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Abstract 
The study of the narrative structure of texts has had a significant influence on 
literary criticism. This influence has even spread to the analysis of Quranic 
stories so that these stories have become an arena for the application of the 
methods of narrative criticism. By examining the articles that have studied 
the stories of the Quran through these theories, we encounter a large number 
of works that have employed various methods in their analysis. This study, in 
order to investigate how narratology is used in the critique of Quranic stories, 
analyzes the articles written in this field. We do not merely introduce these 
works, but, with an analytical method, examine different critical approaches 
in the papers published in scientific-research journals. We have covered the 
articles published from the last quarter of the twentieth century to the present 
in Iran, Iraq, and Algeria. We argue that the different approaches of 
researchers in the study of Quranic stories can be examined in several main 
areas. Some of these studies have analyzed Quranic stories in a mechanical 
way by inserting the text into a predetermined framework, so that the 
analytical part is but a reflection of the theory. A number of researches have 
made some changes in their method of critique so as to bring a coordination 
between the text and the theories. And only a few researches have prioritized 
the text in their attempts at bringing this harmony between the selected 
theory and the story, and thus, without merlely following the theories, have 
obtained reliable and novel results. Meanwhile, in a number of studies, we do 
not see anything but brief references to some methods of narrative criticism, 
so that the analytical part of these articles is only a personal interpretation of 
the text without relying on a clear theory in the research. 
Keywords: Literary criticism, Critique of criticism, Quranic studies, Modern 
narratives, Quranic story. 
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 النقديةوتوجهاهتم  الدارسنيمناهج ة يف دراس: ثةاحلديت والسرداية القصة القرآني
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 ه.ش 03/09/1399ه.ش، اتريخ القبول:  02/07/1399اتريخ االستالم: 
 

 امللخص
 اليت القرآنية القصة دراسة إلی تعداها بل البشرية، األدبية النصوص دراسة ىف واضح   أثر   احلديث السردي للمنهج   كان  

ة يف احلديثت السردايقد وظفت يف جمال حبثنا عن الدراسات اليت . النقدية آلياته إبجراء لتطبيقه خصبا جماال أصبحت
دا يف األحباث، اليت تناولت القصة يف القرآن ومل تعرف طريقا واحفسنا أمام عدد هائل من ة، جند أنالقرآنيدراسة القصة 

 تصدىت، و ةاحلديثت السرداية يف ضوء القرآنيالقصة  الباحثنية معاجلة يفيك  لتطرح   هذه الدراسة أتت .عهاتفاعلها م
عن ليس ابلعرض والتقدمي وحسب، بل ابلنقاش الذي يكشف  ،ة لدراسة القصة القرآنيةينهجللكشف عن احملاوالت امل

مة يف كاملنشورة ابجملالت احملاملقاالت برصد  يقوم ي الذيتحليلوفقا للمنهج ال كويستبطن رؤاهم، وذل جهود الدارسني
 نا هذا،يوم إىل العشرينمن القرن  خريتها العقد األبدايتتزامن  مدة  واجلزائر، يف  ،العراقو ، إيران ؛ة هيإسالميدول ثالث 

مث حماولة اخلروج منها ودراستها،  ،اختالف املقارابت واإلجراءات على يف هذا اجملال ما أجنزه الباحثون معاينةو 
 يف خامتة البحث أن  لنا  تبنّي و  .ةالنقدينظومة مهّمة، حىت يعطي هذا النوع من الدراسة أمهيته داخل امل خبالصات
 اليت املفاهيمية ة تعاملها مع املنظومةيفيكيف اإلجراء ويف   تنقسم عدة أقسام ةالقرآنيدراسة القصة  يف الباحثنيتوجهات 

عل جي إذ، ايميكانيكنقدا  نقد النصوصي قسم  من املقاالتف ،السردي النص على الغربية البنيوية تطبيقات عرفتها
تفاعل يما ك،  املتبع جيف املنه اليري تعدجيو ة السردي عاينةات امليعن مقتض آخر رج قسم  خي، و ريللتنظ ىف صديالتوظ
ق املادة اليت تطبّ  علىقة املطبّ ة نظريمة المالء مدىعن هبدف البحث  ضع خلطة مدروسةخيمع النص وال  هامن قسم  

بعض مالمح النقد السردي،  إىلتفاء ابإلشارة كاال  سوىأي منهج خاص  على يعتمد أصحاهبا مل ومثة دراسات ها.يعل
 .التطبيقمنهج نقدي واضح يف  علىدومنا االرتكاز  ذاتية تصدر عن ذوق الناقد وانطباعه أتويليةوجاء حتليلهم قراءة 

 

 .ةالقرآنية، القصة احلديثت السردايالنقد االديب، نقد النقد، الدراسات القرآنية،  :دليليةال الکلمات
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 قدمة. امل1
البنيوية وتتمثل السردايت امتدادا هلا  ظهورالسردايت بوصفها علما ومنهجا لنقد الرواية مع  مولدتزامن 

يف اجملاالت املعرفية األخرى، حيث تعتمد الدراسات السردية احلديثة على جمموعة من نظرايت تبنتها 
البنيوية اليت أنتجت منظومة اصطالحية واسعة مازال النقد املعاصر وخاصة علم السرد يستند إليها، 

فعل نقدي يتناول النصوص الروائية. فقد سعت السردايت إىل  وتعّد مصطلحاهتا ركائز أساسية يف أي 
كبح مجاح النزعة الذاتية يف قراءة الرواية، وبدال من ذلك، على شاكلة املنهج البنيوي، اجتهت حنو 
استخراج القوانني اليت متنح النص ما جيده املفسر من دالالت ومعان متعددة؛ مما حيقق شرط علميتها 

رفيع وآخر رديء، وإمنا كل النصوص سواء يف قابليتها للتحليل السردي حينما  اليت ال تعرتف أبدب
 تدخل حيز التطبيق.

توجد اليوم يف جمال الدرس األديب املتعلق بنقد الرواية عدة اجتاهات هتتم ابشتغال اللغة واخلطاب 
ة، والسردية السيميولوجية : السردية اللسانية أو البنائيدراسة السرد، تياران رئيسان مها وأبرزهم يف جمال

تعين مبضمون األفعال السردية دومنا اهتمام ابلسرد الذي يكوهنا، إمنا »أو الداللية؛ والداللية منها، 
ابملنطق الذي حيكم تعاقب تلك األفعال، وميثل هذا التيار: بروب وبرميون وغرمياس. واثنيهما: السردية 

اب، وما ينطوي عليه من رواة، وأساليب سرد ورؤى وعالقات اللسانية اليت تعين ابملظاهر اللغوية للخط
« تربط الراوي ابملروي. وميثل هذا التيار: عدد من الباحثني من بينهم: ابرت وتودوروف وجنيت

 .(10 :1992إبراهيم، )
 بشكل القرآين اخلطاب ويف عام بشكل الروائي النصّ   يف التقنيات السردية دراسة حظيت لقد
 وفق على اخلطاب جتلياهتا يف خمتلف دراساهتم يف فأظهروا واإليرانيني، العرب الدارسني ابهتمام خاص
 حتديد يف احلديثة املقارابت هذه متكنت ولقد املنهج. هذا رّواد قد مه الذي السردي التحليل منوذج

 هذا فيأيت. القرآين اخلطاب يف ككل  السردية ابلبنية وعالقتها ودالالهتا وأبعادها التقنيات السردية
 اجملالت يف نشرها مت اليت القرآين اخلطاب يف للتقنيات السردية النقدية املقارابت تقييم قاصدا اجلهد

 حتليل ساحة علی املسيطر السردي النقد فضاء ورائه من لريسم والعراقية واجلزائرية؛ اإليرانية احملكمة
 البالد. هذه يف القرآنية لقصةا

 من نتمكن حتی النقدي إلطاران حدود رسم حناول فيه البحث جماالت وثراء املوضوع جلدة نظراو 
 العلمية املقاالت يف املبثوث النقدي اخلطاب يشكل عليه، فبناء مقاربته، يف والتحكم املوضوع ضبط

 الكلي للمنت العام اإلطار ،والعربية الفارسية ابللغتني ،واجلزائرية والعراقية اإليرانية اجملالت أجنزهتا اليت
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 يشغل سعته، يف ممتد وفرته، يف ابذخ منت وهو. املقال هلذا النقدية العمليات سياقه يف ستتحرك الذي
 حسب حبثنا موضوع يف مقال أول نشر اتريخ) 1999 العام من ابتداء العقدين، تتجاور زمنية مساحة
 .هذا بعامنا وانتهاء ،(املقاالت من عليه عثران وما إحصائنا

ة وال نرمي إليها بل النقدي هذه البالدمثة مالحظة مهمة هي؛ أننا ال نقصد املقارنة بني إجنازات 
عن القوانني واألنساق اليت فيه كشف لنا ضمن مسار واحد يف رؤية ابنورامية شاملة ندرس انتاجه

 .حيتكم إليها
 هبا قام التطبيقات اليت بعض على الضوء تسليط يف متثلت فقد وأهدافها، الدراسة مقاصد وعن

ما أجنزوه يف هذا  معاينةة، و القرآنيالقصص  يف دراسة ةاحلديثت السرداي من استفادوا الباحثون ممن
بل ابلنقاش الذي  ليس ابلعرض والتقدمي وحسب، ،اختالف املقارابت واإلجراءات علىاجملال، 

لدراسات ابرصد  يقوم ي الذيتحليلوفقا للمنهج ال كوذلويستبطن رؤاهم،  يكشف جهود الدارسني
حماولة و  هذه الدراسات حتليلمث  ،ة واختذت منها مواقف معينةاحلديثت السردايالقرآنية الىت وظقت 

 ةالنقديخبالصات مهّمة، حىت يعطي هذا النوع من الدراسة أمهيته داخل املنظومة منها اخلروج 
 أبجناسها وأشكاهلا املختلفة.

