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 فصلية، اإليرانية للغة العربية وآداهباجملة اجلمعية 
ش/  .  هـ 1401 ربيع   ،62الـالعدد  ،  حمكمة ةيعلم

 25-50م؛ صص 2022

 القّصة  ف   الزمن  لدراسة  احلديث  السردي  النقد   آليات  توظيف   إشكالّية
 القرآنّية 

  أصيلة  نوع املقالة: 
 4، نصرت نيلساز3، فرامرز مریزائي2، خليل پرويين1*ثرای رحيمي

 اإلنسانیة، طهران. ، کلیة العلوم دکتوراه يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة تربیت مدرس .1
 ، کلیة العلوم اإلنسانیة، طهران. أستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة تربیت مدرس.2
 ، کلیة العلوم اإلنسانیة، طهران.أستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة تربیت مدرس .3

 ، کلیة العلوم اإلنسانیة، طهران.يف قسم علوم القرآن واحلدیث جبامعة تربیت مدرس ة مشارکةأستاذ.4
 02/1400/ 28البحث:  اتريخ قبول 06/1399/ 30 البحث:   اتريخ استالم

 امللخص 
القرآنّیة  اها إلی دراسة القّصة  بل تعدّ دراسة الّنصوص األدبّیة البشریّة،  ىف    ثٌر واضحٌ أ  احلدیثِ للمنهِج السردِي    كان  
ول تطبیقِ لِ   صباا خِ   جمالا   تح  أصب    اليت الّنقدیة.  آلیاتِه  إبجراء  ح  ه  دراسة  ی  ظِ قد  القرآين الزّ   مقولةِ   ت  اخلطاب  يف  من 

ذج  اوفق منالروائي على  یات الزمن يف اخلطاب  خمتلف جتلّ يف دراساهتم  ارسنی العرب واإلیرانینی، فأظهروا  ابهتمام الدّ 
تقنّیة الزمن   الّدارسنی  معاجلةِ   كیفیة    طرح  یلهد  اجل  اهذ  جاء  يف الغرب.  رّواد هذا املنهج  امه قد  يتالتحلیل السردي ال

وی   ايف   القرآين،  ونظ  لباثولوجیا ىدّ ص  ت  خلطاب  اجملال.  هذا  يف  النقدیة  ان   راساتالدّ لتعّدد    راا الّدراسات  ف اخَت 
والذي    اجملالت  فی  املنشورة  القرآنّیة  ابلقّصة  املتع ّلق ة  الّسردیة  الّدراسات والعراقّیة،  اإلیرانّیة  مساحةا العلمّیة    یشغل 

نا هذا، علی أساس دراسٍة إحصائیٍة حتلیلیٍة ك ش ف ت بعام   وانتهاءا   م1999من العام    ین، ابتداءا قد  العِ   زتتجاو   ةا زمنیّ 
اا میكانیكیاا دون حماولة اخلروج من جمموع الّدراسات جاءت موظّفة منهج "جینیت" توظیف %47أّن  لنا يف الّنهایة؛

الّنتائج ويف  النقدیة  املقاربة  يف  الدراسات  تشابه  إلی  أّدی  ممّا  إطاره،  عنه  الذي،  عن  مع   اجنم  التحلیل  تشابه 
لیطاا من   خ  راسات، لیس إّل الدّ من    % 42عرضه نقداا سردايا للزمن يف    ما تّ . و اختالف القّصة القرآنّیة املدروسة

وابلّنسبة    قلیلة جداا.يف أحیان    ، وحتلیالا غالباا   وتفسریاا   ، مییل إلی أن یكون شرحاا ةٍ بنیویّ   ةٍ سردیّ   وقراءةٍ   أتویلیةٍ   قراءةٍ 
هلا، فلم   أساساا   جعلت  التی  من جمموع البحوث اليت حاولت أن تؤّسس نظریة جدیدة أو تعّدل النظریة  %12إلی  

يف للزمن الروائي القرآين  النقد السردي    أنّ لیل الّزمين، ووّضحت لنا  إضافةا نقدیةا إلی ساحة التح  -عموماا –تقّدم  
ملالدّ  والعربیة،  الفارسیة  ی ِصلراسات  إلی      التأسیس.بعد   أّن    مرحلة  لنا  حتلیل واجِ ت    إشكالّیة  أهمّ كما كشفت  ه 

ت املعتمدة  يف فهم النظرايّ   منهجیةٌ   أخطاءٌ   كهنافهي إشكالّیة الفهم والستیعاب؛  يف القّصة القرآنّیة    الزمين  الفضاء
قراءةٍ  حصیلة  غالباا تتوقّ   مستعجلةٍ   قلقةٍ   نراها  البنیویّ   ف  الطروحات  حدود  بنظرةٍ عند  واإلحصائیة،  الوصفیة،   ة 

 . انتقائیةٍ 
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 .النقد األديب، السرداّيت، القّصة القرآنّیة، الزمن، جریار جینیت :الرئيسةالكلمات 
 املقدمة  .1    

الولوج حملطّ ة معقّ ذو طبیعة فلسفیّ   ضبايبّ   مٌ مفهو   الزمن    إن   إلی  ات  دة أیخذان البحث عن ماهیته 
ز علی طرحه هنا هو طبیعة العالقة بنی الزمن والنص الروائي  نها، فما نركّ عفكریة یصعب اخلروج  

بِ  خاص،  املیتافیزیقي.   ضّ غ  بشكل  أو  الفلسفي  مفهومه  عن  الشك   عدّ ت    النظر  نینی  الطروحات 
ة احلدیثة لدراسة الزمن  يف جمال الدرس األديب، األساس الذي انطلقت منه املقارابت النقدیّ   الروس 

، واملبنی  "fable"" للتمییز بنی املنت احلكائي  *ذ یرجع الفضل إلی طرح "توماشفسكيإيف الروایة،  
 هذا التمییز. ة داخل النصوص الروائیة علی أساس منیّ وحتدیده التقنّیة الزّ "، sujet"احلكائي 
ردیة  راسات السّ رت الدّ كالنیة، وتطوّ بعد طروحات الشّ  الزمن مقولة لفهم اجلهود تكاثفتلقد 

تتمثّ على   منطلقات جدیدة  البنیوینی ممّ وفق  النقاد  ف علی  ن أتثّ ل يف جهود  الشكالين،  روا ابلطرح 
ثنائیّ  تودوروف غرار  "ستیفان  جیيء  الروس،  الشكالنینی  ثنائیّ   -مثالا   –"  †ة  املتواشجة  فیقیم  ته 

اخلطاب/بنیوايا  أن  احلكایة،  :  اعتبار  ی    علی  )الشكل(،  احلكائي  قابِ اخلطاب  املبنی  لدی  –ل 
  م ست وی نیِ   ّیز بنی املنت احلكائي. ومی    -لدیهم–ل  قابِ )املضمون(، ت    احلكایة   وأن    -الشكالنینی الروس

  السرد   وزمن   املنطقي،  للتتابع  زمنها  خيضع   والذيالقّصة    يف  املرویّة  األحداث   وقوع  زمن :  للزمن 
نی سردیتنی،  ت  نی  ق  نی، أو ت   ت  ق   فارِ األمر الذي ینشأ عنه ظهور م  القّصة؛    خالله   من   السارد   ی قّدم   الذي

تقنّیة السَتجاع وتقنّیة الستباق )الستشراف(.     من   ینطلق   " الذي ‡أّن "جریار جنیت   بید  مها: 
یعطي لطرحه تركیباا منهجیاا لألدوات اليت میكن توظیفها يف دراسة العالقة بنی    ، "تودوروف "  آراء

الّتوايل:   علی  وهي  مقولت،  ثالث  بنی  بذلك  فیمّیز  احلكایة،  وزمن  القّصة  أو    النظم-1زمن 
تربز  الَتتیب وفیه  والستباق،  ت  ی  ت قن :  السَتجاع  الدمیومة   ةاملدّ -2ا  تقنیّ أو  أربع  تربز  وفیه  ات  : 

بعالقة التكرار اليت  الذي یعين    :واتر التّ -3الوصف،  و املشهد،  و احلذف،  و التلخیص،    :ة، هيسردی 
 .(27 :م1997جینیت، راجع: )تنتج بنی النص واحلكایة 

 
* . Boris Tomashevski 
† . Tzvetan Todorov 
‡ . Gérard Genette 



 ثرای رحيمی*و...  القرآنّية   القّصة ف  الزمن لدراسة احلديث السردي  النقد  آليات  توظيف إشكالّية 

27 

 

 

ح  ل النصِّ ی  ظِ قد  يف  الزمن  مقولة  دراسة  بشكل    ت  القرآين  اخلطاب  عام ويف  بشكل  الروائي 
یات الزمن يف اخلطاب  خمتلف جتلّ يف دراساهتم  هروا  خاص ابهتمام الدارسنی العرب واإلیرانینی، فأظ

جریار  "طروحات   لسّیما،  يف الغرب  مه رّواد هذا املنهجذج التحلیل السردي الذي قد  اوفق من على  
أمنوذجاا   "جینیت  السردي  النقد  يف  الزمين  الدرس  أعطی    وأنساقٍ   خمتلفةٍ   أمناطٍ   اذ  كامالا   الذي 

