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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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In the wake of the emergence of modern narratives, the twentieth century witnessed 

a transition in Qur’anic studies from the traditional reading of stories, to the analysis 

of their narration using procedures derived from Western criticism. In our search for 

critical studies that have employed modern narratives in the study of Quranic places, 

we find ourselves in front of a number of researches that dealt with different places 

and did not know a single way in their interaction with them. The present research 

came to present how researchers treat Qur’anic places in the light of modern 

narratives, and addresses the systematic attempts to study the space of its narrative 

stories, with a discussion that reveals the efforts of scholars and internalizes their 

visions, according to the content analysis method, which monitors articles published 

in Iranian and Algerian refereed journals, with a period of time that exceeded the two 

decades, starting from 1999 and ending with this year, and examining and studying 

what researchers have accomplished in this field in terms of different approaches and 

procedures, and studying them, and its importance lies on the fact that it made the 

creativity of others a subject for study and research, thus contributing to the field of 

reading in which, in its absence, the movement of criticism loses its activity and 

vitality. In conclusion, he concluded that the lack of organization of a specific 

framework for the methodology of the place criticism in the views of the pioneers of 

the narratives, produced critical studies that are hardly collected under one umbrella 

due to the divergence of visions and the multiplicity of orientations, and they 

remained ranging from working on the level of descriptive language and interpretive 

reading, or based on binary polarities, or in some of them, they did not go beyond the 

limits of providing information that was previously mentioned in the interpretations 

of the Qur’an. However, the existence of this amount of research does not negate 

creative approaches that have reached the point of theorizing in the arena of the 

spatial study of the Qur’anic narrative, as it revealed in-depth readings of the 

narrative place, which reached its climax in the theory of "Scenic Writing", which 

liked to be a narrative space theory. 
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ة ي  ديالتقلة م   الق را     ي  انتقاال يف الدراسات القرآن ظهور السرديات احلديثة،شهد القرن العشرون يف أعقاب 

 النقدي ة  ل سردها باإلجرا ات املستمد  م  النقد الغ ر.. ويف جم احب نثن ا ع   الدراس ات     يحتل للقصص، إيل

القرآني ة، د د أنتس نا أم اد ع دد م   األن ا ، ال يت         ن ة  كاألماليت ق د وظت ت الس رديات احلديث ة يف دراس ة      

ط رَ  كيتي ة معاجل ة    يل ج ا  البث ا احلا  ر   يف تتاعل ها معه ا.    اواحد اومل تعرف طريق نة املختلتةكاألمتناولت 

ة فض ا   للكشف ع  احملاوالت املنهجية لدراس   تصدىييف  و  السرديات احلديثة، و نة القرآنيةكاألمالباحثني 

ل املض مون  ي  ملن ه  حتل  اوفق   ،، بالنق ا  ال    يكش ف ع   جه ود الدارس ني ويس تبط  ر اه م        قصص ه الس رد   

 ، يمب  د  نمني  ةو ج  اونت العق  داإليراني  ة واجلزائري  ة، املق  االت املنش  ور  ب  اكالت احملك م  ة ال     يق  ود بر   د 

وانتها ً بعامنا ه ا، ومعاينة ما أدزه الباحثون يف ه ا اكاحب على اخ تالف املقارب ات    م1999ابتدا ً م  العاد 

 يف فس اهم  والبث ا،  للدراس ة  وعامو    اآلخ ري   إبداع م  جعل أنه يف أمهيته وتكم واإلجرا ات، ودراستها، 

ع دد تني يم   أن  وتو ّ ل يف اتت اد إيل   .وحيويتها نشاطها، النقد حركة تتقد بغياهبا اليت القرا   قرا   جماحب

نهجية نقد املكان يف آرا  رّواد السرديات، أن ت  دراس ات نقدي ة تك اد ال تحم ظ حت ت ميل ة واح د          مل حمددوإطارٍ 

 اللغة الوا تة والقرا   التأويلي ة،   مستو يوتعدد الوجهات، وبقيت تتراوَ بني االشتغاحب عل  بسبب تباي  الر 

ح دود تق دم معلوم ات ق د ورد اكره ا س ابقا        التقاطبات الثنائية، أو مل خترج يف قسم من ها ع     يز علكأو ترت

ق  د بلغ  ت ح  د الت  نيا يف  ال ينت  ي مقارب  ات إبداعي  ة وج  ود ه   ا الك  م م    البث  و ، بي  د  أن يف تتاس  ا الق  رآن

ساحة الدرس املكاين للسرد القرآين، حيا أظهرت ق را ات معمق ة للمك ان الس رد ، وال يت و  لت ارو  ا يف        

 قت لتكون نيرية فضائية سردية.رانيرية "الكتابة املشهدية" اليت 

 :الكلمات الرئيسة

 النقد األد.، 

 ، احلديثة السرديات

 ان السرد ، كامل

 .القرآين صلقصا
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 3           رحيمي و برويين/  مقاربة الوجهة السردية املكانية للخطاب القرآين يف الدراسات اإليرانية واجلزائرية

 املقدمة

 اليت القوانني استخراج حنو اتحهت الك ع  وعو ا، الرواية قرا   يف ال اتية الزنعة مجاَ كبح إىل السرديات سعت

 وآخر رفيظ بأدب تعترف ال اليت علميتها شرط حتقق مسة عليه لتسبغ متعدد  معان م  املتسر جيده امب النص متنح

 النيرية طروحا ا الباحثون استثمر إا النقد  نامشهد إيل اإلجرائية وآليا ا متاهيمها بكلِّ السرديات انتقلت .رد  

  ال  القرآين القصص دراسة إيل البشرية النصوص أثرها  تعدّ كما ،اإلبداعية السرود مقاربة يف املنهجية وإجرا ا ا

 الك يف متوسلني معه التعامل يف جديدا خطا الباحثون فاختط ة،النقدي آليا ا بإجرا  لتطبيقها اخصب جماال أ بح

 التقليدية القرا   م  القرآنية الدراسات يف انتقاال الك أعقاب يف العشرون القرن شهد إا السرد ، النقد بآليات

 .السرد  النقد م  املستمد  باإلجرا ات سرده حتليل إيل للقصص

دد م  الدارسني م  قاد نة، إا كألماهي تطرق إليها الباحثون يف دراسا م النقدية اليت السردية ونات كم  امل

 النمااج اليت يتقصلي نثنا السابقة، جا  املعطيات م  نطالقاواة. يم  الوجهة السردية املكان القرآين مبقاربة اتطاب

وحجم  النقده ا ة االقتراب م  واقظ ، بغيةالقرآني نةكاألم يعل التطبيقية ممارسا ا تبنت إجرا ات النقد السرد  يف

 م  فادواأ مم  الباحثون هبا قاد التطبيقات اليت بعض على الضو  وم  مث تسليط هاوطبيعة التثليل في إنتاجا ا ونوعها

 حيت النقد  إلطارنا حدود رسم حاولنا البثا، جماالت ثرا ل نيراو .القصص القرآنية يف دراسة السرديات احلديثة

 العلمية املقاالت يف املبثو  النقد  اتطاب يشكل إا متتقة عيّنة اختيار األمر  ار عليه نا ًوب ،املو وع  بط م  نتمك 

 هل ا النقدية العمليات سياقه يف ستتثرك ال   الكلي للمنت العاد اإلطار واجلزائرية، ةاإليراني اكالت أدز ا اليت

 يف مقاحب أوحب نشر تاريخ- د1999 العاد م  ابتدا   ،العقدي تتجاور نمنية مساحة يشغل وفرته يف بااخ منت وهو. البثا

 جا  ةالنقدي املناه  بني م  السرديات واختيارنا .ه ا بعامنا وانتها  -املقاالت م  عليه عثرنا ما حسب نثنا مو وع

 بالنسبة وأما. القرآين اتطاب معاجلة ساحة يف النقدية إجرا ا ا أثار ا وإشكاليات نة السرديةكاألم دراسة يف ألمهيتها

 دوافظ مجلة اختيارها إىل دفعتنا وقد النقد، ه ا لتمثيل إيران يعل عالو  للجزائر استدعا نا فكان املكاين االختيار إيل

 ال    شهد أويل العر. املغرب يف النقدية املمارسة ه ه تحلي يتضم  ال   املكاين التمثيل على احلرص أمهها لعل

قربه م  فرنسا اليت تعترب مهدا للسرديات  بسبب كاستخداد آليات النقد احلديا، واليف سردية النقدية الاوالت احمل

 األكثر العلمية الوثائق  إحد اليود تُعد ألهنا لدراستنا حقال احملكمة اكالت يف املنشور  األنا  احلديثة. وانتقينا

 وهي احملتملة، احللوحب تقدم ويف الدراسات يف حصلت قد اليت املستجدات آخر تقدم يف مهما دورا تلعبواليت  استعماال

 أنعلى  العاد  جرت قدو. النقدية احلركة لتقييم مناسبة أدا  حتليلها يوف ر اليت األكادميية العلمية احليا  م  لوحة تعترب

 القرا   ه ه استثضرتقدف ،عليه وبنا  ،للدراسة املناسب املنه  تستدعي اليت هي،ما  نا اليت يطرحها اإلشكالية

 يف الشواهد بكل تعين قرا   فهي االستداليل، جوهرها لرسم ملثة نقدية  رور  تعد كمية كمعطيات اإلحصائية األدوات

 قرا تنا استقرأت مث. نثتا حدود يف النقدية الدراسات ساحة يعل املسيطر اجلو خالهلا م  لتقدّد تأيت بانورامية نير 

 م  واسظ قطاع يعل تنسثب حجة تقود أن ميك  مما نمااجك البثا  م  منها عينات وأوردتبالدراسة  املقاالت لك

 ع  باستدالالت اتروج إىل  احملتو و ف جمرد ييتخط ال   املضمون حتليل منه  لتثليلها واستدعت النقد ، مشهدنا

 م املقدّمة  املو وعية التر يات واختبار املطروحة البثثية التسا الت ع  اإلجابة إيل منها سعيا فيه الضمنية املعاين

 مت كمية بيانات ع  اكيتي قرا تنا فعبّرت العلمية، املقاالت يف التثليل لسمات واملنيمواملو وعي  الكمي البثا خالحب

 :السؤالني التالينيلتجيب يف اتتاد ع   املضمون م  استخال ها

 القرآنية؟ األمكنة دراسة يف احلديثة السرديات واجلزائريون اإليرانيون الباحثون يتلق كيف 

 يف املستخدمة النقدية واملناه  املدروسة، القرآنية القصة مستوى يعل تطبيقا م م  هبا خرجوا اليت احلصيلة ما 

 حتليلها؟
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 مراجعة الدراسات السابقة

يف دراسة اتطاب ات يف السردية توظيقضت هي تلك اليت ناقش م  االلتصاق مبو وع دراستنا اربأكثر الدراسات قُ

 ة يف ه ا اكاحبيثر  املنجزات النقدالرغم م  ك يوعل، بالبثا جوانب م  القرآن القرآين؛ فكثا  الدراسات اليت تناولت

 ثةيت هب ا املو وع شثيت املصادر اليت عنيوبق نا،نقدل هاجسا يف شكيمل ان جدواها يا ه ه الدراسات وبيإال أن باثولوج