 

 البحث ةيسابق. 2-1
يف مهمتها  وارتكزتتناولت ابلبحث واقع النقدين العريب والفارسي، قد تتعدد الدراسات اليت 

 لنص األديب، نذكر منها:علی اتطبيق املناهج النقدية الغربية  دراسة البحثية علی
 لعبدهللا ابراهيم، وهو (1990)والداللة  والرؤى التناص يف نقدية مقارابت السردي؛ املتخيل كتاب

 النص انفتاح»و ،التبئري-السرد-الزمن: الروائي اخلطاب حتليليقطني؛  سعيد بكتايب   للتعريف موجه
 يقطني، طرحه الذي للمشروع املعريف موسع عرض تقدمي إىل فيه وقصد ،«السياق-النص: الروائي
 ملشروع عرضه سياق يف فانتقد النص، بوظائف معين والثاين اخلطاب، تركيب مبستوى معين األول
درد اي درمان؛ آسيب »دراسة بعنوان احلداثي. و  بعد وما احلداثي الفرنسي للنقد املطلقة مرجعيته يقطني

مددي، اليت تناولت خاين وعليللباحثني أمن «نظريه های ادبی در حتقيقات معاصرشناسی كاربرد 
دقيقة للنظرايت العرفة املابلبحث بعض األسباب وراء عدم كفاءة البحوث النقدية منها: نقص 

اختيار منهج ال يالئم طبيعة و عدم االنتباه إلی اخللفيات التارخيية والثقافية هلذه املناهج، و املدروسة، 
شناختی به های ادبی معاصر؛ نگاهی آسيباقتدار نظريه در پژوهش» ...، ومقالو النص املدروس

الذي يری أن اختيار املنهج يف خاين لعيسی أمن «رهای نظريه حمو  ونظريه در پژوهشنسبت  منت
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الدراسات النقدية جيب أن ال يكون استجابة لتجريب صحة النظرية وأتييد توظيفها يف دراسة النص 
 های دانشگاهیپژوهش در شناسیروایت هایشناسی کاربرد نظریهآسیب»ومقال األديب. 

ابثولوجيا  الباحث فيه ملهيار علوي مقدم، الذي قّدم «گِرِمس( کنشگر الگوی: موردی مطالعة)ایران 
مقاال أکادمييا يف  23توظيف منوذج جرمياس النقدي يف حتليل النصوص الروائية من وراء اختيار 

النقدي اليت يراها متجلية يف: عدم إملام  قصورها جوانب السردايت السيميائية بشکل عشوائي، مربزا
الباحثني مبدرسة ابريس السيميائية، غياب املعرفة ابألسس الفکرية، والنظرية، والفلسفية للسردايت 
وخلفيتها التارخيية، سوء فهم االجتاهات النقدية يف هذا اجملال، إمهال النماذج النظرية والتطبيقية 

وغريها املوفق للنصوص األدبية الفارسية يف الدراسات السردية، و... للسردايت احلديثة، االختيار غري 
 من الدراسات اليت تضم بني دفتيها نقد املناهج النقدية احلديثة يف املدونة النقدية الفارسية والعربية.

بني دراستنا ما يشرتك بعد عرض بعض من املؤلفات اليت هلا صلة مبوضوع حبثنا، جند أن 
قة هو طبيعة البحث النقدية اليت تسعی لتتبع األثر الغريب يف النقد األديب، وأما الفارق والدراسات الساب

 قد حيثفيكمن يف اجتاه الدراسة ويف مدونتها النقدية، املتقدمة بينها وبني ما ذكرانها من املؤلفات 
 النقدية، هجاملنا من غريه دون السردي النقد وهو حمدد نقدي منهج توظيف دراسة حبثنا موضوع أفرد
 املقارابت عرب حمدد زمين اطار ويف عامة، األدبية النصوص يف وليس خاص بشكل القرآنية القصة ويف

 هبذا وموضوعيا مكانيا زمنيا، عنيت قد دراسة جند مل إذا اسالمية، دول ثالث يف للباحثني النقدية
 قّصر   ما فراغ سدّ  البحث سيسعی ولذا واملقاالت، الكتب بعض فحوى يف متناثرة مباحث إال البحث

 .دراساهتم يف الدارسون عنه
 

 السردي للنص الروائي تحليل. ال2
 لياتقبل احملاورة بتعّدد اآليبه، هو نص يالسردي مهما اختلف جنسه وتعّددت أمناطه وأسال النص   إن  

اهلائل  الکمّ ته، فأمام شفراته واستنباط دالال كواألدوات املوظّفة الستنطاقه ومالمسته ودراسته قصد ف
 يف وضع ريكالتف إىلن يي املختلفة، وجد الباحثون أنفسهم مضطر كمن السرود املتنوعة وطرق احل

الطموح  هق هذيم يف خمتلف هذه اإلجنازات وإرساء أسس تضبط هذه األشكال، ولتحقكقواعد تتح
 تسىنيي كاألعمال،   كتلف يتصن علىة العمل ية بغالسرديال كالبحث يف األش إىلاجتهت اجلهود 

فأنتج بذلك طرائق ترصد  ،ان نوعه أو أصل نشأته أو لغتهكفما  يكما بعد دراسة أي نص سردي  يف
ن بدايتها الفعلية، حيث قامت الدراسات لعشرو مكوانته، وتستنبط العالئق فيما بينه، فكان القرن ا

 السردية النظرية والتطبيقية على اختالف توجهاهتا.
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ت مع تطور النظرايت األدبية والنقدية حتوالت عميقة سواء على مستوى املوضوع عرفت السرداي
ق للنمذجة الوصفية ذات الطابع العام واجملرد، يف أفق االنفتاح يأو املنهج، فتجاوزت بذلك النطاق الض

على أسئلة وإشكاليات جديدة، وأحدث ت قطيعًة إبستيمولوجية مع املنهج األرسطي الذي استمّر من 
ة القرن املاضي ترتبط يهنا ة حىتية الروانظريظلت »ث يزمن أرسطو إىل هناية القرن التاسع عشر، ح

ها شيء ذو ابل، ومل يضاف إلي أن ريالم أرسطو الذي وضع األساس املنهجي هلذا الدرس، بغكب
ة،  يقا الروايطيه بو يطلق علين أن كميما  العشرينأوائل القرن  نهض إال يف أواخر القرن التاسع عشر وي

ة وفهمهم هلا يتابة الرواكون أنفسهم عن جتارهبم يف  يتبه الروائكما   إىليف أول األمر راجعًا  كان ذلك
د يه يالمهم وتطوروا به وأعملوا فكوتلقف نقاد األدب   .عاجلونهيهم هبذا الفن األديب الذي يووع

الفرتة  كخالل تل يالشعيب واألنثروبولوجان للتطورات اليت حدثت يف علم اللغة واألدب كاإلتقان، مث  
ه بعض النقاد يسميما  إىلآل الوضع آخر األمر  د يف اتساع دائرة الدرس الروائي، حىتينفسها أثر بع

دث إال حتت وطأة الرتاث حيأن هذا االنفجار مل  علىة، ية الروانظرييف جمال  «ابالنفجار املعريف»
 .(9 :1998)إبراهيم،  «بعدهاات وما ينيالست خالل فرتةة يف أورواب يو يالعلمي للبن

 

 السردي للخطاب القرآين تحليلإجراءات ال. 3
، إذ هذه التقنياتيف القصة القرآنية يف كيفية دراستها  للتقنيات السرديةاختلفت املقارابت النقدية 

 . يقودانكل دارس حسب ميله وتوجهه اخلاص، وعلی أساس املنهج الذي اعتمده يف التحليل  اتناوهل
البحوث علی  تصنيف إلی النقدية، مدونتنا يف القرآين اخلطاب يف هذه التقنيات دراسة عن البحث