یم  یتق  . فیأيت هذا اجلهد قاصداا هوالذي طرحه  النهج  ق إلیه انقد قبل هذا وعلی  مل یتطرّ   دةٍ متعدّ 
الزّ  للشبكة  النقدیة  تّ منیّ املقارابت  اليت  القرآين  اخلطاب  احملكّ   ة يف  اجملالت  يف  اإلیرانیة  نشرها  مة 

نّیة يف  قصة القرآ لللریسم من ورائه فضاء النقد السردي املسیطر علی ساحة حتلیل الزمن    ؛ والعراقیة 
 ، ویسعی إلی اإلجابة عن ثالثة أسئلٍة رئیسٍة: هذین البلدین

 ات الزمن يف القّصة القرآنّیة؟ تقنیّ ل  تهم يف دراس  املناهج السردیةی الباحثون كیف تلقّ  −
 القرآنّیة؟  القّصة  يف  الزمن لدراسة السردايت  الباحثنی  استخدام إجیابیات  هي  ما −
 القرآنّیة؟  القّصة يف  الزمن لدراسةاإلجیابیات  هذه كیف جتّلت  −
 القرآنّیة؟  القّصة يف  السردي  الزمن حتلیل يف  السردايت  الباحثنی توظیف  سلبیات  هي  ما −
 القرآنّیة؟ القّصة  يف  السردي الزمن  حتلیل السلبیات يف هذه جتّلت  كیف −

 املقاالت النقدية ف القّصة القرآنّية؛ دراسة إحصائية . 2   
إّن اخلطوة األولی اليت قمنا إبجنازها متثّلت يف البحث عن مصادر املعلومات اليت سیتّم العتماد   

علیها يف اإلطار التطبیقي، وذلك ابلرجوع للمواد نفسها من فهارس املواقع اإللكَتونیة اخلاّصة اليت  
عالو  العلمیة كافة،  اجملالت  وفهرسة  بنشر  العايل  التعلیم  وزارة  اإللكَتونیة  ت  ب ّنتها  املواقع  علی  ة 

إلعداد   اجلمع  عملّیة  مبوجبها  انتهت  اليت  املصادر  هذه  علی  العتماد  فبعد  جملة.  بكّل  اخلاصة 
والرسوم   اجلداول  يف  الدراسات  تصنیف  الثانیة، وهي  العملیة  إلی  النتقال  ل یتّم  الّنقدیّة،  مدّونتنا 

الّنقدیّة، كما  البیانّیة املختلفة علی أساس معایری خمتلفة كعدد ا ملقالت، وموضوعاهتا، وتوّجهاهتا 
 یلي: 
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يف القّصة القرآنّیة علی ضوء    ةمنیّ بكة الزّ جملموعة من املقالت اليت درست الشّ   ی ِشری  إحصاؤان

يف جمال حتلیل الزمن الروائي    ج  كحصیلة ما أنتِ   حبثاا علمیاا"  48"نظرايت السرد احلدیثة، إىل وجود  
اجملال كان أكثر  إّل أّن اهتمام الدارسنی اإلیرانینی للبحث والدراسة يف هذا  يف اخلطاب القرآين،  

ة يف القّصة  منیّ بكة الزّ دراستها لتحلیل الشّ   "علمیاا   حبثاا   13"قد أفرد  من اهتمام مثیلهم العراقي. ل 
انت  لدراستها النقدیة علی جانب مناقشة مكوّ   منها حتلیل  الزمن جمالا   "حبثاا   35"  القرآنّیة، وأخذ

ّنقدیّة يف الّدراسات، ومناذجها وموضوعاهتا  أّما ابلّنسبة إلی الجتاهات ال  أخری يف النص السردي.
 الرّئیسة، فنقّدمها يف ثالثة رسوٍم بیانیٍة نتبعها بشرح وإیضاح كما یلي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد املقاالت  البلد 
 33 إیران 

 15 العراق 
 48 جمموع املقالت

 عدد املقاالت  جماالت البحث 
 13 الدراسات املختّصة بتحلیل تقنّیة الزمن 

 35 القّصةانت دراسة الزمن ضمن مكوّ 

0 10 20 30

تلفةقفزات نقدیة بنی املناهج املخ

رديالنقد املعدل آللیات اإلجراء الس

النقد اخلاضع للمنهج

االجتاهات النقدية: الرسم البياين األول

0 10 20 30

ی الزمندراسات وصفیة انطباعیة للکلمات الدالة عل
منوذج تودوروف والشکالنینی الروس

منوذج جریار جینیت

النماذج النقدية: الرسم البياين الثاين
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ملنهج جریار جینیت يف نقد الزمن،كما وّظف    من جمموع البحوث النقدیة متابعةا   "حبثاا   23"جاء  
نظرايّ   ث" أحبا  5" الزّ منها  نقد  أخری يف  النّ ت  تودوروف  آراء  مثل  الروائي  وجاء  .  ة قدیّ من  هذا، 
  عنها بنی خمتلف املناهج نتجت  نقدیةٍ   قفزاتٍ غری حمّدد املالمح النقدیة، إذ عمدت إىل " حبثاا  20"

للقصّ   أتویلیةٌ   دراسةٌ  ترتبط وقراءة سردیة  القرآنّیةل  توسّ و .  ة  منوذج "جریار جینیت"  ل  جند طغیان 
، ول غرابة منه إذ له  القرآنّیة   قصص ظر من قبل الباحثنی األكادمینی يف مقاربة النّ لل   لفتٍ   بشكلٍ 

 دور الّرايدة يف الّدراسات الّسردیة خاّصة تقنیات الزمن فیها. 
نقد عّینات من مدّونتنا البحثیة فیما حیتاج  إثراء هذا التحلیل اإلحصائي بسنحاول يف ما یلي  

التعدیالت له   إلی شرح وإیضاح، فنرتكز علی شرح مناذج للنقد اخلاضع للمنهج وما قام لبعض 
لننتهي منها بباثولوجیا الدراسات النقدیة لتقنّیة الزمن يف القّصة القرآنّیة. وأّما عن اختیار العیّنات  

قدیة، فقد جاء علی أساس حتدید الجتاهات بشكل عام مثّ تقدمی مناذج لكل منها اّليت تضيء  الن
مسار   عن  تكشف  عّینة  حیث كل  النقدیة،  ومستوايهتا  اجتاه،  النقدیة يف كل  املقاربة  لنا كیفیة 

0 10 20 30

النقد اخلارج عن إطار الدراسة السردیة
(الدائري/ضمناملت/املتتابع/املنقطع/النازل/الصاعد)أنساق السرد 

(  النفسي/التارخيي/الکوين/الطبیعي)أمناط الزمن 
التعلیق
التواتر

السَتجاع والستباق
(بشکل عام)املفارقات الزمنیة 

املوضوعات املدروسة: الرسم البياين الثالث



 1401 ربيع  ،62  الـ  العدد حمكمة  ةيعلم  فصلية، وآداهبا  العربية  للغة  اإليرانية  اجلمعية  جملة

30 

 

النقدیة  العام املسیطر علی ساحة الدراسات  يف    خاص ومتّثل لجتاه معنّی، میّكننا لَتسیم الفضاء 
 جمال حبثنا. 

 
 . املقاربة النقدية لدراسة الفضاء الزمين ف اخلطاب القرآين 3   

ن السردي،  ة دراستها هذا املكوّ اختلفت املقارابت النقدیة لتقنّیة الزمن يف القّصة القرآنّیة يف كیفیّ 
ل؛  هه اخلاص، وعلی أساس املنهج الذي اعتمده يف التحلیإذ تناوله كل دارس حسب میله وتوجّ 

املتمثّ  السردي  الزمن  أقسام  درس  من  اخلارجي،  فمنهم  أو  الطبیعي  والزمن  النفسي،  الزمن  يف  لة 
إىل  ومنهم من عمد    واتر،النظام، واملدة، والتّ   :والزمن التارخيي، أو مستوايت الزمن السردي وهي 

 قد خرجت عن إطار التحلیل السردي الذي انطلقت منه دراسته النقدیة.  دللیةدراسة 
نتنا النقدیة، إلی تصنیف البحوث  یقودان البحث عن دراسة الزمن يف اخلطاب القرآين يف مدوّ 

التوجّ   نیِ ی  لّ ك    نیِ نف  صِ   على البحثیة یقرّبنا أكثر من فهم دقائق  النقدیة ورؤاهم  التّ وأمّ .  هات  صنیف  ا 
  جاء الدراسات اليت  -2.  ت حبثها لتحلیل الزمند  الدراسات اليت أفر  -1  :نی، مها شقّ   ىعلمه  فنقدّ 

 انت أخری يف النص السردي. حتلیل الزمن فیها علی جانب مناقشة مكوّ 
 
 ة لتحليل تقنّية الزمن ف السرد القرآين . الدراسات املختصّ 3-1   
يف  ت  ن  ای   ب  ت    املقارابت  استخدامها  هذه  عنصر  طریقة  تناوهلا  وكیفیة  السردي  التحلیل  آلیات 

هاهتم النقدیة يف تناول  د رؤاهم البحثیة وتوجّ عن اختالف مقدرة الباحثنی وتعدّ   انتجٌ   ك الزمن، وذل
 اخلطاب القرآين. 

