90)آمن بال بنوا اسرائيل ؤأ  من املسلمني  يالذ

 ية التالية مث يستأ ف املشكد من االل اآل( 91)آآلق ؤقد عصيت قبل ؤكنت من املفسدين 
 .يو و (92) …فاليوم  نجين ببد ن لتكوق ملن الفن آية

 
 قتتال) ألقتتوا فلمتتا. ملقتتوق أ تتتم متتا ألقتتوا موستتى  تتم قتتال الستتحرة جتتال فلمتتا. علتتيم ستتاحر بكتتل ألتتتوىن فرعتتوق ؤقتتال -2

 فما. اجملرموق كرة  ؤلو بكلماتال احلق هللا ؤحيق. املفسدين عمل يصلح   هللا قإ سيب لال هللا قإالسحر  بال جإلتم ما موسى
 ؤقال املسرفني ملن  الإؤ  رصا  يف لعال فرعوق قإؤ  يفتنكم قأ ؤملإلال فرعوق من اوف على قومال من ىرية  إ ملوسى آمن

 .80يو و (...توكلنا هللا على فقالوا. مسلمني كنتم  قإ توكلوا فعليال ابهلل آمنتم كنتم  قإ قوم اي موسى
د الفعتل ؤمل حقيقة بدأ من "فنحن مل  شاهد بعد  تيجة ما ألقوا فحبستت أ ظتار  عنت غرس هبدف للمشكد م قت ؤقف

 ة.قيم لغرس أؤ حقيقة لتثبيت ليالإ يعمد أيقاف ؤهو  ددا املشكد استأ ف يتم مث  شاهد بعد  تائي ما ألقوا،
 

 .آار ملتحدات صو  اداال اريق عن املشكد ىا  على الق ا - 3
 \(23) منسيا  سيا ؤكنت هذا قبل مت ليتا اي قالت -1

 .مرل( 24) سراي حتتن نرب جعل قد حتزين أ : حتتكا من فناداها
 . ددا املشكد استأ ف يتم مث حقيقة، غرس هبدف للمشكد م قت ؤقف

 
 .بعيدة لق ة يف املشكد نافإلاست مث قريبة لق ة يف ؤهو املشكد على امل قت ا يقاف-4

 
 ي.عند علم على أؤتيتال مناإ قال …الفرحني حي    هللا قإ تفرمل   قومال لال قال …موسى قوم من كاق  قارؤق قإ        

 (.اجملرموق ى وهبم عن يسأل ؤ   عا ؤأكثر قوة منال أقد هو من القرؤق من قبلال من أهلن قد هللا أق يعلم أؤمل) 
   76 القصص …الد يا احلياة يريدؤق الذين قال زينتال يف قومال على فخر 
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 .والصورة املتحركة ةالصورة الثابت -و 

 ملالئكة مبا سوف يقدموق عليال من عقار على قوم لوط فال  بصر سوال النتيجة.ابار اأ الصورة الثابتة:  حك كيف أييت يف 
  إ  امرأتن كا ت من الغابرين. إ  منجو  ؤأهلن إؤملا جائت رسلنا لوط سيئ هبم ؤضاق هبم ىرعا ؤقالوا   ختف ؤ  حتزق 

 .العنكبو  (34)منزلوق على هذة القرية رجزا من السمال مبا كا وا يفسقوق 
 ن مل  شكد كيف كاق الرجز، ليأتى املشكد التايلفنح

 ة.منظورة غري متحرك ل )ر(…يعقلوق لقوم بينة آية منكا تركنا ؤلقد
 
 املقابل  الحك لق ة بعيدة متحركة ىف مثل: يف

 .هود( 42) كاجلبال  مو  يف يجر  يؤه
 (11) منكمر مبال السمال أبوار ففتحنا
 ..ؤدسر ألوامل ا ى على ؤمحلناة .…عيو  رصا  ؤفجر 

 . يعكا لق ا  بعيدا  ملشاهد متحركة
 
 حركة العنصر أمام الشاشة -ز 
 موضتا اإ بعيتد موضتا متن يتحتول العنصتر ىا   الحتك العدستة ىا  اتالل متن بتل الق ا، سلورأ يستخدم   هنا

 .أقرر
 (ر)ل    …املدينة أقصى من ؤجال
 (م)ل                   …يسعى رجل
 يو سورة (ق)ل…املرسلني تبعواا قوم اي: قال
 
 .آار موضا اإ موضا من يتحول العنصر ىا   الحك العدسة ىا  االل من بل الق ا، سلورأ يستخدم   هنا

 ( م)ل ...فحملتال
 (ر)ل …قصيا مكا  بال فا تبذ 
 (ق ا)\من االل مث ( يف ثالثة مواضا خمتلفة م)ل .…النخلة جذع اإ املخاص فأجائكا
 (ق)ل …هذا قبل مت ينيتل اي: قالت

 مرل (22-23)
 

 ( ر)ل  .ي..متش حدا اإ فجائتال
 (ق)ل           …استحيال على
 (ق)ل   ...يدعو  أيب قإ: قالت
  فاقرتر متحركا بعيدا عنصرا
 .القصص (25)
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 (46) ايسري  قبضا ليناإ قبضناة مث .دليال عليال الشمو جعلنا مث ساكنا جلعلال قال ؤلو الظل مد كيف  ربن اإ تر أمل

 .الفرقاق
 

 .يو (38) ... ا ملستقر يجر  ؤالشمو
 

 .يو (39) القدل كالعرجوق  عاد حة منازل قدر ة ؤالقمر
 

 .الشمال ؤىا  اليمني ىا  ؤ قلبكم رقود ؤهم أيقاضا ؤحتسبكم
 

 VOICE over عشر: التعليق الصويت على املشهد  اثين 
 العلي يدال ما مسما أؤ ما ليقاتع  الحك  ناأ غري املشكد يستقر أق حيصل -أ 
 .مشكد من لق ال متوس ة ...فلما جائت -1

 ( على ىا  املشكدV.Oكما لو كاق )  ...ن: أهكذا عرققيل
  .: كأ ال هوقالت
 42( النملV.O…)الصرمل ي: أدالقيل  ا

 
 .آار ملتحدات صو  اداال اريق عن املشكد ىا  على الق ا -ر 

 \( 23) منسيا  سيا ؤكنت هذا قبل مت ليتا اي قالت -1
 .مرل( 24) سراي حتتن ربن جعل قد حتزىن أ : حتتكا من فناداها

 ! حتزين أ  فقال حتتكا من ؤ داها“ يقل مل  الأ ؤيالحك
 

 بتتربكم آمنتتت ينإ .…أجتترا يستتألكم   متتن ااتبعتتو  .املرستتلني اتبعتتوا قتتوم اي قتتال يستتعى رجتتل املدينتتة أقصتتى متتن ؤجتتال-
 .يو (26) يعلموق يقوم ليت اي: قال( نةاجل ادال) قيل .فاهعوق

 العبارة: )ادال اجلنة( جائت كما لو كا ت تعليق على مشكد مت ايقافال حلظيا.
 

 ي.سلوب الراو أاثلث عشر: 
لنا احلدات فأىا بنا أمام املوقف ماثال أمام أعيننا، )صا ا احلدات( ؤهو يتتكلم ؤفيمتا  يتبدأ القصة لسلور من يرؤ  -أ 

 يلي  ستعرص: 
 (يسلور راؤ أا قومال )إؤلقد أرسلنا  وحا  -1

 . ومل (59ىا بنا أمام صا ا احلدات )إل)ق( فغرية  إلالفقال: اعبدؤا هللا ما لكم من 
 (يراؤ  سلورأ)ا قومال إؤلقد أرسلنا  وحا  -2

 .هود (25ل)ق( )  …ىن لكم  ذير مبنيإ
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املثتال  ىا ما قور ت ابملشتكد يفإسلور املز ، أال استخدم في الذيؤل ب أ   وعا ما املشكد ا  )فقال( الي حذف يتأي
 .سلور الق اعرب عنال ل ي( الذ2)

 (يسلور راؤ أى يرفا ابراهيم القواعد من البيت ؤاهاعيل )إؤ  -3
 .( البقرة127) …ربنا العليم، ن أ ت السميا إربنا تقبل منا 

فتا ابتراهيم القواعتد متن البيتت ؤاهاعيتل يقتو ق ير ى إصتل "ؤ ا ( لتفيد معا الق تا ؤلتيو املتز  ؤ مت حذف كلمة )يقو ق
 .."ربنا تقبل منا

 (يراؤ  سلور)أيعقور نيال ؤ ؤؤصى هبا ابراهيم ب -4
 .( البقرة132) …ق هللا اص فى لكم من الدينإ اي بين

 ى قال( لتمنح معا الق ا ؤليو املز إمت حذف كلمة )
 (يسلور راؤ أ) مللنق ا ة هللا اأربال  حا  ابراهيم يف يا الذإمل تر أ -5
 .( البقرة158) …حييي ؤريت يالذ ريب ابراهيم:ى قال إ

 .الب ئ )املز ( ؤليو الق ا ى قال ابراهيم( لتمنح معاإ حك كلمة )
 Flash( F.B) .( عن اريق التذكريسلور التوليف )املو تا  ال يذكر  لأ( كما يراؤ  سلورأ)ابراهيم ى قال إؤ  -6

Back 
 ( البقرة260) …املوتى كيف حتيي  رينأرر 

 .الب ئ )املز ( ؤليو الق ا ى قال ابراهيم( لتمنح معاإ حك كلمة )
 ق أتيت بعدة لق ة متوس ة أؤ قريبة ؤفيما يلي مناى :أسلور الراؤي من املمكن أق أؤ حظنا  -ر
 
م رسلكم ابلبينا  هللا جائتك  إ ود ؤالذين من بعدهم   يعلمكم تكم  ب  الذين من قبلكم قوم  ومل ؤعاد ؤ أمل أي -1

 .سلور راؤي(أأفواهكم ) فردؤا أيديكم يف
 لق ة )م(…( ابراهيم9ليال مري  )إقن مما تدعو نا  ي  لفإرسلتم بال ؤ أ  كفر  مبا إؤقالوا: 

 ي.سلور الراؤ أمتوس ة بعد  ةلق  يل حك  ي
 
 (يراؤ البشرال )ؤلقد جائت رسلنا ابراهيم -2

 ل)م(. سالما.. قالوا:            
 ( هود69ل)ق( ) …ق جالأقال: سالم فما لبث             
 

 (يا فرعوق ؤهاماق ؤقارؤق )راؤ إ. اق مبنيأرسلنا موسى آبايتنا ؤسل  ؤلقد - 3         
 .القصص (24) ل)م(…فقالوا: ساحر كذار

        
 .(يى دالوا عليال )راؤ إأ   حديث ضيف ابراهيم املكرمني هل  - 4         

 ل)م(. ..سالما قالوا:                
 .( الذاراي 25ل)ق(. ) …ققال: سالم قوم منكرؤ         
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  .(ي)الراؤ أؤ أتيت لق ة قريبة بعد         
 

 جالهم احلق من عند   رمني. فلماا فرعوق ؤملإلال آبايتنا فاستكربؤا ؤكا وا قوما إمث بعثنا من بعدهم موسى ؤهارؤق  -5
 (ي)راؤ 

 .يو و (75)  ل)م(. ق هذا لساحر مبني..إقالوا: 
            

 (ي)راؤ   ال كاق صديقا  بياإبراهيم ؤاىكر ىف الكتار ا  -6
 .مرل (41) ل)ق(.  اي أبت مل تعبد ما   يسما.. بيال: ى قال إ
          

 ي.سلور الراؤ أقريبة بعد  ةلق  يل حك  ي
 

 (ي)راؤ  افيا.ى  دال ربال  دال إ زكراي.. ىكر رمحة ربن عبدة ككيعص   -
 )ق(ل  …ؤأقتعل الرأس قيبا ؤهن العظم مين ينإقال: رر 

 مرل (1-4)
ؤعدؤ لال  الساحل أياذة عدؤ يل اليم فاليلقال اليم يف التابو  فاقذفيال يف ق اقذفيال يفأ يوحى.ا أمن ما إى أؤحينا إ -7

 (يراؤ أاتن ) يى متشإ .عيينؤلتصنا على  ؤألقيت علين حمبة مين
 ل)ق(…هل أدلكم على من يكفلال  فتقول:

 اال (38-39)
 (يراؤ ) على ؤاد النمل ا و ؤال ري فكم يوزعوق حة اىا أتو جلن ؤا ؤحشر لسليماق جنودة من ا -8

 )ق( ل…قالت منلة: اي أيكا النمل ادالوا مساكنكم 
 النمل (18)