استهدفت  د(2016)عبداهلل، أياد وآخرون؛  .مرة للقرآن الكيائيمية السيناقشت املنجزات النقد دراسة يإا مل نعثر إال عل

والوقوف على  يهانه  علامله ا دى داعة تطبيق الدراسة مناقشة جدوى الدراسات السيميائية لسور القرآن وتشخيص م

وحتليل  متهود السيميا  هي؛ النتائ  اليت متخضت ع  تلك التطبيقات. فقامت بعرض مناقشة املو وع يف ثالثة مباحا

تو ل  ستعرض البثا إال "ثال  مقاالت تطبيقية"يمل  املنه  على نصوص القرآن الكرم. وتطبيق ه ا النصوص سيميائيا

زد يف تتساه بالغة أو حكمة، وكان م  شأنه  ياع تأن معيم تطبيقات املنه  على خطاب القرآن مل  ها إيلليم  ورا  حتل

أيت بشي  أفضل تأن  ولوجيايميالسألنه ليس مبقدور  ،لدراسات جا ت بنتائ  متوا عةأن ا  جوهر القصة ومغزاها. ورأ

اجلانب  ووجّه مجلة انتقادات إيل فيه. تولد طبق يف حميط خارج اكاحب ال  تال سيما حينما ، اآنتبه  تمما جا 

وحب جدايهر بشكل أوراق مرفقة هبا ت ب النتائ  اليت يتم التو ل إليهاأغلأن  :أبرنها و، لدراسات ه اقي هليالتطب

يائية تنه  الدراسات السيم لَّكما أن جُ مغرقة يف التجريدإهنا - لك  التائد  قليلة. ورسومات هندسية وأسهم توا لية

يف حني أن  كثر  يف دراسة العالمات البسيطةطبّق املنه  ب- احملددات االجتماعية والثقافية. هنجا شكالنيا مستبعدا

 .مل تنل حيها م  املقاربة السيميائية ،واللوحات واألفالد العالمات املعقد  اليت تتضم  قدرا كباا م  اجلماحب مثل الشعر

وبعد . لنقدية، بشكل آيل على مجيظ النصوص، دون مراعا  خصو ية كل نصسقَط املنه  يف كثا م  املمارسات ا-

الباحثون  ية، و ّية للنصوص األدبيائيميالس قاطبة الدراسات ية عليالنتائ  البثث ميل العاد وتعمياستعراض ه ا التثل

 -هو بيان مراد اهللاملطلوب ألن . هاملتميز خبصو يته وقدسيت -تعاىل- أن ال يطبق ه ا املنه  النقد  على كالد اهلل

   .معيم التطبيقات السيميائيةوهو ما أختقت فيه  -تعاىل

 وإطار التطبيقية املكونات وحجم األعماحب عدد جهة م  أوسظ مدىً إىل واهب السابقة الدراسة نثنا م  أفاد لقد

 .النتائ  ه ه وطبيعة نتائجها نوع على انعكس أنه حنسب مما املدروس املو وع

-العر. النقد واقظ بالبثا وتناولت اجلديد ، باالتحاهات املتأثر النقد  املنجز نقد حنو جّهتوهناك جهود و

 ةيالعرب ةيالنقد التجربة مالمح ينيتب إيل اليت سعت (م2009د؛ لوكا) املغار. النقد يف اتيالسرد تلقيمنها  راين،ياإل

 ليالتثل الترمجة، النير ، العرض) اشتغاهلا جماحب ايح م  متوهنا اختلتت مدونة قرا   خالحب م  ةياملغارب

 ة،يويبن اتيسرد) االتحاه ايح وم  ،(مقد قصصي سرد قصة، ة،يروا) االشتغاحب ماد  ايح وم  ،(اإلجرائي

 م  و ور متعدد ، للنقل  روب نيب تراوحت قد التلقي ةليعم أن: يف البثا نتائ  وت صت (.ةيائيميس ةيدالل اتيوسرد

 متتاوتة، بدرجات وإن منها، خترج أن مماثلة لتجربة ك مي التعامل أشكاحب وهي لة،يقل للتجاون وبوادر نةيمتبا ريالتطو

 تقف اليت اجلوفا  االستعار  وجود م  ختل مل فإهنا للمثكي، ةيعرب ةينير سيتأس يف مشروعا طموحا تضمنت أهنا فكما

 .االستغالق أو احل قلة إيل املتضي قيالتلت أو االنبهار، حلالة اكسم االستعراض حدود عند

 اميوالد شناسي تخير هينير: مورد  مطالعه تيروا هينير شناسي بيآس ت؛يروا تي"حكا البثا املوسود ب ك لوك

 م  ال   استخرج ( .ه1396 خمتار ،"( )أمنواجا الربوب ايمورفولوج" ةيالروا ةينير ايباثولوج ة؛يالروا ةيحكا" )پراپ

 شواهد هلا  كري أن دون– ةيالتال املوارد يف حدّدها ةيمنهج ثغرات عد  ةيرانياإل الدراسات يف الربو. النمواج استخداد

 التادحة واألخطا  املعتمد ، ةيوالنير املدروس النص انطباق عدد هي؛ ،-آرا ه له تعزناليت  ةيالبثث ناتيالع م  وأمثلة

 اتيالنير نيتوط وعدد للمنه  اتاطئ للتهم جةينت كانت اليت املدروسة األنا  يف ةيالنقد بيواألسال ةيالنير املبادئ يف

 .هبا عتدي ال اليت ةيالبثث والنتائ  ة،يالغرب

 يعل الاعا نقدا كتب ال   ( .ه 1395  ثي، تييشر( )تايم منهجا اس؛ميغر) مرده" رو  كي اسميگر  ومقاحب "

 بنا  ةياألدب النصوص يف ةيالدالل اتيالسرد فيبتوظ قامت اليت راين،ياإل النقد  املشهد يف املنشور  ةيالنقد الدراسات
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 املنجزات ه ه أ ثاب أن ثبتيل جاهدا يسع إا ها،يف ابسيوال األخضر يعل وأيت ة،يالنقد اسميغر ةينير استخداد يعل

 مترمجة" وتوالن اسكولز، آداد،" كتب دفيت يف قرأوها قد ما إال اسميغر آلرا  بالنسبة معرفة أية هميلد تك  مل ةيالنقد

 ه ه نيب التشابه وجوه إحصا  وبعد ة،يومنهج ةيعلم سرقات هايف وجد ةينقد مقاالت 6 اعتمد البثاة. يالتارس إيل

 .باملمات هيعل وحكم ة،ياألدب النصوص يف واستخدامه "اسميغر" منه   جدو عدد يف جانما ايرأ أ در املقاالت

 ناير  ايعلم ردا  ( فجا .ه 1395  ،ا)شع !(العلمي املنه  وتمي ل ) "!داميمن گاه چيه  علمي رو  كيوأما مقاحب "

 اختار قد السابق البثا أن  رأ ال   ،" اشع ر ا ديمح" التارسي األدب نقاد أبرن أحد كتبه قد و السابق، املقاحب يعل

 املقاالت موتقد ةيرانياإل األنا  يف ةيالعلم السرقات ظاهر  درسي راَ ال   املقاحب  تثوب رتبطي ال اامث ايجدل عنوانا

 .املكرر  املتشاهبة

 بساحة اهتمت إا املدروس، اجلانب يف معها تتتق مل ولكنها السرد نقد يف السابقة الدراسات مظ دراستنا التقتت

 .السابقة الدراسات اهتماد مو ظ ك ي مل ال   املو وع اكاحب، ه ا يف ةيالنقد احملاوالت ودرست القرآين السرد

 ثةية احلدية يف الدراسات النقدياألمكنة السردحتليل 

متنوعة، منها؛ التتسا  ابتتاسطاب السرد ، وقد حيي عتمدها اتية اليت يإن التضا  املكاين م  الركائز األساس

كون هو يوقد ، اتّخ  أشكاال متعدد ، فتلقيامليف  والنتسي مبا يشك له م  انعكاسات ،والتلستي ،التيزيائياجلغرايف، و

 عد  عا  علىينشأ م  خالحب وجهات نير متعدد ، ألنه ي» إا هو( 5د؛ 1989العمل السرد . )نراو ،  اهلدف م  وجود

  تات هلا لغة فكل يستعملها اليت اللغة خالحب         وم  اأساسي اوختييلي مشخصا كائنا بو ته الراو  طرف م  مستويات:

 بدوره يدرج ال   القارئ طرف م  اوأخا ناملكا حيتويها اليت األخرى الشخصيات طرف م  مث املكان لتثديد خا ة

 (171د؛ 2003)عزاد،  .«نيره وجهة

ولعل مردّ الك ، ثانويا باملقارنة مظ الزم  مثالوعدّ  ةية األدبيد النيري ع يكتي م  االهتماد علينل املكان ما يمل 

ات يجا  االهتماد به مظ التقن حيت» واألحدا  ز على املكونات األخرى مثل الزم  والشخصياتالباحثني إىل التركيانصراف 

ك  أن تلعب دورها يف الترا.. وم  ميات ي، الك أنه ال أحدا  وال شخصتل مكانا هاما يف السردحيفبدأ  ةية للرواياحلداث

ة التضا  يشعرولعل دراسة  […] سب، وبل كعنصر حكائي قائم ب اتهة لألحدا  فثيس كخلتيل ة املكانيهنا تأيت أمه

لغاستون باشالر
1
 (67-66د؛ 2005)عزاد، « ة املكان يف اإلبداع الروائي.يأمه هي اليت نبّهت النقاد إيل 

األدب هي  ة يفيأن املكان يتأكد عليه، كما يت ال   ولدنا فيعرّفه بأنه البيو فيأن املكان هو املكان األل باشالر  ري

بترمجة غالب هلساه  در كتاب (6د؛ 1984الطتولة. )باشالر، ت يات بينا اكرية اليت تبعا فيالصور  التن
2
ة يوشك ل بدا 

ات املكان يمجال" ؛بترمجته بعنوان "باشالر "ة. كما نشر "هلسا" مقاال ليل األمكنة السردية يف حتليحامسة للدراسات النقد

، مث و ل إىل خصو ية املكان اوأُريد به املكان األورو.، وحماولته جعله عاملي باشالر ع  املكانه آرا  ي"  مّ  فيف الشعر

، والك يف كتابه  بدراسة التضا  املكايننيعدّ "هلسا" م  أبرن املهتمي ة.يله بضعة منااج سرد ايف األدب العر. خمتار

املكان املرتبط  مبعين :املكان اكان -1؛ أربعة أمناط، هي ف األمكنة فيه  م ي"، فجا  تصنةية العربيالروا "املكان يف

املكان وهو  :املكان اهلندسي-2. يف العمل السرد  امهم اوليس عنصر  تتالية حيا املكان ساحة لألحدابرواية األحدا  امل

ييهر  :املكان بو ته تحربة حيا -3م  خالحب نقل أبعاده اتارجية م  الواقظ إىل عامل الت .  ال   تعر ه الرواية بدقة

لية م  والطبيعة اتا املكان املعاد : ميثله السج  واملنتى-4 .وهو قادر على إثار  اكرى املكان عند املتلقي السردداخل 