    
 ة ة الغربيّ قديّ ردية اخلاضعة للمناهج النّ . املقارابت السّ 3-1-1    

"بررسی عنصر   دارسة بعنوان   راسة، فیها ابملنهج املعتمد يف الدّ صریح  التّ   من املقارابت اليت قد تّ 
روايت  منظر  از  سوره كهف"زمان  قصص  طرح  در  وحامدسقااين،    شناسی  .  ه .ش(1395)عباسي 

ت بناءها من منوذج "جینیت" يف حتلیل  ة استمدّ خطّة نقدیّ على اعتمد الباحثان يف إطارها النظري  
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شرح   استغرق  إذ  املتجلّ   الزمن،  الزمنیة  بِ املفارقات  الَتتیب  يف  ،  †والستباق   *السَتجاع   یهِ ق  ش  یة 
التّ   ‡والدمیومة  األربعة، مث  الثالثة  §واتروأمناطها  وبعد    إحدی عشرة صفحةا   ،وحماوره  البحث.  من 

نتها سورة  تضمّ  من يف منوذج "جینیت"، أتيت مقاربة ثالث قصصٍ ات الز لتقنیّ  الّتفصیليهذا الشرح  
ذكره من    ة لتأیید ما تّ قصّ   ة لكلّ تقدمی مالحظات عامّ   من خاللالكهف وفق النموذج املقَتح،  

 من حجم املقال.   ونصفٍ  ة خمتلفة ضمن اإلطار النظري، اليت متأل ثالث صفحاتٍ مستوايت زمنیّ 
، مدی الختزال يف حتلیل القصص وتطبیق  -منه  انطالقاا - الصفحات لنبنّی وجاء ذكران لعدد  

حدیثها عن  يف  أمام النص،   ةٍ نقدیّ   وقفةٍ   هلذه القراءة املستعجلة دون أيّ   املنهج علیها. فنأخذ مثالا 
ة  لیبدأ هللا قصّ » شرح هذا املستوی يف فقرة واحدة علی النحو التايل:    فقد ورد مستوی الَتتیب،  

یسَتجع املاضي ویروي األحداث وفق   د )ص(، مثّ ه حممّ منها لنبیّ  الكهف بتقدمی خالصةٍ أصحاب 
ة ذي القرننی  ترتیبها التارخيي، ویعتمد احلذف والتلخیص يف سردها القصصي. وجند يف تقدمی قصّ 

القّصة  ت مسار  قد غریّ   زمنیةٌ   مكانیة، وما جیلب النتباه فیها هو مفارقاتٌ زمنیة والاّل من الاّل   نوعاا 
علی غرار ترتیبها يف الواقع التارخيي مع  تسلسلت  ة موسی  األحداث يف قصّ   فإن الزمين، وهكذا،  

 . (139  السابق:)  « لخیص يف عرض القّصةشيء من التّ 
النقدیّ ثّ  الوقفة  هذه  مالحظات يف  القصریة،  ة  تقدّ   فهية  "الاّل ملصطلح    م شرحاا ل  زمان"  ي 
هلما يف إطار البحث، كما ل تعرض مناذج من السَتجاع والستباق؛   تبیاانا مكان"، ول جند  و"الاّل 

 
*  . analepse 
†  . prolepse 
‡  .speed 
§  . Frequency 
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التّ   ترد أین  و  الثالث؟ وكیف جاءت؟ و قنیّ هذه  القصص  البحث بذكر وجودها يف  یات يف  كتفي 
فب هنا  ضّ غ القّصة.  اعَتاها،  الذي  والغموض  التعمیم  عن  فیها  عدّ ك  النظر  وقعت  قد  أخطاء  ة 

التّ الدّ  منها؛  الاّل   ناقض راسة،  الزّ بنی  واملفارقات  لمنیّ زمان  قصّ لة يف حتلیلها  القرننی،  زمن يف  ذي  ة 
ت تعیدان إلی املاضي )السَتجاع( أو  ابعبارة أخری: هذه املفارق  يف إطار واحد.  ل جیمعان   فهما
تنطلق منه  اهنة، فإذا مل یوجد زمن  حظة الرّ سبة للّ ابلنّ   تقاس ها  )الستباق(، وكلّ   ع ملا هو آتٍ یتطلّ 

 القّصة فال حیدث فیها اسَتجاع ول استباق. 
ودراسة    ة موسی وإبراهیم )علیهما السالم( حبثاا قد أفرد لالسَتجاع يف قصّ ف خر  اآلملقال  ا  أّما

وعنونه   النقدي  جینیت  منهج  أساس  سورتر ب   علی  ف  يِّ  ریر السِّّ االسرتجاع  وآل  "زمن  البقرة   
لعرض هذه التقنّیة وتطبیقها يف القّصة   نقداّيا   ن جهداا یتضمّ   اننلحظ العنو م(، 2013)محود،  عمران"

ی حدود العنوان وما  لسَتجاع، فیتعدّ بید أّن قراءة املقال تفضي أبن  البحث ل یكتفي ابالقرآنّیة، 
الدّ ده يف ملخّ حدّ  البحث من مقاصد  لیطّبق علی اخلطاب مقولت  هراسة وتوجّ ص  النقدي،  ها 

والزمن النفسي، والزمن التتابعي عالوة علی حتلیل السَتجاع. كما ل یلتزم مبنهج واحد  الستباق، 
دة مما  ة بنی خمتلف مناهج قد أ ِخذت مبانیها من مصادر متعدّ يف التطبیق إذ أیيت حبثه قفزات معرفیّ 

إلی  أدّ  و تّ الت  خلطاا تّ الكرار  فیه  فنجد  املفاهیم،  عرض  يف  املخ   داخل  الزمن  مقولت    . تلفة بنی 
ذكرها فیما سبق   تابع وقد تّ مناذج من املقاطع السردیة حتت مقولة التّ  ذكر  ن  ذلك عن  مثالٍ ولتقدمی  

-  استخراجها   من البحث ضمن مقولة الستباق. ویعود هذا اخللط إلی مزج رؤی خمتلفة قد تّ 
تلفة، دون حماولة  قدیة اليت قد درست تقنّیة الزمن يف نصوص أدبیة خم الكتب النّ يت  من دفّ   -عموماا 

توجّ  بنی  صحیح  تنسیق  یقدّ إلجیاد  وهكذا  النقدیة.  ومفاهیمها  يف  هاهتا  النفسي  للزمن  مناذج  م 
هلذا النمط من الزمن،    القّصة ل عالقة هلا والزمن النفسي، ول تنطبق علی ما أورده البحث شرحاا 

ق ابإلنسان نفسه من  وهو متعلّ   »اإلحساس الذايت، والشعور مبرور الزمن من عدمه،  :هإذ یعرّفه أبنّ 
فیجد    .(196  السابق:) داخل الشخصیة علی لساهنا، أو من خارج الشخصیة علی لسان السارد«  

لیلةا  أربعنی  موسی  میعاد  ذكر  يف  ﴿و ِإْذ  واتّ   البحث  اآلیة:  يف  بعده  من  العجل  اسرائیل  بين  اذ 
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إلی الزمن    إشارةا (،  51)البقرة/و اع ْدان  م وس ى أ ْرب ِعنی  ل ْیل ةا مث   ات  ْذت   اْلِعْجل  ِمْن ب  ْعِدِه و أ نْ ت ْم ظ اِلم ون ﴾  
زعماا  القّصة  يف  أبنّ   النفسي  لیلةا »املدّ   منه  أربعون  هي  قومه  موسى  فیها  ترك  اليت  يف  أثّ   ة  رت 

ا یقوله موسى )ع(، ولو  ممّ   ومؤمننی، بل كانوا على شكّ   موقننی  م مل یكونواإهنّ   إذك  نفوسهم ابلشّ 
م  عبادة هللا عز وجل وآثروا علیها عبادة العجل إذ إهنّ ا تركوا  ة ملة غری مطمئنّ فسیّ مل تكن حالتهم النّ 

خرج هذا التأویل الذي جاء  فقد  (. 200 السابق:) ة« ة غری املستقرّ فسیّ وجدوا فیه ما یرضي رغباهتم النّ 
ق ببين اسرائیل، عن إطار التحلیل البنیوي للسرد  یتعلّ   نفسیاا   " ورآه زمناا ل "أربعنی لیلةا   وتبییناا   شرحاا 

ة موسی )ع( يف اآلیة املدورسة  سرائیل ول بنفسیّ إل ترتبط بشعور بين    أتویلیةا   القرآين، وجاء قراءةا 
 ن من إدراجها حتت إطار الزمن النفسي يف القّصة. حتی نتمكّ 

انتباه  ثّ  أاثرت  قّلما  القرآين  اخلطاب  دراسة  يف  حدیثة  مساحات  جرّبت  قد  دراسات  ة 
التشویق   تقنّیة  دراسة  مثل  تعدّ (  suspense)اآلخرین،  الروایة.    اليت  يف  الزمن  تعومی  طرق  إحدی 