 ى جائكم )راؤال(ااسرائيل  ؤلقد آتينا موسى تسا آاي  بينا  فاسال بين -9
 .ا سرال (100) ل)ق( …اىن أانن اي موسى مسحورا فرعوق:فقال لال 

                         
  ي.سلور الراؤ أقريبة بعد  ةلق  لؤ الحك  ي

 ( ي)راؤ .. مبني.ؤىف موسى اى أرسلناة اا فرعوق بسل اق -10
 ل)م( ............فتوا بركنال 

 (يراؤ )مو ؤأصبح الذين متنوا مكا ال اب -11
 القصص (82)  ل)م( …يقولوق: ؤيكأق هللا يبسط الرزق ملن يشال من عبادة 

                            
 القصص (39) ل)ق(…ؤقال: ساحر أؤ  نوق

 مث )ق( يسلور الراؤ أ)م( بعد  ةلق تاق لق  ل حك يف اآلاي  السابقة  ي         
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 :ؤفيما يلي  ستعرص اسلور الراؤي الذي   تتبعة أي لق ة
(      57…)لإلتتتن التتتذين أ عتتتم هللا علتتتيكم ؤ أ نتتتاة مكتتتا  عليتتتا.ؤاىكتتتر ىف الكتتتتار ادريتتتو ا تتتال كتتتاق صتتتديقا  بيتتتا. ؤرفع -1

  .( مرلي)راؤ 
 (26) (يؤلقتتد أرستتلنا  وحتتا ؤابتتراهيم ؤجعلنتتا ىف ىريتكمتتا النبتتوة ؤالكتتتار فمتتنكم مكتتتد ؤكثتتري متتنكم فاستتقوق )راؤ -2

 .احلديد
 

 مل يشأ اق يدالنا داال احلدات يسلور الرؤاية الذأ رد سرد من االل 
 (ي)راؤ  …لنا موسى آبايتناؤلقد أرس -1         

 ؤاى قال موسى لقومال: اىكرؤا  عمة هللا...   ل)ق(            
 (يراؤ …)ؤاى أتىق ربكم  لق قكرمت             
 ل)ق(…ؤقال موسى: اق تكفرؤا             
 (يراؤ …)أمل أيتكم  بأ الذين             
 إبراهيم. (10-5هللا قن... ) قالت رسلكم: أيف    
 
ينا اا أم موسى أق أرضعيال فاىا افت عليال فالقيال حؤأؤ  ... تلوا علين من  بأ موسى ؤفرعوق ابحلق لقوم ي منوق -2        

 (يراؤ …)فالتق ال آل فرعوق ليكوق  م عدؤا ؤحز \ىف اليم ؤ  ختاىف ؤ  حتزىن ا  رادؤة الين ؤجاعلوة من املرسلني.
 ل)ق(…ؤلن  ؤقالت امرأة فرعوق قرة عني يل

 (يعلى قلبكا لتكوق من امل منني )راؤ  ؤأصبح ف اد أم موسى فارغا اق كاد  لتبدال بال لو  أق رب نا
 القصص (11-3) ل)ق(…ؤقالت  اتال 

                         
 (ي)راؤ  …فمكث غري بعيد -3        

 ل)ق( …فقال: أح ت مبا مل حتط بال ؤجإلتن من سبأ بنبأ يقني
 \(يق هللا... )راؤ ؤ ا عرش عظيم. ؤجتكا ؤقومكا يسجدؤق للشمو من دؤ  لاىن ؤجد  امرأة متلككم ؤأؤتيت من كل قي

 ق ا
 النمل (27-22) ل)ق( …قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاىبني

  
 سلوبني الراؤي ؤاللق ا  املتوس ة.ؤفيما يلي من منوى   الحك  ظم ايقاعي يف اكور ا 

 م(-ر-م-اسلور الراؤال )ر-4
 (ياى أؤال الفتية اا الككف )راؤ  عجبا.ايتنا آأم حسبت أق اصحار الككف ؤالرقيم كا وا من 

 )م(.. لنا من أمر  رقدا. لفقالوا: ربنا آتنا من لد ن رمحة ؤهي 
 (ي)راؤ  …ؤرب نا على قلوهبم اى قاموا …فضربنا على آىامثم

 .الككف م(……)رص لن  دعو من دؤ ال الال لقد قلنا اىا ق  افقالوا: ربنا رر السماؤا  ؤا  
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 (F.Bذكر )رابع عشر: اسلوب الت
مفردا  قليلة يشري اا ما أصار أقوام غابرة ىف موقا أقبال ما يكوق اا التحذير أؤ التتذكري ؤتستتخدم  ؤهو ي العنا يف

 )أؤمل أيهتم(. ، )أمل(،مثل )اى(، )أىكرؤا( لال أحيا  ألفاظ يف
 
املم تفكتا  أتتتكم رستلكم ابلبينتا  أمل أيهتم  بأ الذين من قبلكم قوم  ومل ؤعاد ؤ ود ؤقوم ابتراهيم ؤأصتحار متدين ؤ -1

 .( التوبة70فما كاق هللا ليظلمكم ؤلكن كا وا أ فسكم يظلموق )
 الفيل .أمل تر كيف فعل ربن لصحار الفيل-2        

 ( البقرة258) …ربال حا  ابراهيم يف يأمل تر اا الذ-3
  عام( ا 74الل مبني )ض يفأرا  ؤقومن  إينآزر أتتخذ أصناما آلة   بيالؤاى قال ابراهيم -4
 الكتار مرل اى ا تبذ  )مرل( يفؤأىكر -5
   ؤاثمنكم كلبكم قل ريبسيقولوق ثالثة رابعكم كلبكم ؤيقولوق مخسة سادسكم كلبكم ر ا ابلغي  ؤيقولوق سبعة  -6         

 الككف .أعلم بعدهتم
 اؤي لال د لال بل حبث حنو التذكريضا كل ما ىكر ة يف اسلور )الراؤي(، ىلن اق اسلور الر أراجا 

 
 خامس عشر: التكرار

 فيال يتم تناؤل املشكد أؤ قصة من أكثر من زاؤية، ؤفيال معاينة للحدات ؤكذلن احلقيقة من أكثر من زاؤية 
 (106من آية أؤ  نسكا أن  خبري منكا أؤ مثلكا " )البقرة  خما  نسقال هللا تعاا " 

 
ؤيستعمل لغرس  ،ممن يتأثر من قيا ؤهنا  ممن يتأثر عاافيا ؤا مزجة فكنا املدار   يفملتفاؤتة النفوس ا يفضال التأثري امن أغر 
 .املرادة ؤاملعاينالقيم 
 :أمثلال

  ىا  املشكد ؤلكن من زؤااي متعددة
 

 :سور عدة يف لقومال السالم عليال  ومل ”ةدعو ” جال فقد 
  ومل( ا  بيال، امل منوق، هود، )ا عراف،
 
 (هود -  ومل) السورتني االل من ابنال ؤغرق السفينة بنال يف السالم عليال قصة  ومل لجبال فنالحك

 ؤهي… فيكا اركبوا ؤقال… التنور ؤفار أمر  جال إىا حة…ملئ عليال مر ؤكلما… لعيننا الفلن ؤاصنا“ •
 (44) … ماؤ  ابلعى أرص اي ؤقيل… جبل اا سآؤي قال… ابنال  ومل ؤ دال كاجلبال  مو  يف هبم جرال

 مل و 
  ؤإين… ؤمثارا ليال قومي دعو  اىن رر قال… مبني  ذير لكم اىن قوم اي قال… قومال اا  وحا رسلناأ  ا“ •

 هود…”  اصابعكم جعلوا  م لتغفر دعوهتم كلما
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 .قصال من أكثر يف ؤلكن غرسكا املراد القيمة أؤ املعا( ر
 يف مثل: متعددة صصؤق مواضا يف جال ؤاحد مكمفكو “ؤالتعلم  العلم“ مفكوم: مثال
 “ بال حتط مل مبا أح ت ”بال حيط مل مبا حييط منال قأ  أقل خملوقا لق سليماق سيد  ارقاد -
 81-55 الككف ،علما يزيدة صاحل رجل  ة لق السالم عليال موسى ارقاد -

 "صربا عليال تست ا مل ما بتأؤيل سأ ب   ؤبينن بيين فراق هذا قال"
 

 ىلن الكرل، القرآق يفؤحبثناة  أيدينا، حتت ؤقا ما حس ، موجود غري( املشاهد أؤ القصص ىا  ارتكر ) مبفكوم اق التكرار 
 ليو ل ال ي كد ؤمما بذاتال، قائم موضوع احلقيقة يف هو تكرارية صيغة ل ال يكيئ قد ؤالذي القرآق قصص يف أييت سياق كل  أق

 .متباينة بل اللق ا ، من موحدة قوايف ؤفق يتم   أ ال ىلن املشاهد، يف اللق ا  تركي  هو تكرارا
 .الينا يوصلال أق القرآق يريد الذي العام للمشكد العامة الفكرة تفرضال مكرر ل ال لنا يرتالال قد مافي املوضوعا  ؤااتالف

 ااتيار، هو الا  بي    ل مناى  من استعراضال يتم ما فاق ،(هلل متعبدؤق كا وا  ا  بيال أق كيف) استعراص يف السياق كاق  فاىا
 الذي هو )التعبد( على سبيل املثال.ؤ  ااتيارة مت الذي املوضوع ؤفق ا  بيال ه  ل فيكا يظكر الي الصور تلن فقط،

 التي الصتور تلتن فقتط هتو استعراضتال يتتم متا فتاق ،(ؤاعتراص عنتت متن ا  بيتال اليال تعرص ما) املوضوع كاق  إىا ؤكذلن
 .ىلن يف ا هتممع ؤحجم أقوامكم اعراص على تشتمل

 يف السور التالية: السور التالية على سبيل املثال اا الرجوع االل من جبالل ىلن مالحظة ؤركن
 (1) مرلسورة         
 (93)ا عراف  سورة       
 (50-21) صسورة        

 (92-51) ا  بيال سورة
 

 العدسا  من امتغري  اأيقاع يفرص املوضوع ااتالف كما اق
 لنفو تكرار) احلقيقة يف هو تكرارا يعترب كاق  ما لق لنستبني ما  يب عن القرآق يف تناؤلال مت ما كل   ا مكاقابإل ا ال

  مثال املوضوع، يف ااتالف ؤلكن( الشخوص
 اجملاهدعليال السالم:  إبراهيم

 ةالرمحؤالق : ابراهيم عليال السالم
 احملاؤر: عليال السالم ابراهيم

 
 (92) ا  بيال (فاعبدؤق ربكم ؤأ  ؤاحدة امة امتكم هذة اق) بال ؤاآليتنيؤالتكرار الذي االعتنا 

 ( ليو بتكرار 52) امل منوق (فاتقوق ربكم ؤأ  ؤاحدة امة امتكم هذة ؤاق (
 ؤاملصائر القصص ااتالف ما قإ مفادها، حقيقة لي كد ، قوامكم دعوهتم يف الرسل معا ة استتتعرضت( ا  بياليف ) أق ىلن  
 (فاعبدؤق ربكم ؤا ) جال  لذا العبادة، يف الواحد ا لال اا ابلتوجال ؤهي ؤاحدة، الدعوة فاق

 .أعلم ؤهللا هذا( فاتقوق ربكم ؤأ )   الا لذا تقواهم، يف ا  بيال قصص استعرضت( امل منوق)ؤيف 
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  بيال:اآلاي  من ؤاقا استعراضنا لقصص ا  يلي ستعرص فيما 
 :  ومل شد اآلاي  التالية أؤ : ففي استعراص قصة

  عظيم يوم عذار عليكم أااف اىن غرية إلال من لكم ما هللا اعبدؤا قوم اي فقال قومال اا  وحا أرسلنا لقد -1
 ( 59 ا عراف)

 (25 هود) مبني  ذير لكم اىن قومال اا  وحا أرسلنا ؤلقد 2-
 (23 امل منوق) تتقوق أفال غرية إلال من لكم ام هللا اعبدؤا قوم اي فقال قومال اا  وحا أرسلنا ؤلقد-3
 (14 العنكبو ) ااملوق ؤهم ال وفاق فأاذهم عاما مخسني ا  سنة ألف فيكم فلبث قومال اا  وحا أرسلنا ؤلقد-4
 
  العام السورة سياق على التعرف االل من اآلية فيال جال  الذي السياق على التعرف من بد   ؤىلن ا ال

