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دراسة  المدارس السردية الحديثة:  مقاربتها مع في القص القرآني و  ةيالسرد اتالمكون تتبع

 نظرية تطبيقية 

 

 ( 1) فايز صالح قاسم عثامنة
 

 نظمت ال القة ب ن الخالق والمخلوق، ،جملة من التصوووورات والدروس وال برتمثل النصوووول القرآن ة    الملخص:

تفردت   -المدارس السردية    -القرآني وحكايات    قصبوووول ال  ، تمثلتومخصوصا    ومحددا   ضحا  جاء الخطاب اإللهي وا

إلى  ل وعن أسئلة تغري الباحث في التقصي والوص البحث  يج ب .ربتها في أحاي ن مختلفةعن خطابات أخرى وإن قا

في مكوناتها   هل يوجد توافق ما ب ن المدارس السوردية وآيات من الكرر الحك   لراسوات ححقةيسوتفاد منها في دنتائج  

وهل جاءت  ؟الحديثة  غفلت عنها المدارس السورديةفي الدرس السوردي    هايسوتفاد من  -على وجه الخصوول-السوردية  

وهل أبانت اآليات    الدراسوووات اىخرى؟دت منها رث ر من بشوووكل منتظ  أفافي القص القرآني  التفصووو الت السوووردية  

هكا ما سو ج ب عنه البحث من  ؟وبالتالي أثرت ف ها  الحديثة  القرآن ة عن مكونات شومول ة في حقل الدراسوات السوردية

المت لقة بالقص القرآني ومقاربتها مع تلك المدارس   ق الموضووعاتصوي والتمح ص الدق ق والجد  في ررخالل التق

من ة لما اشوتملت عل ه السوورتان وقد ت  تخصو ص سوورتي يوسوا والكها ر  نة للدراسوة التطب ق  ...السوردية الحديثة

ومحاوحت   محدد   تب ان تأويالت تنصووووب في ،غاية الباحث عناصوووور ومكونات سووووردية تخدو رب  ة وعاء البحث.

بواسووووتخوداو منهج عل     ،امن خالل تفسوووو ر الظواهر وم رفوة ال القوات التي ترب  ب نهو  ؛فكر  البحوثواجتهوادات تخودو 

ول ور نونتها ويوضوحها  يخدو تفسو ر النصو   ،الكي يقا على محارا  النص وتب انها ضومن إرار محدد سولفا   ،النص

  ة.مضواب  علم ة محكللقارئ ب
 .، منهج عل  النصالمفارقة الزمن ة  ، المباشر، الخطاب السردي، ما ب د الحداثة الخطاب الكلمات المفتاحية:
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with Modern Narrative Schools: An Applied Theoretical Study 

 

Fayez S. Q. Athamneh 
 

Abstract: The Qur’anic texts represent a set of perceptions, lessons and lessons that 

organized the relationship between the Creator and the creature. The divine discourse was 

clear, specific and specific, represented by: Qur’anic storytelling and stories that were unique 

to other discourses, even if they approached them at different times. The search answers 

questions that lure the researcher in investigating and arriving at a fundamental truth that can 

be learned in subsequent studies: Is there a compatibility between narrative schools and verses 

from the Holy Quran in their narrative components - in particular - that can be used in the 

narrative lesson that the narrative schools overlooked; And did the narrative details come 

regularly that many other studies benefit from? Did the Qur’anic verses show comprehensive 

components in the field of narrative studies and thus influence them? This is what the research 

will answer through careful investigation and novelty in the paths of topics related to the 

Qur’anic storytelling and its approach with those modern narrative schools ... The Surahs of 

Yusuf and Al-Kahf have been allocated as a sample for the applied study of the narrative 

elements and components included in the two suras that serve the nature of the research 

vessel. The researcher's goal is to search for and prove the truth and to reach specific facts 

through the interpretation of phenomena and knowledge of the relationships that connect 

between them using the textual science approach that stands for simulating the text and 

clarifying it within a predetermined framework that serves the interpretation and being of 

texts and clarifies it to the reader with sophisticated Scientific refereed. 

Keywords: direct discourse, narrative discourse, postmodernism, chronological paradox, textual science 

approach.  
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 المقدمة 

التي  للمزالق من أعقد اىمور وأص بها؛ نظرا   -على وجه ال موو–   ةرآن الق  ول ي د البحث في النص 

اجتهد من خاللها علماء الفقه والتفس ر    ،في موضوعات عد قا  اوموحساس ة ال  تتولد من خالل النواتج 

لصالح ة النص القرآني لكل    ، وهكا وضع ح غبار عل ه نظرا  في موارن واتفقوا في أخرى  واختلفوا

فله خصوص ة تم زه عن غ ره من أشكال القّص    -موضوع البحث –  وأما القّص القرآني  .زمان ومكان

 . السردية ال او بمختلا مكوناته

والحكر وال ناية في عمل ة    يستوجب الدقة)القص القرآني(    سرديةال  محطات تلك الالوقوف عند  إن  

المدارس  ةمقاربال تلك  الر  ،ونهجها  ديةالسر  مع  ال  ن  أنها  السردية  التي صنفت على  لماه ة  اصد  

وباتت السردية ديدن تلك النصول تحارمها    ،أخكت مكان السبق ب د اإلنشائ ة والش ريةو  الحديثة

   .وتقا عندها مطوح  

وإن حا ذلك  يدعي  أن  له  ول س  المجال،  هكا  يقول رل شيء في  أن  يريد  البحث ح  قدر  -ل  ووهكا 

تفرد هكا   للنصول القرآن ة، والكي دف نا لكلكآليات محدد  من ا  بمقاربة أرثر المدارس  -اإلمكان

الطرح عن غ ره من الطروحات السابقة؛ ب قد المقاربة والمقارنة ب ن النصول والرؤى النقدية، وقد 

وب ض أرثر رالبنا  أن  الباحث ن  ا  لوحظ  ف ه  ؛من  الخل   ينبغي  ح  ف ما  وقد  .يخلطون  الدقة  .  توخ نا 

تفسد الكائقة   قد التي  و  ،ح تقدو فائد  لمطلب المتلقي  الغول في مناقشات وحوارات  دو  واإليجاز، ب

   .ال امة لديه أح انا  

ومدارس السرد الحديثة وررق    ؛جاء البحث في محورين مهم نل المكون السردي في القص القرآني

 م الجتها للمكونات السردية. 

ل يوسا والكها  المكونات السردية التي وردت في سورتي   عن  لاقتصر الحديث في المحور اىول 

والمفارقة    ،والمروي له  ،والمروي  ،والراوي  ،السارد بل  ةمثلمالتي وردت ف هما،  المكونات    وت  تب ان

والخطاب   ،والخطاب السردي  ،المكانالشخص ات ووبن ة    ،وبن ة الزمن  ،والرؤية السردية  ،الزمن ة

  بشيء من التفص ل الدق ق  السردية؛ المكونات  اهد القرآن ة التي انفردت بهاوت  تب ان الشو ...المباشر

 ... لمقتضى وعاء البحث ومحدودية إراره  والموجز أح انا ،

المدرسة   ل، وهي المدارس السردية الحديثةن  عن نماذج ثالثة م  لفي المحور الثاني اقتصر ال رض  

والمنهج الس م ولوجي    ،والمنهج الدحلي )غريماس(  ،الوظائفي )فالديم ر بروب(  ، المنهجالشكالن ة

ت نظر واتجاهات هكه المدارس  ورلود بريمون في الحكاية ال ج بة، وت  تب ان وجها  )روحن بارت(

  ...التي عني بها البحث  رديةالمكونات الس بما خلصت إل ه من نتائج تخص 

وجهة النظر الخاصة؛ إلى تب ان    وتتب ه للمدارس السردية الحديثة  من خالل محاورههدف البحث  

السرديةب المكونات  الالحق في إظهار  السابق على  النص   فضل  بن ة  التي وردت في   وأهم تها في 

   .الشواهد القرآن ة، بشكل واضح وجليّ 

   وقد خت  البحث بجملة من النتائج، يستفاد منها في دراسات ححقة.