ح به  بو ی ب ملا سَتكه يف حالة ترقّ یي و انتباه املتلقّ   شدّ ید ذهين  وحالة من عدم أتكّ   معّلقاا   ویعين أمراا 
 قادم األحداث فتجعله یتساءل ما الذي سیحدث بعد ذلك؟ 

دراسة   يف  الزمن  قراءة  عند  )مطالعه  نستوقف  روايت  ساختار  در  تعليق  مفهوم  "حتليل 
نبأ(" سوره  وذوالفقاري،  أ)  موردی  يف  ه .ش(  1394كربي  التشویق  لتقنّیة  نقدیة  قراءة  استهدفت  اليت 

القرآنّیة، حمّددة طبیعة خطاهبا السردي اليت متّیزه عن الطرق اخلطیة املعتادة، من خالل    أسورة النب 
  ة قموفّ   قراءةوهي مقاربة أابنت عن  .  (99  السابق:) خلق الغموض، واإلاثرة، وطرح األسئلة املتوالیة  

  يف تشخیص أشكال التشویق يف اخلطاب املدروس وكشف أبرز تقاانته السردیة، لیس من خالل 
من خالل احَتام    استثمارها مقولت النظرايت اجلدیدة ومواكبة تطوراهتا بوعي فحسب، بل وأیضاا 

موارد  خصوصیة النص املعاجل والتفاعل مع طبیعته السردیة. وجاءت أبرز نقاط القوة فیها نتیجة  
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يف متثّلت  األصیعدیدة  النقدیة  مصادرها  يف  التشویق  لتقنّیة  املعرفیة  األصول  استنطاق  ،  لة: 
 . یكشف أبرز مالمح التشویق يف اخلطاب القرآين  مناسباا   واختیارها منهجاا 

ثری إشكالّیة  ت   يتیبدأ البحث بدراسة طرح األسئلة يف اخلمس آايت األولی من سورة النبأ، ال 
د األبعاد جیعل  متعدّ   طرحاا   اة املتسائلنی، وسبب السؤال، وماهیة املسؤول عنه، ویراهيف فهم هویّ 

أبعاده، وهذا هو الذي یثری فضوله ویشدّ املتلقي   أمامه لریّتب يف ذهنه  انتباهه. فقد خلق    یقف 
نوعاا  اخلطاب  األسئلة يف هذا  التأكّ   طرح  الذّ من عدم  أعقد  د  والغموض، وهو  هين، والستثارة، 
احلدیث يف كیفیة طرح األسئلة    وهكذا فیستمرّ   .(108  السابق:)أنواع التشویق يف اخلطاب السردي  

لغایةٍ  التواتر والتسویف الذي قد أّخر اإلجابة    وأتجیل اإلجابة يف هذه اآلايت اخلمس، فیدرس 
أكید علی احلصول علیها يف هنایة املطاف  ال یعطي النص معلومات عنها سوی التّ ف  غری معلومةٍ 

التّ   ك وذل وأدوات  التكرار  استخدام  طریق  اآلیت  عن  يف  مث    نیِ أكید  السورة.  من  واخلامسة  الرابعة 
یدرس البحث تقنّیة اللتفات يف اآلايت التالیة، الذي قد غرّی مسار السرد يف السورة بطرح أسئلة  

ت وقد  اإلجابة  من  السرد  تقّرب  قد  أسئلةا جدیدة  ویراها  عنها،  حقیقیةٍ   بعده  معانٍ تتضمّ   غری    ن 
ویتناول ابلبحث والدراسة   .(111و110 السابق:)أنظر: قناعه إي و جاءت لكسب أتیید املتلقّ  متنوعةا 

مين  داخل الزّ ي، وكذا التّ هشة يف نفس املتلقّ أسلوب  املفارقة اليت میارسها سرد األحداث خللق الدّ 
إذ  فیه،  احلیّ مینح    والستباق  الصور  هبا  تتداخل  اليت  اجلمالیة  طاقاته  السردي  من خالل  النص  ة 

 ن دائرة امللل اليت تسرد األحداث بزمن واحد. عاخلروج 
  ي، فیعّدها البحث أسلوابا هشة يف املتلقّ اثرة الدّ إل   قد استخدمت يف سرد السورةفا الوقفة  وأمّ 

النّ مّ حی   وتبسط  ل  التشویق  تثری  انزايحات  یغریّ ص  وقد  السورة  خطاب  يف  السردي  مسار  التوتّر   
اإلجابة عن األسئلة اليت طرحها    ك السرد إلی مقصد غامض یزید من املفاجأة والضطراب، إذ یَت 

ویستنتج    .(114  السابق:)التبشری واإلنذار  و ة واجلحیم  الراوي يف بدایة السرد ویدخل يف وصف اجلنّ 
القّصة تشویقاا نزايل ا  البحث يف خامتة املطاف أن   املتلّقي وتعلیقاا   حات قد منحت  إذ  ،   يف نفس 

الظّ   خلقت أجواءا يف  التوتّ   اهر  فیتّ من  لنا  ر،  األخریة،ضح  اآلیة  قراءة  التی    أن    بعد  اآلايت  مجیع 
مين أن یغیب فیه،  الزّ   سّ احلیكاد    حنو وضع هنائی وتلق انسجاماا   كل مكّوانت السرد تتحرّ تشكّ 

أنّ  احلقیقة    ولو  النهائي يف  الوضع  معّلقا وغامضاا فقد    اا غامض  اا مصری بدا  هذا  هنایة    بقي  بسبب 
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واملفاجأة   الفضول  من  نوع  السرد  هذا  فی  ابلتعلیق  الشعور  ویصاحب  هذا،  املفتوحة.  السرد 
 . (118 السابق:)  كواخلوف والرتبا

لتطبیق املنهج وتقدمی رؤیته    قصریاا   منهج دقیق واختار خطاابا على  املقال    ارتكزقد  فوهكذا  
أعطاه   إذ  األمر  النقدیة،  يف  هذا  ما  واستخراج  القّصة  لتحلیل  التواتر    اعماقها فرصة كافیة  من 

 ت يف هنایة السرد يف نسق منسجم متالحم األجزاء. واملفارقات واملفاجآت اليت صبّ 
     
 لمناهج النقدية الغربية . املقارابت السردية التی قامت ببعض التعديالت ل3-1-2   

بنظرايت السرد احلدیثة، يف حماولة منها    هناك دراسات للقصة القرآنّیة يف عنصر الزمن اسَتشدت
من املنهج    ساق أكثر بینها وبنی اخلطاب القرآين. فتعّدل قسماا إطارها النظري بغیة خلق اتّ  لتجاوز

 ه. التصریح ب  ا دومن  املقال أو ضمنیاا  به يف نصّ  ةا ح، مصرّ عندها أو تضیف إلیه شئیا من 
ة  "دراسة نقدية ف توظيف االسرتجاعات ف قصّ وسوم ب  املبحث  ال من أمثلة هذه املقارابت،  

)ع("   يوسف  وآخرونالنيب  یركّ م2013  :)كیاين  راح  الذي  اجلانب    ز جلّ (،  دراسة  علی  اهتمامه 
تقنّیة السَتجاع وفروعه املختلفة، يف  ب  یعين و ل من املفارقات الزمنیة يف منهج جریار جینیت،  األوّ 

ابلقّصة   ة یوسف )ع(، بغیة كشف أمناط جدیدة من السَتجاع تتصّ دراسة الزمن الروائي يف قصّ 
به "خطاب  القرآنّیة ومل تندرج حتت منوذج "جریار جینیت" النقدي يف مقاربته ملقولت الزمن يف كتا 

 . احلكایة" 
قام البحث ابستخراج أمناط السَتجاع يف مقَتح جینیت وهي: اخلارجیة، والداخلیة أبقسامها  

مثّ  والكاملة.  واجلزئیة،  والتكریریة،  واملختلطة،  والتكمیلیة،  القّصة،  السَتجاع    غرییة  أنواع  درس 
َتح جینت، وعّدها يف مخسة  يف مق  -بزعمه–)ع( اليت مل تتواجد    املتواجدة يف قصة النيب یوسف 

 أمناط، هي: السَتجاع اخلتامي، واحلیادي، والتلخیصي، والذهين التلمیحي، والستعاري. 
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التكمیلیة"  جاء بعنوان  هنا علی قسم    نرّكز البحث وق ّدمت"املباحث  ضافة نقدیة  كإ  ضمن 
املوضوع ويف بناء  ، لنری مدی البتكار يف طرح  "جینت "معرفیة علی تقنّیة السَتجاع يف مقَتح  
 املقَتحات وتوظیفها يف اخلطاب القرآين. 
أبنّ  اخلتامي"  "السَتجاع  البحث  الذي  یعّرف  الداخلي،  السَتجاع  أنواع  من    هنایة  يف  یتموقع ه 

