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قصة نوح عليه السالم  -انوورجاً-
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السرد يف القصة القرآنية
قصة نٌح عليو السالم -امنٌرجا-
(*)
د يوسف سليواى الطحاى

ملخص البحث

يعود السرد القصصي في القرآف الكػريـ ه( سػحانه وععػنل ) فهػو الػ ي يقػص
أاسف القصص الصندقة العي عامؿ أشرؼ غنية وأكرـ مقصػد وأقػوـ طريػؽ إ يػؤدي
السػػرد وظي ػػة مهم ػة وغنيػػة رسيسػػة فػػي القصػػة القرآهيػػة اػػي الرؤيػػة العػػي عقػػدـ ل هسػػنف
العقنسػػد والمحػػندئ وارفكػػنر والعحػػر العػػي عهطػػوي لميهػػن القصػػة ل ػ ا ػػن ا عيػػنر الحاػػث
لدراسة (السرد في القصة القرآهية) حنع ػن قصػة هػوح    أهمو ػنً لمعطحيػؽ لمػن
عميزت ح ا ه القصة مف أسنليب ومسعوينت سردية حاكـ عكراراػن ركرػر مػف مػرة فػي
سور القرآف الكريـ ممن يو ب عقهينت فهية في عقديـ اراداث والش صينت.
قػػنـ الحاػػث لم ػ مػػد ؿ ورثرػػة محناػػثل عحػػمف المػػد ؿ عاديػػد م هػػوـ السػػردل
و ص المحاث اروؿ حدراسة (اهمنط السرد ومسعوينع ) في اػيف ػن المحاػث الرػنهي
لدراسة (عرعيب السرد وعسريع )ل و ص المحاث الرنلث لدراسة (حهن السرد) .
العمد الحاث دراسة عاميمية لمسرد القرآهي في قصة هػوح    لحيػنف قيمعػ
والكشؼ لف الدالالت العي اهطوت لمي ل وارحعند العي ارعكز لميهن.
(*) هذرس في قسن التربية اإلسالهية ،كلية التربية األساسية ،جاهعة الووصل.

ABSTRACT
Narration in the Quranic stories belongs to Allah Almighty
who narrates the best stories which have the most honorable aim
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and straight way. Narration has an important basic aim in the
Quran i.e. the vision which provides man with doctrines,
principles and ideas implied in the poem. This is why the
research has chosen the story of Noah (PBUH) as a model for
the application of styles of narrations and repetition in the Quran
which necessitates special techniques in introducing events and
personalities.
The work is divided into an introduction and three sections.
The preface specified the concept of narration. Chapter One
studies the patterns and levels of narration. Chapter Two
discusses the arrangement of narration. Chapter Three deals
with the construction of narration.

مذخل اىل حتذيذ مفيٌم السرد
يمرؿ السرد المصطمح العنـ ال ي يشعمؿ لم قص ادث أو أاداث أو حر
أو أ حنر حوسنطة المغة

()1

إ إه الكي ية العي عُروى حهن القصة

الاندرة مف صورعهن الواقعة إل

صورة لغوية

()4

()4

ولمي فنلسرد هقؿ

وحه ا يمرؿ السرد أداة لهسج

العثقنت حيف العهنصر ال هية العي يقوـ لميهن الهص القصصي

()2

ويعد السرد فهنً

وليس لممنً()5ل ولمي فنلسردية فرع مف أصؿ كحير او الشعرية العي ععه حهظرية
اردب

()6

واي عمرؿ الوريث الشرلي لكؿ الكشوفنت الهقدية ال نصة حهظـ الصينغة

العي عسعولب ميع مظنار القص والسرد
لم

إحراز اراداث في حعدان الزمهي

()9

()7

ويرعحط السرد حنل عؿ ال ي رى

()8

يركز

إ يقوـ السنرد حعممية السرد فيهعج الهص

القصصي المشعمؿ لم الم ظ (ال طنب) والمم وظ (الاكنية)
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وممن سحؽ فإف السرد يصيغ المندة الاكنسية لف طريؽ الم ظ حعاويؿ الصورة
الواقعية ال

صورة لغوية ععسـ حنل صنسص ال هية إ ي مع السرد العثقنت حيف

العهنصر القصصية فعصحح معهنً مصنغ صوغنً سردينً.

املبحث األًل :أمناط السرد ًمستٌياتو
 -1أنماط السرد
إف لمسرد أهمنطنً كريرة إ يمكف أف عاعمم المغة المهطوقة ش وية كنهت أـ
مكعوحة والصورة رنحعة كنهت اـ معاركة

()11

آ -السرد الموضوعي

او اهع نب السنرد العميـ مف اراداث من يشن فيعممهن وي سرانل ويعرض
الش صينت واي في صرالهن ال كري واله سي ولثقعهن العي عرحطهن حمف اولهن كمن
يقدـ وص نً شنمثً لمكنف الادث ومكوهنع ل وي عزف معمومنت كريرة لف عنري (.)14
أي يكوف الكنعب في ا ا الهمط مطمعنً لم كؿ شي ويععحع مصير كؿ ش صية
اع افكنران السرية

()14

وح لؾ يمعمؾ السنرد ارية الاركة والعهقؿ حيف م عمؼ لوالـ

الش وص القصصية كمن ل القدرة لم الرؤية وا ب من يراه مهنسحنً واحراز من ي ده
()12

مهمنً

ومف أمرمة السرد الموحولي قول ععنل :

َّ ِ
 فَ َك َّذبوهُ فَنَ َّج ْي نَاهُ ومن َّمعوُ فِي الْ ُفل ِ
ين َك َّذبُواْ بِآيَاتِنَا
اى ْم َخالَئِ َ
ْك َو َج َعلْنَ ُ
ََ َ
ُ
ف َوأَ ْغ َرقْنَا الذ َ
ِ
ين ( سورة يونس :من اآلية ٖ)ٚ
فَانظُْر َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْمن َذ ِر َ
يمعمؾ السرد الموحولي في الهص القرآهي معرفة كنممة ومطمقة لف

الش صينت واراداثل فهو يعرؼ دوا مهـ وال سيمن قوـ هوح ال يف ك حوا دلوة
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رسولهـ ف ن الولد اإللهي حنله نة لممؤمهيف ال يف ركحوا في ال مؾ فاسبل وكنهت
الحشرية كمهن ثسؼ لهؤال ال يف ه وا ويقنحؿ السرد الموحولي حيف ه نة المؤمهيف
وغرؽ الكنفريف ليدؿ ح لؾ لم ال از اروف كؿ حاسب لمم ولطنس .
ومف أمرمة السرد الموحولي قول ععنل :

 ت ْج ِري بِأَ ْعيُنِنَا َج َزاء لِّ َمن َكا َن ُك ِف َر {ٗٔ} َولََقد تَّ َرْكنَا َىا آيَةً فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر ( سورة

القمر :اآليتان ٗٔ و ٘ٔ)

يعادث السرد الموحولي لف الس يهة ويعطيهن معرفة عنمة حانلهن واي ع ري
في الطوفنف عات ارادة اه ععنل ليحدو ح لؾ موقؼ الكنفريف ال يف لـ يركحوا حهن.
فنلس يهة ومف معهن مف المؤمهيف حمرنحة آية لمع كر والعحرة والعظة عدؿ لم مصير
المؤمهيف حرسنالت اه (سحانه وععنل )ل و رينههن حنلطوفنف ععحر لف مصير
الكنفريف.
ومف أمرمة السرد الموحولي قول ععنل :

وحا إِلَى قَ ْوِم ِو ( سورة نوح :من اآلية ٔ)
 إِنَّا أ َْر َسلْنَا نُ ً

يؤكد السرد الموحولي لم رسنلة هوح    ال قوم حػ (أف) واههن مف

اه (سحانه وععنل ) مف ثؿ (هن) المعكمميف المعصمة حنل عؿ (أرسؿ) العي ن ت
لععظيـ شأه وع يـ مكنهع ا يعرؼ ا ا السرد معرفة وريقة حنل هود العي ح لهن هوح
   مع قوم في سحيؿ عاقيؽ الرسنلة لم أكمؿ و

وأفحم .