 يف دراستنا مقصد حتقيق مث ومن البحثية، ورؤاهم النقدية التوجهات دقائق فهم من أكثر شکل يقرّبنا
 فلذا، .النقدية حبثنا مدونة حدود يف الدراسات هذه واقع عن صورة القارئ واعطاء املقارابت تقييم
 يف عليها االعتماد سيتم اليت املعلومات مصادر عن البحث يف متثلت اليت األولی اخلطوة إبجناز قمنا

 وزارة تبنتها اليت اخلاصة االلكرتونية املواقع فهارس من نفسها للمواد ابلرجوع وذلك التطبيقي، اإلطار
 «العراقية العلمية األكادميية اجملالت موقع»: مثل كافة  العلمية اجملالت وفهرسة بنشر العايل التعليم

(www.iasj.net)، «منصة اجملالت العلمية اجلزائرية» (www.asjp.cerist.dz) ،العلوم بوابة»و 
 نور جمالت موقع»و ،(www.sid.ir) «الفارسية اجملالت بنك»و ،(www.ensani.ir) «اإلنسانية

 املواقع علی عالوة العامة، اإللكرتونية املواقع من وغريها ،(www.noormags.ir) «التخصصية
 أجل من االجتماعي التواصل مواقع عرب الوسطاء ببعض االستعانة وكذا جملة، لكل اخلاصة اإللكرتونية

 التجميع عملية مبوجبها انتهت اليت املصادر هذه علی االعتماد فبعد. النقدية الدراسات علی احلصول
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 عددها أساس علی الدراسات تصنيف وهي الثانية، العملية إلی االنتقال ليتم النقدية، مدّونتنا إلعداد
 ، کالتايل؛يف جدول

 
 
 
 
 
 

القرآنية علی ضوء  صيف القص التقنيات السرديةجملموعة من املقاالت اليت درست  يشري إحصاؤان
التقنيات كحصيلة ما أنتج يف جمال حتليل  «حبثًا علمياً  113»نظرايت السرد احلديثة، إىل وجود 

يف اخلطاب القرآين، الذي يربز لنا مدى االهتمام الذي يوليه أصحاب التخصص هلذا اجملال،  السردية
 إن اهتمام الدارسني اّل إ .ةالقرآني ةلالستفادة من السردايت بغية تطوير احلقل النقدي يف دراسة القص

 يهم العراقي واجلزائري.اإليرانني للبحث والدراسة يف هذا اجملال كان أكثر من اهتمام مثيل  
 ريغو  ،ةينهجامل؛ نيقسم يف النقدية وتوجهاهتا موضوعاهتا،کما صّنفنا الدراسات علی أساس 

ة أو نظريمنهج تدعمه أسس  على يقومالنقد الذي  كذل»املنهجي لنقد ة. واملقصود هنا ابينهجامل
أساس اخلوض يف عامل تنظري السردايت وممارسة  علىأي ما قد ُبين  ،(5 :د.ت)مندور،  «ة عامةيتطبيق

 ة.القرآنيهذا املنهج على القصة 
عن م السالف وما نقصده ابلنقد املنهجي انتج يالتقس وهي أن   ،هايد عليكب التأجيومثة نقطة 

ة ين املقاالت ويف مقدماهتا، ويف أهدافها البحثية لصور الوعي املنهجي الذي ملسناه يف عناو يأول معاينة
ة يف تقصي احلديثت السرداي الختاذهم نيح الدارسيوتصر  ،ة، وطرق إشهارها للمنهجالنقديومنطلقاهتا 
دراسة  إىلاملنهج والتطرق  تطبيق مباشر ضمن ريل مباشر أو غكة، أو إعالهنا بشالقرآنيالقصص 

 ايالوعي من عدمه يف ثنا كالسردي، بغض النظر عن متثّلها لذل تحليلال آلياتالقصص ابستخدام 
ا ا هلذيارا منهجيناها خياإلجراءات اليت ارتض تطبيقمل تستنب معامله إال بعد  أمر كة، فذلالنقدياملمارسة 

 .املقال
وي يت فقط ابجتاهيها البنالسرداي على، أي اعتمد تحليلالفمن النقاد من اعتمد منهجا واحدا يف 

ة، ومنهم من مل يعتمد على ية، ومنهم من مجع بني عدة مناهج نقدالقرآنييف دراسته للقصة  والداليل

 عدد املقاالت البلد
 73 إيران
 23 العراق
 17 اجلزائر

 113 جمموع املقاالت
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 أتويليةبعض مالمح النقد السردي، وجاء حتليله قراءة  إىلتفاء ابإلشارة كاال  ىأي منهج خاص سو 
 ة.ي املنهجريندخلها يف خانة الدراسات غ خريذاتية تصدر عن ذوق الناقد وانطباعه، وهذا األ

 

 ةينهجالدراسات امل. 3-1
؛ فمنهم من أعلن منهجه املتبع يف الدراسة نيقيطر ة يف النقدي مناهجهم نين الدارستتمثل طرق إعال

ان طرحه النقدي. يد املنهج وبيق حتديعن طر  كوذل ،ريح يف مقدمة املقال وضمن التنظيل صر كبش
قرآن  يهاموجود در داستان يار كشيخو »إلعالن املباشر عن املنهج، مقال ر أمنوذجا ملثل هذا كنذ 

مالمح املنهج املتبع  استخراج من ن القارئكتمي إذ ،(1394 ،آخروناشريف و )« دگاه پراپيد يبر مبنا
ة، النقدي  بروبريميفالد منهج إىلها يفري اليت أش ،للدراسة يف عنوان املقال وضمن مقدمة البحث

السردي للخطاب القرآين  تحليلفة، مث إجراء الي وظنيوثالث ىإحد إىلات يه وظائف الشخصيوتقسم
 .بروب ا عنديضوء ما استنبطوه من املورفولوج على

 يف صراحة إعالنه غري من مباشرة دراسته موضوع على النقدي املنهج تطبيق» إىلومنهم من عمد 
 الطرائق أكثر من الطريقة الدراسة، وهذه مقدمة يف مباشر غري أو مباشر وصفه بشكل العنوان، أو

 فاحصة قراءة إىل النقدي، واحتياجها للمنهج وصف أو إعالن من خللوها القارئ على ووعورة غموضا
 يف وتطبيقاهتا واملنهاجية النظرية مبنطلقاهتا وتقارهنا الدراسة يف الفاعلة النقدية األدوات تستخرج ومعمقة
 .(437: 1436)الصفراين،  «الدراسة

الدارس النقدية  ، فتتالمح يف ممارسةح هباية دون التصر احلديثت السردايمن  فثمة دراسات تستفيد
وسف يقصتا : مير كيف القرآن ال اً يقصص مصر فضاءً »ن النقد السردي. خنتار مقال إشارات ودالالت ع

أخذ الباحث يف ينة ملثل هذه الدراسات، فيعك (2012 :)الطحان «نيأمنوذج السالمهما يعل ىموسو 
قام » قدولان والزمان وأمناطهما، كورد إشارت عن دراسة امليت، فالسردايهذا املقال ببعض إجراءات 

مدخل وثالثة مباحث، تضمن املدخل مفهوم الفضاء القصصي، وجاء املبحث األول  علىالبحث 
عه ابملوجز أو اخلالصة وابحلذف أو يبه ابالسرتجاع واالستباق، وتسر يث ترتيلدراسة الزمن من ح

ان كان العام/املكته ابمليث جغرافيان من حك خص املبحث الثاين بدراسة املنياالضمار، يف ح
ان كان املعادي، واملكف/املليان اإلكبه ابمليكث تر يان الصناعي، ومن حكعي/امليان الطبكوابمل ،اخلاص

الزمن  ىمستو  علىة يث الرؤ يمن ح (ةيالرؤ )ان اآلين، أما املبحث الثالث فتضمن دراسة كي/املخيالتار 
ة ية والرؤ يمولة الشيق الرؤ يان عن طر كامل ىمستو  علىة يعي والزمن النفسي، والرؤ يق الزمن الطبيعن طر 
ة من النقديربهن لنا بعد قراءة املقال أن الباحث قد استفاد يف قراءته يف .(317: )املصدر نفسه« ةياملشهد
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ة يف النص يمات هذا الناقد الفرنسي للزمن والرؤ يأساس تقس علىه حتليل بىنو  تينيار جري جت نظراي
 السردي.

