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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
م من طرف قسم الّلغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية المنظّ 

فرع والية برج بوعريريج–للدراسات الفلسفية 
10/04/2016: يوم

سيميائيةدراسة:القرنينذيقصةفيالقرآنيالسردجماليات
خلف اهللا حنان / أ

قسم اللغة العربية
جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 

برج بوعريريج
:مقدمة

من خالل أداة من أدوات التعبري اإلنساين، يتخذ من اللغة وسيلة لهيعتربالسرد، و بكبرياأولت الدراسات النقدية اهتماما  
ونظرا ألمهية السرد يف ، حكي وسرد أحداث ناجتة عن جتربة وتأمالت، تكون مركبة يف بنية سردية حتتوي أفكارا وإيديولوجيات

...له، وأشكاوشخصياتهووسائله،وأحداثه،،بنيتهةحياة اإلنسان ارتأينا أن نعرج على دراس
:مفهوم السرد-أوال

)1(»فالسرد هو تداخل احللق بعضها ببعض«لوجدناها مبعىن التشابك والنسيج، " سرد"إذا تتبعنا الداللة املعجمية لكلمة 

. مبعىن تشابكها على حنو ال سبيل إىل فكه
قص حدث أو أحداث أو خرب أو أخبار سواء كان ذلك من صميم احلقيقة أم من «ويف الداللة االصطالحية جند السرد 

اء النص، فهو كونه األداة األساسية الفاعلة يف عملية بن«، وقد تكشف داللة السرد املعجمية واالصطالحية )2(»ابتكار اخليال
.)3(»أداة لنسيج العالقات بني العناصر الفنية اليت يقوم عليها النص القصصي

.السرد املوضوعي والسرد الذايت: وللسرد منطان
:السرد الموضوعي-1

صوت الروائي الذي ينتخب األحداث ويعلنها ويفسرها ويقوم بوصف شامل ملكان احلدث «الرواية على وهو اعتماد
.)4(»ويوقف زمن األحداث أو يوصلهومكوناته، وخيتزن معلومات كثرية عن تارخيه، 

ويسمى الراوي هنا بالراوي العليم الذي ميلك حرية احلركة والتنقل بني خمتلف عوامل الشخوص القصصية وله قدرة على الرؤية 
.وحجب ما يراه مناسبا

:السرد الذاتي-2
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تتنوع فيه األبنية وتتعدى الرؤى ويتيح للشخصية أن تواجه القارئ مباشرة، فتتحدث إليه وحتاوره دون وصاية أو توجيه من «
.)5(»الشخصيات األخرى، وتكشف عن نفسها حبرية مطلقة دون أن تنتظر من حيجب عن القارئ بعض أفكارها ومواقعها

.سرد ذايت خارجي وآخر داخلي: نويقوم هذا السرد على تقدمي األحداث، وهو قسما
فالسرد الذايت اخلارجي هو حمطة استنطاق حركة اجلسد والوجه والعينني لدى الشخصيات بغية الوصول إىل عاملها الباطين وإىل 
عواطفها وأفكارها، أما السرد الداخلي فهو قريب من تيار الوعي، وهذا السرد خيص رؤية الراوي لشخصيته، ويكون السرد فيها

.  )6(بضمري املتكلم

:الرؤى السردية-ثانيا
ال شك أن ترتيب سرد األحداث يف القصة هو جزء أساسي يعتمد أساسا على مهارة الكاتب وإتقانه حلرفته

، فجوهر الصياغة القصصية يكمن يف طبيعة عالقة الراوي بالشخصيات ومدى )الراوي والشخصية(فالسرد يتطلب جانبني «وعليه
إحاطته بالوقائع واحلقائق اليت يتكون منها العامل واملتخيل، ومن هنا جاء اهتمام النقاد يف حتديد العالقة القائمة بني الراوي 

:حديد العالقة بني الراوي والشخصيةثالثة أقسام لتوالشخصية، وقد وضعت 
وفيها الراوي يعلم أكثر من الشخصية؟: الرؤية من الوراء-1
.وفيها الراوي يعلم ما تعلمه الشخصية: الرؤية مع-2
.  )7(».وفيها يعلم أقل مما تعلمه الشخصية: الرؤية من اخلارج-3

:الرؤية من الوراء-1
الشخصي احلكائية، إنه يستطيع أن يصل إىل كل املشاهد عرب جدران املنازل، كما أنه يكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه «

ثال أن يدرك رغبات األبطال اخلفية، تلك اليت وتتجلى سلطة الراوي هنا يف أنه يستطيع م. يستطيع أن يدرك ما يدور خبلد األبطال
«)8(.