 

ا بالمكوناتتبيان  الحافلة  القرآنية   Show Quranic evidence full ofالسردية    لشواهد 

narrative components 

القرآن ة    يتحقق اآلية  بتتبع  الجانب  ال  الخال   بالبحث هكا  تكون  عن  التي  السردية "مكونات    البن ة 

بما ذررته المدارس    تتبع ذلك اىثر  ث "  The narrative structure of the discourseل  للخطاب 

على  اىرران اىساس ة التي ح يكون السرد من دونها، وهي    ؛وما احتوته من مكونات السرد   السردية

الر أو    -المروي –ي  او التواليل  له  له  -المسرود –السارد  المروي  فالسارد هو فيالمسرود  حق قة    ؛ 

  (1) "سور  يوسا"  لعلىبداية  احخت ار    وقع  وقد   ،ح بهح يكون السرد إ  اىمر موضوع السرد برمته 

 
تحق قل صووبري موسووى ، تفسييير الجاللي .  نظر جالل الدين المحلي وجالل الدين السوو وريا  للمزيد بخصووول التفسوو ر والم اني واللغة،  1

الموصييول لفظا  نظر، أحمد المالد، أحمد شووابسووو ،  و. وركلك ا2003، 235، للسييوري يوسيي الخ ر،   ، دمشووقل دار1ومحمد رامل، ر، 
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التي تف د البحث ويبنى عل ها في  "  Narrative elementsل  ال ناصر السردية"لما اشتملت عل ه من  

أخرى عرض    ،مواقع  ورأنها  الكاملة،  بتفاص لها  واحد   سور   في  القصة  ذات ة "سرد  ل لس ر  

biography  "  الكبر الصغر حتى  المتلقيمنك  تج ل  دق قة ومهمة،  القصة  ي   بتفاص ل  أحداث   ش 

 قوله ت الىل  شواهد مختلفة، نكرر منها  في لوحظ ذلك ،بطريقة مشوقة

َلْت َلُكْم َأنُفسُُكْم أ) ُ الْ  مرا  بَْل سَوَّ  (2) (نفوُمْستَعَاُن َعَلٰى َما تَصَفَصْبٌر َجِميٌل َوَّللاَّ
الف لي من ررف   التقدي   ينبئ  السارد بهكا  النبي ي قوب عل ه السالو،  بتقدي     الكي أورل به الراوي 

 ،خ ه  يوسا عل ه السالولقتل أ  الحدث واإلخبار عن الواق ة الف ل ة من ررف اىبناء )الشخول(

، وقصة النبي إلقاء يوسا في الجبمفادها  مؤامر   بواإلعالن عن اىمر الجلل لو )المروي له(...  

، بم نىل "One narrative styleل  بنمط ة القص الواحد " يوسا عل ه السالو تفردت عن غ رها  

ب كس سور  الكها التي تغ رت ف ها نمط ة القصة بت دد   ؛قصة واحد  من أول السور  إلى آخرها

الواحد    القصّ  السور   الكري  على ثالث في  القرآن  القص في  أنمار  تقس    أنمار وهيل  ل "ويمكننا  ة 

الكها، سور   وتمثلها  القصص ة  المجموعة  السالو،  عل ه  يوسا  سور   وتمثلها  المكتملة   القصة 

 (3) حاحت القصص ة وتمثلها سور  الفجر..."اإل

 وفي مشهد آخر، قال ت الىل 

 (4)(ولدا   يَنَفعََنا َأْو َنتَِّخَذهُ َوَقاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِم  ِمِّْصَر ِِلْمَرَأتِِه َأْكِرِمي َمْثَواهُ َعسَٰى َأن )
بخصول مكونات   تماما    ا  في هكا الشاهد مختلف  "Narrative discourseل  السردي  الخطاب "جاء  

الزوجة   وإخبار  ،آخر  للحدث على لسان راو    تنوعٌ في القص ووصاٌ   فقد لوحظ  ؛ال ناصر السردية

( من قصة يوسا عل ه  34و    30)  لوفي اآليات ،  ل دل على أهم ة الخطب للشخص الم ني بالرعاية

من نوع آخر ح يت لق بالبشر، وإنما يختص بالجمال    السالو مع امرأ  ال زيز، نرى بوضوح جماح  

فمن للقصة.  والسردي  من    اللغوي  أنواع  ثالثة  توجد  اآليات،  تلك  في  أنه  نجد  الشخص ات،  جهة 

الشخص ة اىولى وردت في اآلية الثالث ن وهي شخص ة ثانوية ت ود لمجموعة من  "  لالشخص ات 

وأن فض حة امرأ  ال زيز    ،النسو  في مصر ذرروا بص غة نكر  رناية عن تهم ش مكانتهن احجتماع ة

أصبحت   قد  الرف ع  المنصب  ذوذات  وهن  ألسنتهن  ب ن  اجتماع ا ...   ات متناولة  المتدن ة  المكانة 

ما الشخص ة  والشخص ة الثان ة ت ود للمرأ  التي راودته عن نفسه، وهي أيضا شخص ة ثانوية... أ

ة فهي شخص ة النبي يوسا عل ه السالو وهي شخص ة ثابتة ودائمة ورئ سة في القصة ل  تغب  الثالث

  (5)تلك اآليات..."عن المشهد في رل آية من  

يفصح عن الواق ة وبداية الحدث الف لي والحكاية التي ستظهر وت   للجم ع بقولة    ،والشاهد التالي

  ت الىل
اِلُمونَ ) ُه َِل يُْفِلُح الظَّ ُه َربِِّي َأْحسََ  َمْثَواي إِنَّ  (6) (اْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِم  ُدبُر   َواْستَبََقا)(؛ َمعَاَذ َّللاَّ إِنَّ

واست اذ باهلل من    ،)الراوي(  عل ه السالو  يوسا  ، أن الخطاب أورل إلى النبيلوحظ في الشاهد أعاله

وأن الفالح والتوف ق في   ،ىنفسه   وأنبأ عن ظل  بني البشر  ،الش طان الرج   وذرر فضل هللا عل ه

 ويخشاه في السر وال لن. نهاية المطاف لمن يخاف هللا 

  ، "The narrative actionل  المنجز لألحداث السردي التتاب ي  الف ل  "يظهر حق قة    ،والشاهد التالي

 .ومطلبه الحق قي لقاء ما تراوده عن ف لها ،والحوار الخطابي من ررف الراوي
 

مجلة الجام ة للدراسوات اإلسوالم ة )عق د ، تفسو ر،    المفصيول معنى  في سيوري يوسي  عليه السيالا مواونه وطيوابطه وألره على المعنى.
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بَش َهَذا  َما   ِ َلِِلَّ َحاَش  َوُقْلَ   َأْيِديَُه َّ  عَْ   َوَقطَّ َأْكبَْرَنُه  َرَأْيَنُه  َكِريمٌ(  را  )َفَلمَّا  َمَلٌك  إِِلَّ  َهَذا   ( 7) إِْن 