»لیستعید الساحبة  القصص  الرئیسة،  القّصة  من  خمتلفة  مشاهد  يف  تقع  صغری  قصص  وهي   ، 
 اخلتامي  السَتجاع  یَتاءى  ما  وغالباا  الرئیسة ابلقّصة  وعالقتها  هنایتها  ویبنّی  القّصة  هذه مواضیع
األحیان«   كثری  يف  التعلیق  إىل  ي یؤدّ  وهو  الصغرى  القصصیة  العقد انفكاك  بعد الداخلي من 

 الوحدة »هذه  ویری أن  من سورة یوسف،    32  عنه؛ اآلیة   ویذكر البحث منوذجاا   .(153  السابق:)
يب یوسف  النّ  ة قصّ  يف وقعت اليت  النسوة  حكایة هنایة يف وردت اأهنّ  ذلك  ختامي داخلي اسَتجاع
ِلك ن  ال ِذي ل ْمت  ن يِن  ﴿الثاين "يف القصر" وهي تذكر املخاطب عرب عبارة:   املشهد )ع( يف ق ال ْت ف ذ 

 النسوة  قصة   أي  الساحبة  القّصة هذه  بدایة  وهي   ]...[لفتاها   زلیخا  حبّ  يف  النسوة مالمة   ﴾ ِفیهِ 
 يف  لیوسف )ع( وكالمها  زلیخا  حب ر یربّ  ه ألنّ  ؛ تربیري  دور  اخلتامي الداخلي السَتجاع  هذا ودور 
"هذا على یدلّ  السَتجاعي  املقطع  هذا  السابق: )وكماله"«   جلماله  حیبّ  أبن  حقیق الفت  أن 

165). 

مسّاه  یتحدّ  الذي  الثاين،  املقَتح  النمط  يف  البحث  اسَتجاع  ث  من  نوع  عن  "احلیادي"، 
 تستعید األخرى  الشخصیات  دون  من فهي  القّصة شخصیات  من واحدة بشخصیة یتعّلق »

  .استذكرته الذي املاضي  ذلك جتاه موضعها املاضي رتتذكّ  اليت الشخصیة وتبنّی  ذهنها يف املاضي
 أو اإلجیابیة عالقاهتا عن   الستار ویزیح القصصیة الشخصیة یبلور هأنّ  السَتجاع هذا میزات  منف

لذي قد جاء  ابشخصیة یوسف )ع(    اا ریاه خمتصّ ف  .(153  السابق:)املاضویة«   ابألحداث  السلبیة
اآلیة:  مرّ  يف  القّصة  يف  واحدة  م ْنِكر ون  ﴿ة  ل ه   و ه ْم  ف  ع ر ف  ه ْم  ع ل ْیِه  ف د خ ل وا  ی وس ف   ِإْخو ة     ﴾ و ج اء  

 . (58)یوسف/
 على  حیتوي ه »النمط الثالث من أمناط الزمن املقَتحة یعين السَتجاع التلخیصي أبنّ یعرض  

 مواضیعها  مجیع ویستعید  الرئیسة احلكایة أخرايت  یرد يف  الذي وهو  ، بكاملها احلكایة  صملخّ 
 من سورة یوسف.  100اآلیة والذي یراه متجلّیاا يف  .(153السابق: )ة« اهلامّ 
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الرابع الذي مسّاه السَتجاع الستعاري، يف املشهد األخری من القّصة املدروسة  یتجّلی النمط  
  بكونه  املسَتجع فیه ز یتمیّ »  ه . وأیيت شرحه علی أنّ داا حیث رفع یوسف )ع( أبویه وخّروا له سجّ 

  وهي  الواعیة القارئ ذاكرة تتطّلب اليت املعّقدة السَتجاعات  من وهو   صرحیة  غری استعاریة  وحدة
  تّ  اليت  الرؤاي حلقت  حیث القصصي   ]النسجام[  نسجام ا  ت إىلیوسف )ع(، أدّ  النيب قصة  يف
-153  السابق:) القّصة«   من املشهد اخلامس  يف مكانه وجد الذي أتویلها  إىل اهتمشاهد  ]مّتت[

154). 
التلمیحي الذي یشكّ  الذهين  املقَتحة،  یعين السَتجاع  النمط اآلخر من األمناط اخلمسة  ل 

السابقة،  القّصة  أحداث  حنو  الوراء  إلی  شرطنی   حملة  له  لبدّ ،  ویذكر  تستوعب إذ  هذه   أن 
 بذهن  یتعّلق  ه وألنّ  الشخصیة ذهنیة  نطاق  يف تكون أن لبدّ  واثنیاا ، لا أوّ  قلیلة  مساحة »  الستعادة 
دها  ر ا األمثلة اليت أو وأمّ   .(154  السابق)تلمیحیاا«  يمسّ  قهقرائیة حملة  یعدّ  هوألنّ  ذهنیاا  ي مسّ  الشخصیة 

ا تلمح حنو  ألهنّ ؛ ویعّدها البحث اسَتجاعاا من سورة یوسف،   45البحث لتأیید النمط، فهي اآلیة 
 .(158السابق: )أنظر: فضاء السجن وما طرأ فیه علی الشخصیات 

ه  جدیدة من السَتجاع مل یتنبّ   اها البحث أمناطاا ة مالحظات علی األمناط املقَتحة اليت یر فثمّ 
نلخّ  القرآين،  املدورس يف منوذجه واخلطاب  النص  العناصر  صإلیها جینت بسبب اختالف  ها يف 

 التالیة: 
أتسّ  يف  أ.  السَتجاع  وقوع  مكان  هي:  أركان،  ثالثة  علی  عام  بشكل  املقَتح  النموذج  س 

ل  ی األوّ یتجلّ   . ردت إشارات منها يف القّصة املدروسةالقّصة، وسردها ملّخصاا، وأتویل رموز قد و 
الذي   اخلتامي  السَتجاع  لهيف  أحدااثا   م ّثل  مباشرة  لنا  ل حتكي  نقوم    آبیة  أن  إل  املاضي  من 

ن  " يف القّصة املدروسة. یتضمّ ككلمة "ذلاليت تّتضح من خالل  بتأویل إشارة إلی احلدث السابق  
الثاين   استعاد الركن  مبقطع  له  م ّثل  الذي  التلخیصي  ملخّ  مجیع السَتجاع   القّصة  صاا.  مواضیع 

ویستخرج من الركن الثالث ثالث تقنیات مقَتحة لدراسة زمن القّصة، هي: السَتجاع احلیادي،  
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متّ  أمامنا ما  فیجعل  التلمیحي،  الذهين  إلیه حتت  والسَتجاع الستعاري، والسَتجاع  ت اإلشارة 
العن سردي  هذه  حتلیل  ضمن  تندرج  أن  الصعب  من  اليت  التأویلیة  القراءات  من  مجلة  اوین، 

 للخطاب الروائي. 
توضّ  املقطع ل  ب.  ختام  السَتجاع يف  أن جميء  احلدیثة  السردايت  يف  الزمن  دراسة  لنا  ح 

  ، د أین یقع السَتجاعه مل حیدّ ألنّ   ؛ جدیداا   خيرجه عن إطار منوذج جینیت ول یضیف إلیه مفهوماا 
أو ختامه   أأیيت يف مستهلّ  القّصة أم يف وسطه  كما جند يف جانب    ؟مقطع قصصي من مقاطع 

وتقنّیة   البحث  يف  املقَتح  التلخیصي  السَتجاع  بنی  وثیقة  النقدي، عالقة  املقَتح  هذا  من  آخر 
حتدّ  اليت  بنی  اخلالصة  وهكذا  الروائي.  الزمن  دراسة  يف  الدمیومة  أنساق  ضمن  جینیت  عنها  ث 

فیه عرض املاضي من خالل رؤیة شخصیة من شخصیات القّصة    جاع احلیادي الذي یتمّ السَت 
دراسة   إلی  أقرب  وهو  جینت،  منوذج  يف  السردي  والصوت  املنظور  مباحث  وبنی  غریها،  دون 

 له.   يف آیة قد جاءت اتییداا  صدی واضحاا له املنظور منها إلی حتلیل اسَتجاع ل نری 
حكایة    -عموماا –سَتجاع يف القّصة املدروسة ل تستعید لنا  ت. یذكر البحث مناذج من ال 

ابملعنی املطلوب لالسَتجاع يف التحلیل السردي الذي جاء تبیاانا له نقالا عن "خطاب    أو حداثا 
مستهلّ  يف  من  فهي  املقال،    احلكایة"  سبق  فیما  جری  ما  إلی  وإشارات  رموز  سوی  لیست 

يف    ماضوايا   حداثا   ﴾ ف  ع ر ف  ه ْم و ه ْم ل ه  م ْنِكر ون  ﴿األحداث. فعلی سبیل املثال ل حیكي لنا مقطع:  
عن هذا املقطع، ضمن التحلیل السردي للزمن الروائي.    القّصة فال یندرج ما قّدمه البحث شرحاا 

  إّل   مقطعاا   ك نَت   نأو استدعاء للماضي فل  فإذا أردان جعل كل رمز أو إشارة يف القّصة اسَتجاعاا 
 وجند فیه عودة إلی الوراء! 