: الرؤية مع-2
الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال يقدم لنا أي معلومات أو تفسريات، إال بعد أن تكون وتكون معرفة «

ويستخدم يف هذا الشكل ضمري املتكلم أو ضمري الغائب ولكن مع  االحتفاظ دائما مبظهر الشخصية نفسها قد توصلت إليها،
ذلك إىل ضمري الغائب فإن جمرى السرد حيتفظ مع ذلك باالنطباع األول الرؤية مع، فإذا ابتدئ بضمري املتكلم ومت االنتقال بعد

والراوي يف هذا النوع إما أن . )9(»الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة مبا يعرفه الراوي، وال الراوي جاهل مبا تعرفه الشخصية
. يكون شاهدا على األحداث أو شخصية مسامهة يف القصة

: الرؤية من خارج-3
وال يعرف الراوي يف هذا النوع الثالث إال القليل مما تعرفه إحدى الشخصيات احلكائية، والراوي هنا يعتمد كثريا على «

.)10(»الوصف اخلارجي، أي وصف احلركة واألصوات، وال يعرف إطالقا ما يدور خبلد األبطال
:رؤية قائالى مفصال يف وظيفة وخاصية كل هذه الرؤ " روالن بورنوف"وقد شرح 

تتمثل الرؤية األوىل يف القص التقليدي الكالسيكي، وتقوم على مفهوم الراوي العامل بكل شيء، احمليط علما بالظاهر والباطن «

اا النفس ية بصورة موضوعية مباشرة، ويف الرؤية الثانية تقدم األحداث والشخصيات واملكان والزمان من خالل منظور شخصية حي
بعينها من الشخصيات، ويتبىن الراوي فيها منظور الشخصية ويرى معها، يالحظ ما تالحظه، فنرى العامل التخيلي من خالهلا 
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فهو يتناىف مع وصف الشخصية اخلارجي، كما يتناىف مع وصف املكان مستقال معكوسا على شاشة وعيها، وهلذا املنظور مساته
الشخصية، ويف الرؤية الثالثة ال يقدم الراوي فيها سوى ما عن الشاهد أو مع التحليل النفسي التقديري املنفصل عن إدراك 

بنفوس الشخصيات، فتقدم هذه الرؤية على يستطيع أن خيربه حبواسه، أي ما ميكنه أن يرى ويسمع، فال سبيل إىل معرفة ما جيول
.)11(»خربة الراوي احلسية

:وسائل السرد-ثالثا
الراوي واملروي : تنوعت وسائل السرد واكتسبت أمهية خاصة، ويتشكل املكون السردي يف األصل من ثالث أجزاء هي

وتتناول الوصف، ومبا أن النص الروائي ذو بناء وصفيواملروي له، هذه املقاطع الثالث تتناول األحداث وتقدم الزمان واملكان 
:وحواري سنتحدث عن الوصف واحلوار بوصفهما مكونني مهمني يف عملية البناء السردي

: الوصف-1
أي مجيع تمثيل العبارات وتصوير الشخصيات، نظام أو نسق من الرموز والقواعد يستعمل ل«ميكن حتديد الوصف بأنه 

.)12(»يقوم ا املؤلف لتأسيس رؤيته الفنيةالعمليات اليت 
أما يظهران بوساطة مقطع «: ميكن حتديد العالقة بني الوصف والسرد بالقول ان،  تماثلت ان م صف عمليت و ل لسرد وا من إن ا

ثل موضوعات لكن موضوعهما خيتلف، فالسرد يعيد التتابع الزمين للحوادث، بينما الوصف مي) التتابع الزمين للخطاب(الكلمات 
وصوف متزامنة ومتجاورة يف املكان، ويستخدم الوصف عادة إلبداع إيقاع السرد فهو إما يثري اسرتخاًء واجنذابا من النفس إىل امل

.)13(»أو يثري توترا وتنافرا منه، ويف بعض األحيان يكون مبثابة افتتاحية للنص الروائي
ا لغرض التعريف باملوصوف وإبرازهوالسمات اخلاصة بالشخصيات واألمكنة هو إمفالوصف إذن يركز على إبراز اخلصائص 

.
:الحوار-2

مضموا العميق وميكن «هو وسيلة من وسائل السرد وتكمن أمهيته بكونه حمورا  قصة و ل فكرة ا له  طب حو ق أن يكون هدفا تست
فنيا كبريا، بكونه معيارا نفسيا دقيقا، يستطيع أن يضيف نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق، واحلوار قسمان مباشر وغري 

.  )14(»مباشر
:بناء الحدث-رابعا

جمموعة وقائع منتظمة أو متنا«ميكن حتديد احلدث بأنه 
سوسة من خالل مرور تلك الوقائع تواليها يف الزمان على حنو معني، وإزاء هذا جند أن الزمان حقيقة مطلقة تكتسب صفتها احمل

.)15(»وهلذا فكل من احلدث والزمان ال يكتسب خصوصية إال من خالل تداخله مع اآلخر
ويعتمد بناء احلدث على الوحدة الفنية اليت تعين دائما وحدة املواقف والقيم، والشخصيات الفنية بل ومجيع التفاصيل اليت «