باإلخبار    ؛ومكرهن  في هكا المشهد التراتبي للحدث المكهل من قبل النسو تتمثل الصور  السردية  

الحدث  على  الدالة  اىخرى  والشخول  اىحداث  من  جملة  رريق   ،عن  عن  القص  إرار  وتوس ع 

وج ل هكه الشخول تتحاور ف ما ب نها وتقدو المشهد    ،استحضار الشخول وواق ة اىحداث السردية

لدى أرراف أخرى عن رريق المكونات السرديةل السارد، والراوي، والمروي    ،الم تبر من القص 

ِمَِّ     َقاَل َربِِّ الِسِّْجُ  َأَحبُّ إَِليَّ ِممَّا يَْدُعوَننِي إَِلْيه َوإِِلَّ تَْصِرْف َعنِِّي َكْيَدُه َّ َأْصُب إَِلْيِه َ )  .له َوَأُك  
 (8) (اْلَجاِهِلي َ 

وإبراز الحدث  ،وتأخك منحى آخر بت زيز الحكاية بشخول جديد  داخل السجن ،تتوسع دائر  القص 

 ،اىرثر أهم ة من قبل و رؤيا صاحبي السجن وت ب رها و اىولل ساقي الملك والثانيل خباز الملك

  - عل ه السالو-يوسا الخطاب الرباني إل ه  بتكر ره  بوحدان ة هللا وعبادته، أت ا إلى يوسا  يوجه  

ْيتُُموَها َأْنتُْم ل  منهما خبره عل ه ورلبا منه تأويل ذلكوقّص رل   )َما تَْعبُُدوَن ِمْ  ُدونِِه إِِلَّ َأْسَماء  سَمَّ
ِ َأَمَر َأِلَّ تَْعبُُدوا إِِلَّ إِيَّاهُ  ُ بَِها ِمْ  سُْلَطان  إِِن اْلُحْكمُ إِِلَّ َلِِلَّ ِِّمُ َوَلِك َّ َأْكَثَر  َذِلَك الِدِّيُ  اْلقَ   َوآبَاُؤُكْم َما َأْنَزَل َّللاَّ ي

 (9)النَّاِس َِل يَعَْلُموَن(

وإخبار الفتى في السجن عن ذلكل   ،ويستمر سرد اىحداث والوقائع بكرر رؤية عزيز مصر في حلمه

ِِّئُُكْم بِتَْأِويِلِه َفَأْرِسُلون(ِ )َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادََّكَر بَعَْد ُأمَّة  َأَنا ُأَنب
 (10)    

وإدار      ليبتمثل الحدث الف ،وخروجه من السجن  عن براء  س دنا يوسا  اإلعالن في المشهد التالي

)اْرِجْع إَِلى  حاش ة الملكل    سلسلة اىحداث في شخول عد ل )الملك، امرأ  ال زيز، النسو ، الفتى،
َأيِديَُه َّ إِنَّ َربِِّي بَِكيِدِه َّ َعِليمٌ( عَْ   تِي َقطَّ بَاُل النِِّْسَوِي الالَّ َفاْسَأْلُه َما  َِِّك  َرب
تبدأ سلسلة جديد  من  ،  (11) 

 (12) )اْجعَْلنِي َعَلى َخَزائِِ  اأَلْرِض إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ(ما سبقل ل الحدث مغاير  تماما  

بإ  ؛تتكرر دائر  الحدث من جديد  القح     ،خوته في إرار مختلا عما سبقويلتقي يوسا  ح ن عّ  

الناس تلتقي م ا ب ن  ،  واشتدّت السن ن على  ال ل      شد وجكب تبدأ أرراف السلسلة  من قبل الراوي 

ووالده  النبي ي قوب عل ه    ،وإخوته من جهة أخرى  ؛باىحداث )س دنا يوسا عل ه السالو( من جهة

ِ َلتَْأتُنَّنِي بِِه إِِلَّ َأن يَُحاَو بُِكم َفَلمَّا ):  السالو من جهة ثالثة َلْ  ُأْرِسَلُه َمعَُكْم َحتَّٰى تُْؤتُوِن َمْولِق ا ِمَِّ  َّللاَّ
ُ َعَلٰى َما َنُقوُل َوِكيلٌ  آتَْوهُ َمْولَِقُهْم َقالَ  ُ َأن  (13)  (َّللاَّ ا َفَصْبٌر َجِميٌل َعسَى َّللاَّ َلْت َلُكْم َأنُفسُُكْم َأْمر  )بَْل سَوَّ

ُه ُهَو اْلعَِليمُ اْلَحِكيم(ُ  (14) يَْأتِيَنِي بِِهْم َجِميع ا إِنَّ
واعتكر   ،خوته وأب ه يوسا وإدت اللحمة من جديد ما ب ن  وعا  ،خو  إلى يوسا بثوب احعتكارعاد اإل

)َِل وهكه بشارات ال بودية الخالصة هلل الواحد اىحدل    ،وأعاد هللا البصر لوالده   ،الجم ع من يوسا
اِحِميَ (  .(15) تَْثَريَب َعَلْيُكمُ اْليَْواَ يَْغِفُر هللاُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحمُ الرَّ

 يوساواىقوال التي وردت في قصة النبي  ف ال  ، يتضح أن جملة اىحداث واىواعتمادا  على ما سبق

فإنه متنزل م  لدن  -  ال عناصر السرد ف ها جملة وتفص ال ،لتدل دحلة واضحة بارتم   عل ه السالو،

  ، واضحة الم ال  والبن ان  "Narration sequenceل  بتراتب ة سردية"وردت جم  ها    - حكيم خبير

؛ وهي المدارس السردية الحديثة  وما جلبنا لهكه السرود إح لندل من خاللها بفضل السابق على الالحق

البحث،  التي تال ا    خصها  لها  الناجحة من    لن رض  القصة  "تتوافر في قصة يوسا سائر مقومات 

ال ناصر  رل  ف ها  وتوجد  الموضوعي،  والحوار  المتساوقة...  واىحداث  المت دد     الشخص ات 
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والخصائص الفن ة التي نص النقاد على ضرور  احتواء القصة عل ها والتشويق الكي يدفع بالقارئ  

 (16) إلى متاب ة قراء  حوادثها في لهفة حتى النهاية..."

توقا البحث عند مكونات محدد ، مثلل   ،والشاهد اآلخر م  القص القرآني آليات م  سوري الكه 

التبئ ر  أو  السردية  )الرؤية  السردي  والتقن ات، The narrative perspectiveل  المنظور   )

المكان وبن ة  الشخص ات،  وبن ة  السردية،  وقد (17) والوظائا  خمس    ،  على  الكها  سور   اشتملت 

وال بد  (18)قصص  الكها، وقصة موسى  الجنّت ن، ؛ وهيل قصة أصحاب  الصالح، وقصة صاحب 

نَّْحُ  نَقُصُّ َعلَْيَك نَبَأَُهم بِاْلَحِقِّ إِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِربِِِّهْم َوِزْدنَاُهْم "   لوقصة ذو القرن ن، وقصة آدو وإبل س 

 (19)"ُهد ى

،  َرُجلَيِ  َجعَلنا أِلََحِدِهما َجنَّتَيِ ()َواطِرب لَُهم َمثاَل   ل  ت الىقال    وتحاورهما م ا،   ننتقّصة صاحب الج

ْنَها ُمنقَلَب ا(إلى قولهل  ا ِمِّ ِددتُّ إِلَٰى َربِِّي أَلَِجَدنَّ َخْير  )َولَئِ  رُّ
(20) 