  مبني  ذير اخلامتة جال  لذا ا مم هال  استعراص يف ياقالس كاق  (هود) ففي
    تتقوق أفال اخلتام جال لذا ابلتقوال  ممكم الرسل دعوة السياق كاق(  )امل منوق ؤىف

 
 :التايل يفتكرار ما قد يرتآال ل ال  معي  حك ؤا ق  -5       

 (64 ا عراف) عمني( قوما كا وا  امثم تناآباي كذبوا  الذين ؤأغرقنا الفلن يف معال ؤالذين فأشيناة )فكذبوة
 املنتتذرين( عاقبتتة كتتاق  كيتتف  فتتا ظر آبايتنتتا كتتذبوا  التتذين ؤأغرقنتتا االئتتف ؤجعلنتتاهم الفلتتن يف معتتال ؤمتتن فنجينتتاة )فكتتذبوة

 (73يو و)
 .شحوقامل الفلن يف معال ؤمن فأشيناة .امل منني من معي ؤمن ؤشا فتحا ؤبينكم بيين . فافتحكذبوق  قومي اق رر )قال
 (الشعرال) الباقني( بعد أغرقنا مث

( 58 ا عراف) يشكرؤق لقوم اآلاي   صرف كذلن  اآلية: تتقدمفقد . … قكر سياق السياق (ا عراف) ففي
 قوما كا وا  امثم جال  .. لذاآاي  من بال أنيت كنا  ملا البصر  عمة ع لوا أي عمني قوما كا وا  امثم… فأشيناهم فكذبوا…
  عمني

 جتتال  لتتذا ا  تتذار الستتورة ستتياق اق كمتتا  االئتتف ؤجعلنتتاهم جتتال  لتتذا أمتتركم فتتا عوا جتتال ( 71) آيتتة( و)يتتو  يف
 املنذرين عاقبة اخلامتة

 الفلتتتن يف معتتتال ؤمتتتن فأشينتتتاة .املتتت منني متتتن معتتتي ؤمتتتن ؤشتتتا فتحتتتا ؤبيتتتنكم بيتتتين . فتتتافتحكتتتذبوق  قتتتومي اق رر )قتتتال 
 (الشعرال) الباقني بعد أغرقنا مث .املشحوق

 
 
 
 

 موسى عليال السالم اث يا:
 القرآق يف موسى ىكر أق من ابلرغم تكرارا يسمى أق ركن ما على أقا مل السالم عليال موسى قصة عن القرآق أؤردة ما كل  يف

   موقا (131) يف جال
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 ؤمتتن ،جكتتة متتن القرآ يتتة الستتور متن الكثتتري يف القصتتة أحتتداات تنتتاثر بستتب  تكترارا أ تتال للقتتارئ يبتتدؤا قتتد ؤرد متتا أق ىلتن
 (احلدات) املشكد لذا  متكرر ؤبشكل العرؤ  أارال جكة
 يف كتتي  ،متترة كتتل  يف ي العنتتا جديتتدا اتتربا كتتاق  ؤامنتتا املشتتكد لتتذا  تكتترارا ألبتتتال يكتتن مل املشتتكد لتتذا  املتكتترر العتترؤ  اق

 ،لى تنتوع الستورععرب  موع اآلاي   للمشكد متكاملة( اب وراميال) احااة لنا ماحنة الواحد املشكد أجزال تكتمل النكاية
 .   قرآ ية سورةكل   سياق يناس  ما اخلرب عرص يف التجزئة اقتضت ؤقد
 :  اليال أقر  ما اا للد لة( السحرة مشكد) موضوع ا تقينا ؤقد
 ما موسى قال ألقوا فلما .ملقوق أ تم ما ألقوا موسى  م قال السحرة جال فلما .عليم ساحر بكل أتوىن فرعوق ؤقال-1
 آمتتن فمتتا. اجملرمتتوق كتترة  ؤلتتو بكلماتتتال احلتتق هللا . ؤحيتتقاملفستتدين عمتتل يصتتلح   هللا اق ستتيب لال هللا اق لستتحرا بتتال جإلتتتم
 (83-79 يو و.. )قومال من ىرية ا  ملوسى

 
 (.116 ا عراف) الناس أعني سحرؤا ألقوا فلما ألقوا قال-2
 ألقتوا موستى  تم قتال .املقتربني ملن ؤأ كم  عم . قالالغالبني حنن كنا  اق  جرا لنا أئن لفرعوق قالوا السحرة جال فلما-3
 متتا تلقتتف هتتي فتتاىا عصتتاة موستتى فتتألقى. الغتتالبوق لتتنحن ا  فرعتتوق بعتتزة ؤقتتالوا ؤعصتتيكم حبتتا م فتتألقوا. ملقتتوق أ تتتم متتا

 (45-41) الشعرال).. … أيفكوق
 جديدة كذلن  الحك اب ال ابلرغم من ا ال عود لذا  املشكد غري ا ال ارب جديد ؤمن زاؤية 

 
 لوط عليال السالم اثلثا:

 
 ا عراف( 82) يت كرؤق أ س امثم قريتكم من أارجوهم قالوا أق ا  قومال جوار كاق  ؤما -1
 الشعرال املخرجني. من لتكو ن لوط اي تنتكي مل لإلن قالوا -2
 النمل()  .يت كرؤق أ س امثم قريتكم من لوط آل أارجوا قالوا أق ا  قومال جوار كاق  فما -3

 
 موضوع )اارا  لوط عليال السالم(   يفيد التكرار  يفىكر ميا ما فج
 

 )يف استنكارة على قومال(
 على ا  أجرال اق أجر من عليال أسألكم . ؤماؤأايعوق هللا فاتقوا .أمني رسول لكم . اىنتتقوق أ  لوط أاوهم  م قال اى -1

 الشعرال( 166-161) عادؤق قوم أ تم بل ربكم ملك الق ما ؤتذرؤق .العاملني من الذكراق أأتتوق .العاملني رر
-54) جكلوق قوم أ تم بل النسال دؤق من قكوة الرجال لتأتوق . أئنكمتبصرؤق ؤأ تم الفاحشة أأتتوق لقومال قال اى ؤلواا -2

 النمل (55
 أ تم بل النسال دؤق من كوةق الرجال لتأتوق . ا كمالعاملني من أحد من هبا سبقكم ما الفاحشة أأتتوق لقومال قال اى ؤلواا -3
 ا عراف (81) مسرفوق قوم
 دهو  (78) رقيد رجل منكم أليو ضيفي يف ختزؤق ؤ  هللا فاتقوا لكم أاكر هن بنايت ه  ل قوم اي قال -4

 كل ما مت استعراضال  الحك  ة ارب جديد، ؤزاؤية جديدة للخرب  ففي



زهري منصور املزيدي  –كة الكامرة يف القصص القرآين حر                                                                                                    45الصفحة 
zumord123@gmail.com 

 

 
 :االل من عليكا التعرف نرك مكررة تبدؤا قد الي لآلية اجلديدة الزاؤية اق

 ا اترا  علتى للتعترف اآلية بعد ؤما اآلية قبل لما جا قرالة أي ، زائ   كامال  املشكد قرالة عرب السورة، سياق مراجعة
 .اآلية يف اللق ة جال  كيف  ؤليو لآلية العام

 بياق بذلن يليؤفيما 
 السالم:أؤ : يف قصة لوط علية 
 (:لشعرال)اقرالة املشكد متكامال يف 

 أسألكم . ؤماؤأايعوق هللا فاتقوا .أمني رسول لكم . اىنتتقوق أ  لوط أاوهم  م قال . اىاملرسلني لوط قوم كذبت-1
 قتتوم أ تتتم بتتل ربكتتم لكتتم التتق متتا ؤتتتذرؤق .العتتاملني متتن التتذكراق أأتتتتوق .العتتاملني رر علتتى ا  أجتترال اق أجتتر متتن عليتتال

 الشعرال( 166-161) عادؤق
 ر-ق-م-قفكو:   ا اللق  حك  ظم

 (ين-ؤق-ين-ؤق-ين:)ا لفاظ قافية
 

 قرالة املشكد متكامال يف )النمل(:
 جكلتوق قتوم أ تم بل النسال دؤق من قكوة الرجال لتأتوق . أئنكمتبصرؤق ؤأ تم الفاحشة أأتتوق لقومال قال اى ؤلواا-1
 لالنم (54-55)

 ر-م-ق: اللق ا   ظم
 (ين-ين-ؤق-ؤق-ؤق: )ا لفاظ قافية
 
 (:)ا عرافالة املشكد متكامال يف قر 
 النسال دؤق من قكوة الرجال لتأتوق . ا كمالعاملني من أحد من هبا سبقكم ما الفاحشة أأتتوق لقومال قال اى ؤلواا-1
 ا عراف (81) مسرفوق قوم أ تم بل
 

  ظم اللق ا : ق
 ؤق(-قافية ا لفاظ: )ين

 قرالة املشكد متكامال:
 دهو  (78) رقيد رجل منكم أليو ضيفي يف ختزؤق ؤ  هللا فاتقوا لكم أاكر هن بنايت ه  ل قوم اي قال-1

 ق اللق ا : ظم 
 )يد( ا لفاظ:قافية 
 على:يضا أؤاالا 

 (83-29هود ) •
 (175-160الشعرال ) •

 (39-33القمر )
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 (10-9التحرل )
 :اجاهني يفكل ما سبق   يف لوط قصة تصوير لفد جال
 مصورة لق ا  االل مشاهد من جاة-1
  رة) جديتدة هعيتة قافيتة اتالل متن مترة كتل  يف ا هتاع ليعجتز استلوبال تنتوع التذي: اللفتك االل من مسموع اجاة-2
 (…ؤق، ين،) ؤ رة( ر)

 كل ما سبق   يفؤهكذا يتضح ابق التكرار كاق متعذرا 
 

 وضا(م 50 حنو يف القرآق يف ىكر. )السالم عليال اث يا:  ومل
 سورة من أكثر يف قصتال جال  •
 ويو  •
 امل منوق •
 العنكبو  •
 القمر •
  ومل •
 هود •
 ا عراف •

 الشعرال
 كل مرة ت العنا فيال قصة  ومل عليال السالم   يف ة معلومة جديدة  يف

 قومال ما معا تال يف        1- 
 السفينة بنال يف قيامال  -2
 السفينة يف معال محل منفي -3
 للنصرة دعاة عندما لال هللا  صر يف  -4
 قومال هللا بال أاذ الذي الوبيل ا اذ-5
 السفينة استوال يف  -6
 

 :السور يف تفصيل قصة  ومل عليال السالم جال
 ( 5)ترتي   زؤل السورة …………الشعرال

 ( 7). الرتتي ……………هود
 ( 9). الرتتي ……………  ومل

  يف جال املشاهد ملخص
 ( 1)الرتتي . . ………القمر -1
 ( 2). الرتتي ………ا عراف-2
 (12). الرتتي ……… امل منوق-3
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 املوقف يقتضيال ملا العابر الذكر يف
 (3). الرتتي …الفرقاق -1

 (4) الرتتي .…… مرل 2-
 (6) الرتتي .……يو و 3-
 (8)الرتتي . . … الصافا  4-
 (10) الرتتي .…… ابراهيم 5-
 (11) الرتتي .…… ا  بيال 6-
 (13) الرتتي .……العنكبو  7-

 
 اثلثا: ابراهيم عليال السالم

 (الذاراي  هود،) خمتلفتني سورتني يف الواحد كداملش  الحك
   أيتديكم رأال فلمتا .حنيتذ بعجتل جال اق لبث فما سالم قال سالما قالوا ابلبشرال ابراهيم رسلنا جال  ؤلقد: )هود(
 إبستحاق فبشتر ها فضتحكت قائمتة ؤامرأتتال .لوط قوم اا ارسلنا ا  ختف   قالوا ايفة منكم ؤأؤجو  كرهم اليال تصل
 عتن ىهت  افلمت .… هللا أمتر متن أتعجبتني اقتالو  .… قتيخا بعلى ؤهذا أألد ؤيلتا اي قالت .يعقور اسحاق ؤرال نؤم

 (74) لوط قوم يف جيادلنا البشرال ؤجالتال الرؤع ابراهيم
 
 أهلتال اا فترا  .منكترؤق قتوم ستالم قتال ستالما فقتالوا دالتوا اى .املكترمني ابتراهيم ضتيف حتديث أ   هل: ()الذاراي  

 يف امرأتال فأقبلت .عليم بغالم ؤبشرؤة ختف   قالوا ايفة فيكم فأؤجو .أتكلوق أ  قال إليكم . فقربالهني بعجل فجال
 (30) العليم احلكيم هو ا ال ربن قال كذلن  قالوا .عقيم عجوز ؤقالت ؤجككا فصكت صرة
 