 (67-66د؛ 2005)عزاد، . ومكان الغربة البشر

شكل  على تيهر اليت املكانية التقاطبات م  جمموعة على تبين أن جيب»ف  داللة التضا   ع  بالكشف الكتيلةوأما القرا   

 أو الراو  اتصاحب عند حتد  اليت والتوترات العالقات ع  تعرب نيا متعار ة، عنا ر بني تحمظ  دية ثنائيات

                                                            
1. Gaston bachelard 

2  . Ghalib Halasa 
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 البيت وبني والعل ية  القبو بني وعارض والداخل اتارج جدلية درس قد […]باشالر  كان وإاا األحدا . بأماك  الشخصيات

 فر ية م  انطلق حيا "التين النص بنية" كتابه يف املكانية للتقاطبات متكاملة نيرية أقاد ال   هو 1فإن لومتان بيت،والال

 العالقات ولغة املعتاد . املكانية العالقات بتلك شبيهة عالقات بينها تقود اليت املتجانسة األشيا  م  جمموعة هو التضا  أن

 كلها.. املنغلق/واملنتتح، البعيد/والقريب، ستل/األيمثل: األعل الواقظ. فمتاهيم لتعرّف األساسية الوسائل م  تصبح املكانية

لتضا  "اه كتاب يف 2"فيسجر"أقاد  وبعد لومتان […]مكانية  تة أية عليها تيهر أن دون الثقافية النمااج لبنا  أدوات تصبح

 أ وهلا إىل إرجاعها طريق ع  والك النص، داخل اشتغاهلا يف ه التقاطبات املكانيةيالبنا  النير  ال   تستند إل "الروائي

 وبني واليسار اليمني بني التعارض مثل الثالثة: التيزيائية األبعاد متهود إىل تعود اليت التقاطبات بني وميزّ .األوىل املتهومية

 ثنائيات تشكل واليت احلجم أو واالتساع املسافة متاهيم م  املشتقة التقاطبات أبرن كما .واتلف األماد وبني واألستل األعلى

احلركة  أو )مستقيم/)دائر  الشكل متهود م  املستمد  ( وتلكال حمدود/حمدود كبا،/ غا بعيد،/قريب مثل: دية )

 ( وه هأسود/أبيض ميلم،/اإل ا   )مضا  أو )مهجور/مسكون منغلق،/االتصاحب )منتتح أو أفقي/عمود ( متثرك،/)جامد

 يف املكانية املاد  اشتغاحب كيتية فهم على تساعد متاهيم لتقدد بينها، فيما تتكامل وإمنا ابعض بعضها تلُغي ال التقاطبات

 ال   التونيظ بتضل والك ،الروائي التضا  على به العمل عند عالية إجرائية كتا   التقاطب متهود أظهر وهك ا .احلكي

 (172-171د؛ 2003 )عزاد،« .و تا ا لوظائتها وفقا والتضا ات، لألمكنة جيريه

ل" يو"النصي" و"املتخ و"اجلغرايف" و"الالمتناهي" وائي" و"العاد"و"الر قي"يعي أو احلقيللمكان ك "الطب  تات أخريومثة تصن

وملتهومه  لهحسب وجهة نير كل ناقد  يتشعب املقاربات هل ا املكون وتعدد طرق دراستها عل يدحب عليها، مما اوغ

منواج شامل ومقاربة مستقلة للتضا  املكاين يف السرد األد.  يكشف ع  عدد اتتاق نير  عاد عليالسرد ، وه ا 

 ا قائما ب اته.يباعتباره ملتوظا حكائ

 السرد  يف اتطاب القرآينة لدراسة التضا  ياملقاربة النقد

قد اهتمت  ايعلم ا" نث19" ي، علة  م  مدوّنتنا احملدّد يقد عثرنا يف رحلة نثنا ع  مالمح املكان يف الدرسات النقد

، وحاولت سائر الدراسات فتح  باب لنقد املكان  م  تناوهلا  ة األخريل األمكنة دون العنا ر القصصي" منها بتثل5"

 14، إىل وجود "القرآين ليت درست التضا  املكاين يف القصإا يشا إحصا نا كموعة م  املقاالت ا ، املكونات األخر

التضا  السرد  ل يأنا " م  حصيلة ما أنت  يف جماحب حتل 5، و"ينيراني اإلني" قد كتبت بأقالد الدارساعلميً انثً

ال   يوليه أ ثاب التخصص هب ا اكاحب. ومبا أن دراستنا و ّح لنا مدى االهتماد ية، ما ييف اكالت اجلزائر القرآين

، فل ا، ال ت هب ورا  أسباب ب حب االهتماد أو عدمه ةيرانية واإلية العربيالنقد  اإلنتاجات نيه ه ال تبثا ع  املقارنة ب

يف  اجلزائرية-ةيرانيتتثص املدونة اإلان ، بل تنيالدول تنياوفق النمواج السرد  يف كل م  ه ةيبدراسة األمكنة القرآن

والالفت للنير أن التشعب  ة.يل املكاين يف مدوّنتنا النقديركة التثلالعاد حلسار املشف لنا تك 3ةية شاملة ونير  بانورامير 

ة عاما ويف دراسة يساحة املقاربات النقد يبيالله عل ية لدراسة املكان يف اتطاب السرد ، قد ألقييف األطر النقد

أن التوجهات املتعدد  لدراسة املكان تتنوع حسب تتكا كل ناقد يف ه ا اكاحب،   القرآين بشكل خاص، إا نراتطاب 

إاا ق، الل هم إال ياته يف التطبيوقل ما دد دراسة قد استثمرت منهجا وا ثا انكشف إطاره يف مستهل البثا ووُظ تت آل

ف يلتصن لومتان" جماالات "باشالر" و"هلسا" و"ام  بعض تني تجاون عددها أربظ قد أخ تينا بضظ مقاالت ال ياستثن

 .لها يف القصص القرآينياألمكنة وحتل

 اين التايل:يناها يف الرسم البيأحصقد ة فية املدروسة يف مدوّنتنا النقديوأما األمكنة القرآن

 

                                                            
1- Yuri Lotman 

2  - Weisgerber 

 .اتحاه کل اسم منسوب إلی بانوراما وهو مشهد عاد يبدو م  علوّ أو منيور شامل يف  بانورامي -3
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رد يف يدراسة األمكنة املختلتة يف مساحة تضمنت مو وعا ا مما   قد تطرقوا إيلنيأن الباحث ،ايبدو جليكما 

 يموس ا  م  آدد إيليقصص األنب يواشتملت عل ا وجنة اتلديأرض الدن ابة اجلب إيليالقصص م  بط  احلوت وغ

 هم السالد.يونس وحممد علي وموسف ومريم ويوإبراه

ات يما قاد بدراسة الثنائ-1ة، هي؛ يجا  يف ثال  وجهات نقدة فإنه يظ املو وعي لألمكنة القرآنيالتون بالنسبة إيل

؛ فاحتل ت ة للقص املدروسياما و ف املكان م  خالحب دراسة تتس-3 ،ة أللتاظ املكانيما جا  دراسة دالل-2 ،ةياملكان

% 32ة لألمكنة ي% م  جمموع املو وعات، والدراسات الدالل44 اين الثاينيها يف الرسم البي إلاة اليت نشيات املكانيالثنائ

 .% م  جمموعها24منه  خاص  يكان علا دون ارتياوو ف املكان و تا تتس منها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

قسما م    األخر ل املكوناتي م  حتل اهيإل نانترد هنا لكل م  الدراسات املختصة للمكان والدراسات اليت تطرق

 بعض نيمستعر  ها يف السرد القرآين،ميقة تقديع  األمكنة وطر ا النقد نها يف نثناتمدم اعيه أقانيف ناراجع البثا

م  اإلحاطة  واتروج بنتائ  متكننام اكهود العلمي يف ه ا اكاحب، يينا لتقيكتيمما  س كلهايول للدراسةة ياجلهود العلم

ة الثالثة اليت مت  اكرها يالوجهات النقد م  ناة، إا أخ يوالدراسات القرآنل املكان السرد  يبأهم التوجهات يف ساحة حتل

كاين التضا   هي أننا عاجلنا  م  التضا  امل مثة مالحية ال بدّ م  اكرها ة.ي لنا مسار الوجهة ومعاملها النقدنينات تبيع

يف قسم  ارنا ه ا أن دراسة املكانيومدعا  اختات واألحدا ، يه الزمان واملكان والشخصينتنا مبا فمدوّ مبعناه الواسظ يف

اعتنت بعنا ر التضا  السرد  كلها  ةيا شكلت دراسة مشهدممّ  نة جا ت يف تال د مظ املكونات األخريم  مدونتنا املعا

 ها املكان.يمبا ف

 

0 1 2 3 4

 …غری الواقعي (/ الواقعي)التارخیي 
 اخلاص/ املبهم

 املضمر/ الرئیس
 املفتوح/ املغلق

 املعادي/ األلیف
 اآلين/التارخیي

 اخلاص/العام
 الصناعي/الطبیعي

 الثنائيات املكانية : الرسم البياين الثاين
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 ةيل األمكنة القرآنيتثلبالدراسات املختصة -

 إا اقتربت منه وعاجلته ،متنا لدراستها القرآينت القصص اليت أخ  ل األمكنة يف بعض املقارباتيوجدنا اهتماما بتثل

أن  يدحب  عليمما  واملتتوَ واملغلق ليواملتخ ي واجلغرايفخيوالتار ف واملعاد يمثل: املكان األل ات خمتلتةيم  خالحب مسم

ها الدرس يستند إلي لهة قار  ية نقديعتمد ر ي ومل نيخا ظ الجتهادات الباحث القرآين السردة املكان يف يد ماهيحتد

فقد تشعّبت اآلرا  يف النقد السرد  هل ا املكون وتنوّعت  ل باحا حسب تقبّله ملتهود املكان ول ا، فتسّره كالسرد 

 ة.ياته النقديمستو

نة يع د( وهي2014)قرورو،  "سرديات الدينية والتارخيية ور  تشكيل املعمار املكاين ملدائ  احلجر يف ال"نبدأ بدراسة 

، فتناولت تلقي املكان م  عرض  ور  ع  املستند همنهج إيل تشال التلقي املكاين يف قصة مثود دون أن ياستهدفت حتل

ة ير فني، وتصواملعمار  همنجزهي: اكر اسم املكان، وعرض  ور   طرقثة القرآين عرب ثال سردة يف اليمعامله املاد

 عمران مدائ  احلجر وبعده الثقاقي.

ة تدعم ي املكان بؤر   رورينيأن يف تع  ة، ورأينه يف السور  القرآنييالبثا يف اجلانب األوحب اكر اسم املكان وتععاجل 

تجت ع  اكر املكان ميك  فهم  الت التداخل اليت ن»( إا 294؛ د2014قرور، السرد وتنهض به يف كل عمل قصصي. )

والك نساب االنعكاسات اليت  مة احلد  يف أن ينمو داخليايف خديف قصة مثود على أنه كان  باحلجر القصصي وتعينه

والك عندما أ بح  املعار ة اليت شهدها احلجر الحقاتترنها مواقف قود مثود يف مرحلة بعثة نيب اهلل  احل اليت قوبلت ب

وتثا يف  توس التدبرلتبعا يف الن فتثوحب إىل بقايا أطالحب دارسة وقتت شاهد  ن مبعامله الطبيعية معر ا للع ابه ا املكا

( وتابظ 295؛ د2014قرور، « )الوجدان اإلنساين كوام  االعتبار السيما عندما متر بتلك املساك  فتراها مقتر  ال أنيس هبا.