، وعدّو البشر؛ إبل س، في سور   -عل ه السالو- قّصة آدو  و عل ه السالو وإبل س ذرَر هللا ت الىقصة آد 

َمالئَِكِة اسُجدوا آِلَدَا فََسَجدوا إِِلِّ إِبليَس كاَن ِمَ  الِجِ ِّ فَفََسَق َع  أَمِر َربِِِّه )َوإِذ قُلنا ِللالكها؛ فقالل  

) يَّتَهُ أَوِلياَء ِم  دوني َوُهم لَُكم َعُدوٌّ بِئَس ِللظِّاِلميَ  بََدِل  أَفَتَتَِّخذونَهُ َوذُِرِّ
(21) 

)َوإِذ قاَل موسى ِلفَتاهُ ِل أَبَرُح  في سور  الكهال  ت الى قال ، ه السالو وال بد الصالحقّصة موسى عل

ا( )َوَما فَعَْلتُهُ َعْ  أَْمِري    َحتِّى أَبلَُغ َمجَمَع البَحَريِ (، إلى قوله: ِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطع عَّلَْيِه َصْبر 
 (22)   ذَٰ

ا()َويَسأَلونََك َع  ِذي القَرنَ ل  -عّز وجلّ - قّصة ذي القرنَ ن قال هللا   يِ  قُل َسأَتلو َعلَيُكم ِمنهُ ِذكر 
   (23 ) 

وأحداث مكتملة في سور     رض حكايات ب  ؛القصص المكرور  أعاله في سور  الكها  لوحظ تقدي 

مغاير  لما  "  Narrative plucking  لنتا سردية"  ،واحد ، مع توض ح الفكر  وال بر  في رل قصة

فقد    ،مختلفة  مواض ع  تتناول  وإن اشتررت في الخصائص السردية... إح أنها  ،ورد في سور  يوسا

بمنظور سردي ي تمد    ،ما ب نها من قبل السارد ال ل   بكل شيء فأورل الف ل للشخول وإدار  الحوار  

قفة والحكف  و؛ فكان الحوار والوصا والمشهد وال(24)وم ا    ،والداخل  ،من الخارج  لعلى رؤى سردية

اجتم ت وأدت ،  (25) (The chronology of the narrativeل  )المفارقة الزمن ة   لهكه التقن ات جم ع  

وإن كنت م  قبله   "نْحُ  نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَ  اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهذَا اْلقُْرآَنَ ل  الغرض المنار بها

الغافلي  لس دنا  وجه  ،  (26)"لم   الرباني  السالو،الخطاب  عل ه  ل  "س رذاتي   ل سرد ورأنه    محمد 

biography" (27)،  لتتداخل أنمار السرد من خاللهو  سل اىحداث واىقوال واىف ال م ا  ح ث تسل 

وركلك الحال مع الرؤى وبؤرها وأنواع الروا  ومواق ه     ؛بموضوع ة رانت أو ذات ة أو مشتررة م ا  

في القص   فن ة محكمةب  ت وضف  ؛ تلك المكونات وأدواره  في الخطابات وخصائص ال ناصر الفن ة

وهكه م ز  تفرد بها القص القرآني عن غ ره من    ،القرآني ب امة وفي سورتي الكها ويوسا بخاصة

"يؤدي الراوي في النص :  من صنع لدن حك   خب رشمول ة الخطاب اإللهي    ؛النصول اىخرى
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السردي وظائا أساس ة ح مح د عنها. فالحكاية تقتضي وظ فة الراوي السردية... وتنضاف إلى هكه  

الداخلي  التنظ    تخص  وهي  المراقبة  أو  التنس ق  وظ فة  هي  جنسها  من  وظ فة  اىساس ة  الوظ فة 

برى والرب  ب ن أجزائها وضب  ما ب نها من عالقات  للخطاب وتتمثل في إبراز مفاصل الحكاية الك

باإلضمار واحرتداد واحستباق وغ رها والتصرف في ررائق إدراج أقوال وفي تنظ   زمن الحكاية 

 (28) الشخص ات واخت ار نم  الخطاب المناسب لنقلها"

بالشخص ات والمكان والزمن  تنحصر أه  عناصر السرد في اآليات السابقة من سور  الكها، بتمثلهال  

القطب   ت د و  ...واىحداث  السردي  الشخص ات  الخطاب  يتمحور حوله  الفقري الكي  ، وهي عموده 

تخص ص الخطاب وهكا من جموع القلة،    ؛" إِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِربِِِّهْم َوِزْدنَاُهْم ُهد ىالكي ترتكز عل هل "

بشكل   السردي  ا ب د الوصا الهداية، تنس ق الحدث وتراتبه صافه  وموالرباني المباشر للفت ة وذرر أ

أا حسبت أن أصحاب  "بنسق ة السرد وجوهره...منتظ  عن رريق تقدي  الحدث للشخول الم ن  ن  

فكلمات هللا الم جز     "، استفهاو بم نى النفي، والنهي ل س المراد الكه  والرقيم كانوا م  آياتنا عجبا

أي   "لم بعثناهم"رتابه الحك  ، ث  ذرر القصة مجملة ث  فصلها ب د ذلكل  الم بر  الموح ة رث ر  في  

ؤمن ن وحجة على اآلخرينل "تقس    من نومه .. لتستمر القصة وهي تمثل زياد  بص ر  ويق ن للم

النص إلى مجموعة أو مجموعات ربقا  لل ناصر والوحدات المكونة له دحل ا ، مثل نم  الشخص ات 

   (29)  وهكه ال مل ة مهمة في التحل ل السردي..."أو غ رها، 

ورأنها تصور الواقع الم  ش في قصه بطريقة   ؛تراتب ة الحدث وتسلسله المنطقي في الحكايةتتمثل  

؛ بسردية الراوي أو السارد للحكاية، ومن  "Narration functionsل  وظائا السرد " نموذج ة ت تمد  

نح  الداخلي بربطها وتنظ مها م ا ، رما ذرر في قوله ت الىل "   ث  تنس ق اىحداث بتنظ   آل ة الخطاب 

"، تتوالى الوظائا اىخرى بتوص ل جملة من الرسائل واىخبار الدالة نقص عليك أحس  القصص 

تتضمن مغزى ومطلب المرسل بشد انتباه السامع وتكر ره بأمور مختلفة ما ب ن    ،عن رريق الراوي

  مكانا ... ويتكفل  زمانا  أو  حقائق التي وق ت ف ها القصة سواء ران ذلكوثبت ال  ،المرسل والمرسل إل ه

يقدو من خاللها    ،تضم نها لشخص ة أخرىقدمها عن رريق الوعظ واإلرشاد بي  ،الراوي بوظ فة أخرى

مطلب السارد بوضع المتلقي بصور  اىمر الواقع  للحكاية وإقناعه، والسارد في عموو هكه الوظائا  

،  راو    لمن   ،ف قدو رل ما يقول ورل ما يريد إيصاله لجم ع اىرران  ،يتبوأ مكانة مررزية في النص 

 ، مروي له.  مرويّ 

فهو اإلرار الكي تنطلق منه اىحداث،   ؛ال ناصر اىساس ة في بناء ال مل الروائي  من أه   المكان  ي د 

 ل؛ فال مكان بدون شخص ات وح شخص ات بدون مكان في ال مل السرديوتس ر وفقه الشخص ات 

َ فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِ  يَْنش  موهُ لتم)َوإِِذ اْعتَزَ    مِ   مئ لَكُ ي َرْحَمتِِه َويُهَ    مِ   ملَُكم َربُّكُ   رَوَما يَْعبُُدوَن إِِلَّ َّللاَّ

مجريات اىحداث واىف ال   هالكي ستنطلق من  "الكه "  ل؛ مررزية القصة المكان (30)   ِمرفَق ا(   مأَْمِركُ 

يشي بمجموعة من الم ط ات   وترس  واق ا    ،كهللشخول تحوو في فل  شامال    يقدو تصورا    ،واىقوال

عند الس م ائي يوري    فالمكان  ،واىخبار اآلن ة والمستقبل ة لص رور  الحدث السردي بمختلا أب اده

مجموعة من اىش اء المتجانسة من الظواهر، أو  "  لهو   لوتمان، رما أوردته س زا قاس  في دراستها،

اىشكال المتغ ر ... تقوو ب نها عالقات شب هة بال القات المكان ة المألوفة  الحاحت، أو الوظائا، أو  

  (31)أو ال ادية مثل احتصال، المسافة..."