الروا  كث. هنا للزمن  ئي بقوانینه الصارمة يف منوذج  بون شاسع بنی طبیعة التحلیل السردي 
أتهّ  اليت  عن  ت لجینیت،  یبحث  الذي  املفتوح  التأویل  وبنی  املختلفة،  السرود  يف  الزمن  لدراسة  ه 

إضافة منوذج    املالمح واإلشارت يف اخلطاب املدروس ویسعی لكشف حقائقها املعرفیة، فال یصحّ 
إضافة نقدیة علیه يف منوذج حتلیلي  عله  وج،  ودراسةٍ   حبثٍ   وطریقة    وبناءا   إلی آخر خيتلف عنه رؤیةا 

 لدراسة الزمن يف السرد القصصي. 
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بعنوان   أخری  دراسة  سوره ثة  مدل  نظرایت  "تدوين  از  الگوگریی  اب  ساختاری  شناسی 
روايت  حوزه  در  نوح مطرح  سوره  موردی  )بررسی  ه .ش(  1397  وآخرون:)تركماين    " (شناسی 

جدیدة    ه فتح آفاقاا أنّ من  رغم  على الالتحلیل البنیوی لسور القرآن الكرمی،    یستهّل البحث بكون
ل یزال یعاين من ثغرات وفجوات عدیدة يف طریقة تناوله اخلطاب القرآين،  لكّنه  أمام الباحثنی،  

منهج  منها منوذج  ال   يعدم وجود  للسورة،  البنیوي  النقد  فی  میكن  ذواضح  طریق    أتطریهي  عن 
البحث   فیختار  اإلنسانیة.  العلوم  من  أخرى  جمالت  فی  اقَتاحها  ت  التی  النظرايت  منذجة 

أمنوذجاا  احلدیثة  قاصداا   السردايت  املنشود،  هدفه  لتحقیق  النقدیة  نظریته  السردايت    لبناء  منذجة 
 . (31السابق: ) احلدیثة وتوطینها يف ساحة حتلیل اخلطاب القرآين 

مكوّ  البحث  مكوّ ینتقي  من  الزمن  النقدیة،  ن  املناهج  بنی  من  جینیت  ومنهج  السرد،  انت 
ز بنی  وسورة نوح القرآنّیة من بنی سور أخری لبناء منوذجه النقدي يف دراسة الزمن الروائي، فیمیّ 

القراءة متأكّ  النزول، وزمن  داا علی لزوم  ثالثة أزمان يف خطاب السورة هي: زمن الشأن، والزمن 
ا ویقدّ النتباه هلذه  معناه.  وفهم  اخلطاب  الثالثة يف حتلیل  مثالا ألزمنة  یصوّ   م  السورة  تعدّ عن  د  ر 

ه إلی الختالف بنی زمن نوح  تقدمی معنی السورة دون التنبّ   اآلهلة يف زمن النوح )ع( فیسنتج أنّ 
ي لسوء فهم  ل تلمس هذه الظاهرة فیه، قد یؤدّ   الذي  )ع( وزمن قراءة قصته يف بلد مثل إیران

علی أساس منهج جنت، بل ول    سردايا   حتلیالا   یعد  وراح البحث بعد هذا الشرح الذي ل  .  یةاآل
س علیه بناء السردايت، یدخل يف دارسة الدمیومة  الذي قد أتسّ   یقع حتت خانة التحلیل احملایث 

وی  عن الصفحة لتحدید سرعة احملكي، دون ذكر تعلیل هلذا القَتاح س  ویقَتح معیار الكلمة بدلا 
فیحصي عدد كلمات الوحدات    .(51السابق:  )وطبیعة النص القرآين    ه ل یبدو مالئماا إشارة إلی أنّ 

السورة كمّ  لی دراسة تسلسل األحداث  إ ق البحث ذیل موضوع "الدمیومة"  طرّ تیمث  ،  اا الروائیة يف 
 يف  مجیع أحداث السرد أتيت يف ترابط متسلسل إّل   ه مقولة من مقولت الدمیومة، فیستنج أنّ ویعدّ 

 . (52 السابق:)من القّصة   نیِ األخریت   نیِ الوحدت  
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أنّ  نعلم  الوقفة، واملشهد، واخلالصة، واحلذف.    اا أمناطللدمیومة يف منوذج جنیت    وكما  هي؛ 
 میكن أن  األربعة اليت  احلركات هذه عند ابلوقوف  الروایة  يف  لسرعةاب التغیری لمعدّ  یكون حسابف

 تسلسل األحداث أو تقاطعها. مظهرین، مها: تسریع السرد وإبطائه، فال عالقة هلا و  حتت  نضعها 
ت قد م أمناط التواتر يف هذه اخلطة النقدیة املقَتحة ضمن النوعنی؛ اللفظي واملفهومي، فتذكر  

اللس  وأبنیتها  وحصی كلماهتا  اللمفهومي،  التواتر  ذیل  القّصة  يف  نواة  اللفظي  التواتر  ذیل  انیة 
 . جدول

اخلطّ رمّبا   هذه  الكلمات يف  إحصاء  ما عالقة  هنا؛  القارئ  منوذج  یسأل  التواتر يف  وأمناط  ة 
م البحث  مقصد وهدف یقدّ   جینت النقدي؟ وما الفائدة من إحصاء املعاين والكلمات؟ وإلی أيّ 

 مثل هذا اإلحصاء؟ 
حتلیله وعّده    كیفیة استخراج طرح بنیوي علی أساس ما تّ  الدراسة يف هنایة املطاف  ال تبنّی ف

جینیت.  منوذج  وفق  نقدیة  دارسة  خلطّ   البحث  الدراسة  أن تضع  املفروض  من  مدروسة  وكان  ة 
ف  نوع من التنظیم، أو التعرّ   ها لیست مسبوقة ول مصحوبة أبيّ ومنّظمة، أو مقاییس اثبتة، ولكنّ 

 ق علیها. ة اليت تطبّ قة علی املادّ بّ مة النظریة املطء الشامل علی مدی مال
أخری،   مقاربة  یدّ يف  القرآن  عي حبث  ل  )ع( ف  آدم  قصة  املتناثر ف  السردي  "التواتر 

عرضه يف    ا تّ ة نقدیة خمتلفة عمّ تقدمی إضافة جدیدة أو خطّ م(  2015  :نیا وآخرون )طاهري الكرمی"  
إشارة صرحیة إلی    من غریف تقنّیة التواتر يف قصة آدم )ع( وفق مقَتح جینیت السردايت، بل یوظّ 

إّل  النقدي،  إطاره  تقنّیة مسّ اجَتاح  التواتري"،   يف موضع واحد عند حدیثه عن  اها "الستشراف 
ب "التواتر  ونرى أّن من األفضل لو عنونه  تشراف والتواتر عند جینیت.  ساإل  نیِ وهو مزیج من التقنیت  

جمال البحث وبؤرته األصلیة هنا، التواتر وأمناطه ولیس الستشراف وجمیئه يف    ألن  ؛  تشرايف"  الس
دة لدراسة أبعاد اخلطاب املختلفة ولكشف دقائقه  فرصة جیّ الّنظرة التفصیلیة  ه  ت فقد أعط  السورة.

و  والتكراري،  والنمطي،  املفرد،  املختلفة؛  أبنواعه  فیه  التواتر  یتناول  إذ  تناولا املنهجیة،    التطابقي، 
 املتناثرة السرود يف التواتر مث لا أوّ  السردي ، مها؛ التواترنیِ أساسی   نیِ مبسوطاا معّمقاا، ویدرسه يف جانب  
 لقصة آدم )ع( يف القرآن الكرمی. 

یهمّ  عرّب ما  قد  جینیت  منهج  علی  نقدیة  إضافة  هو  هنا  ب "الستشراف  نا  الباحثون  عنها   
التواتري"، الذي یعين تواتر األحداث يف املستقبل، ومّثل له حبدث كید الشیطان ووعوده املتواترة  
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اإل  تبیاانا   ،نسانإلغواء  له  فهنا  أنّ   وقّدم  القیامة.  یوم  إلی  تتواتر  الشیطان  حیدث    ك »وسوسة  مل 
  ك فیختزله الراوي يف كلمة. إضافة إلی إعادة احلدث، هناة،  ة مرات؛ بل حیدث "ن" مرّ احلدث عدّ 

 . (37السابق:  ) إثراء للدللة؛ إذ یدوم دوام الدهر« 
النموذج املقَتح إضافة نقدیة مالئمة   یتواتر فیه  مع  فیأيت هذا  القرآن احلقیقي الذي  خطاب 

 كید الشیطان كل یوم يف تواتر أبدي، ل هنایة له ودوام الدنیا. 
 