ب -السرد الذاتي
او السرد ال ي هععحع الاكي في مف ثؿ ليف الراسي أو طرؼ مسعمع لم
ع سير اراداث

()15

مف ثؿ ولي الش صية القصصية أو ش صينت لدة مهمة
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في لؾ الادث حعد اف ي سح لهن الراوي الم نؿ لع صح لف ه س مف دوف وصنية
أو عو

مف أاد(.)16
ومف أمرمة السرد ال اعي قول ععنل لم لسنف هوح :  

ب إِنِّي دعو ُ ِ
ارا {٘} فَ لَ ْم يَ ِز ْد ُى ْم ُد َعائِي إِال فِ َر ًارا {َ }ٙوإِنِّي
 قَ َ
ال َر ِّ
َ َْ
ت قَ ْومي لَْي ًال َونَ َه ً
ِ
ِ ِ
استَ غْ َ ِ
استَكْبَ ُروا
َص ُّروا َو ْ
َصابِ َع ُه ْم في آ َذانِ ِه ْم َو ْ
ش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ َ
ُكلَّ َما َد َع ْوتُ ُه ْم لتَ ْغف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أ َ
ِ
ِْ
ت لَ ُه ْم إِ ْس َر ًارا 
َس َر ْر ُ
ارا { }ٛثُ َّم إِنِّي أَ ْعلَ ُ
نت لَ ُه ْم َوأ ْ
ارا { }ٚثُ َّم إِنِّي َد َع ْوتُ ُه ْم ج َه ً
استكْبَ ً
(سورة نوح :اآليات ٘)ٜ-

يعحر السرد ال اعي لمن لنهنه هوح    في سحيؿ دلوة قوم ل فقد سع
ال عهويع أوقنت الدلوة في الميؿ والههنر والعمف واإلسرارل ويسرد لمن كنف مف القوـ
مف أهواع الحرود حد الدلوة مف ال رارل و عؿ أصنحعهـ في آ اههـ واسعغشن رينحهـ
فحثً لف اإلصرار واالسعكحنر .ويواي ا ا السرد ال اعي مدى المانوالت الكريرة
العي احدأان هوح    العي حن ت حنل شؿ هعي ة إصرار القوـ واسعكحنراـ الشديد
وامعهنلهـ لف قحوؿ الدلوة او سمنع أي شي يععمؽ حهن.
ومف أمرمة السرد ال اعي قول ععنل لم لسنف هوح :  

ِ
س َماء َعلَْي ُكم ِّم ْد َر ًارا {ٔٔ}
ارا {ٓٔ} يُ ْر ِس ِل ال َّ
 فَ ُقل ُ
ْت ْ
استَ غْف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّوُ َكا َن غَ َّف ً
ٍ
ِ ِ ٍ ِ
َّ
َّ
ارا {ٕٔ} َّما لَ ُك ْم ال تَ ْر ُجو َن لِلَّ ِو
ين َويَ ْج َعل ل ُك ْم َجنَّات َويَ ْج َعل ل ُك ْم أَنْ َه ً
َويُ ْمد ْد ُك ْم بأ َْم َوال َوبَن َ
ف َخلَ َق اللَّوُ س ْبع سماو ٍ
ات ِطبَاقًا
ارا {ٖٔ} َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَط َْو ًارا {ٗٔ} أَلَ ْم تَ َرْوا َك ْي َ
َ َ ََ َ
َوقَ ً
الشم ِ
ِ
األر ِ
ض نَبَاتًا
اجا {َ }ٔٙواللَّوُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن ْ
س س َر ً
{٘ٔ} َو َج َع َل الْ َق َم َر في ِه َّن نُ ً
ورا َو َج َع َل َّ ْ َ
ِ
ِ
األر َ ِ
ساطًا {}ٜٔ
{ }ٔٚثُ َّم يُعي ُد ُك ْم ف َ
اجا {َ }ٔٛواللَّوُ َج َع َل لَ ُك ُم ْ
يها َويُ ْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
ضبَ
ِ
ِ
ِ
اجا ( سورة نوح :اآليات ٓٔ)ٕٓ-
لتَ ْسلُ ُكوا م ْن َها ُسبُ ًال ف َج ً
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يوحح السرد ال اعي لهوح    لم الطريقة ال ديدة في الدلوة حعد عهويع
الوقت والشكؿ ال طمب االسعغ نر والع كير حهعـ اه ععنل لميهـ مف المطر العي
عسقط مف السمن مد ار اًر أو اإلمداد حنلمنؿ والحهيف وامعثؾ ال هنت وارههنر رـ ي كراـ
مف ديد حهعـ أ رى قد غ موا لههن في اه سهـ واي ع كيراـ حنرطوار العي مروا حهن
اع اكعمموا إهسنهنً كنمثًل واف يع كروا الكوف ال ي اولهـ مف مؽ السمنوات والقمر
والشمس والهحنت واررض العي لمهن ليسير حهن الحشر ويسعقر وي د ل العمؿ
المهنسب لكسب رزق وقوع مع العأكيد لم الحعث والهشور .واك ا يدؿ ا ا السرد
ال اعي لم قمة ر ناة لقؿ هوح    وعهوع أسنليح في الدلوة واسعه ن ان مف
أ ؿ اعمنمهن ولدـ العقصير في لؾ.
ومف أمرمة السرد ال اعي قول ععنل لم لسنف قوـ هوح:

َّ ِ
ك إِالَّ الَّ ِذي َن
 فَ َق َ
ش ًرا ِّمثْ لَنَا َوَما نَ َر َ
ين َك َف ُرواْ ِمن قِ ْوِم ِو َما نَ َر َ
اك إِالَّ بَ َ
اك اتَّبَ َع َ
ال ال َْمألُ الذ َ
ِ ِ
ِِ
ين ( سورة ىود :اآلية
ي َّ
الرأْ ِي َوَما نَ َرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا ِمن فَ ْ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ
ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
)ٕٚ

يعحر السرد ال اعي لم لسنف قوـ هوح    في مانولة رد دلوع حا ج

وااية حعيدة لف المهطؽ مف ثؿ أرحعة مسنسؿ ارول  :عأكيداـ اف هػوح   
حشر مرمهـل والرنهية اعحنع ار ار ؿ لمدلوةل والرنلرة لدـ و ود أي فحؿل في ايف
كنهت الراحعة الظف حك ب الدلوةل واك ا يرد أرحنب الك ر دلوة هحيهـ حأسحنب حعيدة
لف الاؽ.