طاب الخ  بسرد متسلسل يوجه  ،للقصة التال ة من التحكير والنهي والوعظ واإلرشاد وال ظة  ث  يقدو

َوَِل تَقُولَ َّ ِلَشْيء  إِنِِّي فَاِعٌل ذَِلَك َغد ا * إِِلَّ أَْن  "  لل امة من أمة محمدلو   -عل ه السالو-للنبي محمد  

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِ  َربِِّي أِلَْقَرَب ِمْ  َهذَا َرَشد   هكا النهي رغ ره، ا"  يََشاَء َّللاَّ
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لسبب خال  ران  تشاءو: "وإن  العالموما  يشاء هللا رب  أن  إِل  َوُهَو  "؛  (32) ي "ن  ِلَصاِحبِِه  فَقَاَل 

ا * َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِلنَْفِسِه قَاَل َما أَُظ ُّ أَ  ْن تَبِيَد َهِذِه أَبَد ا *  يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنَك َماِل  َوأََعزُّ نَفَر 

ا ِمْنَها ُمْنقَلَب ا"  أَلَِجَدنَّ   َوَما أَُظ ُّ السَّاَعةَ قَائَِمة  َولَئِْ  ُرِدْدُت إِلَى َربِِّي َخْير 
أيل فقال صاحب الجنت ن  ،  (33) 

:  عل ه   جريات الم تاد ، مفتخرا  أيل يتراج ان ب نهما في ب ض الم لصاحبه المؤمن، وهما يتحاوران،

ا"أَنَا أَْكثَُر مِ " نَفَر  "نلحظ أن الت ب ر يقدو عرضا  حواريا  يالئ  رب  ة الصراع ب ن  ؛  ْنَك َماِل  َوأََعزُّ 

أكفرت بالذي  مختلف ن ف جسد أب اد الشخص ة في مشهد تكث في إيحائي، ففي قوله ت الىل "اتجاه ن  

" تتقدو الشخص ة المؤمنة باستفهاو له رابع تكث في يشتمل على الت جب واحنكار في م رض خلقك

يقدو خطابا     (34) قاده عدو فناء جنته ونفي ق او الساعة... فالسرد الوصفيالحوار اعتراضا  على اعت

ي ول على المتلقي    ؛تتجلى لنا رب  ة المشهد في أنه مزج بطابع تكث في  ،يؤسس لبؤر  الدحلة، ومن هنا

حستجالء ورائ ات اىحداث وربطها بنتائج الكشا عن الحلقات المفقود  في دائر  ال رض السردي 

 (35)"رات اإلحال ة في الت ب ر...واإلشا

بها يخبر ت الى عن نب ه موسى جملة اىف ال واىحداث التي ستبدأ    في مقطع آخر،تبدأ قصة جديد   

يت هد به النبي موسى عل ه    "Discourse directل  بخطاب مباشر"  لوتنطلق من خاللها   ،الحكاية

ا بَلَغَا َمْجَمَع  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ َِل  "   السالول أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِ  أَْو أَْمِضَي ُحقُب ا * فَلَمَّ

ا َجاَوَزا قَاَل ِلفَتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَ  ا ِمْ  ا لَقَْد لَِقينَ بَْينِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فَاتََّخذَ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َسَرب ا * فَلَمَّ

نََصب ا َهذَا  السردي   ؛(36)"...َسفَِرنَا  النص  نقل اىقوال في  أنمار  المباشر في قس   الخطاب  "يندرج 

وقواو هكا الخطاب قول يصدر عن    ،(Genette; 1983مقابل قس  نقل اىحداث في نطاق السرد )

بحرف ته ف نقل  الشخص ات  ينتهيإحدى  الكي  الشخص ة  إيراد رالو  في  الراوي  مهمة  وتكمن  إلى    . 

  ل هي  ،المروي له بطريقة مباشر  أي دون وسارة هكا الراوي... ويرد الخطاب المباشر في أشكال

لمحور  ي د هكا الجزء تقديما  ؛ (37)  والخطاب الفوري..." ،(Geneete; 1972والمونولوج )  ،الحوار

َعْبد ا ِمْ  ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمة   فََوَجَدا  ل "تباعا    ب د ذلك تبدأ سلسلة اىحداث تتوالى،  الخطاب المباشر

ا ُعلِِّمْ  ا * قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَتَّبِعَُك َعلَى أَْن تُعَلَِِّمِ  ِممَّ َت ُرْشد ا * قَاَل ِمْ  ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْ  لَُدنَّا ِعْلم 

ا * َوَكْيَ  تَْصبُِر َعلَى مَ  اإِنََّك لَْ  تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبر  يبدأ السرد عن رريق  ؛  (38) "ا لَْم تُِحْط بِِه ُخْبر 

الحوار ما ب ن الشخص ات الرئ سة في القصة، ب ن النبي موسى من ررف وال بد الصالح من ررف 

في هكه القصة ال ج بة المتفرد  عن غ رها، من    .، ح نب ا  صالحا    عبدا  ، وران  "الخضر "آخر، وهو  

بن ة الزمنل "للزمن أهم ة في الحكي، فهو ي مق   وظفت ف ها  والقواعد شيء رث رالفوائد واىحكاو  

وهناك مستويات للزمن في ال مل السرديل "زمن    ؛اإلحساس بالحدث وبالشخص ات لدى المتلقي"

القصةل وهو زمن وقوع اىحداث المروية في القصة؛ وزمن السردل هو الزمن الكي يقدو من خالله 

وفي أغلب اىحداث التي وق ت أنبأ عنها الراوي عن رريق  ،  (39)من الخطاب("السارد القصةل )ز

 ، (40) تقن ة احستباق أو احستشراف وهيل عندما ي لن السرد مسبقا  عما س حدث قبل حدوثه..."
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توحي    ،لك الشواهد ترث ر  أنبأت عنها  ودححت  إشارات وعالمات  فقد لوحظ    واعتمادا  على ما سبق:

ومكونات    لمختلا مكونات السرد   ومتسق  ؛ وبحضور فاعلهللا وجم ل صن ه على الص د رافةبقدر   

بن ة الشخول والمكان وغ رها من ال ناصر  ل روعناصر سردية   ،ل من مفارقات زمن ةالخطاب أيضا  

حك  الصنع والتنس ق لتلك اىدوارل "إّن الوقوف على مظهر التشك ل  بشكل جلي وم  ت جاء  ...اىخرى

اهد القص يمثل ب دا  ب ان ا  مهما  في الت ب ر الب اني من ح ث ات الصوت والترر ب والدحلة... في مش

ألخ، وإن ران النقاد والبالغ ون القدامى ل  يتوس وا في قضاياها السردية وتشك التها الفن ة فأغفلوا  

من حالة السرد اللغوي إلى في نسق ة تغاير اىلفاظ  أثرها الجمالي في تول د الم اني وب انها التكث في  

 (41) صور مشاهد  تكتنفها أسال ب حوارية تغطي عرضا  حديثا  وصراعات في إرارها التشك لي..."