ة ه ه املعلومات يله للمكان بالوقوف على مسائل حنت مثود الصخور  وقطعهم األحجار، ودعم الدراسات األثريالبثا حتل

له للجانب الثاين املتمثل يف يويف حتل. ة بنا  مثود القصور  بنثت الصخور واألحجاريتيمث ك اتطاب القرآينة يف يخيالتار

ال   قد عمق يف  كان قود مثود يف اتطاب القرآينة مليعيالطب ر املياهريعرض  ور  املنجز املعمار  للمكان، عاجل تصو

السياق السرد  يف النصوص القرآنية امل كور  يو ح أن املكان قد تشكل إطاره »أن   ورأ ب  ورته،ية املكان وناد يف تقرير 

ة م  قصور وبيوت منثوتة يف م  معامل طبيعية؛ م  جباحب وسهوحب و خور وأودية وجنات وعيون وخنيل ونروع ومعامل مادي

( كما تطرق يف اجلانب 297؛ د2014قرور، « )ساعدت على رسم مشاهد املكان يف  ور  متثركة تنبض باحليا . الصخر

قة يا م وطريوال   عكس ب لك  ور  شخص هماواتصاله بنمط تتك املكان يف قصة مثود بثقافة سكانهارتباط   إيلااألخ

الشهوات. ويف نثه ع  األبعاد  يقباحب سكانه علإو التساد يجماحب متتوَ عل إا حتوحب املكان إيل ،ةيتعاملهم مظ املكونات املاد

 موط  نياه م  خالحب إجرا  مقابلة بيوا تا إ ر القرآين للمكان يف قصة مثوديالتصو يأك د عل ة يف التلقي املكاينيتيالوظ

اإلميان   أن املكان يف ه ا السياق ظل ماد  إمدادية تؤكد مصداقية املبعو  وتقو»   والربكة وأرض التساد والعناد، ورأاات

بقدر  اهلل املسخر  يف الكون ع  طريق عرض العنا ر املشكلة لصور  املشهد املكاين يف قصة مثود لتكون عامال مهما يف 

التدخل القصصي لدى املتلقي وهو جيمظ تلك الزوايا مبعاملها املتنوعة ليشكل منها  ور  كاملة للمشهد املكاين، وقد اتسعت 

والديين لتلك اجلماعة وهي متارس اجتماعها وتعاملها  م  حيز يتميز  عي والعمراينالجتمارقعته ليشمل وجوه النشاط ا

البعد -1ة يف ستة أبعاد هي: ي( فونّع وظائتها املكان299-298؛ د2014قرور، « )بالتجمظ واالستقرار والوظائف املتنوعة.

خروج الناقة م   يتركز علياين، وميالبعد اإل-2 ة.يعد احلجر مهبطا للوحي ومهدا لرسالة " احل" السماويوال    ينيالد

املكان يف قصة مثود مصدر راحة ومركز تحمظ   ريالبعد االجتماعي، ال   -3ميهرا م  مياهر قدرته.  دُّع يت تُاألرض ال

صبح يالبعد اجلمايل ال   -4 طبقات اكتمظ. ني راع بة ويد للتروقات االجتماعيات وهو يف الوقت نتسه تحساوتبادحب ات

العمران  نة باأللوان كما كان موطنا لإلبداع يف ف ية مزية مثل لوحة قصصية واملاديعيات الصور الطبيه موطنا جلمالياملكان ف

ه ياملكان ف اصيالبعد اإلهالكي و-6ونه. يصور املكان بزرعه وخنله وعيال    البعد االقتصاد -5م  خالحب حنت الصخور. 

هك ا أظهر البثا هندسة املكان يف  (299؛ د2014قرور،  م  قود مثود. )نيتض  الدمار واإلباد  للمك بحيا يإطارا إهالك

بل م  خالحب عرض  ا للخطاب القرآين فقطيل حمايس م  خالحب حتليل ة مدائ  احلجريالسرد القرآين مصوّرا معمار
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ة متعدد . كما درس اجلانب الداليل للثجر ياة وتتسيقي نقال ع  كتب جغرافيحلقمعلومات خمتلتة ع  قود مثود وموطنهم ا

م  اإلشارات الوارد  يف اتطاب القرآين دواال للبثا ع  مدلوال ا يف  اا  واملوت متّخ يتهم للثيو لته بثقافة مثود ور 

د  يف أبعادها يم جديمتاه -يف قصة مثود انطالقا م  طرَ املكان-ها يف إليضية ليخية وتارية وجغرافياخمتلف كتب تتس

 .اه آنتياملختلتة ووظائتها املتعدد  اليت متت اإلشار  إل

 أساس سور  النمل املباركة" ي"خلق املشهد ووظيتته التنية يف قصة سليمان )ع( علحاوحب البثا اآلخر املوسود ب 

ما يف قصة يال س لسرد  لألمكنة يف القصص القرآيند( سدّ فرا.ٍ ش ع ر  به يف جماحب النقد ا2011وآخرون، ا ين )طاهر 

ة اليت انطلق منها البثا هي ية يف عرض األمكنة. والبدايا ا السرديمعاجلة تقن -نعمه يعل–مان اليت أغتل النقاد يسل

عدّ ية ومبا أن املشهد يقد اعتنقها النقاد يف آرائهم النقد يف النقد األد. املعا ر مسات للقصة ومكوّنا ا»أن  إيل إشار 

تها وتال مهما مظ اجلو يوية وحيإان دد يف النقد األد. املعا ر آرا  للمشاهد القصص سة يف كل قصةيم  العنا ر الرئ

دد إطاره يف حيل القصة ومل يح ملنهجه املعتمد يف حتليتبعها بتو ي( ومل 76؛ د2011وآخرون، نيا  طاهر « )العاد للقصة.

 املشهد اتأث :هي سةيم  ثال  نقاط رئ امان انطالقية لألمكنة يف قصة سلي مقاربة نقدمتقد بادر إيلو مستهل الدراسة.

  القصة. أما اجلانب األوحب اات القصة، ودور املشهد يف مسيات والعمل القصصي، وتأثر املشهد بشخصيالشخص يعل

ة الصرَ البلور  اليت يور  م امللكة واهتدا هايتسلر ملكة سبأ ال   سبّب يمها انتقاحب سر  يل مشهديفدرسه  م  حتل

ة ي ا م  ر اح :امللكة والك يف ثال  مراحل هي يعل ااهنا. مث جا  بشرَ حلدو  ه ا التأثمي  امللكة وإاح أفضت إيل

 .نياهنا بربّ العاملميوإ رية السريمها بعد ر يوتسل رهايسر

مان ييف قصة سل ااسييس احكومي ار  السرد القرآين مشهديتصو القصةات ي  البثا يف دراسة تأثر املشهد بشخصيعا

قصر م  الر حضور امللكة وعماهلا ومشهد االستشار  يف يوالك بتصو ة كانت حتكم هناكيوقراطميقد من  ع  حكومة د

ا مشهد بنا  الصرَ البلور  ا، وأخريره انتقاحب السري. مث تصو  عمّاله م  جهة أخرنيمان بيومشهد حضور سل جهة

وأكد يف  ات.يقصة. فقد وجد البثا يف ه ه املشاهد  ورا م  تأثر املشهد بالشخصالال   عدّه البثا بلور  اإلعجان يف 

أنه لو ح ف واد     موا لة السرد ورأدور املشاهد يف ي  القصة، علااجلانب الثالا املتمثل يف دراسة دور املشهد يف مس

وأخ  م  دراسة أجزا  املشهد حمورا آخر  س.يم  القصة لوجدناها تتقد جز ها الرئ ر أو الصرَ البلور يلسراالنمل أو 

طته يوحدوده وخر املكان اجلغرايف-1 :هي ملكوّنة للمشهد يف السرد القصصي يف أربعة أجزا ملقاربة األمكنة وعدّ العوامل ا

ا ا يمقتضو اتيئة العامة للشخصيالب-4 يف القصةنم  وقوع األحدا  -3 ووظائتها وعادا ا اتيمهنة الشخص-2 ومنيره

 تدخل  م  األجزا  امل كور  مل وجدها البثا يف القصة ورآها  ها أمناطا أخرية. وأ اف إلية والعاطتية واتلقيالتكر

 كاتب القصة نيستعي  أخر؛ بعبار   جزا  أخرب إ افة أجيبدو أنه ي ق املشهد يف ه ه القصةييف دراسة مصاد»قائال: 

عر ها يتات اليت يالتو - اتي الشخصنياحلوار ب-فضال ع  العنا ر امل كور :   أخرلعرض املشهد بثالثة عنا ر 

ا آخر ع  يدخل يف حدي( وترك اكاحب ل80-79؛ د2011وآخرون، نيا  طاهر « )ة للقصة.ياتصائص اللغو- راو  القصة

 وظائف املشهد يف السرد القصصي.

تها وحملٍ يات وتنميا  الشخصي حملٍ حلاتوف -1 :هي سةيحدّدها يف ثال  وظائف رئ ويف إحصائه لوظائف املشهد

ات وأحدا  القصة يئة إن مل تؤثر يف أفعاحب الشخصيوخلق فضا  خاص يف القصة، وخلق ب ،ههايحلواد  القصة وتوج

ئة ي  قد و تهما بيال َ دراسة واد  النمل وأرض سبأ إيل تطرقيلتؤثر يف نتائ  القصة. وانطلق م  ه ه الوظائف ل مباشر 

قد  ميالقصر العي ات املكانية ومبينيامالحية التغ»ان بشرَ أن يات ومكانا لوقوع األحدا . وأتبظ ه ا البيا  الشخصيحل

ة لتطور يئة األر ياملشهد دورا يف    ة. فهك ا أديالوحدان ة امللكة وانتقاهلا م  عباد  الشمس إيلير شخصيسبّب تطو

 ضايالقارئ أ نتقل التبسم إيليا يضا جو التبسم والشكر؛ نيهو أ لقه املشهد الثاين للقصةخية. واجلو ال   يالشخص

لو م  خيلي ال يما نالحيه أن ه ا املقطظ التثل (80؛ د2011وآخرون، نيا  طاهر « )ة.ية القصة األ ليرا شخصيبتسم مسايف

 ه ا ،له لألمكنةيعد  مرات  م  حتل ان امللكة و...مير وإيحادثة انتقاحب السر ا تطرق إيلياكره آنتا حم وتكرار ما مرّ يعمت

 اته.يرا لشخصيتبسم مسايف القارئ املقطظ  يتلقيف يحدا  وكاألسرد  يعلم  جو التبسم يهيف يو ّح كيوال 
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م  سور  النمل. وتناوحب يف كل  44 إيل 15ات يعشر  مناظر متناثر  يف آ يعل، ونّعها مانيثه ع  مناظر قصة سليويف حد