ة القرآنييف اهتمام أصحاهبا بدراسة القصص  كتشرت ها، أهنا  هذه الدراسات جلّ نية بكزة املشرت يامل
ة اليت ختضع هلا هذه القصص، إال أن يشف عن البنكللوفق مناهج نقد السرد املختلفة، يف حماولتها 

 اليت املفاهيمية ة تعاملها مع املنظومةيفيكت خمتلفة يف اإلجراء ويف  ايمستو  إىلهذه الدراسات تنتمي 
املختلفة يف  التوجهات نيز بيّ مما جعلنا أن من ،السردي النص على الغربية البنيوية تطبيقات عرفتها

 ة:يت التالايالتعامل مع القصة القرآنية وفق املستو 
 .ةالقرآنيدراسة القصة  إىلالسردي يف تطرقه  تحليلاألول وهو النقد امللتزم إبجراءات ال ىاملستو  .1
ة التحاور مع ية بغالسردي عاينةات املياق مقتضيرج عن سخيمع حتته ما جيالثاين و  ىاملستو  .2

 .ةيالهتا املنهجكمش
أي ال  سه؛ه يف إعطائه األولوية للتفاعل مع النص القرآين نفيلف عن سابقتخيالثالث و  ىاملستو  .3

ل يابلتعد يقوماألول، أو  ىة حتت املستو يالدراسات املنضو ك  ،منوذجي للمنهج الـُمتبىن تطبيقيت لأي
ها، يالثاين من الدراسات اليت متت اإلشارة إل ىالته مثل املستو كاملنهج قصد التحاور مع مش على

 علىاملطبقة ة نظريمالئمة ال مدىبحث عن يس اثبتة، وال ييضع خلطة مدروسة، أو مقاخيبل ال 
 ها.ياملادة اليت تطبق عل

تصنيف نقّدمه يف إحصائنا لتوجهات الباحثني املختلفة ضمن هذه املستوايت الثالثة، وصلنا إلی 
 يف الرسم البياين التايل نتبعه بشرح وإيضاح کما يلي:

 
 توسل طغيان جند إذ ،خاضعة لنظرايت السرد احلديثة النقدية البحوث جمموع من «حبثا 60» جاء

 للنظر الفت بشكل ،«ابرت»، و«غرمياس»، و«تودوروف»، و«جينيت»رّواد السردايت أمثال:  مناذج

0 10 20 30 40 50 60

النقد املتفاعل مع النص

النقد املعدل آلليات اإلجراء السردي

النقد اخلاضع للمنهج

التوجهات النقدية: الرسم البياين األول
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 الدراسات يف الرايدة دور هلم إذ منه غرابة وال القرآنية، القصص مقاربة يف األكادميني الباحثني قبل من
 .السردية

 خاضعا أييت نقدان أن جند األكادميية الدراسات حققته الذي املعريف النتاج مبراعاة و وهكذا
 آلياهتا تعديل أو النقدي إطارها جتاوز علی يتجرأ وأن مبدعا يكون أن من أكثر الغربية للمناهج
 .اإلجرائية

 إلی حيتاج فيما البحثية مدّونتنا من عينات بنقد اإلحصائي التحليل هذا إثراء يلي ما يف سنحاول
 نفس ويف التساؤالت، من العديد تطرح معلومات من حتمله مبا البيانية الرسوم ألن وإيضاح، شرح

 للمنهج اخلاضع للنقد مناذج شرح علی نرتكز إذا،. مزيد شرح من تغنينا عديدة إجاابت تطرح الوقت
 حتديد أساس علی جاء فهي النقدية، العينات اختيار عن وأما .له التعديالت لبعض قام وما

 اجتاه، كل  يف النقدية املقاربة كيفية  لنا تضيء اليت منها لكل مناذج تقدمي مث عام بشكل االجتاهات
 الفضاء لرتسيم ميكننا معنّي، الجتاه ومتّثل خاص مسار عن تكشف عينة كل  حيث النقدية، ومستوايهتا

 .حبثنا جمال يف النقدية الدراسات ساحة علی املسيطر العام
 

 السردي تحليللالنقد امللتزم إبجراءات ا. 1-1-3
، وال تحليلة وفيا للمنهج الذي اختاره للالقرآنية يف تناوله القصة احلديثت لسردايظل الدارس امللتزم ابي

 ة.يتطبيقاته وإجراءاته طوال ممارسته اليرج عن معطخي
 ممن أتثروا نيا من الدارسري بكة أن جند عددا  النقدينا وحنن نبحث يف مدونتنا يسهل عليو 

خطوة  ةيالنصوص القصص علىاهتم تطبيقر له رّواد هذا املنهج يف ة وتبنوا ما نظ  احلديثت لسرداياب
ة ألحد ينة نقديع هنا أن أنخذ عي. ونستطل يف إجراءات املنهج املتبعي وتعديريخطوة دون أي تغ

 داستان قرآىن زابىن ادىب حتليل»مقال:  كه، وذلميمن خالل تقد هيما ذهبنا إل على لنربهن نيالدارس
 «.گفتماىن  ىهامنظر نظامخضر از و )ع(  ىموس

هما يضر علاخلو  ىنة حبثها وهي قصة موسيع علىاس ميمنهج غر  تطبيققبل أن تبدأ الباحثة يف 
ة يائيمية السنظرية للية واللسانيالنك النظري لألصول الشمي، تتعرض يف التقدمير كالسالم يف القرآن ال

ة، يمنهجها البحثي ومصطلحاهتا العلمة، واستمدت منها النقديس يها مدرسة ابر يواليت انبنت عل
تسلله يف جمال معرفة كة،  القرآنيالقصة  حتليلارها هلذا املنهج سعته اخلاصة يف يوتعلل الباحثة سبب اخت

تبع هذا التقدمي النظري بقسم يمث  .(162: 1393)داوري مقدم، نه ي مضامينينص لشرح دالئله وتبال
نا ما قدمه شف لكيللمنهج الذي حتدثت الباحثة عنه من قبل. فه مناذج تطبيقية يتطبيقي يـُق ّدم ف
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ها طول ممارستها ينية نصب عيتها املنهجيوضعت خلف أن الباحثة وخضر ىموسدراسة قصة املقال من 
 ىيف هذا املقال إال صد تطبيقات منهجها وأجراءاته، وما الية، وسعت أن ال خترج عن معطيتطبيقال

جمموعة من  تبعات إذواحدا تلو آخر يف القصة املدروسة.  ،وانتهكوإجراء م يف مقدمة البحث ريللتنظ
ة، يائيمياس السميفعول يف منهج غر  الفاعل واملنيئمة باوفقا للعالقات القيف القصة ات املتحولة يالوضع
أساس دراسة أحدثها وحمطات برانجمها السردي املتمثل يف  علىبرانمج القصة السردي  تودرس
ة أي خروج عن االجراءات السردييف مقاربة الباحثة  ىوال نر . ميفاءة واإلجناز والتقو كوالز يالتحف

 اس.مية يف منهج غر تحليلال
؛ شکل الراوي يف القصة الراوي مکوان سرداي»: ومن أمثلة هذه الدراسات اخلاضعة للمنهج نذکر

، (2020 )بن يوسف: «التورايت و القرآين السردين يف التبئري»و، (2015 )جباري شهيل: «القرآنية أمنوذجا
، وغريها من احملاوالت (م2010 الطحان:) «أمنوذجا السالم عليه نوح قصة القرآنية القصة يف السرد»

 ومل خترج من مقتضيات اإلجراءات النقدية. ةاليت اتبعت النماذج الغربي
 

 ةالسردي عاينةات امليالنقد املعد ِّل ملقتض. 3-1-2
 تحليلال آلياتتتم يف كنف ة القرآنية للقصة يتطبيقدراسة  إىلل أصحاهبا يتربهن ممثة دراسات 

النص يف مستهل البحث، مث  حتليليف  يالبعد املنهج علىدها يكأتن السمة البارزة هلا كلالسردي، و 
 ة حىتالقرآنييف القصة  تحليللة إجراء الية وفق املنظور املنتخب طياملنهج عاينةات املياخلروج عن مقتض

 عة النص املدروس. يتتالءم وطب
ها در قرآن  ين و پريوان آنمكاملات ميان مستكرب  يساختار  يشناسحتليل روايت»قال: أنخذ م

 تحليلاملختلفة اليت جتري ال ىالثاين من الرؤ  ىح من خالله ما نقصده ابملستو مثاال لنوضّ « كرمي
 .ةالسردي عاينةات امليعن مقتضة النقديضمن مقاربته رج ختة و القرآنيالقصة  علىالسردي 

ض يدخل يف شرح مستفية و السرديت ملقاربته ينيار جري روالن ابرت وج تار الباحث منهجيخي
من ت ينيج قدم منوذجيمث  ة أو القرائن.ية واإلدماجيعيالتوز  :هايبنوع عند ابرت ةيتوظيفللوحدات ال
الباحث قسما  كرت يل منها أقسامها اليت ال كوالصوت السردي، ولغة، يفات: الزمن، والصيخالل تصن

 ة.احلديثت ايللسرد تيجن قدمه منوذجيان ملا ييت بشرح له وتبأيإال و
إشارة  ن مثةإ. أال  يف املقالنيتي املعننيالقصت على ،واحدا تلو آخر ،ره سالفاكل ما ذ كطّبق  يو 