 -2مستويات السرد
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حمن اف السرد او الوسيمة المععمدة في هقؿ أاداث القصةل فهو قنحؿ لمعهوع
والعحدؿ

()17

ا يهعقؿ السرد مف مسعوى ال

آ ر في قصة او يانفظ لم

مسعوى

معيف مف السرد في قصة آ رى( .)18وعسم ا ه المسعوينت حناللع نت السردي وا ا
ارسموب يعميز ح القرآف الكريـ مف ايث "الععحير لف المعه

حطريؽ مف الطرؽ

الرثرة العكمـ أو ال طنب أو الغيحة حعد الععحير له حآ ر فيهن شرط اف يكوف الععحير
لم

ثؼ مقعح الظنار"

()19

مف زسية في القص ححمير ال

ا يمكف اف "هعممس االهعقنالت في القصة القرآهية
زسية عنلية ححمير آ ر"

()41

ومف أمرمة مسعوينت السرد قول ععنل لف صهع ال مؾ والطوفنف:

 وأ ِ
ِ
س بِ َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن
ُوح َي إِلَى نُ ٍ
وح أَنَّوُ لَن يُ ْؤِم َن ِمن قَ ْوِم َ
ك إِالَّ َمن قَ ْد َ
َ
آم َن فَالَ تَ ْبتَئ ْ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصنَ ِع الْ ُفل َ ِ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ إِنَّ ُهم ُّمغْ َرقُو َن {}ٖٚ
{َ }ٖٙو ْ
ْك بأَ ْعيُننَا َوَو ْحينَا َوالَ تُ َخاط ْبني في الذ َ
ال إِن تَ ْس َخ ُرواْ ِمنَّا فَِإنَّا نَ ْس َخ ُر ِمن ُك ْم
ْك َوُكلَّ َما َم َّر َعلَْي ِو َمألٌ ِّمن قَ ْوِم ِو َس ِخ ُرواْ ِم ْنوُ قَ َ
صنَ ُع الْ ُفل َ
َويَ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
س ْو َ
اب يُ ْخ ِزيو َويَح ُّل َعلَْيو َع َذ ٌ
ف تَ ْعلَ ُمو َن َمن يَأْتِيو َع َذ ٌ
اب ُّمق ٌ
َك َما تَ ْس َخ ُرو َن { }ٖٛفَ َ
ِ
ك إِالَّ َمن
يها ِمن ُك ٍّل َزْو َج ْي ِن اثْ نَ ْي ِن َوأ َْىلَ َ
اح ِم ْل ف َ
ُّور قُلْنَا ْ
ار التَّ ن ُ
{َ }ٖٜحتَّى إِ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يها بِ ْس ِم الل ِّو َم ْج َر َاىا
يل {ٓٗ} َوقَ َ
ال ْارَكبُواْ ف َ
آم َن َوَما َ
َسبَ َق َعلَْيو الْ َق ْو ُل َوَم ْن َ
آم َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ
اىا إِ َّن ربِّي لَغَ ُفور َّرِحيم {ٔٗ} و ِىي تَ ْج ِري بِ ِهم فِي مو ٍج َكال ِ
ْجبَ ِ
ال َونَ َ
وح ابْ نَوُ
َوُم ْر َس َ
ادى نُ ٌ
َْ
ْ
ٌ ٌ
َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ال َسآ ِوي إِلَى َجبَ ٍل
ين {ٕٗ} قَ َ
َوَكا َن في َم ْع ِزل يَا بُنَ َّي ْارَكب َّم َعنَا َوالَ تَ ُكن َّم َع الْ َكاف ِر َ
ال الَ َع ِ
ي ْع ِ
ج فَ َكا َن
اص َم الْيَ ْوَم ِم ْن أ َْم ِر الل ِّو إِالَّ َمن َّرِح َم َو َح َ
ص ُمنِي ِم َن ال َْماء قَ َ
َ
ال بَ ْي نَ ُه َما ال َْم ْو ُ
ِ
ِ
ين ( سورة ىود :اآليات )ٖٗ-ٖٙ
م َن ال ُْمغْ َرق َ
عحدأ القصة ح طنب اه ععنل

لهحي هوح    يعدا ؿ في السرد

الموحولي مع السرد ال اعي حمسعوى الغنسب ح عؿ محنرع محهي لمم هوؿ (أُواي)
مسهد ال

الم رد الم كر رـ مسعوى الغنسحيف (لف يؤمف) ح عؿ محنرع مهصوب رـ
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مسعوى الم نطب ح عؿ محنرع (عحعسس) مسهد ال الم رد الم كر رـ مسعوى الغنسحيف
ح عؿ محنرع (ي عموف) مسهد ال

منلة ال كور .ويهعقؿ السرد الموحولي ال

مسعوى ال طنب حنفعنؿ أمر (اصهع /ال ع نطب) مسهدة ال

الم رد الم كر رـ

مسعوى الغنسحيف حنل عؿ المنحي المحهي لم الحـ العصنل حواو ال منلة (ظمموا)
غرقوف).
(م َ
والعأكيد لم غرقهـ حنسـ الم عوؿ ُ
ويكمؿ السرد مف ال اعي ال

الموحولي مف

ثؿ مسعوى المعكمـ حرثرة

أفعنؿ منحية ( ن ) (فنر) حنرعحنط (أمرهن) و (العهور) أي ( ن أمرهن)و (فنر العهور)
رـ (قمهن) المسهد ال (هن المعكمميف) رـ ح عؿ (اامؿ) أمر مسهد ال الم رد الم كر
هوح    ورثرة أفعنؿ منحيػة عدؿ لم

القوـ الكنفريف (سحؽ /آمف /آمف)ل

ويعاوؿ السرد الموحولي ال السرد ال اعي ح عؿ منحي (قنؿ) لم لسنف هوح 
ٍ
منض مسهد ال
  حأمر المؤمهيف ح عؿ
ال اعي ال

ال منلة (اركحوا)ل ويهعقؿ السرد مف

الموحولي ح عؿ محنرع (ع ري) مسهد ال

الس يهة وح عؿ منحي

ٍ
منض ٍٍ (كنف) يقصد ح احف هوحل ويهعقؿ السرد ال
(هندى) أي هوح    وح عؿ

سرد اعي لم لسنف هوح    م طنحنً احه ح عؿ أمر (اركب) وح عؿ محنرع
(عكف) ويعاوؿ السرد ال

مسعوى المعكمـ ح عميف محنرليف (آوي) (يعصمهي)ل

وأ ي ار يعاوؿ السرد ال

سرد موحولي حمسعوى الغنسب حأفعنؿ منحية (راـ)

(كنف).
وممن سحؽ فقد عهولت مسعوينت السرد مف موحولي ال
ال

م نطب ال

معكمـ حأفعنؿ معهولة مف ايث داللعهن لم

اعيل ومف غنسب
الزمف المنحي

والمحنرع فحثً لف فعؿ ارمرل وله ا االسموب مهمة في عقوية هشنط المعمقي
وعهحيه أفحؿ مف إ راس لم أسموب وااد.
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ومف أمرمة مسعوينت السرد قول  -ععنل -لف دلن هوح    لم قوم
حعد أف دلناـ كري اًر ولـ يسع يحوا:

ب إِنَّ ُهم َع ِ
َّ
ِ
ارا {ٕٔ}
 قَ َ
وح َّر ِّ ْ َ
ال نُ ٌ
سً
ص ْوني َواتَّبَ ُعوا َمن ل ْم يَ ِز ْدهُ َمالُوُ َوَولَ ُدهُ إال َخ َ
ِ
وث َويَ ُعو َق
اعا َوال يَغُ َ
ارا {ٕٕ} َوقَالُوا ال تَ َذ ُر َّن آل َهتَ ُك ْم َوال تَ َذ ُر َّن َودِّا َوال ُس َو ً
َوَم َك ُروا َمك ًْرا ُكبَّ ً
ونَسرا {ٖٕ} وقَ ْد أ َ ِ
ِ ِِ
الال {ٕٗ} ِم َّما َخ ِطيئَاتِ ِه ْم أُ ْغ ِرقُوا
ض ً
ين إِال َ
َ
َضلُّوا َكث ًيرا َوال تَ ِزد الظَّالم َ
َ ًْ
ِ
ِ ِ
ِ
األر ِ
ض
ارا {ٕ٘} َوقَ َ
وح َّر ِّ
ارا فَ لَ ْم يَج ُدوا لَ ُهم ِّمن ُدون اللَّو أ َ
ب ال تَ َذ ْر َعلَى ْ
ال نُ ٌ
َنص ً
فَأُ ْدخلُوا نَ ً
ك إِن تَ َذرىم ي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارا {}ٕٚ
ارا { }ٕٙإِنَّ َ
ضلُّوا عبَ َ
ُْ ْ ُ
اد َك َوال يَل ُدوا إِال فَاج ًرا َك َّف ً
ين َديَّ ً
م َن الْ َكاف ِر َ
ر ِّ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ي ولِمن َد َخل ب ْيتِي م ْؤِمنًا ولِل ِ ِ
ِ ِِ
ين إِال
ََ َ ُ َ ُ
ب ا ْغف ْر لي َول َوال َد َّ َ َ
َ
ين َوال ُْم ْؤمنَات َوال تَ ِزد الظَّالم َ
ْم ْؤمن َ
ارا ( سورة نوح :اآليات ٕٔ)ٕٛ-
تَ بَ ً
ٍ
منض (قنؿ) مسهد ال
عحدا القصة حنلسرد الموحولي حمسعوى الغنسب ح عؿ

الم كر الم رد هوح    من يمحث أف يهعقؿ ال السرد ال اعي لم لسنف هػوح 
ٍ
منض (لصوهي) رـ
  حنلععحير لف مواقؼ قوم حنلحد حمسعوى المعكمـ ح عؿ
مسعوى الغنسحيف حأفعنؿ منحية محهية لم الحـ مسهدة ال ال منلة (اعحعوا /مكروا/
قنلوا) رـ مسعوى المعكمميف لم لسنف القوـ ح عؿ محنرع يعكرر مرعيف (ع رف) رـ
ٍ
منض مسهد ال
مسعوى الغنسحيف ح عؿ
ٍ
منض (عزد) المو

ال منلة (احموا) رـ مسعوى الغنسب ح عؿ

ال اه (سحانه وععنل ) رـ مسعوى الغنسحيف حنفعنؿ محنرلة

ارهيف محهية لمم هوؿ ( أُغرقوا /أُد موا) رـ محهي لممعموـ (ي دوا).
ويهعقؿ السرد الموحولي ال

اعي لم لسنف هوح    حمسعوى ال طنب

ال اه ععنل (ال ع ر) ح عؿ أمر وح عؿ محنرع مهصوب حأف (ه راـ) رـ مسعوى
الغنسحيف ح عميف محنرليف مسهديف ال ال منلة (يحموا /يمدوا) رـ يعاوؿ المسعوى
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ٍ
منض
ال المعكمـ حدلن هوح    ح عؿ أمر (أغ ر) رـ مسعوى الغنسب ح عؿ
(د ؿ) فيمن يععمؽ حأي مؤمفل وح عؿ محنرع (عزد) لكؿ ظنلـ له س .
واك ا عهولت أهمنط السرد مف موحولي و اعي حمسعوينت مععددة مف الغنسب
ال

المعكمـ ال

الم نطب لمداللة لم

دلوة هوح    لقوم ومن لقي مف

صهوؼ االسعكحنر واالمعهنع ولدـ االهصنت لمدلوةل ومن و ده في ال عنـ مف الدلن
لميهـ وطمب المغ رة ل ولوالدي ولكؿ مؤمفل والهثؾ لكؿ ظنلـ وحعيد لف اه-
ععنل  -ممن عسعدلي ا ه المسعوينت لممواقؼ المحطرحة والماعدمة العي ال حد اف
ععوقع أفعنلهن.

املبحث الثاني :ترتيب السرد ًتسريعو
 -1ترتيب السرد
يرعحط عرعيب السرد حنلمنحي والمسعقحؿ مف ثؿ الاركة السردية وموقعهن مف
الصيرورة الزمهية العي ععاكـ فيهن القصة مف ثؿ رصد المعغيرات الزمهية العي
عط أر لم ال ط السردي ال ي يعمد الي الراوي

()41

آ -االسترجاع
يمرؿ االسعر نع كر الاؽ لادث سنحؽ لمهقطة العي وصؿ اليهن السرد
لف طريؽ ععنحع الراوي لعسمسؿ اراداث لم
ار عنً ال

()44

وفؽ عرعيحهن في الاكنية رـ يعوقؼ

المنحي لي كر أادارنً سنحقة لمهقطة العي حمغهن في سرده

()44

ا يؤدي

االسعر نع في الهص القصصي وظنسؼ مععددة مف مرؿ مؿ ال وات العي عركهن
51

السرد في القصة القرآنية
قصة نوح عليه السالم  -انوورجاً-
د .يوسف سليواى الطحاى

السرد حنلطن معمومنت لف سواحؽ ش صية

ديدة او انحرانل واإلشنرة ال

أاداث سحؽ لمسرد أف عركهن أو عغيير داللة حعض االاداث حنلطنسهن داللة ديدة أو
لساب عأويؿ واسعحدال حعأويؿ ديد.

()42

ومف أمرمة االسعر نع قول ععنل :

ت أَ ْن أَ ُكو َن ِم َن
ي إِالَّ عَلَى الل ِّو َوأ ُِم ْر ُ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
 فَِإن تَ َولَّْيتُ ْم فَ َما َسأَلْتُ ُكم ِّم ْن أ ْ
َج ِر َ
ِِ
ين ( سورة يونس :اآلية ٕ)ٚ
ال ُْم ْسلم َ

يأعي ا ا االسعر نع لم لسنف هوح    مف ثؿ رثرة أاداث :اروؿ
حنل عؿ (عوليعـ) ال ي يواي حأاداث سنحقة ممنرمة قنـ حهن القوـ حعد سمنلهـ لمدلوة
"أمن الادث الرنهي فعحر له ال عؿ (سألعكـ) ليدؿ لم لدـ سؤاؿ هوح    لف
أي أ ر مف القوـ ار من سيادث لهـ مف عغيير في ال كر حنلدلوة العي عهقؿ
اال انف مف لحندة ارورنف ال لحندة رب العحند اه (سحانه وععنل ) .أمن الادث
الرنلث فيأعي اسعر نل لف طريؽ ال ممة (أمرت أف أكوف مف المسمميف) ا يؤكد
هوح    اف اه (سحانه وععنل ) قد أمره مه الحد حعحميغ الدلوة أف يكوف مف
المسمميف أي يسمـ و ه ه -ععنل  -ويهقند الي طنلة وعسحيانًل ومن ا ه الدلوة اال
اسع نحة رمره اإللهي .ولمي فه ا االسعر نع يد ؿ حمف الدلوة المعكررة حأاداث
العحميغ حنلرسنلة والدلوة ال اه -ععنل .-
ومف أمرمة االسعر نع قول ععنل :