له ألجزا  املشهد يف املنير الرابظ مثاال لنقد األمكنة يمنير م  ه ه املناظر نمان وقوع األحدا  ومكان حدوثها. فن كر حتل

ا، آتوا، قاحب، ال ، إايه أن مكان املنير هو واد  النمل وأجزا ه الزماين تتثدد يف: "حتّييف ه ا القسم م  البثا، إا أورد ف

أن   ورأ ه.يطمنكم" عنا ر للمكان فحي، واد  النمل، ادخلوا، مساكنكم، وال يشعرون، فا ، وتبسم". كما تأيت "آتوا، علي

وجد يف عبارات نتس يه ا، أنه  يعلستعمالن مظ املكان، والشاهد ية ألهنما يعدّان م  العنا ر املكاني"أتوا" و"ادخلوا"  يعلفِ»

، فا ( تلعب دورا هاما يف املشهد. وه ه ي، إاا، علواد  النمل" و"ادخلوا مساكنكم". وه ه احلروف )حيت يعلوا أتة: "ياآل

 (، اإلشار  إيلالزمان ااته )إاا(، ابتدا  الزمان واملكان وانتها مها )حيت يعلة تنشأ م  كون ه ه األحرف دالة ياألمه

ه ية. وفيز  املكان، وهي كوهنا كثبانيم يعل( يدحب حرف )عليب الزماين )فا (. وم  جانب آخر، ي(، أو الترتياملكان )عل

 يالبثا قد أحص ن أبدو وا ثا ي( وكما 83-82؛ د2011وآخرون، نيا  طاهر « )رض.األ يعلون اسيأهنم كانوا  يعلل يدل

ة بنا  يتيواالكتتا  بإحصا  األلتاظ دون مناقشة ك ميصل حدّ التعميل قد يألتاظ الزمان واملكان يف كل منير مرافقا لتثل

معلومات ع  علم معرفة  هياملكان وتالمحه مظ الزمان. كما قد خرج م  حدود دراسة املكان يف اتطاب القرآين و مّ إل

 بدراسة األمكنة يف النص الروائي.قة الصلة يست وثيها م  معلومات لاالبلورات ونوع بلور القصر وغ

 يعلوعدّها متمثلة يف داللة املشهد مان ية يف مشاهد قصة سلينية والديرحاله عند دراسة الدالالت املبدئ و ظ البثا

ها املشهد وهي عدد يدحب علية يه، ورسالة أخالقي، وشكره للنعم اليت قد وهبها اهلل له ولوالدامان لغة الطيفهم سل

ها م  دالالت أخرجها البثا م  أحدا  اوغ وتحنب االستبداد  ي  بتسرّع وبدون سبب، واستشار  اآلخريمؤاخ   اآلخر

 ها.يات فيالقصة وحوار الشخص

عة القرا   اليت قدمها البثا أنه المس حضور دالالت األمكنة ويف خضم الك حاوحب كشف يالحظ املتأمل يف طبي

وتواتر املعلومات ع  األحدا   ململع  التكرار ا ستطظ النأ يمل  ة، مظ ه ايمها الدالليأجزا  املكان ووظائتها ومتاه

أيت هلا يب كرها دون أن  ية البثا، كما اكر وظائف وأقساما لألمكنة واكتتيكليات يف أمكان متعدد   م  هيوالشخص

  كر هلا منااج يف القصة.يبشرَ و

ة ي( فأخ ت ر ق1440وتارد،  اين )فرهنك"وسف )ع(يات املكان يف قصة النيب ي"مجالاملعنونة ب   أما احملاولة األخر

واملكان  دراسة املكان الضاغط مثل اجلبّ إيلدور البثا حوله، وتعداه يسا يات املكان" حمورا رئي"باشالر" يف كتابه "مجال

 ل األمكنةيعاجل البثا يف تناوله "املكان لغة وا طالحا"، اختالف النقاد يف حتل .وسفياملعاد  كالسج  ومصر يف قصة 

مصطلح واحد  يعلهم و.. كما طرَ مو وع عدد اتتاق غيوبال املتهود م  منيور جغرايف وثقايفمقاربة  إيل  مما أد

 ني املكانني بينيويز البنييمت إيلتعرض  مبادرته ملو وع "املكان والقصة"  . ويفسردلنص الال يحتلللمكان يف ساحة 

ة هو يل املكان يف مقاربته النقديار حتلي، واكر أن معاحملدد  ال(، واألمكنة احملدد  وغياتارجي والروائي )أو املتخ

ز يف البثا يتم التركيأنه  إيل( كما أشار 477؛ ق1440نيا وتارد،  فرهنك)« معاجلة املو وع وفقا للمكان املغلق واملتتوَ.»

ل ييف حتل يومصر. ومضنة، والسج ، يز، واملديت العزيابة اجلب، وبيقصة وهي؛ غالأهم األمكنة اليت وردت يف  يعل

تتضح الوظيتة التتساية لشخصية إخو  »، أهنا ابة اجلبّيالبثا يف دراسة غ  رأ ه ه األمكنة كل حتت قسم منترد.

يوسف م  رمزية البئر وما يتعلق به، وأدّى اليرف املكاين وظيتة تحانسية بني حدود املكان والتعبا ع  كوام  النتس 

نيا وتارد،  فرهنك« )لصور  الشخصيات وأمانيهم الداخلية. ااستعاري ابّ و ورته تحسيدلإلخو ، وتُعترب غيابة اجل

وهو الداخل املكان املنغلق بكل  "باشالر"ة يت يف ر ي متهود البنيز" مقارنة بيت العزيثه ع  "بي( وأقاد يف حد480؛ ق1440

، وسفية م  يوهو م  أمكنة  اغطة سلبت احلرت ورد هنا يف خطاب القصة يم االستقرار واهلنا  ، وبيمل م  قحيما 

ن اآلية تعكس البنا  املكاين الداحب  على الثنائية والتعارض القائم بني فضا  إيوحي مبكان الغربة للنيب يوسف، حيا »إا 

عالقة األهل وبيت األبو  ليوسف وم  جانب آخر فضا  الغربة؛ وعلى الرغم م  عالقاته مظ اآلخري  يف بيت والده، م  

« حب ألبيه وعالقة كراهية م  إخوته، فعل ه ا كله، ملا دخل بيت العزيز فهو عا  فضا  غريبا مليئا بالكوارا  والدواهي.
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رتاَ يتا آمنا يكون أليب أن جيت ية املكان يف ه ه القصة م  بي رمزيا  البثا تغي( فعا481؛ ق1440نيا وتارد،  فرهنك)

 ه.يار تربو  فيته، لتقدان سلوك إنساين أو معيمكان معاكس فقدت هو إيلإلنسان م  دون خوف له ا

إا درس  منه مشهد النسو  الاليت قم  بنشر خرب مراود  امرأ  ، املكان الثالا ال   عاجله البثا نة فهييأما املد

 ي. ومضوسفيا  واستسالمها أماد عواطتها حنو يخروجها م  حدود العتة واحل يعلز يبه  المرأ  العزيبتأن ز فتاهايالعز

ومحل يف ، ة ألنه م  أهم األمكنة اليت وردت يف القصة يليوقف عند السج  وقتة تتص و، البثا يف اتباع دراسة األمكنة

تحربة يوسف يف السج  تعكس بعدا إنسانيا يتصل »أن   اته دالالت متعدد  م  الترَ واحلزن واليلم والنجا . فرأيط

م  غا وجه حق، وما استطاع ردّه بقدراته ال اتية، وظلم جرّبه  ني: ظلم وقظ عليه وأدخل السج  بهليلم م  جانببا

؛  1440نيا وتارد،  فرهنك« )واستطاع االنتصار عليه بصموده وتوكله على اهلل سبثانه وتعاىل. ج  تع يبا وقهراداخل الس

ما  يعلواحلزن  ت دالالته وحتوحب فضا ه م  جمرد فضا  احلسر اإا تغا؛ يولوجيديأ ف املكان معيني( ووجد يف توظ485

 املكان نيفضا  الكتاَ واملثابر . كما عكس عالقة التنافر والتجااب ب إيل ةميفات والضجر ملا حصل دون ارتكاب جر

سة ية الرئية الشخصيهو  دور املكان يف إثبات يّا  واالختبار والتشل والنجاَ. فتبيتبعا للموقف م  احل وسفية يوشخص

 (  486-487؛ ق1440نيا وتارد،  فرهنكبه. )ط وال تتأثر ياات  تات ثابتة تؤثر يف احمل ياليت تتجل

نة ي؛ مدنيتيها م  ناويالعر . ونير إل يعله يوسف إا سجد له إخوته ورفظ أبويا يها حتقق ر يف  أما مصر فرأ

ابة اجلب، كما تقترن يوسف م  غية األنمة بنجا  يهنا الوجهة األويلنة الغربة والعقاب. توحي مصر يف يومد اتالص

فتكشف ا ة هلينة م  مكان خالص حنو أرض غربة، أما الوجهة الثانيل املديا املراود  وحتويه ه الرحلة حنو مصر ند

إىل املقابلة بني الواقظ  -مصر األوىل والثانية-تشا كلتا الكلمتني »وسف وإعطائه امللك. ويه ئع  حتقق وعد اهلل باجتبا

فيرفية  شيح يف مجيظ أماك  اكموعةت تطلعاته، وتلك حالة مكانية ظرفيةاملادّ  بأماكنه والواقظ الوجداين بأحالمه و

 (488؛ ق1440نيا وتارد،  فرهنك« )تسا جنبا إىل جنب. وتتابعها يف حالة وجدانية مباشر املكان 

م  خالحب  ة البغض وامللكيال ودراسة هو األرض اليت تعكس يف القصة ثنائيحتل ال   عاجله البثا اواملكان األخ

(؛ ويف األويل 56وسف/ي( واو كَ ََٰلِك  م كََّن َّا لِيُوسُف  فِي الرأَرضضِ﴾ )9وسف/يي خضلُ لَكُمض و جضهُ أَبِيكُمض﴾ ) ا: ااطرر حُوهُ أَرض نيتيآ

ة تتثوحب األرض لكي تكون مكانا ياألسر  واملكان املألوف، ويف الثانة وفصل ع  يه دالالت سلبيتقدد األرض مكانا  اغطا ف

 ئة اهلل.يوسف مبشينا ليمك

، أن البثا قد لقرآينا ة يف القصصيل األمكنة السردي لنا م  خالحب دراسة ه ا النمواج النقد  املندرج  م  حتلنيتب

مبا يتال د مظ املكان السرد  يف اتطاب وسف ياته يف سرد قصة يتقدم تعريف للمكان مظ حماولة للكشف ع  تقن إيل يسع

ة لألمكنة املتتوحة واملغلقة يف قصة ية. وأبان يف دراسته للثقوحب الدالليالنقد "باشالر"مستلهما يف الك م  آرا   ،القرآين

 ونات الرواية.ط منسجم يف عالقته مبختلف مكيله  م  خيص معامل املكان وحتليوسف ع  اقتراب موفق يف تشخي

وسف  م  نا ي، جا ت دراسة مشهد جملس النسو  يف قصة لقرآينل املكان يف القصص ايلتثل  يف حماولة أخر