 

 How did modern schools of  :ات السرديةمكونالمع    الحديثة  كي  تعاملت مدارس السرد 

narration deal with narrative components: 

المكونات السردية بشكل عاو    في تصن ا  واختلفت رث را    ،النقدية بهكا الخصول تضاربت اآلراء  

!؟  ...، وقد تكون أصابت أو أحطأت وأرلقت مسم ات عد  لها  ،الشخص ات وأدوارها الفاعلة  وبخاصة

لتلك    لنصول التطب ق ةلفهكا مدار بحث آخر يحتاج إلى ال ود     ؛(42)ح نستط ع أن نجزو على ذلك

لها النظري  الجانب  بتشريحها وعرضها مقابل  النقدية،  البن وي وهو يجرد المدارس  التحل ل  ل "إن 

الشخص ة من جوهرها الس كولوجي ومرج ها احجتماعي ح يت امل مع الشخص ة بوصفها "رائنا "  

أأي شخصا ، وإنما بوصفها فاعال   ينجز دورا   ث    ت مله، ومن  الحكاية، أي بحسب ما  و وظ فة في 

ب ن نوع ن من    (45)وقد م ز "بارت"  ؛(44)مفهوو الشخص ات بمفهوو ال وامل"   (43) "ريماسغ"يستبدل  

وال ال الشخص ات،  بأعمال  تت لق  وهي  الوظائا  السرديةل  أحوال  الوحدات  على  ومدارها  مات 

منهجه اإلنشائي من المثال اللساني، فتصّور ترر ب الكالو   (47) "روفو تود "واستمدّ  ؛  (46) الشخص ات 

القصصي، وصا  أنموذج تحل له على ضوء عدد من المفاه   اىساس ة في عل  اللغة، وقد لوحظ  

تقوو به من    فق  من خالل ما  يتشكل مدلول الشخص ة  ح"   رثر  المصطلحات اللسان ة في عباراتهل

والمؤرد أن هكه   ،خالل عالقة الشخص ة بشخص ة أخرى  أي من   ،من خالل التقابل  ولكن أيضا    ،أف ال

تت الحكيال القة  مسار  تطور  بف ل  وتتبدل  ب ن  غ ر  ال القات  أنواع  تحديد  في  المشكل  ويكمن   ،

التنوع والت ق د الشخص ات   أنها في غاية  بت قد وغموض  في  تتنوع وتت قد  ، ذلك أن هكه ال القات 

اإلنسان ة.الت )  جربة  هي   ف(وتودور ويختزل  أنواع  ثالثة  في  ال القات  الرغبة،هكه  والتواصل،   ل 

 لبالقول، هي   ال القات،وقد عرض محمد بوعزه في رتابهل تحل ل النص السردي لتلك  ؛  والمشاررة"

تجمع ب ن الكات والموضوع   لالرغبة   عالقة  الرواب  التي تجمع ب ن ال وامل وتتحدد في ثالث عالقاتل

، وهي الحالة التي تحقق موضوعها أو في ن تكون في حالة اتصال مع موضوعهاهكه الكات إما أ
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ل  تواصل عالقة ال،  ضوع رغبتهاتحقق ف ها الكات مو  حالة انفصال مع موضوعها، وهي الحالة التي ح

ل  تتوقا    ؛(48)..ل تجمع ب ن المساعد والم ارض.عالقة الصراعب ن المرسل والمرسل إل ه،  تجمع  

الشخص ة، منك بروب، عن فرض القض ة نفسها على التحل ل البن وي للقصة. فالشخص ات، من جهة 

ريا   أولى )وبغض النظر عن احس  الكي نسم ها بهل درام ة، شخص ة، عامل( تشكل مخططا  ضرو

للوصا. وإن "اىف ال" المروية لتتوقا و ما إن تصبح خارجة عنه، عن أن تكون مدررة. ويمكننا  

أن نقولل إنه ل س ثمة قصة واحد  في ال ال  من غ ر شخص ات، أو على اىقل من غ ر "فواعل".  

نفة  ولكن هكه "الفواعل"، من جهة أخرى، وهي جد عديد ، ح يمكن أن تكون ح موصوفة، وح مص

 (49)باس  مصطلحات "الشخص ات..."

حور  تقدو ذررها في عرض الم  ،خطاب ة  ةلتدل صراحة على تمثلها لمكونات سردي  ،إن هكه الشواهد 

  ؛ اهلك المكونات وتمحورها في النصول السردية الحديثة ومناهجواقتفاء أثر ت  ،اىول من البحث 

ل  لكن البن ة والدحلة واحد    والم ط ات وتحوير المصطلح بقصد أو بغ ر قصد  سم ات وإن اختلفت الت

"وإذا الصور  التي تحتل من الخطاب مررزه إنما تش ر، جهارا  ح نا  وإيماء  ح نا  آخر، إلى ما يمتلكه 

لسائد  المتخ ل الجماعّي وح س ما المتخ ّل الديني من سطو  في تحديد مالمحها. وهكا ي ني أن الكهن ة ا

في الخطابات التحديث ة نفسها ظلت تست  د، على نحو مم ن في التستر والمداور ، تلك التشخ صات  

والرموز وت  د إنتاجها ف ما هي تصدر عنها وتكرسها. ولن يكون حضور هكه التشخ صات والرموز  

ابات  فهي التي ستج ل الخطفي خطابات أعلن أصحابها شرعة الخروج على الماضي دون نتائج.  

وقدرتها على   الخطابات  تلك  فاعل ة  التي تحد من  الكاسر   بالتناقضات  مأهولة  احنشقاق ة  التحديث ة 

الثقافي" الراهن  في  تغ  ره  تنشد  ما  أن غريماس  ،  (50) تغ  ر  لوحظ  الشخص ات فقد  مفهوو  يستبدل 

ال وامل  "بمفهوو  أرثر  فال  مفهوو  وتجريدا  ل امل  الشخص ة  عموم ة  مفهوو  ال امل  من  يكون  فقد   ،

"إن ال امل )الوظ فة في اصطالح   إنه ي ادل مفهوو الوظ فة.  ...أو فكر   أو جمادا    شخص ة أو ح وانا  

من الممثل ن، من الشخص ات يتحدد من خالل مجموعة من الوظائا الدائمة    سوريو...( يشكل قسما  

اىصل ة"  المواصفات  أشار  (51)ومن  وقد  هامون"،  الس م ولوجي    (52) "ف ل ب  الوضع  أهم ة  إلى 

 ويستشهد هامون بهكه   ،وما تنطق به  ،وما تقدمه من تحررات داخل ال مل السردي ذاته  ،للشخص ة

ونظرا  لتش ب مقولة الشخص ة، فإن هامون يتطرق   اىدلة من اىدب الفرنسي واىدب اىوروبي...

النقديلتنطلق منها    إلى المستويات المت دد  التي "ذلك أن الشخص ة ح ته  فق     أصناف الخطاب 

السوس ولوجي   وبالمستوى  النفسي  بالمستوى  ي نى  الكي  الباحث  أيضا   وإنما  البن وي،  الدارس 

ويساعد القارئ    ،بكاته  قائما    نظريا    جهازا    ،؛ ويشكل المكون السردي بجم ع تفرعاته(53) للشخص ة..."