.)16(»تستطيع أن تكون احلدث الفين
تتبناه شخصية من الشخصيات يف القصة وعلى هذا يظل الفعل بعيدا  «ولكي يؤدي احلدث دوره يف البناء العام ال بد أن 

.)17(»بالشخصية
تضارب القوى املتعارضة أو املتالقية املوجودة يف أثر معني، فكل حلظة يف احلدث تؤلف موقفا «وقد حدد احلدث أيضا بكونه 

.)18(»للنزاع تتالحق فيه الشخصيات، تتخالفه أو تتجاذبه
العنصر املهم يف القصة أو الرواية تدور حوله الشخصيات جبميع أنواعها وتتشكل حوله األحداث اليت تدور فاحلدث هو ذلك 

.حوله حوهلا عامل الرواية والقصة
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والقصد من البناء للحدث يف الرواية هو الرتتيب الذي عليه احلدث، أي صورة تواليه يف الزمان، وقد حدد علماء السرد أربعة 
.)19(:دث هيأبنية لألح

).هو تتابع الوقائع يف الزمان(البناء املتتابع -1
).هو تداخل الوقائع يف الزمان(البناء املتداخل -2
).هو توازي الوقائع يف الزمان(البناء املتوازي -3
).هو تكرار الوقائع يف الزمان(البناء املكرر -4

دورا مهما يف تقدمي املعلومات للقارئ، واليت من خالهلا تتوضح لديه سريورة األحداث، من خالل إدخاله يلعب البناء السردي 

.
:بناء الفضاء السردي-خامسا

يعترب الفضاء من أهم العناصر السردية، حبيث يلعب دورا كبريا يف التعريف باألحداث وحتديدها، ورسم صورة احلدث يف ذهن 
.القارئ مما يسهل له عملية الفهم

جمموع أوجه النمو الفكري واالجتماعي يف حقبة معينة من «داللته هو ويقصد بالفضاء داللة الزمان واملكان، والزمن يف 
«)20(.

.فالزمن يعكس حقبة تارخيية واجتماعية 
وللزمن قيمة تعبريية مجالية يف النص القصصي، ذلك ألنه ميثل عنصرا من العناصر األساسية اليت يقوم عليها فن القص، فإذا  «

األنواع األدبية التصاقا بالزمن وهناك أزمنة كان األدب يعد فنا زمنيا، إذا صنفنا الفنون إىل زمانية ومكانية، فإن القص هو أكثر 
زمن القراءة، وأما الثانية فهي الفرتة التارخيية اليت جتري فيها /خارج النص وأخرى داخل النص، أما األوىل فهي زمن الكتابة

.)21(»...تزامن األحداث، تتابع الفصولضع الراوي بالنسبة لوقوع األحداث ترتيب األحداث، و /مدة الرواية/الرواية

)22(:ويعتقد النقاد الروائيون بوجود ثالثة أضرب من الزمن تتلبس باحلدث السردي، وتالزمه مالزمة مطلقة

).وهي زمنية تتمحض للعامل الروائي املنشأ(:زمن احلكاية، أو الزمن احملكي-1
رأينا يشابه فعل الكتابة، وإفراغ ويتصل به زمن السرد مثل سرد حكاية شعبية ما؛ فإن هذا املسعى يف: زمن الكتابة-2

.النص السردي ال خيتلف عن إفراغ اخلطاب احلكائي أو الشفوي على اآلذان املتلقية
. وهو الزمن الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي: زمن القراءة-3
:الزمن بالحدثعالقة- 

. إن احلدث من حيث هو جيب أن يتسم بالزمنية، والزمن من حيث هو جيب أن يتصف بالتارخيية يف أي شكل من أشكاهلا

يستطيعون أن ينكروا بأ
يء واحد، يبقى فقط التمييز بني بل مها ش؛ضرب من التاريخ، والتاريخ هو أيضا يف حقيقته ضرب من الزمن فهما متداخالن

زعم له أنه يقوم على احلقيقة الزمنية بكل ما حتمل من شبكية، تستمد حدث إبداعي يقوم على اخليال البحت، وحدث تارخيي يُ 
.)23(حباهلا املعقدة من اإلنسان وحياته وصراعه وإصراره

، ولغة السرد مثل زمن السرد إن زمن احلكاية هو تلك اللحظة اليت تستوي فيها الفكرة قبل أن خترج إىل الوجود اإلبداعي
وحيز السرد مثل شخصيات السرد، كُلها يتخذ هيئة املشكل السردي عرب العمل الروائي برمته؛ حبيث إذا غاب مشكل واحد اختل 

.املشكل السردي اآلخر وأفضى إىل فساد العمل الروائي، أو اضطرابه
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طبيعة النصيوط الدقيقة اليت تنسج أما األول فيمثل اخل«ومن اجلدير بالذكر أن هناك زمنني ميثالن بعدي البناء السردي 
.)24(»والثاين ميثل اخلطوط العريضة اليت تبىن عليها الرواية