ص ِحي إِ ْن أ ََر ُّ
َنص َح لَ ُك ْم إِن َكا َن اللّوُ يُ ِري ُد أَن يُغْ ِويَ ُك ْم ُى َو َربُّ ُك ْم
َ والَ يَن َف ُع ُك ْم نُ ْ
دت أَ ْن أ َ
َوإِلَْي ِو تُ ْر َج ُعو َن ( سورة ىود :اآلية ٖٗ)
يسعر ع هوح    دلوع لمقوـ مف ثؿ ع كيراـ حعدـ ه ع الهصياة إف لـ

يؤمهوا إيمنهنً قطعينً حنلدلوة في ِ
انؿ إرادة اه – ععنل  -في حثلهـل من او (اال
حش اًر رسوالً) يسع

لعحميغ أوامر اه -ععنل  -ال ي او رحهـ والي ير عوف سوا
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اهع عوا حنلهصح وااعدوا أو حموا لف سحيؿ اه – ععنل  .-ولمي فه ا االسعر نع
يعود حمف أاداث الدلوةل و نرج إطنران حنلحثؿ حعد سمنع الدلوة.
ومف أمرمة االسعر نع قول ععنل :

ب إِ َّن قَ وِمي َك َّذب ِ
ون ( سورة الشعراء :اآلية )ٔٔٚ
 قَ َ
ال َر ِّ
ْ
ُ

ي نطب هوح    اه (سحانه وععنل ) ويهقؿ السرد الموحولي قول

لم شكؿ اسعر نع ي حر ح اف القوـ ك حوه أي يعمؿ ا ا ال طنب لم اسعر نع
أاداث الدلوة ومن القنه هوح    مف صهوؼ الصد واالسعكحنر واسعه ن
اسنليب م عم ة وأوقنت معهولة في سحيؿ الدلوة .أي ينعي ا ا االسعر نع حعد اهعهن
الدلوة الي ند الاؿ الهن ع لهؤال القوـ حعد مدة طويمة داً مف العحميغ والدلوة.
ب -االستباق
()45

او لممية سردية عدؿ لم اركع مف ثؿ كر ادث الاؽ مقدمنً
يسع السرد مف الانحر ال المسعقحؿ مع طينً الهقطة العي وصؿ اليهن
ال

()46

أي

حنلق ز

ادث وليد العهحؤ وعكويف وادة مهس مة مف الهسيج الماكـ وصوالً لعاقيؽ

غنينت منلية في الهص القصصي(.)47
ومف أمرمة االسعحنؽ قول ععنل :

ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين ِِ ( سورة الشعراء :اآلية )ٔٔٙ
 قَالُوا لَئن ل ْم تَنتَو يَا نُ ُ
وح لَتَ ُكونَ َّن م َن ال َْم ْر ُجوم َ
ينعي ا ا االسعحنؽ لم

لسنف هوح    حنلسرد الموحولي ال ي يهقم

القرآف الكريـ لف سرداـ ا "يسعحقوف االاداث ويسعشرفوف المسعقحؿ حنف هوانً إ ا لـ
يكؼ لف دلوع سيكوف في المسعقحؿ مف المر وميف حنلا نرةل فه ا االسعحنؽ يشكؿ
عمهيداً وعطمعنً مف قحؿ القوـل ولـ يادث لم االطثؽ"(.)48
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ومف أمرمة االسعحنؽ قول ععنل :

)ٔٔٛ

ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين ( سورة الشعراء :اآلية
 فَافْ تَ ْح بَ ْيني َوبَ ْي نَ ُه ْم فَ ْت ًحا َونَ ِّجني َوَمن َّمعي م َن ال ُْم ْؤمن َ

يأعي ا ا االسعحنؽ في نعمة المطنؼ حعد اف ي رب هوح    كنفة
اشكنؿ الدلوة وأسنليحهن كنفة إ يطمب مف اه – ععنل  -اف ياكـ حيه وحيف قوم
حنلاؽ ويسع حطمب اله نة ل ومف مع مف المؤمهيف ال يف اسع نحوا لدلوع ل ويمرؿ
ا ا االسعحنؽ عاقيقنً لثاداث العي قنمت فيمن حعد إ يه ي اه – ععنل  -في ال مؾ
المشاوف ويغرؽ الكنفريف عاقيقنً لمولد اإللهي حشنف أاؿ اريمنف وأاؿ الك نر.
ومف أمرمة االسعحنؽ قول  -ععنل :-

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ارا ( سورة
ارا فَ لَ ْم يَج ُدوا لَ ُهم ِّمن ُدون اللَّو أ َ
َنص ً
 م َّما َخطيئَات ِه ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأُ ْدخلُوا نَ ً
نوح :اآلية ٕ٘)
يأعي ا ا االسعحنؽ لف طريؽ السرد الموحولي ال ي يع مؿ السرد ال اعي
لهوح    واو يروي اسنليب دلوع وموا هة القوـ ل حنالسعكحنر والععهتل فمن
سحيؿ لم طنين والع مص مههن إال حنلغرؽ ومف رـ د وؿ الهنر از ً وفنقنً لهـ ولدـ
و ود مف يهصراـ وحه ا يكوف ا ا االسعحنؽ اسعشراقنً لمسعقحؿ الكنفريف و از
ك راـ.

 -2تسريع السرد
يسع

السرد القصصي ال

العسريع لف طريؽ اسععمنؿ صيغ اكنسية ع عزؿ

زمف القصة وعقمص ال الاد االده مف ثؿ السرد العم يصيل والا ؼ
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آ -ال ثصة:
او اف يقدـ السنرد المنالً واقواالً في ححع فقرات لعدة اينـ أو شهور أو
سهوات مف دوف ع نصيؿ

()41

أي عكوف مسناة الهص القصصي أصغر مف زمف

الادث أي المرور السريع لم أزمهة ال يرى المؤلؼ اههن ديرة حناعمنـ القنري

()41

ولم ثصة وظنسؼ عاققهن في الهص القصصي مف ايث عقديـ لنـ لممشناد والرحط
حيههن أو عقييـ لنـ لش صية ديدة او لرض الش صينت الرنهوية العي ال يعسع
الهص القصصي لمعنل عهن حنلع صيؿ

()44

ومف أمرمة ال ثصة قول – ععنل :-

ِ
ث فِي ِهم أَل َ ٍ
َخ َذ ُى ُم
وحا إِلَى قَ ْوِم ِو فَلَبِ َ
ين َع ًاما فَأ َ
َ ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
ْ
ْف َسنَة إِال َخ ْمس َ
الطُّوفَا ُن وىم ظَالِمو َن {ٗٔ} فَأَنجي نَاهُ وأَصحاب َّ ِ ِ
ِ
ين ( سورة
السفينَة َو َج َعلْنَ َ
َْ َ ْ َ َ
َُ ْ ُ
اىا آيَةً لِّل َْعالَم َ
العنكبوت :اآليتان (ٗٔ و ٘ٔ)

يم ص ا ا العقديـ المو ز المكرؼ دلوة هوح    لقوم وادوث

الطوفنف ا "الط معمومنت حرورية لمغنية مف اراداث والش صينتل فنراداث

قد كرت فيهن سيرة الدلوةل والطوفنفل واله نة حنلس يهةل وحرزت ش صية هػوح  
 الصنحر ال ي دلن قوم اقحة طويمة مف الزمف فحثً لف قوم الظنلميف ومف
آمف مع ال يف سموا حنصانب الس يهة له نعهـ فيهن مف الطوفنف"