 ،على فض احشكاحت التي يطرحها النص السردي من منطلقات ال القات التي تنشأ ب ن الشخص ات 

ومواض ع الق مة التي تشكل رهانات حق ق ة يس ى رل ررف إلى الظفر بالق   التي تجل ها. غ ر أن  

م نى. فهو مطالب  دراسة المكون السردي غ ر راف ة على احرالق في عمل ة تحري القارئ عن ال

باحقتراب من المكون الخطابي الكي ي  نه على ضب  الصور والمسارات الصورية التي تشكل عتبات 

و  النص  تخترق  التي  الجوهرية  بالدححت  اححارة  الى  خاللها  من  القارئ  التماسكتيفضي   منحه 

 
      و.2010وما ب دها،  64،  64و  63لل، تحليل النص السردي،  نظر، محمد بوعز للمزيد بهكا الخصول ا 48
،  2. ترجموةل منوكر ع واشووووي، القواهر ل مررز اإلنمواء الحضوووواري، ر، لى التحلييل البنيوي للقصييييصميدخيل إنظر روحن بوارت،  للمزيود ا 49

 و.2002وما ب دها،   62لل
 و.2002، 12و  11، المجلد الثالث، د ن، لل  1. ر، فتنة المتخيلنظر، محمد ال وسفي، فتنة المتخ ل.  للمزيد ا 50
      و.2010، 65لل ،  نفسه 51
(ل  Effect of personality" على بلور  تصوور سو م ائي دحلي للشوخصو ة عندما تحدث عما أسوماه )أثر الشوخصو ة  عمل "فيليب هامون 52

نظر،  ... للمزيد ا"تت  الم ارضوة ب ن الشوخصو ات رما يرى ف ل ب هامون انطالقا  من عد  نقار مثلل الجنس والسون والمال والم تقد وغ رها

 و.2010،  216، لل3. مجلة الباحث، عةتشكالت الشخصية الروائيحسناء س اد ،  

 
، 4. ترجمةل سو  د بنكراد، رب ة مزيد  ومنقحة، ب روتل دار الحوار، للسييميولوجية الشيخصييات الروائيةنظر ف ل ب هامون،  للمزيد ا 53

 و.1983
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بخصول    (55) " ونالس م ائ "وفي مجال السرد، يشكل الصرح النظري الكي اقترحه  ؛  (54).الدحلي

الشخص ة التي    ،مقاربة  واحجتماع ة  النفس ة  النظريات  جل  مع  ف ها  جدال  ح  ابستمولوج ة  قط  ة 

ل "... ففكر ما ب د الحداثة فكر تقويضي م اد  لل قالن ة بلورتها مدارس صارت تن ت عنده  بالتقل دية

اما  من الم تاف زيقا ومن الحق قة  وللكل ات، سواء رانت دين ة أو مادية، فهو فكر يحاول أن يهرب تم

الجديد    المادية  ت ب ر متبلور عن  الص رور ، فهو  والثبات ويحاول أن يظل غارقا  في  والمررزية 

 (56) السائلة، شأنه في هكا شأن التفك ك ة..."

  بروب في يتناول    ،المنوال الوظائفي ل(57)"فالدم ر بروب ، يمثلها "درسة الشكالن ةأما ف ما يت لق بالم

المورفولوج ا"هرتاب  "عل   يتحدث   (58) ل  ومنهجها،  تاريخها  الشخص ات،    ويست رض  وظائا  عن 

ومسألة اإلدغاو وب ض ال ناصر اىخرى في القصة، وتوزيع الوظائا ب ن الشخص ات، والطرق 

المختلفة إلدخال شخص ات جديد  في مجرى الحدث، وصفات الشخص ات ودححتها والقصة رك ان  

ف هو الكي يم ز ب ن ل "إن التقس   المألومة التي يسل  عل ها الضوءمهرلي، وغ ر ذلك من المحاور ال

القصص ال ج ب وقصص الح وان، وعلى الرغ  من أن هكا التقس   يبدو سل ما  للوهلة اىولى، فإننا  

عناصر  نجد أنفسنا مضطرين إلى ررح السؤال التاليل أفال تحتوي قصص الح وان على عنصر من  

في انات دورا  بالغ اىهم ة  ال ج ب وأح انا  بقدر رب ر؟ ث  و وعلى النق ض من ذلك أفال تل ب الح و

 (59) " المات دق قة بما ف ه الكفاية؟ القصص ال ج ب؟ وهل نستط ع أن ن دّ هكه ال

وي ود السبب في ذلك ىن م دان   ؟في القصص بالخرافات والقص الش بيبدأت الدراسات التحل ل ة  

قص  بروب ىنه اتكأ ف ه على ال، وانتقد غريماس منهج فالديم ر  ح نها  الحكي؟ أو القص م داٌن بكرٌ 

  ... تطب ق ذلك على فن الرواية رونها ما زالت في بداية الطريق  الش بي، ويرى غريماس ص وبة

يقول بروب في مورفولوج ا الحكايةل "إّن ال ناصر القاّر  الدائمة الوجود في الحكاية هي وظائا  

ؤدّى بها هكه الوظائا، فالوظائا  الشخص ات مهما تكن هكه الشخص ات ومهما تكن الك ف ة التي ت 

 (60) "...هي ال ناصر اىساس ة المكّونة للحكاية

  على  إلى الترر ز  "لمورفولوج ا الحكاية الش ب ة"  لل س ى بروب من خالل دراستهوخالصة القول

الف ل التي تؤديه شخص ة من شخص ات الحكاية، وقد ت  ضب  عدد   لحددات عد ، منهال الوظ فة م

هكا الف ل، وبدوائر    لهي   ،منطق ةالوظائا في واحد وثالث ن وظ فة توزعت على سب ة مرتكزات  

دراسة نظريته  وال كوف على    ،توس ت دائر  النظر من قبل رث ر من النقاد إلى رؤية بروب   ال رض 

ار إلى  أصبح بكلك يش  "،مورفولوج ا الحكاية ال ج بة "  ل ابهخالل رتولكيع ص ته من    في هكا الجانب 

قائال ل أن مشروع بروب ل     ،... وقد ع ب على بريمون رل منل رلود ل في ستراوسالسرد بالبنان

ينجح، رونه فصل الشكل عن المضمون في بن ة النص، وركلك ف ل رلود بريمونل الكي أعاب على  

جانب التطب قي المتمثل في الخرافة، أما غريماسل يرى أن الخلل في بروب محدودية الدراسة في ال

 
. مدير مررز البحث ال لمي و التقني لتطوير اللغة ال رب ة،الجزائر، مجلة المكون السييييردي في النظرية السيييييميائيةرشوووو ود بن مالك،  54

 . )د.ت( 94و  89ف الدلف ا الثقاف ة، لل  
عل  يدرس أنسوواق ال المات واىدلة والرموز، سووواء أرانت رب   ة أو صووناع ة. وتل دّ اللسووان ات جزءا من    علم العالمات )السييميوويقا( 55

المات أو اىدلة اللغوية وغ ر اللغوية، في ح ن أن اللسووان ات ح تدرس سوووى اىدلة أو ال المات اللغوية. ومن السوو م ائ ات التي تدرس ال 

سو ن لهكا ال ل ، هناك فرديناند دي سووسو ر وشوارل سواندرز ك رس، رما أن من أبرز من سواهموا في السو م ائ ات هناك رل من  ّ ؤسوِّ الرّواد المل

.  يتو وأومبيرتو إكو وألخيرداس جوليان غريماس وتشييارلز موريس وروِلن بارت وتوماس سيييبوكفالديمير پروپ ولويس خورخي پري
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ض والتناق  هكا التشتت أضحى  ؛  (61)رثر  عدد الوظائا التي أحصاها بروب وعدو مالئمتها للقص...