).الذهاب إىل األمام(واالستباق ) العودة إىل الوراء(أما حركة الزمن داخل النص فتكون من خالل تقنيات االسرتجاع 
األحداث والعلم مبا حيدث بعد أحداث ماضية جرت وفق التسلسل واالستباق هو التنبؤ بأحداث مل تقع، أو تعجيل «

ية لألحداث وفهمها، والعلم مبا ستؤول إليه وهلذه التقنية يف ؤ والرتتيب الزمين هلا، ويأيت االستباق من نظرة الراوي أو الشخصية التنب
نظرا لألحداث لشخصية و فكر ا تقوم ا ذاكرة الشخصية القصصية ليتم من ، أما االسرتجاع فهو العملية النفسية اليت معرفة 

الحق لبداية يعود إىل ماض : داخلي/يعود ما قبل بداية الرواية: خارجي: (خالهلا استدعاء أحداث املاضي، وهو ثالثة أنواع
ا يف النص السردي يلجأ إليه الروائي مل)جيمع بني النوعني: مزجي/ الرواية لء فراغات زمنية ، وميثل االسرتجاع اخلارجي جزءا مهّم

تساعد يف فهم مسار األحداث، وأما االسرتجاع الداخلي فيستلزم تتابع النص إذ يرتك القاص الشخصية األوىل ويعود إىل الوراء 
ن احلوادث السابقة واملماثلة هلاليصاحب الشخصية الثانية و به يعاجل القاص األحداث املتزامنة، ولربط أحداثه بسلسلة م

.)25(»زجي الذي خيلط بني االسرتجاعني السابقني الداخلي واخلارجيواالسرتجاع امل
االستغراق الزمين، وتلك العالقة حتددها حلظات : وهناك عالقة بني مساحة النص احملكي وسرعة أحداث القصة تسمى بـــــ

اخلالصة، املشهد، الوقف: هي أربعمن حيث إيقاعها الزمين، وهذه اللحظات زمنية ذات داللة خاصة، يعاجلها الكاتب 
.)26(احلذف
هو املرور الريع على : مساحة النص أصغر من زمن احلدث، والتلخيصوفيها تكون ) التلخيص(املوجز :الخالصة-1

اإلجياز القريب الذي خيتصر فرتة زمنية قصرية : 
.واإلجياز البعيد الذي خيتصر فرتة زمنية طويلة

وفيه يتم الوقوف على تفاصيل األحداث اليت تقع يف فرتات زمنية حمددة كثيفة حىت يشاهد القارئ القصة :المشهد-2
أا مسرح عليه الشخصيات تتحرك .وك

.)27(أو التوقف هو إيقاف مسار األحداث لغرض داليل يف زيادة اإلثارة:الوقف-3
.)28(ةأو اإلضمار هو املقطع املسقط يف النص من زمن احلكاي:الحذف-4

ونسق نسق زمين صاعد ونسق زمين نازل، الزمين جيدر بنا احلديث عن أنساق الزمن وهي وبعد احلديث عن تقنية االستغراق 
.      زمين متقطع

اجلمل على الورق بشكل خطوط ويف النسق الزمين اهلابط يعرض لنا الراوي زمن تتابع األحداث كما تتابع «يف النسق األول 
تتقطع األزمنة يف سريها «، ويف النسق األخري )29(»

لتستقبل زمنا آخر يوسع مدة جريان األزمنة بإقحام أحداث اهلابط من احلاضر إىل املاضي أو الصاعد من احلاضر إىل املستقبل، 
.)30(»جديدة تشكل أحيانا قصصا صغرية داخل القصة الكبرية

.وهذا يعين االنتقال من أزمنة متعددة وخمتلفة، ويف االنتقال تتداخل األزمنة جبميع أنواعها
ه بكونه املسرح الذي جتري عليه األحداث وتتكرر فيه والعنصر الثاين من عناصر الفضاء هو املكان الذي ينظر إلي

.الشخصيات
واملكان دون سواه يثري إحساسا ما باملواطنة، وإحساسا آخر بالزمن وباحمللية، حىت لتحسبه الكيان الذي ال حيدث شيء «

.)31(»بدونه، فكان واقعا ورمزا تارخييا قدميا وآخر معاصر
ويساعد يف فاملكان يلعب دورا مهما داخل القصة، تتحرك فيه الشخصيات، ويكشف عن معامل تارخيية،  اجتماعية وفكرية، 

.التعريف بالشخصيات وأحداث القصة
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واملكان قوة فعالة مؤثرة يف حياة الشخوص، فقد يكون وصف املوضع مسهبا يف تفصيله، لكي مينح القارئ اإلحساس بصدق «
لقصصي ويهيئ املكان اجلو املناسب أو يعكس عالقات الفعل واحلدث الواقع أو يصور وقعا هو يف حقيقة أمره مشارك يف العمل ا