()44

ومف أمرمة ال ثصة قول ععنل :

ِ
ض ُعيُونًا فَالْتَ َقى ال َْماء َعلَى
اب َّ
األر َ
الس َماء بِ َماء ُّم ْن َهم ٍر {ٔٔ} َوفَ َّج ْرنَا ْ
 فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر ( سورة القمر :اآليتان ٔٔؤٕ) .
يم ص السرد القصصي القرآهي مكوهنت من الطوفنف مف ثؿ مطر السمن

وليوف االرض ا ع معت الساب الرقيمة ح ط أفقي فهصب حشدة وغ ازرة وحدأت
االرض حع ير العيوف حؿ أصحات اي العيوف مف كررة المن ولمي فقد ن ت
55

السرد في القصة القرآنية
قصة نوح عليه السالم  -انوورجاً-
د .يوسف سليواى الطحاى

المينه مف طريقيف السمن واررضل امن ال نهب الرنلث فهو ارمواج العي سنرت فيهن
الس يهة ولمي فقد

ن عقديـ الطوفنف حعم يص مو ز مكرؼ ألط

المعمومنت

الحرورية ال نصػة حمصػندره وكيؼ عكوهت لعاػقؽ من أراده اه – ععنل  -مف العقن
المن وعادث المشيسة اإللهية لع اب قوـ هوح.
ب -الحذف
او ع نوز السنرد لزمف الاكنية مف دوف اإلشنرة ال
اراداث

()42

من عـ فيهن مف

أي يسقط ز ا مف الادث أو المندة الورنسقية مف ال عؿ مكع ينً حنالشنرة

الي حصورة ظنارة أو حمهية ايهمن يهعقؿ السنرد أو الراوي مف زمف ال آ ر مف
دوف كر أي شي لف كي ية عاقيؽ الادث

()45

وا ه اإلشنرات المقعححة قد عكوف

ماددة أو غير ماددة .وقد عكوف حمهية ال يشنر اليهن أو موصوفة او مقدرة
يصعب ححط موقعهن(.)46
ومف أمرمة الا ؼ قول – ععنل :-

ِ ِ ِ َّ ِ
اصنَ ِع الْ ُفل َ ِ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ إِنَّ ُهم ُّم ْغ َرقُو َن ( سورة
َ و ْ
ْك بأَ ْعيُننَا َوَو ْحينَا َوالَ تُ َخاط ْبني في الذ َ

ىود :اآلية )ٖٚ

ْك بِأَ ْعينِنَا ووحيِنَا فَِإذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّ نُّور فَاسلُ ْ ِ
 فَأَوح ْي نَا إِلَْي ِو أ ِ
يها
َن ْ
كفَ
ُ ْ
اصنَ ِع الْ ُفل َ ُ َ َ ْ
َْ
َ ُْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا
ِمن ُك ٍّل َزْو َج ْي ِن اثْ نَ ْي ِن َوأ َْىلَ َ
ك إِال َمن َسبَ َق َعلَْيو الْ َق ْو ُل م ْن ُه ْم َوال تُ َخاط ْبني في الذ َ

إِنَّ ُهم ُّم ْغ َرقُو َن ( سورة المؤمنون :اآلية ٖٔ)
 وحملْنَاهُ َعلَى َذ ِ
اح َو ُد ُس ٍر ( سورة القمر :اآلية ٖٔ)
ات أَل َْو ٍ
َََ

ي كر السرد القصصي القرآهي صهع ال مؾ أي الس يهة مف ثؿ ارمر اإللهي

لهوح   ح لؾ ا عـ لؾ عات رلنيع  -ععنل  -كمن ي كر الهص القصصي
(حنليههن) و (وايهن) وفي ا ا ا ؼ لمرااؿ الصهع العي اسعغرقت مدة مف الزمف
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لعوا

الس يهة الطوفنف العظيـ ال ي سيهزل اه – ععنل  -حنلقوـ الكنفريفل فعهدمن

و دوا هوانً يصهع ال مؾ كنهوا يس روف مه وال يدروف أف اه سيعنقحهـ حه نة
المؤمهيف في ا ا الصهعل وغرقهـ حمن سيسير ح ا ا ال مؾ .ويعطي الهص القصصي

مكوهنت الس يهة مف االلواح والدسر أي االلواح والمسنمير فكـ مف الوقت ح ل هوح 
  لعرحيت ا ه االلواح حنلمسنميرل وفي المقدمة لمؿ االلواح حشكؿ مهظـ اع
عسعوي الس يهة.
ومف أمرمة الا ؼ

ِ
ْجا ِريَِة ( سورة الحاقة :اآلية ٔٔ)
 إِنَّا لَ َّما طَغَى ال َْماء َح َملْنَا ُك ْم في ال َ

يمرؿ الهص القصصي السنحؽ ا فنً لمدة ادوث الطوفنف ا ُيدلؿ لف المدة حػ
قول (لمن طغن المن ) حمعه لث وزاد حععحير دقيؽ او (طغن) أي الزيندة الم رطة
لممن ل ويأعي الا ؼ الرنهي لممدة العي اسعغرقهن هوح    ومف حعد المؤمهيف
لركوب الس يهة العي لحر لههن حنل نرية أي اعي ع ري حنلمن ل ومف ثؿ الا فيف
الطوفنف وركوب الس يهة يعطيهن الهص القصصي القرآهي ا فنً مادداً يسعدؿ لمي
المعمقي مف ثؿ عأمم في الموقؼ.

املبحث الثالث :بناء السرد
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يعاقؽ حهن السرد مف

ثؿ لرض الادث ال ي او م مولة مف وقنسع

مهعظمة أو معهنررة في الزمنف إ إف الادث او اقعراف زمف ح عؿ

()47

ا اف حهن

الادث عرعيح أي عوالي في الزمنف(.)48
آ -البناء المتتابع المتسلسل
او عوالي سرد االاداث الوااد عمو اآل ر مع و ود راحط حيههمن
عممس ا ا الهوع مف الحهن السردي مف

ثؿ الحداية والوسط والههنية

يادث الععنحع في ا ا الهوع مف دوف إرعداد أو لودة ال ال مؼ
القصصية حاسب عرعيحهن الزمهي

()24

()49

()21

أي يمكف

()28

وح لؾ

أي سرد الوقنسع

ويمعنز ا ا الحهن المععنحع حنالسعهثؿ ال ي

"يقدـ إطن اًر لنمنً يادد حوسنطع زمف الادث ومكنه ويرصد في الوقت ه س عطور
الادث"

()24

ومف أمرمة الحهن المععنحع المعسمسؿ حإاداث مو زة قول ععنل :