، ول ل هكا ي  د بنا إلى المربع اىول من لدى القارئ ح ر  من اىمر والتوجه الرص ن في مس رته

ب دهال "أن الحداثة تنطوي على جانب تدم ري هو نواتها التي ح بد أن تؤول إل ها رل الحداثة وما  

   (62)  نظر  غائبة، خاصة أن الغاية تبرر الوس لة..."

هكه   مثل  الب نة،   والتناقضات   المت ارضات إن  النقدية  الواضحة  اىوسار  ب ن شد   ذاتها  ظهرت في 

ما  أح انا    ؛جكب و إلى  ومتداخلةب د    تقود  ومختلفة  ب نها  ف ما  متناقضة  نهجها  الحداثة   أبرزت   ،في 

لالنتقال من    م برا  رئ سا    (63) ل "دريدا"وقد رانت التفك ك ة   ،في رل شيء  التشك ك والتقويض وال دم ة 

من المسلمات وأحدثت فوضى في رل م تقد ثابت   ا  حاربت رث ر  ،ب د الحداثة  مرحلة الحداثة إلى ما

ب د الحداثة بأنموذج التشظي والتشت ت والالتقريرية رمقابل لشمول ات    احتفلت ما"ث رل  وراسخ لدى الك

  دم ة، وب القة النت جة بأسبابها، الحداثة وثوابتها، وزعزعت الثقة باىنموذج الكوني، وبالخط ة التق

نماذج حاربت ال قل وال قالن ة، ودعت إلى خلق أسار ر جديد  تتناسب مع مفاه مها التي ترفض ال

الروح ةالمت ال الضرورات  محلها  وتضع  المستمر،   ة،  التغ  ر  قبول  اللحظة  ، وضرور   وتبج ل 

ب د الحداثة ونظرياتها تأبى   الحاضر  الم اشة. رما رفضت الفصل ب ن الح ا  والفن، حتى أدب ما

وقلب الم قول   ،والمسلمات   منهج للشك بالثوابت   ،، فالتفك ك ة(64) "التأويل، وتحارب الم اني الثابتة

اىدب ومجاحته    ل ومنها  ،وعدو الوصول إلى نت جة بمجاحت عد  على وجه ال موو  ،إلى الالم قول

رث ر    وسار على نهجها  واقتفى أثرها  ،اد القرن التاسع عشرالمختلفة على وجه الخصول، ابتدعها نق

النص تحل ل  مناهج النقد و–  وفي دراسته لكات الموضوع  ؛...من أصحاب المدارس السردية الحديثة

ال ربي  قدو  -السردي النقد  ال مامي أستاذ  الدرتور محمد نج ب  المنهج    موضحا    ،الناقد  ب ن  ال القة 

فكرر أنه ل س في وسع منهج نقدي واحد استنفاد رامل إمكانات قراء  النّص   ،النقدي والنص السردي

 (65) تتكامل وتتضافر أرثر مما تتنافر وتت ارض... السردي، وأن مناهج التحل ل 

 

 خاتمة البحث: 

"ِلَّ يَأْتِيِه اْلبَاِوُل ِم  بَْيِ  يََدْيِه َوَِل ِمْ  َخْلِفِه تَنِزيٌل    لبحسب الرؤية الربان ةوردت المكونات السردية  وو  

ْ  َحِكيم  حميد"     والمكان   الشخص ات شكلت بن ة  و  والدحلة.  بشكل منتظ  واضحة الم ال  والبن ان ِمِّ

قدمت من خالله نماء للنص السردي بمكوناته    ؛ا  حق ق   ا  مغزى وهدففي سورتي يوسا والكها    م ا  

   .وعناصره السردية المحكمة الصنع والتدب ر

 ،ررتون ة  لأن الشخص ة تصبح   -اىوروب ة على وجه الخصول –  لوحظ لدى مدارس السرد الحديثةوو  

 التناقض ما ب ن تلك  هكا  وقد وضح  ،وأح انا وهم ة ح يستفد منها رمكون حق قي أو فائد   ،وثانوية

 . المناهج في مختلا المكونات والفواعل

 
   و.2001وما ب دها،  24، الربارل منشورات الزمن، لل  1. ر، مدخل إلى السيميائيات السرديةس  د بنكراد،  ،  نظراللمزيد  61
 و.2002، 228ار الب ضاءل المررز الثقافي ال ربي، لل  ، الد3ر، دليل الناقد األدبي،    ، يس د البازعي وم جان الرويل،  نظرللمزيد ا 62
يدعي "دريدا" أن التفكيك ليس عدميا  وِل تقويضييا ، مع أنه هو نفسيه يتحدث ع  إجهاد اللغة الذي سييؤدي إلى موت الكالا وحضياري   63

للوحدات األسياسيية للتفكير الفلسيفي، بل الكتاب، وقد عرف هو ذاته التفكيكية بأنها "تهاجم الصيرح الداخلي، سيواء الشيكلي أو المعنوي،  

وتهاجم ظروف الممارسية الخارجية، أي األشيكال التاريخية للنسيق التربوي لهذا الصيرح والبنيات اِلجتماعية واِلقتصيادية والسيياسييية  

ى ولو سماه هو )تفكيكا ( لتلك المؤسسة التربوية". وحيث إنه ِل يذكر بديال  لكل هذه المؤسسات، فإن ما يهدف إليه هو تقويض وهدا، حت

، دمشوقل  3ر،   الحدالة وما بعد الحدالة.نظر، عبدالوهاب المسو ري، فتحي التريكي،  للمزيد ا وحتى لو ادعى أنه ليس عدميا  أو تقويضييا ...

،  10ال ودد  مجلوة مجمع اللغوة ال رب وة،   اللغية والخطياب والسييييرديية...، نظر،ق س فرو،  وروكلوك او. 2003وموا ب ودهوا،    111دار الفكر، لل  

  وما ب دها   190، لل 2019
 و.2002، 227، الدار الب ضاءل المررز الثقافي ال ربي، لل  3ر،   دليل الناقد األدبي،   س د البازعي وم جان الرويل، ،  نظرللمزيد ا 64
نظر،  للمزيد ا ...،   السوردي  النقدي وررق تحل ل النص  رؤية واضوحة وجل ة يسوتفد منها في مجاحت المنهج  في ورقته ال لم ة قدو ال مامي 65

 و.2011، 19و  12، لل 9مجلة أب اد، نادي القص   اىدبي، ع  في العالقة بي  مناهج نقد النص السردي.محمد نج ب ال مامي،  
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  !؟، ن ف ما يت لق بالجانب التطب قي بطِّ خالف ما تل   ،ر المدارس السردية على الص  د النظريهِّ ظ  تل وو  

والتي عرضنا لها   ،قدنا القدي تقف ة أثر الرسالة اىدب ة في ن  في رث ر من اىعمال المستشهد بها  لوحظ

 ل المرسل والرسالة والمرسل إل ه.وهي   والتغ  ر،  بشيء من التحويرريماس  في متن البحث وقدمها غ

رث را   أن  ثبت  يوسا    وو  لسورتيل  القرآني  القص  من  المختار   النماذج  في  السردية  المكونات  من 

حضرت بشكل فاعل في مختلا المدارس السردية الحديثة، وهكا يدّل على أفضل ّة السابق    ؛والكها

 .في ذلك أو شك ون مواربة، بوضوح تاو د على الالحق
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