.)32(»القصصي عكسا رمزيا
.وبواسطة املكان تكشف الشخصيات عن نفسها وتنجز

وينبين املكان على أساس متخيل، إذ أن املكان يف الرواية ليس دقيقا، وهو بذلك ال يكتسب مالحمه وأمهيته إن مل يتماثل مع«
.)33(»وذلك الستحالة بناء احلدث والشخصية يف مكان ال مالمح له) العامل احلقيقي(العامل اخلارجي للنص 

تعدد األمكنة داخل وللمكان دوره مهم يف تقدمي الشخصيات ورسم األحداث، وقد يكون مكانا واحدا داخل القصة، وقد ت
.القصة الواحدة

:وال ميكن احلديث عن املكان دون احلديث عن الوصف الذي ينقسم إىل قسمني
أو التصنيفي، وهو الذي يتناول املكان بكل أجزائه وحيثياته وال يكتفي بتسميته، حبيث يشري :الوصف التفصيلي-1

.إىل خصائصه ومساته ومقوماته
املكان بأنه ال يفصل يف سرد وصفه للمكان، وقد يكتفي أحيانا بوصف املكان دون يتسم «:الوصف التعبيري-2

.)34(»جتزئته وتصنيف أبعاده، فيغدو فيه أسلوبا تعبرييا أكثر من كونه وصفا جمردا
والوصف بنوعيه يساعد بدوره يف التعريف باألمكنة والشخصيات، من خالل اخلصائص والصفات الدقيقة لكل األبعاد، اليت 

.تساهم بدورها يف وضوح األحداث وتسهيل فهم القصة
:بناء الشخصية: سادسا

تعين أحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث القصة أو «الشخصية كما هي يف املعاجم االصطالحية 
.)35(»املسرحية

. فهي إذن العنصر األساسي الذي يبين األحداث ويطورها بصورة منتظمة
ولقد كان متيز الشخصية يف األسلوب القصصي هو إحساس القارئ بضرورة تلك الشخصية وقيمتها، إذ ينبغي أن متلك «

«)36(.
.

وال ميكن للحدث أن يؤدي دوره املعنوي احلركي التام من دون أن تتبناه شخصية من شخصيات القصة، ويظل الفعل بعيدا «
.)37(»عن كونه حدثا فنيا إال إذا تفاعل مع الشخصية

حىت يصل ة،وتأثريها يف احلدث داخل القصوتلعب الشخصية دورا مهما يف العمل األديب، وذلك لشدة تأثريها على القارئ
اعر والعواطف والتفاعل معها  األمر بالقارئ حملاولة تقمص دور تلك الشخصية يف حياته اليومية، وكذلك التأثر بألوان املش

وتتجلى قدرة الروائي على متثيل شخصياته وإقامة العالقات املقنعة بينها، وجيب أن تكون منسجمة مع الدور الذي منحه له 
القاص وكذلك التكوين النفسي للشخصية، ومييل النقاد إىل عد الشخصية أهم عنصر يف القصة، وذلك للعمل والوظيفة اليت تقوم 

النامية (مضمونه وبناء على ذلك فقد متايز نوعان من الشخصية يف العمل القصصي مها 
ى هذه الشخصيات بتسميات أخرى النامية هي تلك الشخصيات اليت تتكشف لنا تدرجييا خالل القصة، وتسم«فـــ) والثابتة

وضع اإلعجاب الذي جيسد بعض مثلنااليت تكون م، أو ما تسمى بشخصية القصة األوىل)املستديرة  النامية ، املتطورة، املعقدة(
أما الثابتة فهي الشخصيات اليت تتبىن عادة حول فكرة واحدة أو صفة ال تتغري طوال القصة، وقد تسمى هذه الشخصيات 

.)38(»)اجلاهزة(بــــ
.وقد تساعد يف فهمهاوتتفاعل هذه الشخصيات مع الشخصيات األخرى من خالل تسليط الضوء عليها واالحتكاك معها،
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: تمفصالت القصة في السرد القرآني: سابعا
" singe"ميكن أن ينظر إىل اإلشارة أو العالمة

.- اهللا سبحانه تعاىل–من غري حركة جسدية، بل هي عالمات دالة على قدرة السارد 
ذي "يف هذا النص السردي قصة "symbols "والرموز"signs "وهلذا من املمكن التعامل مع اإلشارات

، وتعد هذه مبثابة حقول داللية، ولكل متفصل وحدات سيميائية، جنسدها يف بتقسيمه إىل عدة متفصالت" القرنني
:الوحدات اآلتية

من (التمفصل األول الوحدات السيميائية الدالة على التعريف بذي القرنني، إجابة على السؤال املطروح - 1
.؟)هو
).األولاملكان(الشمسمغربإىلالرحلةعلىالدالةالسيميائيةالوحدات:التمفصل الثاين- 2
.)الثايناملكان(الشمسمطلعإىلالرحلةعلىالدالةالسيميائيةالوحدات:الثالثالتمفصل- 3
ينبنيإىلالرحلةعلىالدالةالسيميائيةالوحدات:الرابعالتمفصل- 4 .)الثالثاملكان(السّد