 خمتلفا أيضا جال الذي اللق ا   ظم عن هين  اآليتني، كال  يف خمتلفة معلومة  ة أق ا  التشابال من ابلرغم ا ال  حك
 :هود يف اللق ا   ظم جالفقد 

 (ق-مز -م-ق-ق-م-م-ق-م-مز -م-ق-م- راؤي)
 :الذاراي  يف اللق ا   ظم جال

 (م-ق-م-م-ق-ق-م-ق-م-راؤي)
 

 القرآين.ؤفيما يلي  ستعرص لتكرارا ؤرد يف سورة البقرة ؤهو ما ليو لال عالقة ابلقصص 
 (البقرة) السورة ىا  يف التاليتني آليتنيا يف جال ؤالذي
 (134،141) (يعملوق كا وا  عما تسألوق ؤ  كسبتم  ما ؤلكم كسبت  ما  ا الت قد أمة )تلن

  متوس ة بعدسة التق ت صورة تسبقكا جال  ا ؤا أق ىلن
 قريبة بعدسة التق ت صورة تسبقا جال  ؤالثا ية
 :ا ؤا سبقت الي فآلية
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 ؤاهاعيتل ابراهيم آابئن ؤالال إ ن  عبد :قالوا بعدال من تعبدؤق ما لبنيال قال اى املو  يعقور حضر ىا قكدال كنتم  أم
 (134)...  قد أمة تلن .مسلموق لال ؤحنن ؤاحدا إلال ؤاسحاق

 :الثا ية سبقت الي ؤاآلية
 كتتتتم  ممتتن أالتتم ؤمتتتن هللا مأ أعلتتم أأ تتتم :قتتتل  صتتارال أؤ هتتودا كتتتا وا  ؤا ستتباط ؤاستتحاق ؤاهاعيتتتل ابتتراهيم اق تقولتتوق أم

 (141). … قد أمة تلن .تعملوق عما بغافل هللا ؤما هللا من عندة قكادة
  اللوين ابلتضاد تكرارا يبدؤا قد الذي هذا  شبال أق ركننا
 يليال مباقرة الذي اللوق ما مرة كل  يف خمتلفا التكوين  الحك ا محر، اللوق فأمام

محر عندما أييت ما اللوق الربتقايل ختتلف قوتال تكرار فاللوق ا  كل  ما اقراقا ثرأك يصبح ا محر اللوق أق كيف  ؤ حك
 اللو ية يف اقصاها. قوتالما اللوق ا زرق الذي تكوق فيال   يإلالاللو ية يف حال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القرآن يف عشر: املرأةسادس 
ليستتتت الزاؤيتتتة  املتتترة،رأة متتتن زاؤيتتتة جديتتتدة هتتتذة املتتتيصتتتور ؤكيتتتف ؤجتتتد  القتتترآق  املتتترأة،ؤاآلق كيتتتف تعامتتتل ا ستتتالم متتتا 

متتا استعرضتتناة يف  قكيتتف كتتاق يتتتم تصتتوير املتترأة يف القتترآق ؤفتت  ؤاملشتتاهد،التشتتريعية أؤ الفقكيتتة ؤامنتتا متتن اتتالل اللق تتا  
 ا يلي:ملىلن  ود أق   كد   ستعرصقبل أق ؤ  القرآين،القصص حركة الكامرة يف 

 الرجل كليكما  اا اخل ار ؤجال ؤقد آدم، اغوال يف للخ يإلة سببا تكن املرأة، كما يتصور، فلم ،اخل ار يف املرأة القرآق قرف
 ”26- الذاراي “ الظاملني من فتكو  الشجرة هذة تقراب ؤ  قإلتما حيث من فكال“ ؤاحد قيل ؤكأمثما ؤاملرأة

  "…  ما ليبدي الشي اق  ما فوسوس" ؤأغراة الشي اق لال ؤسوس ؤكال ا
 :العكد  سيا ال على ربال اتبالع ؤكال ا

 " مبني عدؤ لكما الشي اق أق لكما الشي اق اق لكما ؤأقل الشجرة تلكما عن أمثكما أمل رهبما ؤ دا ا "
 الذاراي  " اخلاسرين من لنكو ن ؤترمحنا لنا تستغفر مل ؤأق أ فسنا المنا ربنا قا  " هلل توبتال أعلن ؤكال ا
 ا عراف " عليم بغالم ؤبشر ة " هيمإلبرا مرة  ما، كا ت  البشارة
 هود " إبسحاق فبشر ها " لزؤجال ؤمرة
 ؤا رادة ،املستقل ؤالفكر ،ؤالرفأب ابلقبول عنكا تعرب الي قخصيتكا  ا كا ساق  القرآين القصص يف مكا تكا أاذ املرأة 

 :ؤأ وثتكا اصائصكا  ا كامرأة  ،املتحررة
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 11 التحرل“ رعوقف امرأة آمنوا للذين مثال هللا ؤضرر“
 15 التحرل“ فخا تا ا صاحلني عباد  من عبدين حتت كا تا  لوط ؤامرأة  ومل امرأة كفرؤا  للذين مثال هللا ضرر“

 .ؤالقيود ا ؤاصر كل  عن ؤؤجدامثا فكرها يف حترر  الي املرأة أتكيدا لصورة
 

 :ا وثتكا اصائص -ر
 ا مومة ةعااف :أؤ 

 (10القصص) امل منني من لتكوق قلبكا على رب نا أق لو  بال لتبدال كاد   اق رغافا موسى أم ف اد ؤأصبح -1
 (9القصص) ؤلدا  تخذة أؤ ينفعنا أق عسى تقتلوة   ؤلن يل عني قرة فرعوق امرأة ؤقالت -2
 (12القصص) يكفلو ال بيت أهل على أدلكم هل-3

 
 اث يا: ا غوال ؤاملكر        

 (23يوسف) لن هيت ؤقالت ا بوار ؤغلقت  فسال نع بيتكا يف هو الي "ؤراؤدتال -1
 (25) أليم عذار أؤ يسجن أق ا  سول لهلن أراد من جزال ما "قالت -2
 (31سكينا ) منكن ؤاحدة كل  ؤآتت متكأ  ن ؤأعتد  اليكن أرسلت مبكرهن هعت "فلما -3

 
 احلق ؤاا هللا اا اللجول يف: اثلثا
 (51 يوسف) الصادقني ملن ؤا ال  فسال عن راؤدتال أ  احلق حصحص ا ق العزيز امرأة "قالت -1
 (44 النمل) سليماق ما ؤأسلمت  فسي المت اىن رر "قالت -2

 
 اثلثا: العفة ؤاخلجل        

 (72هود) قيخا بعلى ؤهذا عجوز ؤأ  أألد ؤيلتا اي "قالت -3
 "فجالتال احدا ا متشي على استحيال -4
 (26القصص) ا مني القوال استأجر  من اري اق استأجرة أبت "اي -5

 
 رابعا:  ذر النفو هلل

 (35 عمراق آل) ما فتقبل حمررا ب ين يف ما  ذر  اىن "رر
 
 
 

 اامسا: ا دارة ؤرجاحة العقل
 (29 النمل) كرل  كتار  اا القى اىن لامللي أيكا اي "قالت -1
 (32) أمري يف أفتوين"قالت اي أيكا املأل  -2
 (34) أىلة أهلكا أعزة ؤجعلوا أفسدؤها قرية دالوا إىا امللو  اق "قالت -3
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 (42) هو كأ ال  قالت عرقن أهكذا قيل جال  "فلما -4
 الغرية يفسادسا: 

 بتتال  بأهتتا فلمتتا بعتتأب عتتن ؤأعتترص بعضتتال عتترف عليتتال هللا ؤأاكتترة بتتال  بتتأ  فلمتتا حتتديثا أزؤاجتتال بعتتأب اا النتتيب أستتر "ؤاى
 (3 التحرل) اخلبري" العليم  بأين قال هذا أ بأ  من قالت

 
 .املشكد ابيعة تقتضيال مما أكثر اضوال عليكا يسلط ؤ  جذابة زاهية ألوا  القرآين القصص عليكا يضفي فال

 !أيديكن ق عن الاليت للنسوة حدات مافي القرآق ؤصفال مما أبلغ هنا  ؤهل يوسف،  ال لنا يصف مل هنا فالقرآق
 

 :القرآن يفتصوير املرأة 
 قريبة لق ة يف )املرأة( اتملتحدا اا تشري الي اللق ا  كافة  جال  حظنا ا ال قد       
 (يوسف) عليكن اار : قالت       
 (النمل) هو كأ ال:  قالت       
 (34-النمل) قرية دالوا إىا امللو  اق: قالت       
 (44 النمل)  فسي المت اىن رر: قالت       
 (مرل)منسيا مت قبل هذا ؤكنت  سيا  ين ليتاي: قالت       
 (18مرل) منن رمحنابل أعوى اىن: قالت       

 (11 التحرل) اجلنة يف اعند  بيت يل ابن رر: قالت
 
 :مثل يف حرجة لق ا   ة •

 غلقت) يف بذلتال الذي اجملكود جرال  فسكا  سما أصبحنا ا نا درجة اا( قريبة) فاللق ة .………لن هيت: قالت -أ 
 (!هييييييت) اللفظةاحدثتال  الذي (الصويت ثر امل) يفجعلنا  سما  فسكا  الذي! ا مر ابر من أكثر كاق  فقد (ا بوار

 
 أهكذا قيل جال  فلما  يإلكا، لنا تصف آية سبقتكا لكوق( بعيدة) ليست ةلق  .…… ساقيكا عن ؤكشفت -ر 

 (ق)ل فكي ،عرقن
 
 
 
 
 

 :سادس عشر: التعرف على السمات الشخصية
لصا ا احلتدات ملتا لتال متن  الشخصية السما  على رفللتع القرآ ية السور يف ؤاملتناثرة الواحدة القصة  موع من يستفاد

 ؤت ور ؤالفصول املشاهد االل من عليكا التعرف ركن احلدات لصا ا الشخصية ها  أق ىلن احلدات،عالقة مبحور 
 .مواقفكا أقوا ا، ا فعا هتا، ،للشخصية الدرامي القصة
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 بنائنتا يف الستما  هتذة  ستقط أق ركننا ،(، اخلرأةامل ،ا  ساق ،املسلم ،الكافر) ملثل الشخصية سما ال على ابلتعرف
 الرؤاية أؤ للسيناريو كتابتنا  عند لألحداات الدرامي
 :االل من املتلفز أؤ السينمائي العمل لسيناريو الكتابة يف احلاكمة العناصر أمام بذلن  كوق

 عنصر السما  الشخصية لصناع احلدات-1
 عنصر املو تا  ؤا ارا  -2
ؤفيما يلي تستعرص مناى  مما أهيناة برسم السما  الشخصية لصا ا احلدات ؤ بدأ  لألحداات الدراميال عنصر البن -3
 بال:

 موضا( 131موسى عليال السالم )جال ىكرة يف  أؤ :
 
 من االل أقوالال: -أ 

 (54البقرة.. )ابرئكم اا فتوبوا العجل ابختاىكم ا فسكم المتم ا كم قوم اي: لقومال موسى قال ؤاى
 (21 املائدة) … ا بيال فيكم جعل اى عليكم هللا  عمة اىكرؤا قوم اي

 (20 املائدة.. )ؤأاي  فسي ا  أملن   اىن رر: قال
 ( 128عراف قال موسى لقومال: استعينوا ابهلل ؤاصربؤا )ا              
 (143عراف)ا  قال: رر أرىن أ ظر الين     
 (151عراف ا)….  يفؤأدالنا  ؤ اي يل قال: رر اغفر     
 (81يو و) املفسدين عمل يصلح   هللا اق سيب لال هللا اق السحر من جإلتم ما     
 (66 الككف) رقدا علمت مما تعلمن أق على اتبعن هل     

 (102اي فرعوق مثبورا )ا سرال   انن ؤإين     
 

 من االل مواقفال: -ر 
 (150ا عراف.. )جيرة أايال برأس ؤأاذ ا لوامل ألقىؤ … الفتموين للها… غضباق قومال اا موسى رجا ؤملا   
 (152ا عراف) ا لوامل أاذ الغض  موسى عن سكت ؤملا 
 (10 النحل) يعق  ؤمل مدبرا ؤا جاق كأمثا  هتتز رآها فلما 