 إىلاإلشارة وهي:  ،ةالقرآنيت يف القصة ينيجار ري ه مبحث املدة عند جتطبيقملفتة للنظر عند 
يف رأي  - اسيت وعدم تناسب هذا املقيع السرد يف منهج جنياس الصفحة حملاسبة تسر يم مقااستخد
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ق ضبط العالقة يعن طر  تينيجكي يف منوذج د سرعة احمليتم حتدية. فالقرآنيلدراسة القصة  - الباحث
تحدد طول احملكي مقيسا ابلسطور والصفحات. يما كبني مدة القصة مقيسة ابلدقائق والساعات،  

ل قصة كلمات لكقّدم عدد اليهلذا الغرض. و  بدل الصفحة لمةكال اسيقرتح الباحث استخدام مقيف
القصة املدروسة ي يف كلمات، أن سرعة احملكما استخرجه من عدد ال علىستنتج بناء ييف جدول، و 

اول الباحث وراء حيو  .(70: 1397، شكوري) ة وتزداد يف الوحدة الثالثةيوالثان اثبتة يف وحديت األوىل
اس عدد يعة النص القرآين، أال وهي مقيثر مناسبة وطبكراها أيستخرج قاعدة يل أن ي هذا التعدميتقد

 ي يف النص.كلمات الحتساب سرعة احملكال
سة واملؤثرة يف يد العوامل الرئيدالمه عن ضرورة حتكه ضمن  ي الباحث إلريشيوأما هدف البحث ف

دة من مسات يق جوانب جدين حتقكأنه من املم ىر ي، و مير كمنظور القرآن ال ن املزاج املتغطرس منيو كت
سورة  33إىل 31سورة غافر و 52 إىل 47ت اية آليو ية بنيمن خالل دراسة سرد كن وذليرب كاملست

 :املصدر نفسه) ن وأتباعهميرب ك املستنيقصصيا ب  وتتضمن حوارانيتري  قصنيقصت علىسبأ اليت تشتمل 
رون ين وأتباعهم ال يرب ك، أن املستنيالسردي يف القصت تحليلال آليات توظيفستنتج بعد يو  .(55

ما تدل كل منهم إىل إلقاء اللوم على اآلخر بسبب أخطائه.  كسعى  يأنفسهم مسؤويل أعماهلم، بل 
ال ية ضئية ويف األحداث السلبيسبون دورهم يف النجاح ابرزا للغاحيأهنم  علىت اية يف اآلينالقفزات الزم

ولوهم ين يلفت االنتباه أن أتباعم والضعفاء الذيال وهنارا إلغواء أتباعهم. وما يططون لخيما كجدا،  
 .(74 :)املصدر نفسه ريكالتعقل والتف علىن يرب كرجحون قبول آراء املستين كول ،كون ذلكدر ي

، إال أن ة يف أصلها الغريب ال هتتم ابملعىناحلديثت السردايذا كا القصة و يما نعلم، أن مورفولوجكف
من ه يا أبصول هذا املنهج، فأضافوا عليلتزموا التزاما حرفيمل  -اتب املقالكومنهم   - الباحثنيبعض 

ة ية، وأعطوا ألنفسهم من احلر القرآني صتهم يف القصمناسبا لدراس وهرأة ما ير كم الفاهتيذوقهم ومن خلف
ة استمرار االرتباط يرج منه بغخيل األحوال، بل كس اتبعا للمنهج املدروس يف  يهم لتطبيقعل جيما 

وحماولة التعديل من آلية عمل األدوات اإلجرائية اليت توفّرها  ،ابملرجع يف مقاربة النص من جانب
 ت من جانب آخر.السرداي

وي يالسردي البن تحليلد عن اليل وبعيإن ما أوردانه من النتائج يف املقال املدورس، يف صلب التأو 
 املناهج نينه وبياملزج ب إىلوي وفلسفته، ياب وعي الناقد هبدف املنهج البنيغ ىوأد»للنص الروائي، 

 «ّونه يف النصكة تيفيكبل عن   فته البحث عن املعىنيس من وظيفل ..ة اليت تتناقض معه.يليالتأو 
ة هتتم يو ين يف القصة بواسطة مقاربة بنيرب كاملست ن أن نستخرج مساتكميوال  .(183: 2013)مساحة، 
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جعل الباحث طبيعة يف، ترّكز على نسيج العالقات يف النص بدل البحث عن املعىنة و يبدراسة البن
القصة ومغزاها، وهو هدف  وهي: معىن ،ة اثنواي بل مسلكا لغاية أخرىالنقديالبناء يف مقاربته 

يتعارض وغاية املقاربة البنيوية اليت جتعل إحدى أولوايهتا األساسية القبض على طبيعة البناء الذي 
 تتمظهر فيه كل عناصر العمل.

 روايت حتليل»يف مدّونتنا النقدية متمثلة يف األحباث التالية: ذا االجتاه هل أخری جند عّيناتو 
 دراسة»و، (1396 وآخرون: تركماين) «ژنت وژرار ابرت روالن ديدگاه مبنای بر (ع) نوح سوره شناختی

 مدل تدوين»و، (2013 وآخرون: كياين) «(ع) يوسف النيب قصة يف االسرتجاعات توظيف يف نقدية
 وآخرون: تركماين)« شناسیروايت حوزه در مطرح نظرايت از الگوگريی اب ساختاری شناسیسوره

1397). 
 

 القرآين النقد املتفاعل مع النص. 3-1-3
ة دون ضابط، وحّذروا من اجلمود احلديثت اية للسردالقرآنيخطورة إخضاع القصة  إىلنّبه بعض النقاد ت

 تطبيقة و احلديثت ايده للسرديالسردي للنص القرآين إذا ما استمر يف تقل تحليلب اليصيالذي قد 
ت اليت السردايابملنهجية اليت تتيحها ة بدون حتفظات. لذا، قاموا ابستنطاق النص غربياملقوالت ال

والكشف عن عناصر األدبية  ،تتخّلل العمل األديب للقبض على البنية اجلمالية للنص السردي القرآين
س استعراض أدوات يان مههم األساس هو خدمة النص ولكد أن يف مقاربتهم هذه  يامنة فيه، بكال

ب ل خطاك» ارمة على حساب أدبّية النص. ألن  املنهج السردي عرب االلتزام خبطواته اإلجرائية الص
املرجوة ملثل ة يست الغاي، لىبعبارة أخر  .(9 :1996)عبد املطلب،  «ة خلواصهيمواجهة نقد إىلتاج حي

تها وال جعل يالنكفها وال االستغراق يف شيتعر  إىلة قاصدا احلديثت اياد للسرديهذه الدراسات االنق
 ة. السرديامنها كشف مكة و القرآني فقط، بل التفاعل معها يف دراسة القصص ريللتنظ ىصد تطبيقال

ار، ينة ملثل هذا التيع «السرديرمي الرؤاي، بؤرة التشكيل املشهد السردي يف القرآن الك»ر مقال كنذ 
 :الباحث أن ىر يث يح

اان، وأحدااث. بل كات، وزماان، وميست القصة شخصية، فليقة اللوحة الفنيشأن القصة مماثل حلق»
ة السرديه الدراسات كالنحو الذي تسل علىب السردي. ألن عزهلا يس إلحداها من شأن يف الرتتيل

ة النابعة من يمته الفعليسب العنصر السردي قكيذهب التالحم الذي يبدد طاقتها، و ية، احلديث
الوحدة  علىاد نعثر كة، ال نالسردي نقّلب الدراسات نيلي يف البناء العام. إننا حكاالندماج ال

ة. ألننا نقف أمام حشد من العناصر، وقد تولتها خري ته األكها السرد يف حر يبتغية اليت يالقصص
ح أن بعض ية. صحيالوحدة القصص إىلشدها ين السردي الذي ايا عن السر دي، بعتحليلمباضع ال
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 أن رية مثال. غيالشخصكة،  ية واملعنو يد مالحمها املاديوقفات خاصة لتحد إىلعناصر السرد حتتاج 
دا يه بعيقدمه لنا عنصرا قائما يف فراغ. ننتهي من التعرف عليالعزل التعسفي ملثل هذا العنصر، قد 

ها يف نص، ية تعّرفنا علي شخصنياد جند فرقا بكالبناء العام. فال ن إىلعن مجلة العالقات اليت تشده 
السمات نتائج متقاربة، ال تقدم لنا  إىلنتهي بنا يس تحليلعاشرانها يف نص آخر. ألن ال ىوأخر 
 .(230: 2010)مونسي،  «هانية بيز ييالتم

بدي خمالفته يالنقدي ورغم هذا،  تطبيقالسردي يف ال تحليل الباحث إبجراءات النيستعيف
 ة.يئية يف نظرهتا التجز احلديثت ايللسرد