 انت السرد ف القّصة القرآنّية راسة الزمن ضمن مكوّ . د3-2    

من املقال علی    زاا ن الزمن يف اخلطاب القرآين وهو أیخذ حیّ قاربت مثل هذه الدراسات حتلیل مكوّ 
أنّ  ومبا  األخری،  الروائیة  املكوانت  ضیّ   جانب  البحث  یتجاوز  جمال  ول  عشرین    -عموماا –ق 

الدراسات   هذه  جتد  فلم  األحیانيف  -صفحة،  معمّ   كافیاا   جمالا   -أغلب  اخلطاب  لدراسة  قة يف 
القرآين، وجاءت قراءة سطحیة انتقائیة لتقنّیة الزمن يف النص السردي علی أساس املنهج املعتمد  

 كالتايل:   -على سبیل التمثیل ل احلصر–يف البحث. نذكر مناذج منها 
القرآنّية"  "  قام حبث القّصة  نوح )ع( عیّ م(  2010  :)الطحان السرد ف  اختار قصة  نة  الذي 

تضمّ نقدیّ  مباحث،  وثالثة  مدخل  »علی  السردايت،  لتطبیق  السرد،  ة  مفهوم  حتدید  املدخل  ن 
املبحث األول بدراسة )أمناط السرد ومستوايته( يف حنی جاء املبحث الثاين لدراسة )ترتیب   وخصّ 

 .(42السابق: )املبحث الثالث لدراسة )بناء السرد( «  السرد وتسریعه(، وخصّ 
قارب البحث النوعنی الذايت واملوضوعي يف دراسته عن أمناط السرد، وقّدم شرحا لاللتفات  

من حدیثة عن مستوايت الزمن، وانتقل إلی دراسة تسریع السرد وترتیبه دون  يف اخلطاب القرآين ض
ق إلیه فیما سبق من البحث، أو إشارة إلی  إعالن سابق أو حماولة خلق تنسیق بینه وبنی ما تطرّ 

جینت   منوذج  يف  الزمن  ملستوايت  دراسته  يف  التواتر  دون  والتسریع  الَتتیب  أنساق  انتقاء  سبب 
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نی البحث علیه إطار ه النظري. فكّرر هذا النتقاء يف تقدمی اخلالصة والوصف  النقدي الذي قد ب 
 دون الوقفة واملشهد يف حبثه عن سرعة السرد. 

البحث   هیكلیة  يف  منهجیة  وأخطاء  ثغرات  جند  يف  –وهكذا  النتقائیة  نظرته  علی  عالوة 
اخلطاب لتحلیل  الزمن  أنساق  تتجلّ -اختیار  استیعاب كامل   ی ،  عدم  يف  املتّ   لنا  يف  للمنهج  بع 

ی  ْنف ع ك ْم ن ْصِحي ِإْن أ ر ْدت  أ ْن أ ْنص ح   ﴿أصوله وقواعده النقدیة، أنخذ مثالا علیه ذكره اآلیة:   و ل  
ِإنْ  ی  ْغِوی ك مْ   ل ك ْم  أ ْن  ی رِید   ال   (34)هود/  ﴾ك ان  اَّلل    نوح )ع(    أبنّ   فیها   نة لالسَتجاع یربهنعیّ هذه 

ابلدعوة يف    قطعیاا   یسَتجع »دعوته للقوم من خالل تذكریهم بعدم نفع النصیحة إن مل یؤمنوا إمیاانا 
يف ضالهلم«   تعالی  إرادة هللا  تذكریاا فثمّ ،  (52السابق:  )حال  البحث  یراه  ما  بنی  تناقض  وبنی    ة 

  و عاء للماضي بل هعلی ما یقع يف القادم بشرط أو شروط، إذن ل نراه استد  أسلوب شرط یدلّ 
 استقبال ملا أیيت من األحداث يف مستقبل غری بعید. 

 :)حريقرآنی"    قصص  به   شناختیروايت   رويكرد   القصص؛  "أحسندراسة  جاءت  
للنقد السردي علی اخلطاب القرآين وجعلت نظرايت جینیت يف دراسة    دقیقاا   تطبیقاا ه.ش(  1387

نات خمتارة من آايت القرآن، إذ أتت  اتبع خطواته يف دراسة عیّ   النظم والدمیمومة والتواتر منوذجاا 
وذل اآلايت،  من  بنموذج  الزمن  فروع  من  فرع  الشخصی  كمقابل كل  دراسة  والراوي    ة جبانب 

 النص القرآين.  واملنظور والصوت السردي يف
حبث   روايت عين  وژرار  "حتليل  ابرت  روالن  ديدگاه  مبنای  بر  )ع(  نوح  سوره  شناختی 

وآخرون   ژنت"  الزمن  ه .ش(  1396  :)تركماين  ومباحث  ابرت  منوذج  يف  الوظیفیة  الوحدات  بدراسة 
تركیباا  القّصة  لزمن  حتلیله  وأعطی  جینیت،  منهج  يف  السردي  والصوت    متابعاا   منهجیاا   واملنظور 

وظّ للدل اليت  إّل لت  لربوست،  الضائع  للزمن  دراسته  يف  جینیت  منوذج    أنّه   فها  علی  أخذ  قد 
مقیاساا  الصفحة  عّده  أنّ   ومعیاراا   جینیت  ورأی  الدمیومة  أنسب    لدراسة  الكلمة  دراسة  يف  معیار 

القرآين. وهو   الظاهرة واخ –اخلطاب  تناولت هذه  اليت  النقدیة  املقارابت  الكلمة  مثل سائر  تارت 
  مقَتحه يف دراسة الزمن  یربّرم دلیالا  مل یقدّ   -سبب مقنع  بدل الصفحة يف دراستها من دون أيّ 

القصّ ف.  (112-108السابق:  نظر:  أ) دمیومة  بنی  الصلة  إشكالّیة    إشكالّیة  لیست  احملكي  وطول 
زائفة،  ا دمیومة  ألهنّ ؛  مقنعاا   ث عنها جینیت ورمیون كنان وغریهم ومل جیدوا هلا معیاراا دّ حتحدیثة بل  

السردي، ولعلّ ة، ممّ ومتغریّ  النص  قیاسها يف  ذل  ا یصعب  الرئیس يف  تعبری    علی حدّ –  ك السبب 
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یتأرجح دائماا »تطوّ   ن  أ  -جان ریكادو الذي یكبح،  بنی حدّ   ر احلكایة  متناقضنی: الستطراد  ین 
ا تشخیص للكتابة تبینها،  لة علی أهنّ والقتضاب الذي یسرع، وابلقدر الذي تنمو يف القّصة املتخیّ 

 .(38-37 :م1977)ریكاردو، من هذه اإلمكاننی«  فلیس من النادر أن ترامها متوافقنی حبسب كلّ 
وهو كل ما قّدمه البحث حتت  –مناه من حتلیل الزمن يف البحث املدروس  ا قدّ ضح لنا ممّ یتّ 

ل     تعمیماا للزمن لیس إّل   نقدیةا   معاجلةا ، أن ما جاء  -دراسة مفهوم الزمن يف قصة یوسف )ع(
یوّضح مواطن اجلمال يف النص ول یبنّی مواقع التغیری واملفارقات الزمنیة يف اخلطاب املدروس سوی  

عامّ  بنی  ة  إشارات  إلیها  ات مسار تتنّقل  القّصة ل حاجة  يف  طبیعة    الزمن  السردي  مع  يف  النقد 
إذ  ا النتائج،  اليت  هي وافرة  ستخراج مثل هذه  التفسری  املفسرون يف كتب  فیما نسج علیه  وجلّیة 

 منذ مئات سننی.  أوضحت وتطرّقت هلا  
 . نتائج البحث 4   

لدی الكثری من الباحثنی يف دراستهم للخطاب   ذیوعاا لقیت نظرايت جریار جینیت يف حتلیل الزمن  
تها تنحصر  املرجعیة تكاد تكون يف غالبیّ   نتنا النقدیة أن  القرآين، وما یالحظ يف حتلیل الزمن يف مدوّ 

من جمموع الدراسات موظّفةا منهجه توظیفاا میكانیكیاا    % 47إذ جاء  يف نظرايت جریار جینیت،  
،  أّدی إلی تشابه الدراسات يف املقاربة النقدیة ويف الِنتاج النهائي  دون حماولة اخلروج عن إطاره، ممّا 

   .جنم عنه تشابه التحلیل مع اختالف القّصة القرآنّیة املدروسة  الذي
 خلیطاا  نتنا النقدیة، لیس إّل الدراسات ضمن مدوّ من  %42عرضه نقداا سردايا للزمن يف  ما تّ 
يف أحیان    ، وحتلیالا غالباا   وتفسریاا   وقراءة سردیة بنیویة، مییل إلی أن یكون شرحاا   أتویلیة من قراءة  
لى ماهیة الزمن، وإدراك جوهره،  عف طائلة يف سبیل التعرّ  الدارسون فیه جهوداا  ، یصرف قلیلة جدا

 . تهم األصلیة اليت هي حتدید مواقعه يف النص والبحث يف أولیات عملهاتركنی مهمّ 
اليت وظّ   كمّ   يف ظلّ  النقدیة  توظیفاا من اجلهود  املنهج  النظري    دقیقاا   فت  ومل ترج عن إطاره 

ا هو موجود  ممّ   اا عّدل قسمتس نظریة جدیدة، أو  ؤسّ تأن  نقدیة"  دراسات    6"والتوظیفي، حاول  
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  ّل إ   ،من التحلیل والنقد   ضیف علی جهود اآلخرین شیئاا ت يف ساحة التحلیل السردي للزمن، أو  
فهذه الدراسات    ، وقع كثری منها أسری اإلهبام والغموضيف مستوايت نقدیة خمتلفة، و   ا جاءتأهنّ 

لنا بصورة جلّیة   القرآين على اختالف مناهجها توّضح  النقد    أنّ وما خاضته يف دراسة القصص 
   یصل بعد  إلی مرحلة التأسیس. يف الدراسات الفارسیة والعربیة، ملللزمن الروائي القرآين  السردي  

ه املسار  مع  جتاوز  فیها  الباحثون  جترّأ  حیث  قیمتها  من  نقّلل  ول  اجلهود  هذه  نقّدر  فنحن  ذا، 
 املرسوم ولو خبطوة غری موّفقة. 