 (67 فسال ايفة موسى )اال  يففأؤجو 
 (19القصص)  ما عدؤ هو ابلذي يب ش أق أراد فلما
 
 من االل حوارة: -  

 فرعوق ام.. ………( 25-20ال )الشعر 
 (102-101ا سرال

 اخلضر ام…. …( …66-60الككف  
 هللا سبحا ال ؤتعاا ام…. …………( 20املائدة 
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 موضا( 63ابراهيم عليال السالم )ىكر يف  اث يا:
 من االل أقوالال: -أ 

 (126 البقرة) أهلال ؤأرزق آمنا البلد هذا اجعل رر
 (132 البقرة) مسلموق ؤأ تم ا  متوتن فال الدين لكم اص فى هللا اق بين اي

 (77ا  عام) رىب هذا قال كوكبا  رأال الليل عليال جن فلما
 (102 الصافا ) ترال ىا ما فا ظر أىحبن اىن املنام يف أرال اىن بين اي
 

 من االل مواقفال:
 (114حليم )التوبة   ؤاةاق ابراهيم  

 (69 هود) فةاي فيكم ؤأؤجو  كرهم اليال تصل  أيديكم  رأال فلما
 (72-51ا  بيال.. ) م كبريا  .. ا  كيدق ؤ هلل .…التماثيل هذة ما ؤقومال  بيال قال اى
 (120النحل) املشركني من يكن ؤمل حنيفا هلل قا تا أمة كاق  ابراهيم اق
 
 حوارة:من االل  -  

 ما اصمال
 قتتال ؤأميتتت أحيتتي أ  قتتال ؤريتتت حيتتىي التتذي رىب هيمابتترا قتتال اى امللتتن هللا أ ة أق ربتتال يف ابتتراهيم حتتا  التتذي اا تتتر امل

 (258 البقرة.. )كفر  الذي فبكت املغرر من هبا فأ  املشرق من ابلشمو أييت هللا فاق ابراهيم
 ما أبيال

 أاتاف اىن أبتت اي… الشتي اق تعبتد   أبتت اي…أبتت اي قتيإلا عنتن يغتا ؤ  يبصتر ؤ  يستما   ما تعبد مل أبت اي
 مسال .…
 (260 البقرة)… قليب لي مإلن ؤلكن بلى قال ت من أؤمل قال املوتى حتييي كيف  أرىن رر ابراهيم قال ؤاى
 

 موضا( 67 يفاهال  )تكرر اثلثا: فرعوق
 من االل أقوالال: -أ 
 (26غافر) الفساد ا رص يف يظكر أق أؤ دينكم يبدل أق أااف اىن ربال ؤليدع موسى أقتل ىرؤىن: فرعوق قال 
 (29 غافر) الرقاد سبيل ا  أهديكم ما أرال ما ا  أريكم ما: فرعوق قال 
 (51الزارف) تبصرؤق أفال حتي من جرال ا مثار ؤهذة مصر ملن يل أليو 
 (23قال فرعوق: ؤما رر العاملني )الشعرال  

 (38القصص) غريال إلال من لكم علمت ما املالل أيكا اي: فرعوق ؤقال
   املسلمني من ؤأ  اسرائيل بنوا الب آمنت الذي ا  إلال    الأ آمنت قال

 (101ا سرال) مسحورا موسى اي  انن اىن فرعوق لال فقال
 

 من االل مواقفال: -ر 
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 (60فتوا فرعوق فجما كيدة مث أتى )اال 
 (78 اال) غشيكم ما اليم من فغشيكم جبنودة فرعوق فأتبعكم

 (31ا ال كاق عاليا من املسرفني ) الدااق  
 (4القصص)  سائكم ؤيستحيي أبنائكم ذبحي منكم اائفة يستضعف

 
ركن ابلرجوع اا ما عرضال القرآق عنكا أق  تعرف على ها   ؤالي ابلشخصيا  اخلاصة املواضا بعدد بياق يلي ؤفيما

 الشخصية لديكا:
 ( موضا25) آدم عليال السالم

 (26) يوسف عليال السالم
 (50)  ومل عليال السالم
 (61الشي اق الرجيم )

 
 :اعداد السيناريو يف :عشرسابع 

ستعرص  هم ما يستفاد منال من ؤاقا ما استعرضناة من تقعيد اعالمي يف حركتة الكتامرة يف القصتص القترآين  فيما يلي 
 للسيناريو:ؤىلن عند الشرؤع يف الكتابة 

 ؤريبة، تشكين موضا يف جعلكا أؤ ،اض راهبا   ا فإلدة تثبيت تستكدف املشاهد أؤ ااتيارها يتم الي املوضوعا  -1       
 .اهتمام مثارؤ  قصة قتل حادات لكل لق العلم ما   بيائكم اليكود قتل قصص أغفل بل يستعرص مل فالقرآق

 مبا ؤصلة ؤايدة عالقة ىا  فكي احلياة، حكاية ؤليست احلياة هي كا ت  لو كما  ؤاملوضوعا  املشاهد تستعرص -2
 .ةؤاحليا ؤالكوق هللا جاة تصورا  من منارسال

 ؤحدة أساس على حدات من أكثر بني ما اجلما فيكوق للعربة، عنايتال بقدر لألحداات الزما الرتتي   يعنيال-3       
 .ؤا دف املوضوع
 :اما القرآق لق القيم ابن يذكر السيناريو، مشاهد من مشكد كل  االل من التوحيد معاين من معا تضمني -4      

 .ؤأفعالال تالؤصفا ؤأهائال هللا عن ارب- ا(         
 .لال قرين   ؤحدة عبادتال اا دعوة-ر(         
 .ؤمثيال امرة يف ب اعتال التزامال - (         
 .التوحيد  هل هللا كرامة  عن ارب -د(          
 .عذار من هبم حيل ما أؤ الد يا يف هبم فعل ؤما الشر  أهل عن ارب -ه(          

 
 .لنتائيا  فو اا ت دال ا سبار  فو أق أساس على كو ال،  يف هللا سنة صاستخال -5

 .احلياة يف الشخصي ؤالسلو ة ؤا قتصادي ا جتماعية املنظومة ؤفق عمليا ؤالقيم للتصورا  ؤاملتناغمة السلسة الرت ة -6
 .الواقا على  بنيال أق ركن   الذال للحقائق ا درا  اقكالية 7- 

 ،الرجل مثل هبا معرتف ا فعا   من عليال اقتملت ما أؤ اللق ة  وع يف ،الدرامي العمل يف ؤمكا تكا املرأة-8
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 للحظة عرضنا أق غري ،اإل سا ية من تثاقل حنو ا رص النفو عليال جبلت ما لتزؤير يعمد   اإلسالمي فاإلعالم
  يعرص   الضعف حلظة يف ؤاملشكد ،ا فاقة حلظا  على تسلط ا ضوال ؤامنا عليكا، ا ضوال تسليط تعا   الضعف
 بعد ؤليو استعراضال أثنال فيال السمو ؤمعاين القيم ادرا  يتم عرضال يتم سوف الذي اجلزل يف حة بل ،كامال

 .استعراضال
 .ؤاملعاجلة ؤا ستعراص ال رمل يف العقال ية ؤا ؤ ر الوجدا ية ا ؤ ر بني فيما املتوازق التناؤل-9

 من استوحيناة املشاهد بني فيما ا  تقال يف ؤكذلن للق ا  أ واع ؤاستخدام الكامرة حركة يف متفرد أسلور  ة-10
 .متفردة هوية ؤيكسبكا ا سالمية الدراما ريز اق ركن ،القرآين للقصص املعجز العرص

 
 يف الكتابة للعمل الدرامي ا سالمي. رأسيةهة  ، يعتربينقضي أق قبل أثناة أؤ حدات كل  بعد مباقرة احلقيقة تثبيت يف-11

 
 جال ما لتصوير دعوة ليست هي الكرل، القرآق من استوحيناة ما ؤفق الكامرة حركة حيال امل رؤمل التصور أق اا ا قارة جدر

، ؤفق القرآق من ةمستوحا ،السينمائي أؤ املتلفز التصوير يف منكي اا ا هتدال منال قصد ؤامنا مشاهد، من كاق  أي ابلقرآق
 .للعقل ؤالقل  وق بذلنكي أقرر ما تكفقوايف من اللق ا  مستوحاة من القصص القرآين 

 
 :القراءة العامة للمشاهد يف ختاما:

ة العامة للمشاهدة ما يشري اا اصائص ؤمالمتح ت كتد الهذا ؤقد  حظنا بعأب ما ركن اق  ضعال حتت عنواق يف القر 
 ا سالمي، ااكرهتا القصة يف القرآق فكا ت يف: لإلعالمهوية ااصة 

 احلدات ملؤضو  من يزيد زاؤية من أكثر من املشكد تناؤل-1
 .استخداما ا قل ؤهي( ر) يليكا املشاهد تصوير يف الغالبة هي( م)ؤ( ق) اللق ا -2

 (ر) أؤ( ممقابل ) رسالتال أيصال يف فاعل أثر من  ا ملا كأؤلوية(  ق)ل يستخدم التجاري ا عالق أق يذكر
  قوايف اللق ا .يف  آار  يب عن  يب ريز ما  لمو مل-3
 (ر)ل تتبعكا( ق)لكأق أتيت   متالزم بشكل بل ،(ر) ابلعدسة تصويرها يتم ابلكوارات اصةاخل املشاهد أق  حظنا-4
 ، قتالوا،، قتالل(ؤ  ق) اجلتذر ىا  كلمتا ال تلتن على فقط مبا كاق  التأصيلي بتتتحثامل هذا يف اليال توصلنا ما أق-5

 ؤلقتد: مثتل يف اللق تة  توع حيتث متن ثباتتالإل آاتر حبتث اا حباجتة فكتو ىلتن عتدا، (م) ،(ق) للق تا  ابلنسبة قالت،
ركن تصويرة من االل أكثر من بديل  الذيحسن، السياق  بقبول رهبا فتقبلكا هداهم، علين ليو فرعوق، اا أرسلنا

 من العدسا .
 :مثل يف املالئكة ا ار أؤ العاملني رر مقام تستعرص الي املشاهد يف العدسة  وع ؤصف عن ابتعد -6       

 موسى"  أم اا ؤأؤحينا" للمالئكة" ربن قال ى"ؤا
 .القرآين القصص بنية يف مميزا موقعا املشاهد استعراص يف كم ثر  حضي الق ا سلورأ-7
 
 أياتذ املشتكد ؤلكتن ؤاحتد مشتكد يف  تمعتة أتتتى   القترآق يف القصصتي ا ستلور هبتا متيز الي ا سالي  هذة اق-8
 .(قافيال) ، ؤفقالسورة ؤايقاع احلدات ؤ وع السياق يناس  ما ا سالي  هذة من
 مرة( 27) يف القرآق يف للمرأة( ق)ل يف( قالت) استخدمت-9
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 .ؤاملعجز اخلاص لسلوبال ؤيقعد ليضيف القرآق فجال موجودة، بقواعدها العربية اللغة كا ت-10      
 القترآق فاق ؤا ارا ، السيناريو كتابة  يف خلاصةا قواعدها  ا كاق  فاىا( السينما) مثل التعبري لفنوق ابلنسبة الشيل ىا 

 .ؤاملستقبلية احلالية التعبري فنوق لكافة الفين التقعيد يف كأساس  اعتبارة ؤركن معني   حيسن إغفالال،
 التداول، فكيفيتة (،كتت امل حممتد ( داتلمثتل يف املشتكد تصتوير يف حترا املخر  جيعل ما هنا  السيناريو كتابة  ىف-11
 فتتاق( حممتتد قتتال)  قتتول عنتتدما ؤلكتتن، املختتر  اجتكتتاد حمتتل ،  يعكتتاالعدستتة ؤ تتوع ؤحيتتدا، داتتل ؤهتتل داتتل، أيتتن ؤمتتن

 بيتدة كتاق  اق التديكور،  توع ؤاقفتا، أم جالستا كتاق  اق يف ينحصتر ؤا جتكتاد قريبة، بلق ة حمدؤدة هنا ا جتكاد مساحة
 أيكتا اي قومتال، اا  تومل ؤأرستلنا مغلولتة، هللا يتد كتودالي ؤقالتت) اآلاي  على ين بق ا مر كذلن  ،اخل… ؤهكذا هاتف،
 .اللق ا   وع على اال ا من التعرف يصع ( … الناس

  الدائم الت ور من مراحل يف السينمائي السيناريو كتابة  عملية مر -12      
 ؤا ضالة الصو  الكامرة، ةحرك سيناريو) ا حداات، اا ابإلضافة السيناريو، كتابة  ليضم فيال بدأ  الذي املعقد الشكل من