يف هذا املقال هي استعراض جهود النقاد  )ع(وسف يات قصة يلدراسة شخص اخلطوة األوىلإن 
 إىلات يد الشخصية يف حتديات اليت تعمر السرد القصصي املتجلي أنواع خمتلفة للشخصنيز بيييف التم

ال النمو وطبائعه يف خضم كحماصرة أش إىل ىف اليت تسعيمجلة من التعار » مية والثابتة، وتقديالنام
ي يف عرض األحداث وهندستها يف الدفق كفرضها منطق احليالتوايل السردي وانعطافاته املتعددة، اليت 

ة يات الناميف الشخصيتعر ة، بعد عرضه يوأما الباحث يف خطوته الثان .(231: )املصدر نفسه« السردي
اليت  النمون لصفة كميال »أنه  ىر ية و احلديثت السردايبرفض مفهوم النمو يف  يقوموالثابتة وصفاهتا، ف

ة يدان يف مقاربة الشخصيأن تف - هبذه الصفات واألحوال -ة ية القصصيأحلقها النقاد ابلشخص
ل يكه السالم خباصة. ألننا لسنا أمام تشيوسف عليدان ية عامة، ويف قصة سالقرآنيسة يف القصة يالرئ

طم ر يمه لقصته، واخلطاب الذي يقيمع الغرض الذي  ىتماشيحنو الذي  علىبه السارد كر ينفسي 
تمثل ي )ع(وسف يات يف قصة يدا لدراسة حمور الشخصيما جديقرتح تنظيو  ،(233 :)املصدر نفسه «هايف

سة، ية الرئيأساس تعامل القص القرآين مع الشخص علىن الفاعل واملنفعل ياحملور  علىع السرد ييف توز 
، ريمص إىلة يها األحداث الشخصية تسوق فكلها. حر كاهتا  ي يف حنيتكحر  كد هلا أن تتحر ير ي»أنه كو 

 .(234: )املصدر نفسه « آخرريمص إىلة سوق األحداث يلشخصها ايف ة تتوىلكوحر 
« العلم ابلنتائج علىقائمة »أهنا  ىر يهندسة القص القرآين اخلاصة و  علىد الباحث كتأيما ك

البؤرة ك)ع( وسف ي اية يف القصة، املتمثلة يف رؤ السرديدخل يف دراسة البؤرة يمث  ،(235 :)املصدر نفسه
 :املصدر نفسه) « املستقبليةريصع مواصفات امليناهتا مجينواة ختتزن يف ج»ة السرد وكاملفعّ لة األويل حلر 

وخماوف األب وغدر )ع( وسف ي ايقدم عناصره رؤ ي و ايده إطار الرؤ حيدرس املشهد الذي يمث  .(239
ة لإلخوة اليت تتحدث بلسان ية اجلماعيالشخص ،العناصر هدرس ضمن هذياإلخوة والعودة مساء. و 

ة املشهد يف يكدراسة احلوار وحر  إىلتطرق يسة. مث ية الرئيواحد وتبدي عاطفة واحدة جتاه الشخص
 القرآين.طاب ة اخليالسردي وخصوص تحليلال آلياتضوء  علىالقصة 
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تضح منهجه ي وسفية لقصة النيب النقديعند النظر إيل األجزاء اليت أكدها الباحث يف مقاربته 
واضحا استفادة الباحث من أسس نظرية  ىة ويتجلالقرآنية للقصة السرديه يف قراءته يالذي اثبر عل

ة. ورغم أن القرآنيه للتفاعل مع النص القرآين عرب التنبه خلصائص القصة يالسرد البنيوية، وسع
ة مبا تلقيه من توضيحات كاشفة، أتيت دراسته النقدية تبقي فاعلة يف مقاربة الباحث احلديثت السرداي

 ة.القرآنية القصة يحساب مراعاة خصوص علىف املنهج السردي يكلت
 

 ةي املنهجريالدراسات غ. 2-3
ة أن احلديثت السردايأساس  علىالذي قام  تحليلن للكميقه، وال ياتب املقال طر كاملنهج لضيء ي
ظل نقدهم يرج الباحثون عن بعض أسس املنهج و خيح أنه قد ي. صحنيستغين عن الضوابط والقواني

ن للنقد كمين ال ك، ولنيده وضبطه يف قانون معيصعب حتديللقصة يف جانب منه ذا طابع انطباعي 
ي ذو الطابع ة، وإال بطل اجلانب العمليضع متامًا لوجهات النظر الشخصية ولآلراء االنطباعأن خي

 .املنهجي فيه
ذا كها و ية حمددة، ولو أن العنوان في أو برؤ نيها مبنهج معيف كاد منسكمع هذا، فثمة دراسات ال ن

السردي.  تحليلال آلياتأساس  علىنة ية لقصة معيمقاربة نقد إىلة ومقدماهتا تلمح يعتباهتا النص
ة جمرد واجهة لدراسته وال خترج مقاربته عن حدود النقد احلديثت السردايمن اختذ  الباحثنيمن  ىونر 
 تحليلدرس النص وفق اليب عدة مناهج متناثرة ومتباعدة زعما منه أبنه كولوجي، ومنهم من ر يدياإل

ات يجمرد تسم ىالزعم سو  كنلمس من ذل، وال ةالقرآنيت يف دراسة القصة السردايوظف يالسردي و 
 مستوعب منهجه ريتضح للقارئ عند قراءة البحث أن الباحث غيأو إشارات ال توضح أي غموض. ف

 الذي حدده يف مقدمة مقاله.
ت السرداي توظيفأساس  علىة القرآنيقاالت اليت ال تدرس القصص عن امل احلديثولو أن 

نه مل يكن ابستطاعتنا غض النظر عنها، كوهنا حاولت جاهدة كول حبثنا،ة ال تندرج ضمن إطار احلديث
 آليات توظيفق يعن طر  كة، وذلالقرآنية للقصص ية والبالغية الدراسات الفنيتقدمي رؤية مغايرة لرؤ 

عما سبقتها من  حتتلفعوامل جديدة ت، رغبة من الباحث للولوج لالسرداي ىدعيث يعلم حد
أن  بيد  يف دراسة النص السردي،  احلديثار النقدي يالت إىلالنضمام لوحماولة منه  ،نقديةالقارابت امل

 حا ملنهجه املرجو.يا صحتوظيفقدم يالباحث أخفق يف مقاربته ومل 
ما  : من الدراسات؛ األوىلني النوعنيبز ية، فنمالقرآنية يف القصة ي املنهجريوأما لدراسة املقارابت غ

أساس  علىة للقصة ياد جند فيها أي مقاربة نقدكللمقال وال نحا يت إال توشالسردايمل تتحدث عن 
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ها القارئ عند قراءة عنوان كدر يها الباحث ضمن حبثه أو يإلالسردي اليت أشار  تحليلال آليات توظيف
: ما ال واآلخر ، الدراسات اليت تقول مبنهج معني، ولكن ال تلتزمه يف التحليل. ىاملقال، وبعبارة أخر 

ة حمددة أو متآلفة، مما يوال تنتظم يف منهج ،آخر إىلة واضحة، وإمنا تنتقل من موضوع يرؤ  إىلتستند 
 علها جمرد مجع شتات ال جُتمع حتت أي منهج النقد السردي.جي
 

 من املنهج دون االلتزام بهمالمح  عرض. 1-2-3
عن  احلديثأن كة، و النقدي ها يف ممارستهتوظيفت يف مقاله دون السردايتحدث عن يمن  الباحثني من

ة يف احلديثة النقديأساس استخدام املناهج  علىر للنقد يح للبحث وتطو يا جمرد توشآلياهتت و السرداي
ي يف تطبيقوال يري  التنظنيأن القسمكو  تطبيق يف قسم الريللتنظ ىة، وال جند صدالقرآنيدراسة القصة 

 نهما أي صلة.يراتن منفصلتان ال توجد بياملقال جز 
النقد  القصصي  آلياتأساس  على ةينقدمن أمثلة املقاالت اليت نرتقب عند قراءة عنوانه دراسة و 

ة الزمان يف قصص القرآن من منظار النقد يأمه» هو دراسة اختار الباحثان هلا عنوان ،احلديث
رتبط ما ين ال كاملنهج املرجو يف الدراسة، ول إىلتها  الباحثان يف عتبريشياليت  ،«احلديثالقصصي 

بدراسة القصة نفسها وفق منظور نقدي  املقال أبي منهج النقد السردي وال حىت ىتضمنه فحو ي
، مع مير كة يف القرآن الير الزمنيبنماذج ابرزة من املقاد»ان يبحث عنه املقال هو االتيل ما كخاص، بل  

لضبط خصائص ألفاظ  ىسعيما ك.  (83: 1390فر ومحيدي، )مقدمي« اء يف قصصهمير أمساء األنبكذ 
 النص القرآين.يف  ونكهلذا املمفهوم شامل  علىيف حماولة منه للحصول  مير كيف القرآن الالزمن 