د  يق مقاربة جديتطب إيل يد(، وسع2015)مونسي، "لس النسو  يف قصة سيدنا يوسف "املتكأ؛ مقاربة مشهدية كمسي 

هبا على األدوات اإلجرائية  امستعيض ة املشهد"ي"تقن مستندا إيل ة عامة،يوللنصوص األدب بشكل خاص القرآين صللقص

ك األثر التين وعزحب عنا ره ع  بعضها بعضا. وهو يتتك امتجنب الروائيةلنصوص ايف حتليل اليت تعتمدها السرديات 

 ماتوغرايفينيب السيوالترك ر واإلخراج املسرحييوالتصو ة إدانات الرسميقرا   استثمرت إلجرا  مقاربتها النقد

 (147د؛ 2003  املشهد  بقسط م  معارفها اتا ة. )مونسي، ياليت متدّ التكو قييل املوسيوالتشك

تثدد يف يوحد  شبه مستقلة »لكونه  شاهدامل نيجملس النسو  م  ب ي، وانتقنقدهل ينة لتمثيوسف عياخت  البثاُ قصةَ 

ظ أحواهلا تدبرا كامال يقُ جماهلا م  تدبر مجيو  قصرُهاكنك مي  والتعل. ي  تامة التكوا الدارس قصة قصنيع

اليت تتيح له  النير  البانورامية االستشرافية واستقصا  تاما. إنه األمر ال   يتيح للدارس مراقبة املشهد فيما يشبه

ماره يف وحدته يسهل استث دخله وانتراجه، قصة داخل القصةمراقبة األحدا  يف اللغة اليت عر تها. ومشهد "املتكأ" مب
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م  غا أن يربك السرد العاد. بل يستتيد السرد م  ه ه النير  تركيزا على الوحدات السردية اا ا. إا املشهد وحد  

 (18د؛ 2015)مونسي، « تكتزن خطاهبا اتاص  م  اتطاب العاد القصة. سردية اات كيان خاص فنيا ومجاليا

ة متمثلة يف نسو  مصر، اليت عدّها ية مجاعيدراسة شخص الشائعة واملكر"، إيل لغةانطلق البثا م  عنوان "النسو ؛ 

ة مشتركة، فدخل يف شرَ ية، وثقافية، ونتسي، وعرّفها طبقة حمدد  اات مسات اجتماع  عواطتهايااتا مترد  رغم تبا

ته. كما و ف اجلو ي  هنا  ماه م  جو الترقب ال   جعل النسو  يف حيه م  أسباب الترف وما علياكلس بكل ما ف

ياف أط» تقد حشد القرآنأن لغة   م املشاهد، ورأيات السرد القرآين يف ترسيمجال امصور ايليتتص اه و تيطر علياملس

بدأته بالو ف العاد للموقف ال   انتهى إليه خرب السيد  مظ غالمها. وساقته يف لغة و ،الترقب م  متتتح املشهد ااته

غا أهنا تنتهي إىل حكم تصدره الطبقة العلية اليت تستنكف خمالطة العبيد  […]، اوال حد اتعرف سدالشائعة اليت ال 

واتدد واتوحب، وتترفظ ع  معاشر م. وكأن اللغة تشا م  طرف ختي إىل أن مكر السيد  ال يأيت م  الشائعة اا ا، 

اإِنا لَن راه ا فِي   لَاحبٍ  :فاحلكم ال   أ درته الطبقة بل م  ه ا االستنكاف ال   جيعل فتاها يف مرتبة الغالد الرقيق.

إمكانية تعلق السيد  نب شاب مجيل، بل ينتي تعلقها بالغالد اتادد فقط. إهن  يقررن  -يف عرفه -مُبِنيٍ﴾ ال ينتي 

أن يكون انتصارا هلا.  الشطر األوحب م  اإلمكانية، وينتني شطرها الثاين. ومنه يأيت مكر السيد  انتصارا لتتاها أوال، قبل

( فاستنت  البثا أن 9 د؛2015مونسي، « )إهنا إن غات موقته  منه، فقد غات املوقف العاد م  الشائعة نتسها.

 جا ت نيد  م  املتكأ والسكينو  انتقاما م  النسو . فكل أدوات املكياملشهد هنا جا  مصثثا لوهم "الغالد اتادد" وال 

 .وسفي تصور النسو  وواقظ ني داما بلوقظ متاجأ  تُثد  

عة أدوات الربط ي، وطبنيراد خرب السكاكيوسف مباشر  بعد إيلَه للمشهد بدراسة حلية تحلي يحتل وا  لَ البثا

أن اليرف ال   أتاحته "التا "   عتها يف األفعاحب والنتوس، ورأية وطبيالوارد  يف املشهد، إا تقدد منط احلركة املشهد

نهما. يبهما لعدد وجود التا ل اللغو  بيصعب ترتيحدثا واحدا »وسف وإكباره ية ييف "ملا"، جعال ر  يتجليوالزم  ال   

يف -إهنا ر ية فيها إكبار.. أو هي ر ية كلها إكبار.. ليس فيها حديا أو قوحب. بل فيها فعل. "قطع  أيديه " فمهمة السكني 

  وب وتتجه مجيعها احلواس فيه تتعطل ال   اتاص اليرف هل ا انتك مناإتك  للتاكهة، أو الطعاد، و مل -مكر السيد 

 (13د؛ 2015مونسي، ) «.قدر ا مجاع عليها ميلك واحد، مو وع

 ياز وتغيوسف، وانتصار امرأ  العزية يالتثوحب يف اوا   إثر ر  ةَ كلس النسو  إيليتابظ البثاُ الدراسةَ املشهد

وال مكانا وال نمانا إال ود ر س ها  -ةيمترد  أو مجاع–ة يترك لتيا وال حدثا وال شخصيد. ومل يالوع الطلب م  املراود  إيل

  منسجم ويف وحد  تامة تكوي  تتقاسم فيها العنا ر السردية أدوار التعل والتأثا نسب تواردها يف الدفق ييف نس

ظ  الزماين يمث درس التون ة مستخدمة.يات سرديالسرد . وهك ا رسم البثا للقارئ ما يف املشهد م   ور ومشاهد وتقن

كشف لنا يأن كال منها قد استتردت بتصل م  متتصالته   ات، ورأيتجاون مخس آي  ال   ال يواملكاين يف املشهد املعا

 أماد ثال  حركات: نمان ومكان حيتض  الشائعة يف املدينة، يتمدد الزم »وقتنا ية االقتصاد يف السرد القرآين إا يخا 

فيه مبا يتيح للخرب م  انتشار واتساع. ونمان ومكان يكتنف الكيد بالنسو . ونمان ومكان يشمل مناجا َ يوسف لربه. فاألوحب 

متتوَ على تراخ تتأكد فيه الشائعة وتنتشر بني النسو ، والثاين مغلق له بدايته وهنايته، والثالا فيه انتتاَ نوعي، ينهي 

ة، إا جا ت مقاربة يليل فكر  "املشهد السرد " يف ه ه الدراسة التثليمتث  فنر (17د؛ 2015مونسي، « )املشهد السرد .

ات، واألحدا ، والزمان، واملكان ية م  اللغة، والشخصية فثصت مكام  القصة، ووقتت أماد عنا رها السردينسق

 ل يف مقاربة منسجمة.يوأعطاها قسطا م  التثل

قسما خا ا  ثة، فنستوقف أمامها ونترديلآلليات اليت جا ت هبا السرديات احلدة قد اقترحت كبديل يومبا أن النير

ها، يد فية ومعامل التجدية فهم النيرية بغية، وحماورها النقديا ا املعرفيه متهود التكر ، وخلتينستعرض فكي اهنا يلتب

 ها للقارئ كما هي.ميفتقد

 



 13           رحيمي و برويين/  مقاربة الوجهة السردية املكانية للخطاب القرآين يف الدراسات اإليرانية واجلزائرية

 ة املشاهدية أو تقنية الكتابة املشهدينير -

"املشهد السرد  و د(2015)مونسي، املتكأ؛ مقاربة مشهدية كلس النسو  يف قصة سيدنا يوسف )ع(" " كاتب مقايل ا. 

ة املشاهد أو يتقنة اليت ع نون ها ب   "يته النقديد(، نير2010" )مونسي، يف القرآن الكرم الر يا، بؤر  التشكيل السرد 

ر التين. وله ية التصويأدوا ا اإلجرائية، مستندا إىل آرا  "سيد قطب" يف نير بكامل م"، م  القرآن الكرةيالكتابة املشهد

ته ي هبا إلجال  نيرنينستعل ا سها حماورها، يها التكر  وعرض في، عاجل فة يد  وحما رات علمية عديكتب وأنا  نقد

 ة.يا ا النقديان آلية، وتبيالنقد

 القرآينات النقد السرد  يف اتطاب يق آليتطب -

أن   ، ورأثة لساحة النقد األد.يات احلدية والسرديوية اليت قدمتها البنيف األدوات اإلجرائيانطلق الناقد م  دراسة توظ

يف اتطاب القرآين، متسائال: هل تحربتها  طمح إيليروائي، رّهبا يف نص شعر  أو جيتلك ه ه األدوات ومينما يالناقد ح

مثل »؟ ف  يف إطار قصة اكرها اهلل يف كتابه، ...ات والزمان واملكان وياألدوات، م  دراسة الشخصتغل تلك أس ظ أنيستطأ

ا ميد يف اإلبداع البشر  قدجيه ما ال يجد فيش اتطاب القرآين، فيعايه ه التسا الت تض  يف اه  القارئ عندما 

ئا م  معرفته يد القارئ شي، وال تبقي يف يوتتالشدات ت وب ي . إن التثدااحل دعو إيليئا آخر يد شجيثا. إا يوحد

م  مجاحب  -ليعة التثليه طبيوما تقتض–ا  يق األثر كقصص األنبيل أثر فين عمي حتلنيس باألمر اهلية السالتة. إا: لياألدب

عته يويف طب. فإن مقومات اإلبداع تتلت م  قبضة ال ه . مل والضبط والتقويع  التعل يتساميا ما اه ا األثر ال   كث

ئة، فإهنا ال تلبا ية، ومادامت مقومات اإلبداع ختضظ للجنس األد. املتطور عرب الزمان والبيثبت للمعرفة العلميأنه ال 

« ة؟يه م  النصوص البشرا، وهي عر ة للزواحب والتبدحب يف غدايدنا هبا اتطاب القرآين حتديف بنا إن قيحاحب، فك يعل

ب يف يلطموحات الباحا، والغر -اد يون–ب يتستج القرآين سردأن ه ه التجربة يف ال وو ل إيل (6د؛ 2009)مونسي، 

 بثا يف إطار النيرية ويف إطار األدوات.يا  مل تك  قد خطرت بباله وهو ياألمر أهنا تُعل مه أش

 ةية؛ متهومها وحماورها البثثيالكتابة املشهد -

يستند أن التشكيل املشهد   ومردّ الك إيل ،بكوهنا تصويرا فنيا لألحدا ناقد ة متهومها عند اليأخ ت الكتابة املشهد