ال لَِق ْوِم ِو يَا قَ ْوِم إِن َكا َن َكبُ َر َعلَْي ُكم َّم َق ِامي َوتَذْكِي ِري
وح إِ ْذ قَ َ
َ واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ نُ ٍ
بِآي ِ
َج ِم ُعواْ أ َْم َرُك ْم َو ُش َرَكاء ُك ْم ثُ َّم الَ يَ ُك ْن أ َْم ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم غُ َّمةً ثُ َّم
ات الل ِّو فَ َعلَى الل ِّو تَ َوَّكل ُ
ْت فَأ ْ
َ
ِ ِ
ي إِالَّ َعلَى الل ِّو
اق ُ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
ْضواْ إِلَ َّي َوالَ تُنظ ُرون {ٔ }ٚفَِإن تَ َولَّْيتُ ْم فَ َما َسأَلْتُ ُكم ِّم ْن أ ْ
َج ِر َ
ت أَ ْن أَ ُكو َن ِمن الْمسلِ ِمين {ٕ }ٚفَ َك َّذبوهُ فَ نَ َّج ْي نَاهُ ومن َّمعوُ فِي الْ ُفل ِ
اى ْم
َوأ ُِم ْر ُ
ْك َو َج َعلْنَ ُ
ََ َ
ُ
َ ُْ َ
ِ
َّ ِ
ين ( سورة يونس:
ين َك َّذبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُْر َك ْي َ
َخالَئِ َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْمن َذ ِر َ
ف َوأَ ْغ َرقْنَا الذ َ
اآليات ٔ)ٖٚ-ٚ
مف ثؿ الهظر في المشناد ه د الععنحع والعسمسؿ لم وفؽ اراداث اآلعية:
 -من قنل هوح    لقوم مف الع كير حآينت اه -ععنل .-
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 أمر هوح    لقوم ح مع امراـ واال يكوف لؾ حيقنً شديداً أو محهمنممعحسنً.
 لدـ سؤاؿ هوح    ار ر مف قوم ل فأ ره لم اه – ععنل .- عك يب القوـل وه نة هوح    ومف مع في الس يهة و عمهـ ي م وفالمغرقيف.
 غرؽ قوـ هوح ال يف ك حوا الدلوة.وممن سحؽ فقد ن ت أاداث قصة هوح    حشكؿ مو ز يركز لم
المسنسؿ المهمة حععنحع اراداث وعسمسمهن حكؿ دقة ووحوحل وا ه سمة مف سمنت
السرد القصصي في القرآف الكريـ ال ي يو ز مرةل وي صؿ عنرة آ رى .وقد أظهر
ا ا الحهن المععنحع المعسمسؿ الش صينت المعمرمة حش صية هوح    ومف مع
مف المؤمهيفل وقوم الكنفريف فحثً لف ارمكهة المعمرمة حمكنف ليش قوـ هوحل
والس يهة والطوفنف.
ومف أمرمة الحهن المععنحع المعسمسؿ حأاداث م صمة قول  -ععنل :-

ِ
ِِ
ين {ٕ٘} أَن الَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِالَّ اللّوَ إِنِّ َي
وحا إِلَى قَ ْومو إِنِّي لَ ُك ْم نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
َ ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
َّ ِ
اب يَ ْوٍم أَلِ ٍ
ش ًرا
يم { }ٕٙفَ َق َ
ين َك َف ُرواْ ِمن قِ ْوِم ِو َما نَ َر َ
َخ ُ
اك إِالَّ بَ َ
أَ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
ال ال َْمألُ الذ َ
َّ ِ
ِ ِ
ض ٍل بَ ْل
ِّمثْ لَنَا َوَما نَ َر َ
ي َّ
الرأْ ِي َوَما نَ َرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا ِمن فَ ْ
اك اتَّبَ َع َ
ين ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ك إِالَّ الذ َ
ِ
ندهِ
نت َعلَى ب يِّ نَ ٍة ِّمن َّربِّي وآتَانِي رحمةً ِّمن ِع ِ
ِِ
ين { }ٕٚقَ َ
ال يَا قَ ْوم أ ََرأَيْ تُ ْم إِن ُك ُ
َْ َ ْ
َ
َ َ
نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ
ِ
ِ
ي
فَ ُع ِّميَ ْ
ت َعلَْي ُك ْم أَنُ ْل ِزُم ُك ُم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو َماالً إِ ْن أ ْ
وىا َوأَنتُ ْم لَ َها َكا ِرُىو َن {َ }ٕٛويَا قَ ْوم ال أ ْ
َج ِر َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين َ ِ
ِ
ِّي أ ََرا ُك ْم قَ ْوًما تَ ْج َهلُو َن {}ٕٜ
إِالَّ َعلَى اللّو َوَمآ أَنَاْ بطَا ِرد الذ َ
آمنُواْ إنَّ ُهم ُّمالَقُو َربِّه ْم َولَ كن َ
ويا قَ وِم من ي ِ ِ
ول لَ ُكم ِع ِ
ِ
ندي َخ َزآئِ ُن
ََ ْ َ َ ُ
نص ُرني م َن اللّو إِن طََردتُّ ُه ْم أَفَالَ تَ َذ َّك ُرو َن {ٖٓ} َوالَ أَقُ ُ ْ
ك والَ أَقُ ُ ِ ِ
ِ
ين تَ ْز َد ِري أَ ْعيُ نُ ُك ْم لَن يُ ْؤتِيَ ُه ُم اللّوُ َخ ْي ًرا
ب َوالَ أَقُ ُ
ول إِنِّي َملَ ٌ َ
ول للَّذ َ
اللّو َوالَ أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
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ِ
ِ ِ
ِِ
َّ ِ
ت
ادلْتَ نَا فَأَ ْكثَ ْر َ
وح قَ ْد َج َ
ين {ٖٔ} قَالُواْ يَا نُ ُ
اللّوُ أَ ْعلَ ُم ب َما في أَن ُفس ِه ْم إِنِّي إِ ًذا لم َن الظَّالم َ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ال إِنَّ َما يَأْتِي ُكم بِ ِو اللّوُ إِن َشاء َوَما
ين {ٕٖ} قَ َ
الصادق َ
ج َدالَنَا فَأْتَنا ب َما تَع ُدنَا إِن ُك َ َ
ِ ِ
ص ِحي إِ ْن أ ََر ُّ
َنص َح لَ ُك ْم إِن َكا َن اللّوُ يُ ِري ُد أَن
ين {ٖٖ} َوالَ يَن َف ُع ُك ْم نُ ْ
دت أَ ْن أ َ
أَنتُم ب ُم ْعج ِز َ