 بقصد تعقيد من السابق يف عليال كاق  عما ركن ما كأبسط  ا مريكية املدرسة ؤفق حاليا أصبح أق اا املرئية( امل ثرا  ؤأ واع
 ؤاعتمادا التعقيدا ، هذة ملثل حتاقيا ممكنة مواان أقل يف الوصفية العبارا  أصبحت لذا ،القرالة عند سالسة أكثر يصبح أق

 ،(ق)ل) مثل يف املص لحا ،  شاهد عد  فما ،املشكد فيكا سينفذ  الي الكيفية يف احلدات سياق رليال الذال املن ق على
 من الدمعة  زلت “ عبارة فاق ،ىلن لزم اىا ا  مثال،( ق)بل تصور أق جي  ابمثا الكتابة سياق من يفكم الي املواقا يف( م)ل

 مثل يف الذكر تستوج  مص لحا  ؤ ة( م) لق ة تعا “ املكت  يف تشاجرا“ ارةؤعب ،( ق)ل ابلضرؤرة تعا “ عينال
(V.O التعليق ،) على املشكد.الصويت 
 
 ا قارة لتأكيد حاجة دؤمنا السيناريو بكتابة اخلاصة امل ثرا  هذة كافة  سياقال تضمن اعجاز ؤىف الكرل القرآق يف

( V.O) أق كيف  ؤ حظنا (ر) للق ا  اخليال ؤإاالق لألبداع ةمساح ؤ ة ،(مل) تعا ؤقالوا ،(ق)ل تعا فقال،
 “ حتتكا من ؤ داها““ عرقن أهكذا ؤقيل“ ،مثل يف عبارا  أحيا  فيال استخدمت

  لسالي  إبداعية. جال  امثا كيف  فالحظنا املتعددة ل واعال الق ا أما
 
 يف كثريا  ابستخدامال ينصح   الذي( F.B) التذكري رؤاسلو  ،(ف ؤملا،، فلما) ربع للق ةاملدال الزمين  عن التعبرييف ؤ 

 يعمد ؤشدة بل املشاهد، تتابا يف خيل أق دؤق العرص يف ؤسالسة ب القة يستخدمال القرآق أق كيف   رال السينمائية، الصناعة
 ن اخليال. مؤبشكل معجز خيلا ا لبار ؤمستثريا مكا ابملستقبل ابملاضي احلاضر مز  اا
 
موجودة ضمنا ؤفق  كلكا“ حتتكا من ؤ داها“ ،“ البار ؤاستبقا" مثل يف كذلن  ؤاخلارجية الداالية  اللق ا عن التعبري ؤىف

 .السياق
 

 
 :تلفزيوينسيناريو 
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كتابة يف أسلور  مت أتليف قصتال ؤصياغة السيناريو فيال بنال على مواصفا  الكتابة  تلفزيوين ستعرص سيناريو  يليفيما 
 ضمن السيناريو
 القرآق الكرل يفالقصة   سلورصياغتكا على ما جال من مرجعية  يف املعتمدةرد لإلعالم اإلسالمي  ظرية زم

 )الترزاق(حيث مت أتليف  موعة من القصص حول موضوع أهال هللا احلستا ؤااترت  منكتا ؤاحتدة تتدؤر حتول استم هللا 
 التلفزيوين.اريو جاهزا للتصوير هيإلة سين يفالكتابة  لسلور ستعرص اؤ  القصة لنتبعكا  يليؤفيما 

 
 :القصة
 سيارا ، كميكا ين  ؤايفتال رارس بذلن ؤهو لال، ملن سيارا  لكرا  كمدير  يعمل صغرية، اسرة يعول رجل :أمحد
 بعقود اخلاصة الدؤلة مناقصا  تستوع  أق ركنكا الي الكراجا  أكرب من ليصبح التجاري  شااال بتوسعة ي مح
 .ىلن لتحقيق أمامال اويل ال ريق أق يبدؤا ؤلكن يارا ،للس الدؤرية الصيا ة

 كذلن،  املادي ابلنفا عليكا يعود مبا ؤقتكا استغالل ؤىف املكنية قدراهتا تنمية يف ترغ  العمر، من الثالثني يف ااتال: شاة
 عن  عال  ا من اليومية الصحف يف ينشر ما االل ؤمن ىلن،  ا ي من مكاق يف للعمل املناسبة الفرصة ؤتتحني
 يف النافذين املدرال  حد كسكرترية  احلكومية املصاحل احدال يف التعيني قرؤط استيفال يف شحت قاغرة، ؤضائف
 .الدؤلة
 تقلدة  تيجة ترقية على توا حصل ؤقد شاة، فيكا قبلت الي احلكومية املصلحة ىا  يف يعمل امومل مكندس: أ ور

 مناص  لتقلد الوقت ؤما اهال ليكوق عنال املس ؤلني ؤرضال ىاتال حيقق ق  حي م ؤهو للعام، املثايل املواف مسمى
 .ؤزارتال يف عليا قيادية
 ابلرغم رجل فكو العمل، يف لتفا يال  تيجة كاق  العمالل من عريضة ؤقاعدة جارية شاحا  من الما حقق ابق امحد يعتقد
 غري قيل ؤ  الرئيسي السب  ابمثما ي من عضلية ةؤبني صحية بوفرة يتمتا زال ما ا ال غري اخلمسني، سن بلوغال من

 .اجملال هذا يف موفقا جيعلال ما ىلن
 ااتال يستغل اق اال ا من ركن الي ابلفرصة مليا يفكر امحد جعل الدؤلة يف  فذ مدير لدال كسكرترية  شاة تعيني أق
 إلمتام املباقر مديرها صالحيا  استغالل اجل من ااتال على التأثري مليا حاؤل فقد ا تظارة، اال حلم حتقيق اجل من

  .كراجال  ما الوزارة تعاقد
 ،مساعدتال عن تتوا  لن لمثا مليا فنصحتال القبيل، هذا من قيل يف عالقتكا تستغل اق لرتيد تكن مل ااتال اق غري

 فيكا حيدات مرة كل  ؤىف ،الوزارة قائمة ضمن تدال رمبا الي الكراجا  اصحار لكل العدالة يضمن لسلور ؤلكن
 .منكا ضجرة ؤيزداد ااتال على امحد  قمة تزيد املوضوع هذا حول احلوار

 
 الرزق فبار فرحا، في ري ،الدؤلة مناقصا  ترسيال يف  فذ منص  يشغل كاق  الذي زابئنال أحد على امحد يتعرف قدرا
  ،ااتال قبل من أؤصد الذي الوقت يف آار موقا من فتح قد

  من ؤامنا ؤاحدة ؤزارة االل من ليو حلمال حيقق اق يست يا ا ق فكو أمحد، حياة ىف ولحت  ق ة التعارف هذا ؤيكوق
 .املتاحة ا سالي  بكافة هذة اجلديدة عالقتال أتصيل على فيعمل الدؤلة، ؤزارا  كافة
 .القادمة للمرحلة استعدادا كراجال  ىف اضافية توسعة اا ؤيعمد
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 الدؤرية للصيا ة معال للتعاقد يصلح ما الكراجا  من قائمة ضمن من اتيار  العام املدير قبل من ااتيارة يتم :أ ور
 .الوزارة لسيارا 
 اصحار قبل من تداال  سببكا السابق ىف اخلاص الق اع ما تتم الة التعاقدية املشاكل معظم ابق متاما أ ور ؤيدر 

 الشرؤط كافة  استيفال عليكا م كدا ا الشرك هذة قبل من للضغوط الرضوخ عدم على جاهدا سيعمل فكو لذا املصاحل،
 .الرتسية اجل من امل لوبة الفنية

 ؤالضجر الكآبة من مرحلة ىف فيعيش املتنفذ، صديقة مو  ارب الصحف ىف يقرأ عندما كربال  بصدمة امحد يصار
 !سببا ا  يعرف ؤ  ابلفشل دائما تواجال مساعية كافة  اق لو كما  يشعر فكو الرضى، عدم عن ينم يالذ
  ،حسبال فكو هللا على ابلتوكل لال داعية ىلن ااتال لال  كدت

  ىلن ؤرال كاق  ، فكو منالرزاق هللا فيقبتو  ؤامنا جبينال عرق من حمأب يكن مل اشازا  من حيققال قكا  ما لق أمحد يدر 
 ذلب بعد الرزاق على يكوق فالتوكل الرزق،  ذا مدعاة سوال ا سبار ؤما ابلرزق، أيىق من سبحا ال ؤهو ،كلال

 .فقط ا سبار على ؤليو ا سبار
 للمراجعة ااتال فيكا تعمل الة الوزارة ب ل  فيفاجئ  محد، مسجلة رسالة الربيد اريق عن تصل
 املشكد ىف ؤ شاهد ،ؤالقال للقيل  ا  يدع   صحيح علمى بشكل ابملكمة لقيامال املدير قبل من ابلوزارة كلفي: أ ور

 . الشرؤط كافة  عليال ا  بقت يالذ الوحيد الفائز اب ال امحد فيفاجئ أ ور املكندس على امحد داول ا اري
 
 (الرزاق) اجلاللة لفك ىف كا ت  ؤاحدة بكلمة سوال   ور عنال يعرب ما امحد جيد  
 !لكم الثقة قكرا لال قائال  ور  محدأ فيبتسم قكر، كلمة  توقا   ال بذلن امحد عناة ما ا ور يفكم مل
 

 السيناريو: ستعرص  يؤفيما يل
 "الرزاقسيناريو فيلم " 

 
 : )الرزاق( القيمة 

 
 السيارة املرفوعة فنشاهد الزيت ؤهو أسفليناؤلال مفتامل)ألن(، يفتح الربغي من 
  يتسك  يف البوتقال املخصصة لذلن

 حمطة تبديل زيت السيارات( 1) املشهد
 )ق( ل 

 
 
 

 ق ا
 

 مة سينتكي العمل هبذة السيارة اي حمسن؟
 

  امحد)ق( ل
  بسا البالسو  اخلاص ابلعمل ؤهو
  

 هللا. لىقكثر أمخو عشر دقيقة ليو 
 

 )ق( ل حمسن
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 ا اتف اي معلم امحد 
 

 ؤهتوالعمتال ل)م(  أحتدجرس ا تاتف لق تة علتى  يرق
 ينادي 

 
 امحد ؤهو يتقدم حنو الكامرة مث يستدير متجكا حنو املكات  

 
 )ر(ل

 .الو …امحد 
 

 تف )ق( على ا ال

 
  

  ق ا
 منزل أمحد( 2املشهد )

 لدي ارب سعيد اي امحد 
 الوزارة الي تقدمت العام يفحمددين يل موعدا ملقابلة املدير  القد اتصلوا يب تو 

 تذكر؟.. هل إليكا 
 

 شاة أاتال

 ا قغالال  ؤاائف لوزارة  إعالقامحد ؤمعال الصحيفة اليومية الي يظكر فيكا 
 تقدم للتعيني.ال أاتال حماؤ  إقناع

 

(f.b) 
 

 ق ا
 ،مستوفاة لشرط التعيني حسنا أ نهذا يعين  … عم  … عم 

 اة  هذا يوم سعد  اي ش
  

 2\(1املشهد)
 أمحد ل)ق(

 
 معن اي شاة  أيضا أ  ،ؤيوم سعدي

 
 يغلق السماعة امحد

(Seedingابذار ) 
 " قغالا مبا الوزارة من اخلار   الحك املبا ؤكت  عليال اسم ؤزارة "

 
 

 (3املشهد)
 ل)ر(

 
 

 ق ا
 تفضل فاحتا لال ابر  أ ور شاهد اثناق، السكرتري ؤهو يقول للمكندس 

 ما عا الكامرة  أغلقالمكت  املدير العام، فيوصد البار كما لو ا ال قد 
 من الداول  

 
 

 (4املشهد)
 ل)م(

 ل)ق( (مكت  املدير العام) كت  عليكا  على البار لوحة اشبية شاهد 
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 ق ا  

 (5املشهد)
 … أ وراملدير العام مربؤ  مكندس 

 املواف املثايل  ذا العام لذلن، فإ ت  أهل فأ ت 
التتوزارة ؤهتتو يستتتلم متتن متتديرة مظتترؤف  يفل)ق( أ تتور 

A4 
 

 ل)ق( أ ور أكوق عند حسن انكم دائما  أققكرا ؤأمتا 
 

Mix  مز 
 

  كرا  يف املدينةكرب الوالد رمحال هللا كاق حيلم  ق يراين مديرا 
 فمن الذي سيساعدين؟ أ ت، ؤاق مل تساعديين 

 3\(1املشهد)
  يف مكت  )الكرا ( من اخللفل)ق( )أمحد( 

(Seeding) 
 

 ق ا 
 

 2\(4املشهد) ؤلكن اي أمحد. مث تستدير الكامرة بشكل  صف دائري لنشاهدها 
ل )ق( شتتاة ؤهتتي ممستتكة بستتماعة ا تتاتف يف مكتبكتتا 

 يف الوزارة
 لق ة من اخللفال
 

 ق ا 
 

 كاق جاهز  أقاملدير العام يسأل عن ملف مناقصة سيارا  الوزارة  شاة..
 