 إىل إطار أساسا

فيكون منها ما نشاهده م  تونيظ  ىل تونيظ خاص داخل احليز املشهد يف خضوعها إ تنتيم فيه العنا ر املشهدية»

للعنا ر التصويرية داخل اللوحة الزيتية يف حمافيتها على التوايل واألمهية والنسب؛ الك أن الرساد حني يعمد إىل 

اللوحة يرى يف بياض وجهها كافة العنا ر كلها وقد تونعت على فسثتها تونيعا يكتل لعنصر م  عنا رها اهليمنة 

عنا ر املتبقية بدرجا ا لتأثيا التسثة الباقية م  اللوحة وهي إا تتعل الك تأخ  قسطها م  واليهور مث تأيت ال

األحجاد واأللوان وال تتثدد حقيقة اللوحة التنية إال م  خالحب الك التونيظ ال   تراعي فيه األبعاد واألحجاد واملنيور؛ وال 

مونسي، « )ألجزا  مجيعها يف حدود اإلطار املخصص هلا.يكون مو وع اللوحة أخاا إال الك الربط التين بني ه ه ا

 (13د؛ 2009

ا ألنه قليل فال يستهان بأحده ياد العنا ر التصويرية يف اللوحةفهي وحد  حيكمها إطار عاد تنتيم فيه العنا ر انت

  .ادبل يكتسب وجوده القيمة كلها م  احليز ال   حيتله يف التركيب املشهد  الع الشأن، ثانو  القيمة

ف ت شِفُّ يمشهد تشاهده؟ وك ف تتثوحب الكتابة يف نص م  نصوص إيلي؛ كه ا س يف طرَ التكر  هويفالسؤاحب الرئ

 تثرّك أمامك؟ياللغة لت كشِف  الستار ع  مشهد 

ها اإل ا  ، ينمائي، تحد في ستقود بدور املخرج السمة يف القرآن الكريأن اآل: أورد الناقد إجابة ع  ه ا السؤاحب

 ينما تُباعِده تباعده بشكل، وما علياملو وع تقرّبه بشكل، وح نما تُقَرّب إيليا خمتلتة حيا تلتقط الصور  م  نوااوكام

مة اليت كانت ت ضُمُّه؛ يد  ور  اتجيا، ويثدثه ع  الر يُه يأب وارجب اجالسوسف يشاهد يُه وينيغمض عيُاملتلقي إال أن 

 ه.يدي نية حا ر  بيسيظ العنا ر التأسيفجم
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ها اظ عنا رها ن افيل مجية تحعلك تتخيرو  لك حكاي؛  قدّد لك املشاهد، بعبار  أخريُد يف القرآن أنه يواجلد

ش م  خالحب ه ه يالت وهي أن تعيده اهلل، ألن يف كتف القرآن مقا د ورا  ه ه التمثيرياملراد ال    تصل إيل حيت

 املشاهد اليت قدمها لك.

 ةيوالكتابة املشهدر التين يالتصو -

د؛ 2004د قطب، ي)س «األدا  املتضلة يف أسلوب القرآنر هو يالتصو»أن   إا رأ ،د قطبياملشهد هو س ع  م  حتد أوحب 

سهم بقدر ي -مما وجد يف القرآن الكر إيل ااستناد–ر اليت تتوالها اللغة يات التصويتتصل بعمل  م  ر »( فما قدمه 36

مسألة املشهد عند  ( وما أ افه الناقد إيل147د؛ 2003)مونسي، « تلتة.خاملشهد التين يف أبعاده امله إدراك ي يف توجاوف

نمائي جمموعة م  املصطلثات، ألن القرآن يأخ ه م  اإلخراج الس ة أنهيالكتابة املشهد تثوّحب إيلي  د قطب" حيتي"س

ش  يطلب أن تشاهد م  ورا  اللغة حدثا وأن تُعايد فقط أن تقرأ اللغة، بل يرير  يف عبارات قد تناوهلا وهو ال ي تصومالكر

 ها.ائية، وغيظ أبعاده النتسية، واالجتماعية، والبيالك احلد  جبم

ر وقلب يالتصو اختالف النير  إيليف  -ةير التين والكتابة املشهديالتصو-ة يتهما النقدي نيرنيكم  الوجه التارق بي

ه ية وتنتيم فيريات التصويتو  العملحيإا عدّ "مونسي" املشهد اإلطار العاد ال    ة"ييف "الكتابة املشهد د قطبيسة ينير

تموقظ يف  لب التكر  ي ار تعبيوإمنا التصو هامش التكر  األ ل يقظ عليل يجمرد متث»س ير ليإن التصو:الصور، إا قاحب 

د قطب" يرنا يف قلب تصور "سيها. ومنه كان تقدية فياليالحب املعنوا، أو رامت مالحقة يسوا  المست جانبا حس اا ا

" اليت رأت اه "بارت" يف فكر  "د  سوسيإل  ه بالقلب ال   اهتدية. وهو شبيريات التصويتو  العملحيإطارا  املشهد غدويل

ا العامة. فكانت يولوجيميالسقظ  م  يات علم يات. فكان أن وجد بارت أن اللسانيقظ  م  اللسانيا علما يولوجيمييف الس

كون املشهد  رنا هل ا القلب إيلية. ومرد تقدي اللغواعامل اإلشارات غ ها الداللة عرب حدود اللغة إيليته توسعة تتمدد فير 

مشكلة كون  نهايما بيكون لعدد تتجاور فيوقد  كون املشهد لواحد  منهايه الصور. قد يهو الك اإلطار العاد ال   تنتيم ف

 (148؛ د2003مونسي، « )رود عر ها.ية التكر  اليت ية املتاحة لتجلياب التعبيستغرق كافة األساليهد  مش

 النص وتحاون القرا   الوا تة االستماع إيل -

ة إاا كان يائيميوإمنا استتادت م  الس ا ايمعط ية ومل تقتصر مه ها عليوية" طروحات البنيتحاونت "الكتابة املشهد

واستتادت م  كل املعارف إاا كانت هاته  ا ع  التوا لية القرا   إاا كان احلديواستخدمت نير الرمونا ع  ياحلد

 تضي إيليق بأن ية خليالوقوف عند حدود الشكل»خادمة هلا يف مقصدها حنو فهم النص. فتي رأ  الناقد إن املعارف 

)مونسي، « ه.يا  فيإعاد  بعا احل يفتمزّعه جثة هامد ، وال تعمل عل ت النص وحسبيتتت ية جافة، تقود عليكيكانيم

 (177د؛ 2007

ة القرا  ، أهنا يونير ةيكيوالتتك يةائيميوالس ةيويمناه  وا تة م  أمثاحب البن املعاجلات اليت استندت إيل يوعاب عل

ظ أحواهلا بأن تكون مناه  ياكتتت يف مجها ودالال ا، وإمنا يمعان التوغ ل داخل النصوص و وال إيل مل تتو ّل إيل

أن األدب  يوأكد عل قوحب النص".يمتاما ع  "مااا  يقوحب النص" وتتغا  يف يمهمة الكشف ع  "ك يأهنا تتول  وا تة؛ مبعين

 عل ه اجيوأن  اا تأثاثدِ  يف ه ا الغيُوأن  ه رسالةاغ و ل إيليد أن يريخُطُّ رسالته ي نما يب حيرسالة، وأن األد

ب يف ينسجها األديم اليت يوم  خالحب املتاه هيومعان قدمها النص م  خالحب شكله ولغتهية ي مرتبطا مبياهر مجالاالتاث

قة النص وفثواه، واقترَ ينير يف حقينير يف املناه  أن يالناقد قبل أن   نيمه الشاعر يف شعره، ل لك ارتأيسرده أو 

التؤاد، تثد  اهلل ع  السمظ والبصر وينما يات القرآن حية م  آمية كريم  آ مسّاه "ف  االستماع" وال   أخ ه ال لك فن

، ل لك التعامل معه البد ظ خصائص الكائ  احلييسّ، وله مجحيو نطقيو تثركيو تنت سيأن النص كائ  حي، ف يفأك د عل

أو  الصويت  املستو صفيالناقد أن ال  يعين أنه علي. زهيّكون م   نو التعامل مظ الكائ  احلي باعتباره موجودا له متيأن 

تجاون يبثا ع  الداللة الكامنة فيه؛ فهنا يات أن يم  املستو  اوحب يف كل مستوحي، وإمنا فقط يبياللتيي أو الترك

 ة خبطو .ية والبنيوي"مونسي" البن
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، كما استمد القرآين السردية يف القصالناقد يف حتليله الناف  للمشاهد  يعلى ه ا النثو م  الو وَ والدقة، مض

ة يف يوية والر يق باملقاد. فيهرت يف دراسته األبعاد التكريل وم  وعيه العميمته م  مسته اتاص يف التثليعمله النقد  ق

 ات الغرب يف ه ا اكاحب.يثة، واالستسالد املطلق ملعطية احلديل املشهد السرد  دون اتضوع أماد املناه  النقديحتل

 ة يف السرد القرآينيالسرد   م  املكونات القصصل التضا  يحتل-

قواسم مشتركة أو توجهات متقاربة متكننا  يها علي، إا ال نكاد نعثر فل املكانيخمتلتة لتثل  جا ت مثل ه ه الدراسات يف ر 

س يواملكان الرئ مظ حتتها كل م  فضا  االنتقاحبجيا يف الدراسات حتت أمناط حمدد . فاتسعت دائر ا حيم  تصن

ق نطاقه. سنختار م  ه ه املدونة يها، وأتت يف أغلبها خمتصر  خمتزلة بسبب حدود البثا و اواملعاد ، وغ واملضمر

 مثل ه ه الدراسات. يطر علية منااج حمدد  ونعاجلها نثا ودراسة لِنقدّد م  خالهلا  ور  ع  التضا  النقد  املسيالنقد

ة املشهد يد( إبداع2015)اجلود ،  القرآين؛ خصو ية الر ية وإبداعية املشهد""اتطاب السرد  يف النص عاجل مقاحب 

س يواستكبار إبل فأخرج م  قصة خلق آدد ه.ية فيات احلوار، والزمان، واملكان، والشخصيل بنييف اتطاب القرآين عرب حتل

 ها والزم  السرد .يالقصصي فة وتقارب الزم  ية السرديالبن يمنة املشهد احلوار  عليدرس م  خالهلا هينة ليع

 املشهد يف القصة املدروسة ورآه م فطرده، تقد إيّاهيس وك ا حسد إبل،ه مي  البثا بعد شرٍَ لقصة خلق آدد وتكريعا

سمظ عنه معا را يعرب احلوار اتارجي، وهو ما أثار مشاعر املتلقي، وأعطاه إحساسا باملشاركة اجلاد  يف التعل. إنه »

اق م  األفعاحب يف مشهد يبالضبط يف حلية وقوعه نتسها؛ ل لك تتبد  حليات املشهد مشثونة ب رو  س قظيوقوعه كما 

اجلود ، « )له لبين آدد م  كره وحسد وحقد.يس وقبيكنه إبليسدها ما جينة التاسد ، اليت يه العيصي تربن فيتشخ

ة، يالبثا يف شرَ احلوار الداخلي أو املونولوج يف خطاب األبرار يف سور  "اإلنسان" القرآن ي( وهك ا مض174؛ د2015

األرض  نتقل م  مشهد اجلنة إيلية يف تعامل مظ الزم ، إا يقة فنيف رسم لنا مشهد اجلنة وموقظ األبرار منها بطريوك

 ا األبرار يف ابتغا  وجه اهلل.يصور أمامنا نوايا، ويالدن

نها، وم  يك األحدا  وتلوية الزم  يف اتطاب القرآين بأهنا تشكل عامال مهما م  عوامل حتريا يف بنالبث  رأ

اجلود ، « )ه.يه بالكشف ع  أبعاده ومراميب املشهد وتحليتقر يتسكب األحدا  وخترج يف  ور  تعمل عل»خالهلا 

ة يالبن»ه يل املشهد ال   تعا دت فيلتثل نة منااجياملد ي( لقد أخ  ألتاظ الزم  يف مشهد دخوحب موس177؛ د2015

اق احلكي حنو يه سينة، مظ لتية "غتلة"، م  أجل توجياملد يدنا موسيرتب لزم  دخوحب سي" ال   نية للتية "حيالدالل

م  سور   19و 18: نيتيف كلمة "باألمس" يف اآلييف توظ  ( كما رأ181؛ د2015اجلود ، « )وجهة ختدد السرد القصصي.