هو تفاعل منطقي لسري " ذي القرنني"السردي يف قصة يتضح من خالل هذه الوحدات السيمياائية أن النظام 
املؤمنة تتحرك بإهلام إهلي لتجسيد املعىن اإلمياين وهذه الشخصية -سبحانه وتعاىل–بإرادة فاعل هو اهللا األحداث

املعتمد على منطق اإلمياين املعتمد على منطق اإلميان القوي، وكيفية حتقيق العدل من خالل حمطات مكانية تنتظر
هذه الشخصية، ليجد يف كل أمكنة رحالته ما ينتظره من صراعات، ومن مث يتم التفاعل بني هذه املكونات 

، وهذا كله يوحي بأن سرد هذه القصة يندرج يف إطار )الشخصية احملورية، املكان، املشكلة، احلبكة(السردية 
.  وجوب اإلميان بعظمة اخلالق الذي أنعم على عبده هذه النعم

واألشخاص، والنص القرآين هو احلامل األمني هلذا احلكي والقصة تبتعد متاما عن التزيد البشري للحكايات 
.وتعتمد احلكي احلقيقي ملا جرى من أحداث

جعي للقصة إمنا سنده هو التاريخ الضارب يف الزمن، وال سبيل إىل معرفة هذه األحداث إال وهذا اإلطار املر 
.بالوحي اإلهلي، وذلك إجابة إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن أسئلة املشركني، وتذكريا ألمته جبزاء اإلميان

واملعجمية، فالقصة صدرت من قبل سارد ولعل اعتماد النظرية التواصلية السيميائية على حتديد الوظيفة املرجعية 
.

على نظرة عميقة، تعتمد التسلسل املنطقي لألحداث عرب ذي القرنينيرتكز بناء احلبكة السردية يف قصة 
األحداث وتتطور املواقف وتنمو شيئا فشيئا الزمن، وعلى طبيعة منطق الروابط بني شخصيات القصة، إذ تتعاقب 

.مث تعود يف حركة إياب إىل األخذ مبوقف سابق لبنائه، والسري به يف معرتك األحداث السردية من النص
فهو املبشر بالتمكني يف ، ذي القرنينوالقصة يف عمومها تتأسس على شخصية حمورية، وهي شخصية 

شخصية ذي القرنني حمورا رئيسا لبناء الرحلة، فهو املمكن املطلوب منه دوما األرض، والسرد القرآين جيعل من 
.حتقيق العدل، فكان حبق الشخصية احملورية يف البنية السردية للقصة
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ويتدرج مسار احلبكة السردية من حيث الرتتيب الزمين من بداية الرحلة األوىل إىل مغرب الشمس حىت وصوله 
.الثة بني السدين، ال تسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمة يف الرتتيب الزمين

اإلميان : األحداث يف قصة ذي القرنني وفق نظام حمكم دقيق، حيث تدور حول ثنائيات متضادةوقد تتابعت
.والكفر، العذاب والرمحة، اخلوف واألمن، الثواب والعقاب

ستطالة الواقعية بالزمن املتوافق مع احلدث، فالرحلة من يتسم بالسرعة الزمنية رغم االداث فالسرد القرآين لألح
مكان إىل مكان يف هذا الوقت تستغرق زمنا طويال، فما بالنا لو كان هذا املكان متنوعا إىل أقصى درجة يف احليز 

.أمكنتهم اجلغرافيةالفضائي ما بني املغرب واملشرق وبني السدين، مما ال يعلم على وجه التحديد 
:متفصالت بنية القصة وحقوهلا الداللية

لق 
ية واية وشخصيات ومكان وزمان وعقدالسارد للقصة املتكاملة اليت ا بدا من  ية  لفن قصة ا ل اصر ا لى عن لت ع تم ة ش

.وحل
:إن هذه األحداث مبا تتضمنه من عالمات سيميائية تتمحور يف متفصالت وحقول داللية هي

:الوحدات السيميائية الدالة على تعريف الشخصية-1
تعد العالملة السيميائية وحدة رئيسة يف إمناء احلدث السردي، حيث تتسم القصة باحليوية، وأكثر حقول 

- مكنا- إنا-ذكرا-عليكم-سأتلو- قل- ذي القرنني- يسألونك: الوحدات السيميائية الدالة يف هذا التمفصل
.سببا- من كل شيء-وآتيناه- األرض

ومت التعريف بالشخصية من خالل النعم اليت أنعم حتديد مالمح الشخصية الرئيسية،فبداية السرد تعتمد على 
على إطالقه، مما يساعده يف متالك األسباب من كل شيء ونعمة ا

.إقرار فعل التمكني
:الوحدات السيميائية الدالة على رحلة المغرب- 2

ختالفه ونلمس يف هذا ألحداث معتمدة على جتدد املكان واتتتابع األحداث وتتطور وتتجدد املواقف وا
- يرد إىل ربه-نعذبه- ظلم- تتخذ فيهم حسنا-تعذب: التمفصل الداليل وحدات سيميائية موحية مثل