 يدال السكرتري ل)م(

 امللف يف أدراجكا ة عرؤص جديدة يتم 
 هللا لىقعشرة دقائق ؤيكوق امللف على مكتبة 

 شاة
 
 

 ق ا
 (6املشهد) 

 ل)ر( منزل امحد 
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 يقلب احملطات عرب املعيشة، امحدالتلفاز يف صالة  أمامومها 
 )الرميوت كونرتول( 
 
 

 2(2املشهد)
 ل )م( ) أمحد ؤشاة (

 ل )ق( للتلفاز  
  

 حبق شاحن أمتاعن مساعدتن، بل  وا تألن  ل يناي أمحد  ثق
 يف املناقصة اخلاصة بصيا ة سيارا  الوزارة ؤلكن بشكل يضمن 
 أست يا   فأ ة للمناقصة العدالة لكافة أصحار الكراجا  املتقدم 
 بيا  . أؤما مل يتم منحال لآلارين من معلوما   أمنحن أق 

 

(v.o شاة ) 

 ق ا 
 

 ؤزارتكم من معدا  ؤق ا غيار إليالؤلكين الوحيد اجملكز بكل ما حتتا  
 فعلى مدال السنوا  لق  ا سبارؤعمال صيا ة ؤؤرش ؤبذلت كل  
  هذة الثمرة 

 .و أا أين إا إضافة
 

 أمحد ل )ق( 

 تكوق متكافإلة للجميا  أقفالفرصة جي   ،حمايدةؤهذا ما يدعوين  قف 
 ؤالرزاق هو هللا لست أ . 

 

 ق ا ل )ق( شاة 
 
 

 ق ا
 

 ل)ق( قاقة التلفاز 
 شتتتتتاهد عمليتتتتتة التنقتتتتتل الستتتتتريعة فيمتتتتتا بتتتتتني احمل تتتتتا  

 التلفازية، فمشكد لرب مي عن السيارا 
 

 ق ا  
 3(1املشهد)

العجتتتال  متتتن  ريغيتتتتجلتتتة ستتتيارة أؤ جكتتتاز ل )ق( لع
ة متتتتتن لاتتتتتالل الكمبيتتتتتوتر )يعتمتتتتتد علتتتتتى متتتتتا مت ا تقتتتتتا

 املشكد السابق يف التلفاز(
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 صاح  هذة السيارة هو سامل آل حممد هل تعرفال! أقمعلم )أمحد( 
 

v.o)   للعامل ) 

 ل )ق( أمحد  أق رأيتال. يلمل يسبق  …  
 

 كرا  بل أ ال يعترب زبوق دائم لدينا يف ال
 
 

 )العامل( ل)ق( 
 

 ار.. فكو يدفا ىا  املبلغ الذي يدفعال اآلارؤق.خؤما الذي يدعو لالفت
 

 ( أمحدمل )

 (قالعامل ) هذا غري صحيح 
 

 (ق) أمحد ماىا؟
 

  رد ترددة على احمل ة، يعين املزيد من الزابئن من قرحية خمملية يف أق
 ركزية يف الدؤلة اي أمحد.هذة املدينة.. ا ال عضو جلنة املناقصا  امل 

 

 )ق( العامل

 اي شاة أمنثكلتن 
 

 )ق( أمحد

  )ق( العامل ابستغرار شاة!
 

 ق ا  
 (7املشهد)

 
اللق تتة متتن التتف النوافتتذ الزجاجيتتة للمكتتت  اخلتتاص  

لمحد ؤيعرتص الكامرة سيارة حممولة علتى ا ايتدرؤلن 
 لنشتاهد ا علتىرة حنتو ملتغري الزيتت حركتة رأستية للكتا

( علتتتتى zoom inللعدستتتتة ) داتتتتولاملكتتتتت  مث 
 مكت  أمحد لنشاهد أمحد ؤصديق معال يتحاؤراق

  
 ، ؤ  ترتدد مستقبال سامل حم تنا اي را  يف  أقلساعة مباركة  إمثاؤهللا 

 لن السيارة أما يف املنزل يصنياب تصال يب مباقرة، لنرسل لن من 
 اخلاص اي سامل. فيهات ؤأرقام ب اقيلزم ؤها هي  إىاأؤ الكرا   
 

 ل )م( أيلق ا أمحد ل )ق( حتول 
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 ق ا 

 4\(1املشهد)
 ( أمحد مودعا ل )سيارة سامل( مل )
 

 كثر من ؤزارة عوضا أهل سأست يا هذة املرة أق أحقق حلمي من االل 
  !من االل لن اي سامل آل حممد دةرة ؤاحاعن ؤز 

 

 v.o  أمحد 

 قطع 
 2\(5املشهد)

 ق تعدي كتااب  بتكليف املكندس أ ور لرآسة اللجنة املعنيةآ سة شاة أرجو أ
 اباتيار ا س  قركة لصيا ة سيارا  الوزرال. 

 

 املدير العام ل )ق( ؤهو حيادات شاة عرب ا اتف 

 ق ا 
 (8املشهد)

 إق معظم املشاكل التعاقدية الي تتم ما الق اع اخلاص يف السابق سببكا 
  تداال  من قبل أصحار املصاحل

 

)مكنتتتتتدس( ؤهتتتتتو يتحتتتتتدات زمتتتتتيال  يف العمتتتتتل ل )ق(  
 للمكندس أمامة ؤ شاهد أمامة من اخللف رأس أ ور 

 
 ق ا 

 
 لن ارضخ  ي ضغوط من قبل هذة الشركا  ؤ  حة من أي 

 قخص لال مصلحة معكا، ؤا ساس هو استيفال كافة الشرؤط إضافة
 إا السعر املناس   

 

 ل)ق( أ ور
 س املكندس من اخللف من ا مام ؤ شاهد رأ

 
 ق ا

 (9املشهد)
ل)ق( صحيفة يومية تقل  الصفحة لتشري إا إعالق  ؤ شاهد أسم " سامل آل حممد " ؤعبارة ا تقل إا رمحة هللا تعاا 

 عزال تقدمال جلنة املناقصا  املركزية 
 

   حول ؤ قوة إ  ابهلل العلي العظيم أي كارثة هذة 
 

 (V.O  أمحد ) 

 )يقل  كفيال متحسرا على سامل..(يد أمحد 
 

  شاهد على ىا  اإلعالق
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 ؤ ا يتحداثق داال سيارة 
 مز  لق ة ؤ ا على مائدة ال عام

( قتتتتكل تستتتتت يا أق  شتتتتاهد F.Bتتتتتدال لق تتتتا  )
Fade out    (F.O  )إعتتتالق العتتتزال كخلفيتتتة 

 قاقة سودال مث    
  (F.I ) 

 3(2املشهد)
 

 عظم هللا أجر  يف صديقن سامل 
 

 ( مشاة  ل)

 قد علقت على آما   كبرية ل
 

 ( أمحد ق) ل

 !مالاآل ا علقت علىيملمثل 
 

 (ق) شاة ل

 !ؤلكن   أريد أق أفتقد 
 

 (ق) أمحد ل

 إىق ... توكل على هللا فكو حسبن ؤهو الرزاق ؤأتكد اي أمحد لق 
 ؤحدة ما تنعم بال سوال من صحة ؤعافية أؤ سعة يف العمل ؤالرزق فكو من هللا 

 لؤليو ما اعتمد  علية من  كود أؤ عالقة مبس ؤ 
 إق ما تقوم بال جي  أق يقف عند اإلراق ل ية بذل ا سبار مث يلي  

 ىلن ا تكال ؤا عتقاد مبا يقضال هللا لن..
   

 )ق( شاة ل

 ؤهو متوتر ؤم أاأ الرأس ؤهو يسما 
 

 ل)ق( أمحد 

 ليو رمحة هللا سامل آل حممدؤ  داعي للكدر ؤا م فاهلل هو الرزاق ؤ 
 ؤهللا هو الرزاق ؤليست شاة  

 

(V.O شاة ) 

 ؤ عم ابهلل الرزاق 
 

 )ق( أمحد ل
 ل)م(

 أثنال املشكد السابق
 

 يرق جرس البار ..

 ق ا 
 

 رسالة مسجلة للسيد أمحد عبد هللا أمحد 
 

 )م(ل)ساعي الربيد( 
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 ق ا 
 (10املشهد)

 
 سم ؤزارة ا قغال ب ل  مقابلة شاهد الرسالة ؤقد عنو ت ل

 السيد أمحد يف موعد ؤؤقت حمدد  
 

 )ق( رسالة ل

 ؤهو يقرأ الرسالة 
 

(V.Oأمحد ) 
 
 
  

 ق ا 
 2\(8املشهد)

 
 ىا  الرسالة على مكت  املكندس )أ ور( يف الوزارة  

اليتتتتد متستتتتن ابلرستتتتالة مث يف حركتتتتة أفقيتتتتة متضتتتتي فيكتتتتا 
خصصة  تا علتى عدسة الكامرة لتحط هبا يف السلة امل

  Out of focu(  O.O.Fاملكتت   شتاهد ) 
أثنال ؤضا الرسالة يف السلة كخلفية للسيد أمحتد ؤهتو 
جالو على املقعد مث تصبح الصورة ؤاضحة على ؤجال 

 ( على السلة O.O.Fأمحد ؤتصبح )
 

 ؤهو مندهش ... ماىا تقول.. هل أ ت متأكد! 
 

 أمحد

 قرؤط املناقصة ؤ رجو أق يكوق عم أ ت الوحيد الذي ا  بقت علية 
 ااتيار  يف حملة عندما يتم تنفيذ العقد. 

 

 )ق( املكندس أ ور ل

 مل جيد أمحد ما يعرب عنال للمكندس أ ور سوال بكلمة ؤاحدة 
 )الرزاق( ةكا ت يف كلم

 

 ق() أمحد ل

 ق ا 
 

 مل يفكم أ ور ما عناة )أمحد(   ة توقا منال كلمة قكر فا   باع 
 ؤجكال يشري إا عدم فكم ما تلفك بال أمحد  تركة على

 أ ور ل)ق(
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 وضا الثقة مبيبتسم أمحد متلفظا  بكلمة أعين قكرا  ؤأرجو أق  كوق 

 
 ل)م( أمحد

 
 
 

 فيما سبق استخدمنا ىف كتابة السيناريو ا سالي  ا اراجية التالية ؤفقا لقاعدة زمرد لالعالم 
 :يا سالم

 القطع املباشر: -1
 (  1 حك املشاهد )املشكد ) اا لق ة  لية مثال، من ل )ق( اا ل )م( أؤ العكو،ا( من لق ة  (ر
 2\(2) من لق ة ق( اا ل )ق(، املشكد  ( 
 (5اسلور املز  ،  حك املشكد ) – 2
 (9( ، املشكد)2) (  حك املشكدF.Bاسلور التذكر ) – 3
ا بني املشاهد ، ؤ حك النقلة املكا ية ىف اسلور ا  تقال من مشكد اا مشكد آار ،  حك عملية التنقل فيم – 4

 2\(5التصوير للمشكد )
 3\(1، املشكد )2\(1(  حك املشاهد )Seedingاسلور ا بذار ) – 5
 سلور اتام املشكد:أ – 6

 3\(2(، املشكد )9، املشكد )2\(2( ، املشكد )1ا( ىكر اسم هللا كما ىف املشاهد )
 3\(2ر( ادرا  احلقيقة كما ىف املشكد)

 (8، املشكد ) 2\(2غرس القيم املشكد)  (
 (10( ، املشكد )9، املشكد )3\(1، املشكد ) 2\(2اسلور التعليق على املشكد ،  حك املشكد)-7
 ( ) ىف أمحد ؤهو يتقدم حنو الكامرة(1اسلور حركة العنصر داال العدسة ،  حك املشكد) -8

 3\(2اسلور قواىف اللق ا  ،  حك املشكد) -10
 م-ق-ق-م -ق-ق-م         

 3\(1اسلور التشويق،  حك املشكد )
 

( ، املشتتكد 6( ، املشتتكد )3( ، املشتتكد)1ر( ،  حتتك املشتتكد )-م-ستتلور التتتدر  ىف استتتخدام اللق تتا  )قأ-11
(2)\2 

 سلور رسم الشخصيا  ؤركن تبني ىلن من االل:أ-12
 ا( الفاظ ؤاقوال كل قخصية 

 ر( مواقف كل قخصية 
ة ركن اق يتحر  هبا من االل ااتيار موقا بعأب املشاهد ىف مثل املشكد رقم ) ( فكو متن أاريا، فاق للمخر  مساح

املمكتن اق يتتتم تصتتويرة دااتتل صتتالة املعيشتة اليوميتتة أؤ ىف حديقتتة املنتتزل اخلارجيتتة ، ففتى حتتال ااتيتتار احلديقتتة اخلارجيتتة 
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ابحلديقة الكرة، ؤهذا ما يضفى  وع من  أمحد ؤهم يلعبوق أبنالفمن املمكن اق  سما ؤ شاهد من بعيد أصوا  ؤلع  
 ،احلياة ا جتماعية على القصة فنالحك بذلن اق أمحد رر اسرة مثال

حد ا افال ابلتوجال حلل ؤاجباتال املدرسية فور ا تكالة من تسديد هدف ىف أكذلن ابلنسبة لنجاة من املمكن اق توجال 
ق خنل اب يكتل ا ساستى للبنيتة الدراميتة للقصتة اؤ احتداثكا اؤ ؤهكذا، دؤق ا…لعبة الكرتؤ ية يلعباق هبا هو ؤزميل لال 

مشاهدها، ؤمن املمكن اق  ضيف اؤ حنذف من هذة املشاهد الزائدة مبا ي صل ؤي كتد رهتا موضتحا لستما  قخصتية  
 كل فرد من افراد القصة.