م، ي من نوح، وابراهمير كاء يف القرآن اليأساس قصص األنب علىن البحوث مقسمة يفتأيت عناو 
ل قصة كوتندرج ضمن  ( ع)، وحممد ىيحيمان، و ي، وداوود، وسلىونس، وموسيوسف، و يولوط، و 

 ه:ي فيرية عنها يف جدول أنيت به مباشرة بدون إعمال أي تغيلكر من الزمن قّدم الباحثان نظرة  يمقاد
 

املعىن  املعىن الثالث املعىن الثاين املعىن األول اللفظ
 املعىن اخلامس الرابع

احلد بني  تناهي االستمرار اآلن
 املاضي واملستقبل

من احلاضر 
الساعةإىل قيام   

اآلنية 
  املتجددة

    وقتا مؤقتا الساعة آنفا
ملح 

 البصر
التمثيل لسرعة 
 الفعل االهلي

زمن اللمح 
    حقيقية
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قبل 
ارتداد 
 الطرف

للمتمثيل لسرعة 
 الفعل االنساين

زمن االرتداد 
    حقيقة

كنفس 
 واحدة

للتمثيل لسرعة خلق 
 البشر

كزمن خلق 
    نفس حقيقة

من أجزاء  جزء القيامة الساعة
 الليل والنهار

الوقت 
   احلاضر

مدة غري  للتعقيب/الرتاخي الفاء ومث
    حمددة

الليل 
 والنهار

الليل للظالم، 
     والنهار للضياء

اجلدب  السنة الفلكية السنة
   األزمة والقحط

ركن عظيم من أركان  اجلمعة
 االسالم

أي جتمع 
   صفة اليوم الناس

املدة  الوقت البعيد األجل قيام الساعة احلني
 عموما

اسم كالوقت 
 صاحل لكل زمن

املدة املضروبة  األجل
     للشيء

قبل 
 وبعد

لتعاقب الزمن 
 عموما

الغالب فيها 
    لآلماد البعيد

 ر الزمنيةيجدول معاين املقاد
 

الباحثان يف مة العنوان وما جاء به مالء مدىة يف ري ثكأسئلة   ريتثل و هذا اجلد علىنظرة خاطفة 
القصصي املرتقب يف املقال؟ وما الباعث وراء دراسة ألفاظ الزمن يف  يدفيّت مقاهلما؛ فما املنهج النقد

 وال ختتص بنيب وال مير كت القرآن الايل آكونه قد استنثرت األلفاظ املدروسة يف  كاء حال  يقصص األنب
سة ألفاظ الزمن إال إشارة يف عنوان اء لدرايار قصص االنبيبقصته؟ وال جند أي اجابة عن سبب اخت

 وال يف ريمنه يف الدراسة؛ ال يف التنظ ىأي صد ىمنهج النقد القصصي الذي ال نر  علىالبحث تدل 
ل ما كبل   ،ل البعد عن النقد القصصيكدة  ي. والنتائج اليت أوردها الباحثان يف ختام مقاهلما بعتطبيقال

عظمة  علىداللة أبعاد الزمن و تلخص يف الدقة يف وضع ألفاظ الزمن يف النص القرآين، يها يورد ف
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اد جند أي كوال ن ، القرآنريتب تفسكشرحها يف   ىأتها من نتائج عامة قد ري خالقه ومبدع أبعاده، وغ
 .مير كل خاص يف القرآن الك القصة بشنينها وبيصلة ب

السرد يف »ت عنوان دراسة أتيت حت ،ةالنقدي مدّوتنا نيبمن ر كصه ابلذ الثاين الذي خنوأما املثال 
. 1سة، هي: يالباحثان يف ثالثة حماور رئ اليت جعلها «أمنوذجاهف كالقص القرآين، قصة أهل ال

 هف.كة السرد يف قصة أهل اليمجال-3، ومير كبعض مالمح القص يف القرآن ال. 2مفهوم السرد، و
ف السرد يوقّدما تعر  (narratology)ة للسرد ياملعاين االصطالح ،أورد الباحثان ضمن احملور األول

ة. وختما مقاهلما يالية أو خيقيمن األحداث حق ةيراه عرضا ألحداث أو متوالينت الذي يار جري عند ج
إعادة تشكيل الواقع احلقيقي، أو اخليايل، والطريقة اليت  على يقومة السردية يجوهر العمل»ن ابلقول أب

مت هبا وصف األفعال، بعالقاهتا املختلفة، وتشعباهتا، تقع مهمة انتقاء اآلليات والتقنيات يف توصيف 
األفعال، وتوصيلها إىل املتلقي على عاتق السارد، الذي حيدد من خالل إدراكه احلكاية، والكيفية اليت 

دخل البحث يفه، يوبعد عرض خمتصر لعلم السرد ولتعار  .(240: 2015)ربيع، « ل أو السرديتم هبا النق
د علي حمم»و «د قطبيس»عرض عدة مباحث نقال عن ي و مير كيف القرآين ال ة مالمح القصمييف تقد

ة ياجلمالة يل الفنيوله التفاص ىقة يف احملتو يله وجه احلق»القرآين  طابخالصتها أن اخل «الصابوين
ة السرد يويف احملور الثالث الذي اختص لدراسة مجال .(241: )املصدر نفسه «ات السردياحلاضنة ملقتض

وضح املنهج املرجو لدراسة القصة يف املقال وهو دراسة األصول الداللية، يهف كيف قصة أهل ال
 حوية، والصرفية، والبالغية فيها.والّن

ه يف مقدمة البحث يلدراسة السرد الذي متت اإلشارة إلعلم ك نيتسائل القارئ هنا: ما العالقة بي
ة عن هذا يإجابة شاف ىال نر و هف؟ ك املنهج املتبع يف دراسة قصة أهل النيوب ،ضمن احملور األول

، ريال غ أتويلياللقصة املدروسة،  الباحثني حتليلث بدا ييت ضمن احملور الثالث. حأيالسؤال فيما 
حالة من  كها. وهنايت اليت متت اإلشارة إلاية للسرديجوانب معرف إىلز كا ال ترتري النقد تفس ىفغد

 ة يف احملور الثالث.النقدي ما ورد حتت احملور األول والدراسة نيالتمزق ب
 ن  أة، ي املنهجريان ما نقصده ابلدراسات غيبكعينتني لت قدمنامها  نينا يف عرض أمنوذجيرأ لقد

استخدام مالمح من النقد السردي ال جيعل منه منهجاً، ابلقدر الذي يتلفع فيه النقد بشيء من علم 
ة للنص السردي. وهذه الدراسات ال تدخل يف ابب النقد السردي وهي يالسرد توصيفاً، ال دراسة نقد

 .(4: 1981، )منور «الدائر على مستوى الساحة األدبيةومشاركة يف احلوار جمرد وجهة نظر، »
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 نةيت املتباتحليالم الكوترا  ةالنقديالقفزات . 2-2-3
السردي،  تحليلال آلياتأساس استخدام  علىة القرآنية يف القصة النقديتتصف بعض املقارابت 

اب التسلسل، يغ إىلؤدي ية، مما ي املناهج املختلفة دون داع للتبعنيثرة التنقل بكة و يابلقفزات املعرف
قا. ومثل هذا النقد يوعدم متثله متثال دقاملتبع عاب املنهج يشف عن عدم استكنة تيمتبا تحتليالم كوترا 
لو من خياملختلفة، وهو يف وضعه ال  املناهج جمموعة من ضم إىل يسعى وإمنا واحد مبنهج يستأثر ال

 توخاه.يالتعثر الذي يظهر يف ضياع هدفه أي عدم وضوح ما 
)دراسة سورة عبس  مير كات اخلطاب السردي يف القرآن اليّ جتل ة حوليحتليلنظرة » قدم لنا مقالي

قّدم عدة يي ري التنظ ىة تفقد األساس النظري. فاملقال يف املستو ينة واضحة عن دراسة نقديع «(منوذجا
 )ع(مارسون قصة النيب حممد يل الباحثنيأساس أن  على ،عرّفها ابملنهج املتبع يف الدراسةية يمناهج نقد

ة املتمثلة يف دراسة امللفوظات ية والدالليو يالسرد البن آلياتتوم يف سورة عبس وفق كوعبدهللا بن أم م
 كوذل-بدو لنا يف ملخص البحثيما ك–ها يان واملنظور فكات القصة والزمان واملية، وشخصياللغو 

)مريحسيين  «ةيالفن االستنتاج يف تناول الطرقو  تحليلال علىا قائما يمنهجا وصف» الباحثنيابعتماد 
 ؛ةضبب معامل القصة املدروسيُ ا يتيمارسون نقدا تفتيي فتطبيقال ىوأما يف املستو  .(108: 2015آخرون، و 