.يسرا- من أمرنا- احلسىن- جزاء- عمل صاحلا- آمن- نكرا-عذابا- فيعذبه
ن املوىل سبحانه وتعاىل حيرك أإذا أمعنا النظر يف هده العالمات الداللية من خالل البىن السردية ندرك و 

ائف سردية وذلك عن طريق توظيف الفعل قلنا يف بداية ظالشخصية الرئيسية يف القصة، ويدفعها إىل القيام بو 
.ذو القرنني: و قال أيوما تبع هذا الفعل من إجابة متثلت يف فعل آخر من القول هالسرد،

العذاب مها نواة السرد القصصي يف هذا التمفصل، ومركز النسيج السردي السيميائي، - قوما: ووحدتا
.فداللتهما تتصل بالصراع بني اإلميان والكفر، أو بني اإلنسان و الشيطان

- أمرنا-سنقول- احلسىن-جزاء- صاحلا-عمل- نكرا- ظلم- ربه: وتتصل العالمات السيميائية األخرى
.العذاب فتسهم يف إثراء احلقل الداليل- قوما: يسرا، بالنواة السيميائية
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:الوحدات السيميائية الدالة على رحلة مطلع الشمس- 3
ينتقل السرد إىل وصف أحداث جديدة، فقد رحل ذو القرنني عن مغرب الشمس و إرحتل إىل اجلهة املقابلة 

.وهي مطلع الشمس
-سرتا- من دوا- قوم-مطلع: عتمد السرد القرآين يف هذا التمفصل على وحدات سيميائية متثلت يفا

.جربا، وهذه الوحدات شكلت فيما بينها نسيجا سرديا-لديه-أحطنا
يف توظيف مطلع بدال من مشرق، وذلك إلثبات العلم، حيث أن للشمس مشارق وليس مجاليا نلمح بعدا

.حدا، وهذه الدقة من التوظيف القرآين تثري السرد القصصي يف هذا التمفصل الداليلمشرقا وا

سريعا مكثفا فقط هم قوم ليس هلم من دون الشمس ما يسرتهم وحيميهم أو يقيهم هذا الطلوع، ولذا جاء السرد 
.ال مييل إىل الوصف

:الوحدات السيميائية الدالة على رحلة بين السدين- 4
تشكل فكرة االرحتال والبحث واالكتشاف، مادة أساسية يف السرديات، والتداخل بينهم ينتهي بسردية تنتقل 
من مرحلة التخيل السردي القائم على اختالق حكاية إىل مرحلة املشاركة يف حبث قضية إشكالية وما تتميز به 

ر سردي ميزج الوقائع ية واالجتماعية، ضمن إطاهذه الرواية هو االخنراط يف صلب املوضوعات التارخيية والدين
.باملتخيالت

: يضم السردي القصصي وحدات سيميائية تفيض بالداللة اليت تثري هذا السرد، وتتمثل هذه الوحدات يف
ساوى - زبر احلديد- آتوين- ردما- بقوة- أعينوين- خري-ريب-مكين فيه- سدا-خرجا- مفسدون يف األرض

-حقا-دكاء- وعد ريب- هذا رمحة من ريب-نقبا- استطاعوا-يظهروه-اسطاعوا- قطرا-فرغأ-بني الصدفني
مجعا، وتتعاضد هذه الوحدات مجيعها لتنسج سردا مكثفا يفيض - مجعناهم- يف الصور-نفخ-ميوج-تركنا

.بالداللة املتوقعة من هذا النص
هو حضور املكان بقوة؛ بل وهيمنته على زوايا السرد، غري أن أهم ما مييز السرد يف هذا التمفصل الداليل 

.بني الصدفني- ردما- سدا- األرض-دوما-بني السدين: وجند ذلك ممثال يف الوحدات
فهذه التشكالت املكانية جتعل من املكان يف هذا اجلزء من السرد شريكا يف األحداث للشخصية السردية 

ألصل يف بناء احلدث يستعني به صاحب النص ليسهم يف نسيج هذا احلدث، األوىل، ذو القرنني، فاملكان هو ا
. ويؤدي دوره يف احلبكة، وإدارة الصراع

:اخلامتة
وردت متفصالت اخلطاب السردي متماسكة ومنسجمة مع تقنيات القصة القرآنية، ومنو أحداثها، وبنائها 

السردي، كما جاء توظيف الشخصية الرئيسية ذي القرنني يف القصة وحبكتها السردية، مربزة السمة اإلعجازية 



[Titre du document]

10

ة موضوعية، تدعو إىل التمسك بالقيم واملبادئ اللغوية للخطاب القرآين، والبنية السردية يف القصة هي بنية متفاعل
.اإلميان والعدل واحلق: مثل