 
 مت جبمد هللا                                            
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 المؤلف في سطور
 

 
 زهري منصور املز يدي  د.  

 املواقع االلكرتونية:
 www.zumord.net 
 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 
 زهري املزيدي )زمرد( -1

 برا نا التدريبية -2

 
 سنوات اخلربة :

و للكيكلة التلفزيوين ؤالتأسي ؤالتسويق ؤاإل تا عاما يف  ال خت يط ؤتصميم ؤتنفيذ احلمال  اإلعال ية ؤاإلعالمية  30أكثر من 
 اإلعالمية ؤالعالقا  العامة يف امل سسا  احلكومية أؤ الشركا  اخلاصة. 

 اخلربات العملية :
 .1984م سو إدارة العالقا  العامة ؤاإلعالم يف ا يإلة العامة للتعليم الت بيقي ؤالتدري   .1

 (.1985للدعاية ؤاإلعالق ) T.Cم سو ؤرئيو  لو إدارة قركة  .2

 .1986يف بيت التمويل الكويي م سو إدارة اإلعالم  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4

 1994 الكويت.تصدر يف  أكادرية(تسويقية  أسواق. )إعال يالرئيو حترير  لة  .5
القنوا  التلفزيو ية الثالات،  ،(1995)الكويت سبو  إلدارة اإلعالق التجاري يف تلفزيوق دؤلة  عام قركةم سو ؤمدير  .6

 .العامة ؤالرايضية ؤا جنبية
 2000اإلعالمية ؤالتسويقية  العرر " لالستشارا  اإلعالميوق“م سسة عام م سو ؤمدير  .7

 2008 –العربية للقيم اجملتمعية  مربة امل سسة لو إدارة  رئيو .8

 .2001ابري إعالمي معتمد لدال غرفة جارة ؤصناعة الكويت .9 
 

 :الدوليةاجلوائز يف وية العض
 1996عام  I.A.Aا مريكية الدؤلية اإلعالق  جائزةعضو جلنة التحكيم  .1
 لندق. – 1999عضو جلنة التحكيم جلائزة لندق الدؤلية لإلعالق عام  .2

 .جامعة الكويت اإلعالين،عضو جلنة التحكيم جلائزة ا بداع  .3

 اللبنا ية  Arab ADد جمللة أرار آا عال ية  عضو جلنة حتكيم جائزة )كراي( .4

 2010عضو جلنة حتكيم جائز )سوبر برا د( الربي ا ية  .5
 عية التسوق  - عية التسوق اخلليجية  -اإلعالق الدؤلية  الدؤلية:  عيةيتمتا ابلعضوية يف عدد من اجلمعيا  اإلعالمية  .6

 ا مريكية.

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 حيازة اجلوائز واملناصب الدولية:
برقلو ة  -لية يف  ال اإلعالق أبرزها اجلائزة العاملية لإلعالق عن الشرق ا ؤسط ؤأؤرؤاب من اجلوائز الدؤ  على عددحائز  .1

1992. 
-ية امريكية يمنظمة إعال  كربالتابعة  الدؤلية، اجلمعيةرقح ملنص   ئ  رئيو  لو إدارة فرع الكويت جلمعية اإلعالق  .2

1996  
 1999م سو لالحتاد الكويي لإلعالق عضو   .3

 2013ة منتدال ا عالم العريب، للجامعة العربية، كم سو للصناعة ا عال ية يف الكويت قلد جائز  .4
 

 املؤلفات :
مت اعتماد الكتار كمنكي تدريسي يف ا يإلة العامة  دار ىا  السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة يف منكي اإلبداع  .1

 اآلسيوية.حدال اجلامعا  ، ؤاعتمد كمقرر تدريسي يف إ1985للتعليم الت بيقي ؤالتدري  
م سسة الكويت للتقدم  -اخلليجي ا شال جامعة مفتوحة لدؤل  لو التعاؤق  ؤأضوال علىالعامل  يفاجلامعا  املفتوحة  .2

  1985العلمي، 
 .1994  -إ شال بنن النصوص  .3
 .1995-املكت  اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994 القوا ني ا حرتازية يف  ا   اإلعالم ؤاإلعالق يف العامل .5

 2006التسويق ابلعاافة  .6

 2006 ا افال(التسويق ابلشرحية املستكدفة )قرحية  .7

 2006تسويق أمناط احلياة  .8

  2006التسويق ابحلواس اخلمو  .9

  2007التسويق ابملس ؤلية ا جتماعية  .10

 ، دار إشاز للنشر، ؤمكتبة جرير2010قوة العالما  التجارية  .11

معتمد يف اجلامعة اآلسيوية املفتوحة يف ماليزاي(، ؤمعتمتتتتتتتد يف )عشرا  اجلامعا   )بر مي 2010تفعيل القيم ؤممارستكا  .12
 ؤم سسة تعليمية دؤليا  ( .

 2010إستكشاف القيم  .13

 2010حمفز القيم  .14

 )ابللغة الرتكية( 2010حركة الكامرة يف القصص القرآين  .15

 2012تفعيل احلواس  .16

 2013حتويل القيم إا منتجا   .17

 2014ا منتجا  حتويل املشاعر إ .18

 2014يف استنساخ فكر العظمال  .19

 
 الربامج االذاعية والتلفزيونية:

 ساعة إىاعية ما إىاعة دؤلة الكويت، سلسلة توثق صناعا  اإلعالق ؤالتسويق ؤالعالقا  العامة. 600 -1

 TRTق ر، ديب، ؤتركيا  - ةاستضافا  عرب حم ا  إىاعية ؤتلفزيو ي -2
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 :Social innovationsاعية يف جمال إبداع املشاريع االجتم
مشرؤع "غراس" للوقاية من آفة املخدرا ، عرب تشكيل  لو بعضوية ؤزارا  الدؤلة ؤ عيا  اجملتما املدين ؤم سسا   -1

، أقاد  ملكة السويد بنتائي املشرؤع ضمن جولتكا يف معرص 2005-1999الق اع اخلاص يف دؤلة الكويت،
 حتققال مشاريا مماثلة على   اق أؤرؤاب. دؤيل مبا حققال املشرؤع من  تائي، ؤمل

مشرؤع " ؤقف ا رقيف اإلعالين" للجامعة ا فريقية العاملية يف السوداق، لنقل ارباتنا يف تدقني ؤإدارة جوائز اإلعالق  -2
 2017الدؤلية عرب البة كلية اإلدارة ؤالتسويق.

يز مفكوم اإل تا  يف مراكز ا يتام ؤجعلكا مراكز مشرؤع "ها" سوق منتجا  ا يتام، مقدم لبيت الزكاة الكويي، لتعز  -3
 2016ملوارد ماليال عوضا أق تكوق مراكز لإل فاق فقط.

مشرؤع "هر" سوق منتجا  القرآق، ما  موعة من القرال اليمنية، عرب حلقا  حتفيك القرآق، لالرتقال ابحلافك كي  -4
أدر ة دؤليا بعنواق "حتويل القيم ملنتجا " ما متخأب  يكوق مشغال لقيم القرآق ؤمفاهيمال،   حافظا فقط، عرب بر مي

 2017عن  واة لسوق للمنتجا ، ؤعوائد ماليال يستفيد منكا سكاق القرال.

مشرؤع "أسوار" لشبكة بسواعد قبابية من خمتلف دؤل العامل، لدعم قضااي العمل اإل ساين ؤاحلث عليال بشكل  -5
 2017ت وعي.

جزل، لتعزيز مفاهيم القيم اإل سا ية عرب ؤسائل التواصل ا جتماعي  100ن إاالق مشرؤع )أتملت(، عرب موسوعة م -6
 بشكل أسبوعي.

 م سسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشرؤع اجلامعة اخلليجية املفتوحة،  -7

توقيا عشرا  مذكرا  التفاهم يف  ال التعاؤق املشرت  ما جامعا  ؤم سسا  اجملتما املدين ؤم سسا  تعليمية على  -8
 دؤيل، هبدف تفعيل عمليا  التشبين ؤاعتماد برامي امل سسة العربية للقيم اجملتمعية.  اق 

 يف جمال االستشارات :
 الكويت. -مكت  الشكيد مستشار إعالمي لبعأب مكات  " الديواق ا مريي "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبا    .2

 2000مصر  –مستشار قركة "حرف" إحدال قركا  "صخر" الكويت  .3

 2003-1986 الكويي.بيت التمويل  يفم سو ا عالم ؤالتسويق  .4

 1987، الرتكي الكوييمستشار اعالمى لبيت التمويل  .5

 يف ق ر، ؤقناة الرسالة يف السعودية. 1997قدم ا ستشارا  لقنوا  تلفزيو ية دؤلية كقناة اجلزيرة  .6

 2004-2002مستشار قركة مستشفى املواسة القابضة  .7

 ، إحدال قركا  م سسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميز مستشار "املرك .8

 2005مستشار إسم الرؤا  التجارال لشركة الشرقية لالستثمار  .9

 2005)عربية ؤأجنبية ؤثنائية اللغة(  IPEمستشار  موعة مدارس  .10

 2006مستشار إسم الرؤا  التجارال لشركة ا متياز لالستثمار  .11

 2009، 2007العلمية  لألحباات الكويت لدال معكدمستشار التسويق  .12

  2007 الكويت،جارة ؤصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13

 2009مستشار ؤزارة الصحة، اململكة العربية السعودية، مركز ال   ال بيعي  .14

 2015لية ، مث مستشار العالقا  الدؤ 2011مستشار اسم الرؤا  ؤالتسويق ملركز صبامل ا محد للموهبة ؤا بداع  .15

 2012إمارة عجماق، ا مارا  العربية املتحدة بلدية مستشار  .16

  (World political conference)يف  2012لجمكورية الرتكية لمستشار  .17

 ؤاخلليي.الكويت  يفمستشارا للعديد من الشركا  ا عالمية ؤالوكا   ا عال ية  .18

 .ؤاخلتدميةمن الشركا  التمويلية  للعديدؤ مستشار تسويق جملموعة قركا  جارية ؤعقارية ؤاستثمارية  .19
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 اجا:قائمة ابملر 

 
 القرآق الكرل. -1
 تفسري الب ري -2
 زبدة التفسري -3
 تفسري بن كثري -4
 سيد ق   –التصوير الفين يف القرآق  -5
 التكامى  قرة -سيكولوجية القصة يف القرآق  -6
 هيإلة ا ىاعة الربي ا ية.. يف اعداد السيناريو ؤالكتابة للتلفاز  -7
8- Screen Writing  
 2000زهري املزيدال ، ةتشكل الصورة ىف عقل الفناق املسلم، ؤرق  -9

  2001زهري املزيدال  ،ةالتوازق املن قى ؤالعاافى ىف السور القرآ ية، ؤرق -10