طها يوانكشتت داللة املشهد يف حم ة األويلية يف البنا  السرد  للخطاب القرآين، إا جا ت يف اآليداللة قو"القصص" 

عته. كما يش إيلنتمي يقة رجل كان ي فعلي "االستنصار واالستصراخ" لتتصح ع  حقنيئها بيالزمين املرهون ب "األمس" مبج

اجلود ، . )ية موسيمصدر القلق والتوجس يف نتس ر  استثالت إيليمرة استرجاع ألنمة ية الثانييف اآل "األمس"يف كلمة 

، نيود حني نيش املسلمية يف السرد القرآين، درس جانب املكان يف قصة جيويف معاجلته التضا ات املكان (182؛ د2015

ا وجد البثا يف ها، وأ بثت مربرا لنتائ  احلد . كميها القرائ  اليت مجعت املكان باألحدا  املنسكبة فيف يوأحص

ات يف اتطاب القرآين ي  م  خالله إبداع السرد يف رسم الشخصيعايان، أمنواجا لمياإل ه إيليم أبيمشهد دعو  إبراه

نه، وقاربت يمنه  نقد  بع يفجا ت ه ه الدراسة دومنا أن ترتكز عل ضعها يف مشاهد متعدد  ومواقف متجدد .ي نيح

ها بنا  يات القرآن شرحت فيراد منااج م  آياملشهد السرد  يف اتطاب القرآين مظ إ  ية املختلتة يف تكويات السرديالبن

 مكون خاص م  مكونات القصة. يعل -يف كل مر –زه ياملشهد عرب ترك

، سييلي رونهباين، ونتي)امسع"كناببررسي عنا ر داستان طالوت در سوره بقره براساس عنصر "خصص نا 

ة. يل حبكتها السرديلدراسة املكان يف قصة حرب طالوت  م  حتل -يف أقل م   تثة-املقاحب قا م  ي ( جماال  1397

صل يل ايلغو هم لكشف الستار ع  املشهد وموقعه املكاين. فأخ  كلمة "املأل" دااليل ونبي بين اسرائنيب  جر اواعتمد حوار

سنة م   أن يف ه ا االجتماع إشار  إيل  ورأ ه اجلمهور لشأن مهم.ير القرآن ملشهد مزدحم مجظ فيتصو م  خالله إيل
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واملشاركة يف القرارات املهمة. كما أخرج م  فضا  احلوار يف ه ا   مة، للشوريدعون جللسات عييل إا يسن  بين اسرائ

 ل إشارات إيليزوّدنا مبعلومات ع  مكان األحدا  وحضور األشخاص، إا وجد يف كالد بين اسرائيال ياملشهد املزدحم متث

 (144-143؛  1397، امسعيلي رونهباين، ونتيسيد ع  موطنهم األ لي. )يب بعيو عهم املؤسف يف مكان غر

صوّر التضا  يهم وانطلق منها ليل ونبي بين اسرائنينا املقاحب ع  دالالت التضا  يف عمق احلوار بقد وهك ا ف

 . مقصة طالوت يف القرآن الكر يطر علياملس

ل املكان يف قصة ي ( حتل1391برمي، ين، ونارع ي)برو(" وسف )عيت در سوره يا وشخصينمان، ر "مكان، ح نا افتت

ة منا يئة بدوي يف نقد املكان، مها؛ نير  عامة تقود بو ف املكان فثسب، كو ف بنيوسف ب كر مالحية ع  وجود توجهي

. فأردف أن املكان  ة األخريمصر، ونير  خا ة تدرس املكان يف عالقته مظ املكونات القصص قبل حضوره إيل وسفيها يف

عقوب يالبعض يف فسثة السرد شوقُ  أرض الواقظ فقرهّبما إيل يدان عليوسف هو "كنعان ومصر"، ومها بعيالعاد يف سور  

ا ا، ير شخصيحتوحب أحدا  القصة ويف تصو سة اليت قد لعبت دورا حامسا يفيوسف. وقاد بإحصا  األمكنة الرئيللقا  

ة(. ينة، وكنعان )الثانيز، والسج ، وخزائ  مصر، وباب املديت العزية )كنعان(، والبئر، ومصر، وبيوحدّدها يف: الباد

 ه يف مسار تسلسلي م  خمتلف الوقائظ واألحدا . ينتهي إليم  كنعان ل أبديأن املكان يف القصة   ورأ

وسف. ووجد يف كلمات: "أر ا، يعقوب بيولقا   ة ومصريإعداد الصور املتنوعة اليت تقدّد للمتلقي الباددخل البثا يف 

صوّرها يف القصة ية ويالباد لمح إيليوسف عند متاعنا، وجا  بكم م  البدو"، ما يابة اجلب، واهبنا نستبق وتركنا يوغ

نة، إا يثرا  النسا  يف ه ه املد-1وسف متمثلة يف: يقصة نة مصر يف سرد يفقدّد مالمح التضا  السرد  ملد املدروسة.

مة أمرا يبة والنميكون الغ-2 وسفي يتها عليز أبواب بيها امرأ  العزيره يف حلية أغلقت فيت خاص جا  تصويكان هل  ب

مالحمها يف رسم ة اليت برنت يثقافة الشعب الراق-3ز فتاها ي النسو  إا نشرن شائعة مراود  امرأ  العزنيمتداوال ب

نياد  -5 ت معاملها يف سج  واحد وشنق آخرة اليت تحل ي القضائنيوجود القوان-4 و.. نيجملس النسو  واستخداد السك

 ها.يعل  طريله يف خزائ  مصر والنيم املسيمتث  اقتصاد  نر

بشرَ هلا للقارئ، هي؛ أيت يصتها وينا عنها املقاحب يف ثال  كلمات دون أن ،فقد وسف يعقوب بيوأما  ور لقا  

ة ي﴾، وكلمة "العر " يف آنية اادخلوا مصر إن شا اهلل آمني" يف آني﴾، وكلمة "آمناة اوملا فصلت العيكلمة "فصلت" يف آ

 (12-11؛  1391برمي، برويين، ونارع العر ﴾. ) يه علياورفظ أبو

زه ي، بتركوسفية أمكنة يف قصة ية لثمانيشافهك ا قاد البثا م  منيور مقاربته التثليلية بتقدم قرا   و تية استك

أمكنة خا ة اات ثقافة   إيلابعض م  الكلمات اليت قد دخلت يف القصة وحملت ملكان األحدا  إا أخ ها دُواال تش يعل

 .وسفيعقوب بية، ومصر، وحلية لقا  يز  ونياد اقتصاد  وقضائي خاص، فقدّد للمتلقي  ور  عامة ع  الباديمتم

 النتيجة

 ملنطلقاته الناقد احتراد ومدى أهدافها حتديد م  ةينقد النصوص السرد جماحب يف باحا أل  التثليلية تنطلق الر ية

النقد ، ومبا أن  اتطاب ه ا عليه يقود ال   املنه  إىل طبيعة استنادا ال اتية، اإلسقاطات النيرية وابتعادها ع 

اسا مظ عنصر "الزم " يف السرد ال   يثة، قيات احلدييف آرا  روّاد السردة نقد املكان مل تني م أطرها بشكل حمدد يمنهج

ة تكاد ال تحمظ حتت ميلة يقد  نتت أنساقه وحدّد إطاره وأخرج نقدا  ارما اا طرَ حمدّد، فل ا أنتجت دراسات نقد

ة، إا يلياللغة الوا تة والقرا   التأو  مستو ي االشتغاحب علنيت تتراوَ بيوتعدد الوجهات، وبق    الر يواحد  بسبب تبا

 .نيدون اعتماد منه  نقد  مع املدروس القرآين صت وا تة املكان م  خالحب شرَ القص% م  جمموع املقاال24جا ت 

 ميك  ملا إياها مسخر  دالال ا، خمتلف م  ةياألمكنة القرآن مظ تعاملها ة يفيالنقد الدراسات % م  جمموع32وأفادت

 اان غيوفك شتراته، وجا ت يف أغلب األح الستكشاف خباياه أعماقه يف والغوص اتطاب السرد  إىل حتليل يقود أن

ة يالوا تة االستكشاف للخطاب السرد  القرآين، كالطريقة الكلية البنية  م  املكانية تعلق بدراسة اللغةيخارجة عما 

تأويلية قد أتت  قرا   تتساية املكان قرا   ع  ، فضال األخرة ياليت حتل ل املكان م  خالحب عالقته مظ املكونات القصص
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م  خالحب متابعة الدواحب  املكانية الرمون يف حماولة حلل والك املترد ، أو دراسة اللتيةص العاد للقص السياق إىل مستند 

 وكشف مدلوال ا املختلتة. 

 الدراسات املختلتة يف تا ايوتصن األمكنة أنواعة، عند ي% م  مدوّنتنا النقد44وقف بعض الدراسات اليت حتتل 

للمكان مثل  التقاطبات الثنائية يفارتكزت عل ةيل األمكنة القرآنياملصدر املعتمد يف حتل إيل -عموما–ة دون إشار  يالنقد

 عند للوقوف النقدية الدراسات اعتمد ا اليت اتيها م  الثنائاس والضمين، وغيف واملعاد ، واملتتوَ واملغلق، والرئياألل

 القرآن، فلم ا معلومات قد ورد اكرها سابقا يف تتاسمد  أن عددا منها بقيت يف حدود تقديالنص السرد ، ب املكان يف

 د.يم جدية يف تنيميدا إال أن أخرجت املعلومات القديات السرد القرآين متهوما جديمجال تضف إيل

 يف ساحة الدرس املكاين للسرد القرآين، اة قد بلغت حد التنييإبداع نتي وجود ه ا الكم م  البثو  مقارباتيال 

ة ية" اليت راقت لتكون نيرية "الكتابة املشهديا أظهرت قرا ات معمقة للمكان السرد ، واليت و لت ارو ا يف نيريح

 ة.ية سرديفضائ
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