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 اخلامتة و النتائج
 

 حطت رحلة البحث ختامها عند النتائج اآلتية:
فالغالبية  ،الدراسات حول القصص القرآني كثيرة جدًا، بيد أن مناهج بنائها مختلفة .1

لغايات شتى،  العظمى من هذه الدراسات تجعل من القصص القرآني موضوعا
أردنا وليس كنص قصصي. والدراسات في هذا المجال األخير قليلة، إذا ما 

عن إنجازات هذه  -منهجيا-ة جداً إعادتها الى نظرية السرد، فأدواتها النقدية تقليدي
لعناية باللغة والبالغة والموضوع والداللة، حظوظها أكبر في الدراسات االنظرية،ف

                      على حد سواء.          القديمة والحديثة
القرآني مختار بعناية من بين أحداث حكايات      الحدث القصصي في السرد .2

مما جعله عنصرًا مهمًا في مجال التفسير  ،المسكوت عنه   واقعهم،و نبياءاأل
ى هذا االختيار ثر ،وقد ألقرآني عامة، والقصص القرآني خاصةويل للنص اوالتأ
ثر الحدث في بناء ،فضال على جدلية أثاحدبناء األالمتلقي عبر مالحظة  خيال

               اجتراحه.                                     الشخصية وأثرها في 
سرد القرآني في بناء األحداث؛ فالمبنى التوخي الجمالي والداللي لل لحظنا. 3

فكانت  المتن الحكائي؛ائي يراعي ظهور األحداث في النص لغايات خارج الحك
تابع التأنساق التي اختارتها الدراسة للكشف عن هذه الغاية هي  األنساق

 والتضمين والتوازي والدائري .
 تحديات  كانت إحدى ،ن بلورة نظرية نسقية عن الشخصيةصت الدراسة إلى أ. خل4

االعتبار أهمية الشخصية في السرد مع  ينعالشعرية المعاصرة؛ فأخذت الدراسة ب
 نها تمثل في السرد، بيد أميل النقد الحديث إلى عدها شخصية خيالية ال حقيقية

هذا التساوق فهما أعمق  ، لينتج لنالحدثجديدا يتساوق مع ا نمطا القرآني
ص لبناء كل شخصية جاء بها السرد عبر التمييز الخا ؛وللشخصية للحدث
تقديم الشخصية سواء كانت رئيسة  عبر دراسة ،ني الذي كشفت عنه الدراسةالقرآ

عن طريق اإلخبار أو الكشف بوساطة الراوي أو الشخصيات األخرى  ،م ثانويةأ



بالراوي ونفسها والشخصيات وكذلك تقديمها  نفسها،أو تقديم الشخصية بوساطة 
 األخرى .                           

واع مختلفة، من اإلنسان والحيوان   نالقرآني بالشخصية بأنماط وأ السرد. احتفى 5
، فكان حضورها يمثل قضية جذب للمتلقي للتقاطع أو ماكن وغيرهاوالطيور واأل

لى قيم ومثل التغيير الذاتي عبر التسامي إة من تمثل حال ومن ثم ،معها للتماهي
جهاز فاهيم أصيلة، مع انتصار لألنبياء و في بحثها عن قيم وم ،الشخصيات ا 
في أصناف الشخصيات كان القول في ثالث فئات من ف هم.يعلى مناوئ
والشخصيات  ،ةالجاذبة، والشخصيات المرهوب الشخصيات :وهي ،الشخصيات

ي ضمت تحت جناحها أكثر من نوع،قد مثل ،التذات الكثافة السيكولوجية
استبطانا لشخصيات السرد، فكشف عن عمق التصوير والبناء الداللي 

بخاصة في  للشخصيات، مما يجعلها عالقة بالذهن إلى درجة التوحد معها، و
براهيم مثال .                                        النماذج البطولية منها كيوسف وموسى وا 

ابات وسرد وحوار شخصيات األنبياء، وممثلي وجهة قوال وخطواقعية في سرد أال .6
نظر الراوي،  وكذلك مع وجهة نظر الطرف اآلخر النقيض لطروحات ورؤى 

هل المشركين والكفار وأ فكار، فلم يكن هناك تشنج أو تحرز من  نقل أيالراو 
نكفئين على نح الفرصة للممما يم ،في قصص مقدسةو  في نظر المرسل الضالل

                                           خر ويردوا عليه الحجة بالحجة.مع اآل ن يتواصلواذواتهم، أل
،على مستوى البناء والداللة؛فبنية الرذيلة على جهاز. االحتفاء بالفضيلة واإل7

حين تأتي لغة تقويض الرذيلة  الفضيلة تأتي بألفاظ وعبارات وجمل رقراقة،في
  عنيفة، حادة وصلبة.                                                

لم والشرك لقرآني، عبارة عن رحلة صراع مع الظقصص االنبياء في . حياة األ8
ضعفاء والمعدمين،فهي صراع بين القوى المادية وانتصار للفقراء وال ،والكفر

ار األخيرة بسبب تقارب القوة المادية بين الطرفين ورجحان والقوى الروحية،وانتص
 القوة الروحية لوجود العامل المعنوي/اإلله..المؤمنون حقا..صدق الرسالة.                