:الهوامش
.)د.ر.س(ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار املعارف، مصر، مادة -)1(
.198، ص1984، 2جمدي وهبة وكامل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، ط-)2(
.187ص، 1964شجاع العاين، البناء الفين لرواية احلرب يف العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، -)3(
.168املرجع نفسه، ص-)4(
.89ص،1986، 1عدنان خالد عبد اهللا، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط-)5(
1النص، دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر، جدار للكتاب العاملي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طحممد سامل سعد اهللا، أطياف -)6(

.187، ص2007
.153املرجع نفسه، ص-)7(
.47ص، 1991، 1، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط)من منظور النقد األديب(بنية النص السردي ، محيد حلمداين-)8(
.48-47املرجع نفسه، ص-)9(
.48املرجع نفسه، ص- )10(
1فؤاد التكريل وحمسن املوسوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط::روالن بورنوف ولایر أونيليه، عامل الرواية، تر- )11(

.78ص، 1991
.157صاملرجع نفسه، - )12(
.107املرجع نفسه، ص- )13(
1985، 1شاكر النابلسي، النهايات املفتوحة، دراسة نقدية يف فن أنطوان تشيكون القصصي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط- )14(

.57ص
.57املرجع نفسه، ص- )15(
.39املرجع نفسه، ص- )16(
.31املرجع نفسه، ص- )17(
. 144أونيليه، عامل الرواية، صروالن بورنوف ولایر - )18(
.27املرجع نفسه، ص- )19(
.271صندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،جمدي وهبه وكامل امله- )20(
.161صحممد سامل سعد اهللا، أطياف النص، دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر،- )21(
.180-179ص،1998،  )ط.د(الكويت، عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، - )22(
.180صاملرجع نفسه،- )23(
.29، ص1984سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، - )24(
.42-41املرجع نفسه، ص- )25(
.65املرجع نفسه، ص- )26(
.65املرجع نفسه، ص- )27(
.  89، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )حتليال وتطبيقا(مسري املروقي وشاكر مجيل، مدخل إىل نظرية القصة - )28(
.88- 86حممد سامل سعد اهللا، أطياف النص، دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر، ص- )29(
.07، ص1977، 6ط، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، ميخائيل نعيمة، مذكرات األرقش- )30(
.190، ص1972ميخائيل نعيمة، شفيع السيد، منهجه يف النقد، عامل الكتب، القاهرة، - )31(
.11ميخائيل نعيمة، مذكرات األرقش، ص- )32(
.191ميخائيل نعيمة، شفيع السيد، منهجه يف النقد، ص- )33(



[Titre du document]

11

.168حممد سامل سعد اهللا، أطياف النص، ص- )34(
.208وكامل املهندس،  معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، صجمدي وهبة - )35(
.72، ص1،1982صاحل احلافظ، جملة الثقافة األجنبية، دار اجلاحظ، بغداد، ع:مدلتون مدي، معىن األسلوب، تر- )36(
.203، ص1982داد، أمحد نصيف اجلنايب وآخرون، دار الرشيد ودار احلرية، بغ: سي دي لويس، الصورة الشعرية، تر- )37(
.192، ص1976، 6عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه؛ دراسة ونقد، دار الفكر العريب، القاهرة، ط- )38(

:قائمة المصادر والمراجع
.)د.ر.س(ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار املعارف، مصر، مادة -)1(
.1991، 1، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط)األديبمن منظور النقد (محيد حلمداين، بنية النص السردي -)2(
. 1964شجاع العاين، البناء الفين لرواية احلرب يف العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، -)3(
.1985، 1العربية للدراسات والنشر، بريوت، طشاكر النابلسي، النهايات املفتوحة، دراسة نقدية يف فن أنطوان تشيكون القصصي، املؤسسة-)4(
.1984، 2جمدي وهبة وكامل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، ط-)5(
1للكتاب العاملي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طحممد سامل سعد اهللا، أطياف النص، دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر، جدار -)6(

2007.
1فؤاد التكريل وحمسن املوسوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط:د التكريل، مراجعةا:روالن بورنوف ولایر أونيليه، عامل الرواية، تر-)7(

1991.
.1986، 1اهللا، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طعدنان خالد عبد-)8(
.1998، )ط.د(الكويت، عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، -)9(
.1976، 6عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه؛ دراسة ونقد، دار الفكر العريب، القاهرة، ط- )10(
.  1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )حتليال وتطبيقا(مسري املروقي وشاكر مجيل، مدخل إىل نظرية القصة - )11(
.1984سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، - )12(
.1982أمحد نصيف اجلنايب وآخرون، دار الرشيد ودار احلرية، بغداد، : عرية، ترسي دي لويس، الصورة الش- )13(
.1982، 1دار اجلاحظ، بغداد،ع صاحل احلافظ، جملة الثقافة األجنبية،:مدلتون مدي، معىن األسلوب، تر- )14(
.1977، 6ميخائيل نعيمة، مذكرات األرقش، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، ط-)15(
.1972ميخائيل نعيمة، شفيع السيد، منهجه يف النقد، عامل الكتب، القاهرة، - )16(