ة يف أغلب احلاالت، بل ال ينها روابط منطقيست بيقات متناثرة ليوانت وتعلكم إىلتجزأ يالبحث  ألن  
 ة.احلديثت السردايمنهج معتمد يف  أيّ  إىلة النقدياملقاربة  هذه ع أن نضمينستط

، تبدأ املمارسة مير ك مث عرض نصها يف القرآن الريتب التفاسكاملدروسة نقال عن  بعد عرض القصة 
 ه/ي ر ة/ )ي/ :ة وهييقاعيربع فئات إأحتت عنوانه  تة، الذي قد مجعيف القص قاعييون اإلكاملدراسة ب

جة التنوع املضموين، وهو يقاعي حدث نتيهذا التنوع اإل» ستنتج أنّ فت ،مع عدد تواترها يف القصة ،اب(
دراسة  إىلقاع ينتقل من دراسة اإلوت .(114: )املصدر نفسه «يف مظاهره دالالت النص املختلفة سكعي

ة يز كاملر  إىلات يف الشخصيون خمالفتهم لتصنكبدي الباحثون يف دراسة هذا امليو  ،اتيالشخص
ة من ية إفهامياللغة، إذ جتعل األلفاظ ذات مقصد علىتنهض »دة يقة جديقرتحون طر ية و يوالثانو 

أنه ال  علىدون كؤ يو ، (115 :)املصدر نفسه «صة البناء األساسي واجلوهرييخص إىلل يشأهنا أن حت
زة هلا اليت تقتضي يات املوظفة يف القصة املدروسة إال بواسطة العالمات املمين دراسة الشخصكمي

س يقصده هذا البحث هو دراسة الدال ولية يف القصة. إال أن ما يات املعنية للشخصيائيميدراسة س
ح يد املمارسة، فما مت إجراؤه يف دراسة الدوال اليت مت التصر يصع علىوأما  .(116: )املصدر نفسهاملدلول 

 توم.كوعبدهللا بن أم م )ع(حممد  تني:يشخصلل أتويليةونه قراءة كرج عن  خيال  ،هبا يف املقال
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ة غامضة ية فنيتعامل معهما من زاو يو  ها،والزمن فيالقصة أحداث دراسة  إىلتطرق البحث ي کما
أساس ما  علىالسردي  تحليليف خانة ال سمح لنا إبدخالهيط مدروس يع ألي منهج أو ختطال ختض

برجمه الباحثون يف ملخص املقال وضمن مقدمة البحث وما أوردوه من اقتباسات متفرقة عن رواد 
نها يتنقل البحث بيإشارات ومالحظات  ىون، وابرت، سو مياس، بر ميت أمثال تودوروف، غر السرداي

 دون أي ضابط مشخص.
قات يل اهلدف األساس للمقال حتت تعدد التعلظ إذة واضحة، ية منهجيرؤ  إىلفتقد البحث يو 

شف عن ضعف كي، و تحليل يف النية اليت ال متضي عرب مسار نسقي معية والفنيواملالحظات الدالل
 حتليلارسه البحث يف ميما  نيب واهلدف املرجو من املقال و ري التنظنيانعدامه ب وحىت ،ف والرتابطيلتألا

 .تطبيقد اليصع علىالقصة 
مل  انهكول اآلياهتد من يوتستف ابلسردايت احلديثة نية أن تستعالنقديحاولت مثل هذه املقارابت 

ت خطوطه، ، وإمنا خرجت عن املنهج الذي رمسةالقرآنيالقصة  ةمقاربيف  ة واضحةيمنهج إىلتستند 
قات املتناثرة واالقتباسات املتفرقة، ومل تنجح يف عرض نتائج لدراسة النص يابسرتسال التعل تفتكوا 

 ة.احلديثت السرداي توظيفأساس  على
ة، خلوها من منهج علمي القرآنية يف القصة ي املنهجرييف ختام البحث عن املقارابت غ يتضح جليا

 علىالقصة املدروسة قارب يراد أن أ ملنهج نقديستند عليه الباحث يف التحليل، وعدم التزامها يدقيق 
 .هآلياتضوء 

 

 جةيالنت. 4
أساس  علىة القرآنيومناهجهم يف مقاربة القصة  الباحثنيت املختلفة لتوجهات ايبعد استعراضنا املستو 

 ة:يلنا النتائج اآلت نية، تتعاحلديثت السرداي
القرآين، حماولة  طابن يف جمال دراسة اخلي واجلزائر يني والعراقينييراناإل الباحثنيلنا جهود  تشفك

 إىلالسردي  تحليلم الينتمي تلقهيفة. النقدية يف مقاربتهم احلديثت اية للسردياستلهام املقوالت اإلجرائ
 تطبيقات عرفتها اليت املفاهيمية مع املنظومة متعاملهة يفيكفة يف اإلجراء ويف  لت خمتايمستو  ةثالث

 ميف تناوهل السردي تحليلإبجراءات ال الباحثني أکثرالتزم  فقد ،السردي النص على الغربية البنيوية
من جمموع  %75إذ جاء ، ةيتطبيقال ماته وإجراءاته طوال ممارستهيعن معط وارجخية ومل القرآنيالقصة 

السردايت توظيفا ميكانيكيا دون حماولة اخلروج عن إطارها، مما أدی إلی تشابه الدراسات موظّفا 
جنم عنه تشابه التحليل مع اختالف القصة  الذي، الدراسات يف املقاربة النقدية ويف الن تاج النهائي
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النص القرآين جعل  -ل خاصكة بشالنقدييف مدونتنا  - ت هذا التوجهمساوأبرز  .القرآنية املدروسة
 مدى على ابلنص يستدل غاية إىل وسيلة جمرد من املنهج وحتول املنهج املنتخب، لتقدمي جتريبيا حقال

 س النص املدروس.ي. ومثل هذه الدراسات من شأهنا أن تعزز من سلطة املنهج ولاإلجرائية كفاءته
يف  تحليلاللة إجراء ية وفق املنظور املنتخب طياملنهج عاينةات امليبعض منهم عن مقتضما خرج ك

ل يف املقصد ويف يس هذا التعدكعيبقدر ما ن كول عة النص املدروس.يتتالءم وطب ة حىتالقرآنيالقصة 
عن اإلحاطة  اإلجرائيةا آلياهتوقصور  تالسرداييف جتاوز ضعف  الباحثنيالسردي رغبة  تحليلال آليات

النص ب تعامله مع يوأسالنهج امل هذاة يشي بقصور الوعي خبصوصيبقدر ما  ،نههك  كابلنص وإدرا
للبحث عن نطلق من رفض يوي الذي يالبنالسردي  املنهج ني، إذ ال مسوغ علمي للجمع بالسردي

 ة اليت تتناقض معها.يليملناهج التأو ا نيالقصة ومغزاها، وب معىن
اانت كس استعراض إمياألول ل امهه تالقرآين وجعل طابمع اخل «نقديةدراسات  سبع» تتفاعل

ذائقة عرب  كوذل ،ة النصيو يشف عن حكالسردي، بل ال تحليلال لياتواالرتباط احلريف آباملنهج 
ة نظريثر بكوعي أ إىلتاج حي ىبدو لنا أن هذا املستو يو . ستجابة ومقدرة عالية يف التحليلنشطة يف اال

 عة النص املدروسيالئم وطبيما ال  عّدلية و القرآنياهتا يف مقاربة القصة يابجيإشف كية إذ يو يالسرد البن
 ة.القرآنية القصة يحساب مراعاة خصوص علىف املنهج السردي يكلت

السردي، بل تستعرض  تحليلال آليات توظيفة بالقرآنيومثة دراسات ال تتمثل نقدا منهجيا للقصة 
ا هلا يف دراسة توظيفة، وال جند يري ة، يف عنوان البحث أو يف مقدمته التنظاحلديثت السردايمالمح من 

 ريأن الباحث غ علىمن جموع البحوث،  %28تدل هذه الدرسات اليت تتضمن  إذالقصة املدروسة. 
حماولة أصحاهبا  تشف لنا مثل هذه املقارابكفت مستوعب منهجه الذي حدده يف مقدمة مقاله.

يف دراسة النص السردي، ولو أن الباحث قد أخفق يف مقاربته ومل  احلديثار النقدي يالت إىلاالنضمام 
 .تبعحا للمنهج امليا صحتوظيفقدم ي

السردايت معقدة، أن شبكة  إىلب أن ننوه جيالسابقة،  هود حتت احملاوروبعد استعراض هذه اجل
دون و مل هبا، وغايتها صعبة املسالك، ال ميكن ولوجها دون التسلح مبعرفة جهاز املفاهيم اليت تتعا

ة اليت ترتقب يو يجدوى تتصف ابلعدمية بدل احل لئال تنتج حماوالت بالعناية كربى مبا تشتغل عليه، 
 ي.ميادكمن نقد سردي يف دفة مقال علمي أ
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