شخصيات السرد تمثل انتصار ف ،القرآني الفرد القوة لمواجهة التحديات ديمنح السر  .9
لم والشرك على جيوش من أهل الظ الجماعات الصغيرة الحاملة للقيم العليا،

 والضالل.
اته وذوقه، رغبو نسان اإل احتفاء باهتمامات ،ني عبر القصص. يمثل السرد القرآ11

قوال ربع ثل على بعض األم، فهو يليه وهي القصصفخاطبه بمجاالت محببة إ
 القرآن .

م قوايخية مهمة جدًا، تكشف عن طبائع األيمثل القصص القرآني وثيقة تار  .11
رؤى على ماهو متحقق في الواقع من  و، أالقديمة على مستوى بناء الذات

نسانية من شهوات ورغبات لعالم االنثروبولوجي يمكن أن تجعلها قبلة ل ،دينية وا 
يجد فيها زادًا كثيرًا لتشخيص رحلة اإلنسان على األرض، عبر رسم طبائع 

 لسرد من اإلنسان والكون والحياة. ف شخصيات اومواق
وموقف شياء الوجود عن أللكشف  ،نسانسرد القرآني بناء ذاتي وواقعي لإلال .12

د والمطاولة، والصبر افاحتفى السرد القرآني بالجهالكون والحياة.اإلنسان من 
 على تحقيق األهداف، عبر انتصار أبطال القصص، بعد شدة و معاناة ولمدد

 زمنية طويلة.
د القصصي القرآني،معزولة عن المكان وال عن . لم تكن الحركة الزمنية في السر 13

الحدث والشخصية،ففلسفة الزمن فيه نابعة من فضاء المكان،وكان لهذا األخير  
القدرة على تحديد خطوط األفضية الزمنية،وأثرها في بناء الحدث 
والشخصية،فتعدت القداسة حدود المكان لتعانق الشخصية في ارتباط 

ية،وصلت حدود التفصيالت الدقيقة لقضايا أبدي،رسمته خطوط إلهية/بشر 
 اإلنسان والوجود،فتحولت األزمنة المقدسة إلى أماكن مقدسة.

. يتوازى زمن الحكاية وزمن السرد، في القدرة على الكشف عن أبعاد الحدث 14
والشخصية،فهما على قدم المساواة في فعل السرد ومنظوره،فال انفكاك للحاضر 

 بوصلته وجهد النتيجة التي يصل إليها اآلن. من الماضي،فهو
. غطى زمن السرد في القصة القرآنية،الوجود والحياة منذ أن فطر اهلل السموات 15

واألرض وخلق اإلنسان،وبامتداد الزمن،عبر رحلة رساالت،هدفت إلى هداية 



اإلنسان وتحقيق نجاته،فزمن السرد سواء عبر االسترجاع أم االستباق، يعلن أن 
 ألولى واآلخرة هدفها اإلنسان،وتحقيق الظفر له في مساعيه جميعا.ا

. كان لمفاصل دراسة الزمن عبر النص،ودراسة النص عبر الزمن، أن انفتح 16
الزمن على فضاءات المقدس وأشياء الطبيعة،فجال آفاق الحدث والشخصية 

جود والمكان، فانفتحت الذاكرة الجمعية على آفاق الكون والحياة،عبر الو 
المطلق، باستحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منها،في خطاب لمروي له 

 بأنماطه مثل محطة إرسال وتلقٍ وتأويل.        
حداث ن اهتمامات السرد القرآني، فكانت ألجزء م . العالم اآلخر/ما بعد الحياة،17

لإلنسان الطاغي، فضال على القضايا الميتافيزيقية المرافقة  هاالمستقبل  حضور 
 منذ بدأ التفكير في آثارها.

ن أ ديبمن أن القصص القرآني في أغلبه، عبارة عن وقائع ماضية،  رغمعلى ال .18
نسان ، عبر تفنيد مقيدات اإلاالهتمام منصب على الحاضر والمستقبل

 والبحث عن سبل النجاح واالنتصار في الحياة وما بعدها. ،ومعوقاته
)نظرية  دوات النقد السرديالقرآني على امتصاص أ سردقابلية ال . وأخيرا نرى19 

يمتع  ،حكامهه وأفهو سرد في بناء فني له أصولا، السرد( بكافة عناصره
ًا عن الداللة، متعة الفن عبر حركة البناء الباحث عن الجمال التعبيري بعيد

القصصي؛فلذلك نوصي بطرح التوجس جانبا، وجعل هذا النص وقصصه 
ومعتمدًا خطابيًا، كونه يمثل تراث هذه األمة في أوج عطائها،  متداواًل أدبياً 

 مثلما يمثل ب عدا تداوليا في الحاضر والمستقبل.             
 

           
 
 