إشكالّیة  حتلیل    إن   مدوّ الزمن  تواجه  والستیعاب؛  نيف  الفهم  إشكالّیة  هي  النقدیة    ك هنافتنا 
النص يف    أخطاء منهجیة يف فهم النظرايت املعتمدة نراها حصیلة قراءة قلقة مستعجلة أتيت لتصبّ 

حدّ  قد  مسبقاا قالب  القرآنّیة.،  د  القّصة  حتلیل  جمال  يف  حدیثة  تراها  بنتائج  أهم    ولتخرج  وأّما 
ويف مرامیها  إشكالّیة يف تطبیق منوذج جینیت علی القّصة القرآنّیة فتكمن يف غایة حماولة جینیت  

النقدیة، إذ لیس منوذجه سوی اكتشاف لقواننی الزمن يف النصوص السردیة برّمتها؛ فال بّد لكل  
كی أن تقام بینها وبنی النص السردي مثل هذه العالقات، بل هي أمناط طبیعیة لألزمنة   قصة حت 

نبالغ ل  إذن،  زمنیة؟  مفارقة  دون  روایة  تصّور  میكن  فهل  القصصیة،  النصوص  إّن    يف  قلنا  إذا 
أساس منوذج جینیت" ل ترج عن كوهنا منوذجاا   الزمن يف قصة فالن علی  مثل "دراسة  عناوین 
علی غرار دراسة سقوط الفواكهة وفق نظریة نیوتن للجاذبیة! حیث نقوم بتبدیل الفواكهة مكان  

 البعض ونّدعي العثور علی نتائج جدیدة. 
  -والفارسیة  العربیة –  النقدیة   دراساتنا   يف  احلدیثة   ايت للسرد  وّجه   الذي   النقد   إنّ :  االقرتاحات 

  الذي   األمر   فیها،   التطبیقیة   اجلوانب   یتناول   أن   وندر   وتنظریاهتا،   فلسفتها   علی   أكثره  يف   انصبّ 
  التنظری،   حنو   اجتاهها  التطبیق   حنو  تّتجه   النقد  نقد   إلحیاء   وفردیةا   مجاعیةا   جهوداا   یستقطب   أن  جیب
  يف  سبقوهم  من   أخطاء  الباحثون  یتجّنب   حّتی  اجملال   هذا  يف  املوجودة   لإلشكالت   الّتنّبه   هادفاا 
  العقود   توايل   مع  الزمن  لدراسة  املتكّررة  النقدیة  اآللیات   توظیف  أصبح  قد   .القرآين   اخلطاب   دراسة 
  ویثري   وتطبیقیاا،   نظرايا   اإلجرائیة   مفاهیمها   یعّمق   من   إلی  وحتتاج   وعقیمٍة،   جامدةٍ   خطاطاتٍ   مبثابة 

  للسری  جدیدة  نقدیة  مشاریع  واقَتاح  والتعدیل،  والتنقیح  والتطویر   اإلضافة   طریق  عن  تطبیقاهتا
  حجر  و ِضع    قد   جدیدة  مشاریع  عن  فالكشف .  جدیدة  آفاق  حنو  القرآين  السردي   الزمن  مبفهوم

البحث،  النقدیة  احملاولت  بعض  يف  أساسها إلیها يف  اإلشارة    أمام  واسعاا   اجملال  یفتح  اليت مّتت 
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  نشر   عدم  إلی  اجملاّلت  حتریر  هیئة  یدفع  كما  اإلبداعیة،  املوضوعات  اختیار  إلی  ویفضي  الباحثنی
 . اجلوع من   تغين ول تسمن  ل  اليت املتكّررة الدراسات
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های نوین نقد روایت در بررسی زمان در روش  کاربستچالش 

 های قرآنداستان
 نوع مقاله: پژوهشی 

 ، خلیل پروینی، فرامرز میرزائی، نصرت نیلساز *ثریا رحیمی

 ، دانشکده علوم انسانی، تهران. دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

 ، دانشکده علوم انسانی، تهران. مدرساستاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت 

 ، دانشکده علوم انسانی، تهران. استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

 ، دانشکده علوم انسانی، تهران. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس

 چکیده 
نها روایت برجای  ادبی  متون  تحلیل  بر  محسوس  تاثیری  نوین  داستانشناسی  بررسی  نیز د،  قرآن  های 

زمینهبه روشمثابه  این  کاربست  برای  پربار  نویسندگان ای  میان،  این  در  نبود.  برکنار  تاثیر   این  از  ها 

وپارسیعرب  وتکنینکزبان  قرآن  متن  در  زمان  موضوع  تحلیل  به  آن  گوی  کاربست  مختلف  های 

تک تحلیل  چگونگی  ارزیابی  باهدف  حاضر  مقاله  داستانپرداختند.  در  زمان  به  نیک  قرآن،  های 

های پردازد و دراین راستا، بررسی مقالههای علمی نگاشته شده دراین عرصه میشناسی پژوهشآسیب

پژوهشی دو کشور ایران وعراق را در بازه زمانی بیش از دو دهه یعنی -منتشر شده در مجالت علمی

براین1378ازسال   بررسی فضای حاکم  تاکنون، جهت  پژوهش   هـ.ش  از  ودر دست  است  برگزیده  ها 

های مختلف زمان در نمونه بندی تکنیکقالبدرصد ازاین مقاالت به 47رسد که؛  نهایت به این نتیجه می

شباهت نتایج  اند که درنهایت، بهاکتفا نموده وتالشی برای خروج ازاین چهارچوب نکرده   "ژنت"نقدی  

هم پژوهش  است.  انجامیده  مختلف  تهای  در چنین  زمان  پژوهش 42حلیل  از  آمیخته درصد  از  ها،  ای 

  دنبال تحلیل زمان باشد، تفسیریکه به شناسانه داستان است وبیش از آن خوانش تأویلی وبررسی روایت 
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می  ارائه  را  داستان  پژوهش 12دهد. از  از  اصالح  درصد  یا  نو  شیوه  یک  تاسیس  برای  تالش  در  که  ها 

از روش بخش یا روشِ نقدی تازه اند، نتوانستهشناسی بودهایتهای موجود در روهایی  ای را  اند نظریه 

های قرآن هنوز به مرحله  شناسانه زمان در داستاندهد که نقد روایت عرضه کنند واین موضوع نشان می 

ترین چالشی که این عرصه با آن مواجه است چالش فهم ودریافت صحیح  تاسیس نرسیده است. مهم 

وروش نظریه سوءبرداشت های  ها  از  بسیاری  است؛  وخوانشغربی  نظریه ها  نادرست  محصول  های  ها 

روش   خوانش گزینشی  کاربست  با  غالبا  که  است  متن  وسطحی  آماری سریع  بررسی  به  نقدی،  -های 

 توصیفی از زمان بسنده نموده است. 

 

 . شناسی، داستان قرآن، زمان، ژرار ژنت تحلیل روایت  :هاکلیدواژه
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Abstract 
Narratology had a clear effect on the study of literary texts,and even 

influenced the analysis of Qur'anic stories,so that it became a suitable ground 

for the application of various critical methods.The study of the subject of 

time in the text of the Qur'an attracted the attention of Iranian and Arab 

scholars and examined the various reflections of this technique following the 

examples of narrative criticism.The present study aims to investigate how 

time critique is written in Quranic stories and seeks the pathology of articles 

written in this field.Given the breadth of the discussion,we only review 

articles published in scientific-research journals between Iran and Iraq 

between1999 and now,and we have a statistical-analytical approach in the 

study of these studies,which ultimately,the following results for The authors 

specify;47% of the total articles have not been excluded from the framework 

of this method by using the cash method of"Genet" mechanically,which has 

caused researches to be written with the same cash method and similar 

results. What is presented as a study of the narratology of time in 42% of the 

researches is not a combination of interpretive critique and narrative critique, 
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and often deals with the description and interpretation of the story and has 

less analytical approach.Twelve percent of all researchers who have 

attempted to articulate a new theory or change existing cash methods have 

generally been unable to offer a new approach. It is clear that the critique of 

Persian and Arabic narratology in this field has not yet reached the stage of 

establishment and exploitation. The most important challenge that this 

critical research faces is the crisis of deep understanding of critical theories. 

Many mistakes in applying theories go back to the rapid and superficial 

critique of the text in which researchers with a selective approach,to describe 

and analyze Statistically enough. 

 

Keywords: Literary Criticism, Narratology, Quran Stories, Time, Gerard 

Genet . 