يُ ْغ ِويَ ُك ْم ُى َو َربُّ ُك ْم َوإِلَْي ِو تُ ْر َج ُعو َن {ٖٗ} أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ قُ ْل إِ ِن افْ تَ َريْ تُوُ فَ َعلَ َّي إِ ْج َر ِامي َوأَنَاْ
ب ِريء ِّم َّما تُجرمو َن {ٖ٘} وأ ِ
ُوح َي إِلَى نُ ٍ
آم َن فَالَ
وح أَنَّوُ لَن يُ ْؤِم َن ِمن قَ ْوِم َ
ك إِالَّ َمن قَ ْد َ
ْ َُ
َ ٌ
َ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصنَ ِع الْ ُفل َ ِ ِ
ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ
س بِ َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن {َ }ٖٙو ْ
ْك بأَ ْعيُننَا َوَو ْحينَا َوالَ تُ َخاط ْبني في الذ َ
تَ ْبتَئ ْ
ْك َوُكلَّ َما َم َّر َعلَْي ِو َمألٌ ِّمن قَ ْوِم ِو َس ِخ ُرواْ ِم ْنوُ قَ َ
ال إِن تَ ْس َخ ُرواْ
صنَ ُع الْ ُفل َ
إِنَّ ُهم ُّمغْ َرقُو َن {َ }ٖٚويَ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اب يُ ْخ ِز ِيو َويَ ِح ُّل
س ْو َ
ف تَ ْعلَ ُمو َن َمن يَأْتِيو َع َذ ٌ
منَّا فَإنَّا نَ ْس َخ ُر من ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َن { }ٖٛفَ َ
ِ
ِ
ِ
يها ِمن ُك ٍّل َزْو َج ْي ِن
َعلَْيو َع َذ ٌ
اح ِم ْل ف َ
ُّور قُلْنَا ْ
ار التَّ ن ُ
يم {َ }ٖٜحتَّى إِ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َ
اب ُّمق ٌ
ِ ِ
ِ
يل {ٓٗ} َوقَ َ
ال ْارَكبُواْ
اثْ نَ ْي ِن َوأ َْىلَ َ
آم َن َوَما َ
ك إِالَّ َمن َسبَ َق َعلَْيو الْ َق ْو ُل َوَم ْن َ
آم َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ
فِيها بِس ِم الل ِّو مجراىا ومرساىا إِ َّن ربِّي لَغَ ُف ِ
يم {ٔٗ} َو ِى َي تَ ْج ِري بِ ِه ْم فِي َم ْو ٍج
َ ْ َ َ َُْ َ َ
ٌ
ور َّرح ٌ
َ
َ ْ
ِ
ِ
َكال ِ
ٍ
ْجبَ ِ
ين {ٕٗ}
ال َونَ َ
ادى نُ ٌ
وح ابْ نَوُ َوَكا َن في َم ْع ِزل يَا بُنَ َّي ْارَكب َّم َعنَا َوالَ تَ ُكن َّم َع الْ َكاف ِر َ
ال الَ َع ِ
ال سآ ِوي إِلَى جب ٍل ي ْع ِ
ال
اص َم الْيَ ْوَم ِم ْن أ َْم ِر الل ِّو إِالَّ َمن َّرِح َم َو َح َ
ص ُمنِي ِم َن ال َْماء قَ َ
ََ َ
قَ َ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يض
ض ابْ لَعي َماءك َويَا َس َماء أَقْلعي َوغ َ
يل يَا أ َْر ُ
بَ ْي نَ ُه َما ال َْم ْو ُ
ج فَ َكا َن م َن ال ُْمغْ َرق َ
ين {ٖٗ} َوق َ
ود ِّ ِ
ت َعلَى الْج ِ
الْماء وقُ ِ
ِ ِِ
استَ َو ْ
ين {ٗٗ} َونَ َ
وح َّربَّوُ
ض َي األ َْم ُر َو ْ
ادى نُ ٌ
ُ
َ َ
يل بُ ْعداً لِّ ْل َق ْوم الظَّالم َ
ي َوق َ
ِ ِ ِ
َح َكم ال ِ ِ
ين {٘ٗ} قَ َ
فَ َق َ
ال َر ِّ
ْح ُّق َوأ َ
وح إِنَّوُ
َنت أ ْ ُ َ
ب إِ َّن ابُني م ْن أ َْىلي َوإِ َّن َو ْع َد َك ال َ
ال يَا نُ ُ
ْحاكم َ
ك بِ ِو ِعلْم إِنِّي أ ِ
ك إِنَّو عمل غَي ر ِ
لَي ِ ِ
ك أَن تَ ُكو َن ِم َن
َعظُ َ
س لَ َ
س م ْن أ َْىل َ ُ َ َ ٌ ْ ُ َ
ٌ
صال ٍح فَالَ تَ ْسأَلْ ِن َما لَْي َ
ْ َ
ك ما لَي ِ ِ ِ ِ
ال ِ ِ
ْم َوإِالَّ تَ غْ ِف ْر لِي
ين { }ٗٙقَ َ
ال َر ِّ
ب إِنِّي أَعُوذُ بِ َ
ك أَ ْن أ ْ
َ
س لي بو عل ٌ
ْجاىل َ
َسأَلَ َ َ ْ َ
وتَ رحمنِي أَ ُكن ِّمن ال َ ِ
اس ِرين { }ٗٚقِيل يا نُوح ْاىبِ ْط بِسالٍَم ِّمنَّا وبرَك ٍ
ك َو َعلَى أ َُم ٍم
ات َعلَْي َ
َ َْْ
ََ
ََ ُ
ْخ َ
َ
َ
سهم ِّمنَّا ع َذ ِ
يم ( سورة ىود :اآليات ٕ٘)ٗٛ-
ِّم َّمن َّم َع َ
َ ٌ
ِّع ُه ْم ثُ َّم يَ َم ُّ ُ
ك َوأ َُم ٌم َسنُ َمت ُ
اب أَل ٌ
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مف ثؿ الهظر في مشناد القصة ه د الععنحع والعسمسؿ لألاداث لم وفؽ
اآلعي:
 الحد حدلوة هوح    لقوم حنلعركيز لم العحندة أوالًل والعا ير مفالع اب رنهينً.
 رد القوـ لم الدلوة حا ج وااية عرحت إصراراـ واسعكحنراـ. لودة هوح    إل قوم لطرح سحؿ ديدة لمدلوة لعمهـ يهعدوف. اهعهن ال داؿ حيف هوح    وقوم ل ولدـ ايمنههـ حمن قنل لهـ هحيهـ. واي اه – ععنل  -لهوح    حصهع ال مؾ ولدـ ال طنب في شأفالمغرقيف.
 حد هوح    حصهع ال مؾ وعمقي الس رية مف القوـ. -ارمر اإللهي حعد أف حدأ الطوفنف حأ

هوح    حن

كؿ مف زو يف

ارهيف مع مف آمف مع .
 أمر هوح    لممؤمهيف حركوب الس يهة. الحد ح رينف الس يهة في ارمواج. هدا هوح    الحه وامعهنل مف الركوب وارعكنه ال ال حؿ ليعصممف المن .
 أمر اه ( سحانه وععنل ) لألرض ححمع المن ل ولمسمن حنلكؼ لف المطرواهقص المن ومف رـ ادو الطوفنف.
 هدا هوح    ه (سحانه وععنل ) حشأف احه ل ووحح ل  -ععنل -افاحه ليس مف اام ولدـ السؤاؿ لمن ليس ل ح لمـ.
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 أمر اه ( سحانه وععنل ) لهوح    حنف يهحط او ومف مع مفالمؤمهيف مف الس يهة حسثـ لعحدأ الاينة مف ديد.
وممن سحؽ فقد ن ت أاداث قصة هوح    حشكؿ ع صيمي مف ثؿ
م رينت الدلوة والعهيؤ لصهع الس يهة واسعقحنؿ ارمر اإللهي حهثؾ القوـ الكنفريف
حنلطوفنفل وه نة المؤمهيف حنلس يهة .ومف ثؿ ا ا الحهن المععنحع المعسمسؿ ظهرت
الش صينت المعمرمة حهوح    واحه والمؤمهيفل وقوم الكنفريفل فحثً لف
ارمكهة المعمرمة حمكنف ليش القوـ فحثً لف الس يهة والطوفنف.

 -2البناء المتداخل
او الحهن ال ي يعمؿ لم

عهظيـ االاداث وعرعيحهن حاسب العسمسؿ ال ي

يطمح إلي القنص في اطنر هص وليس حاسب شكمهن الطحيعي إ يهمؿ العسمسؿ
الزمهي ممن يؤدي ال

عقنطع االاداث وعدا مهن مف دوف حواحط حناللعمند لم

عقهية االسعر نع راداث المنحي أو حنإلشنرة ال

أاداث الانحر والمسعقحؿ

()22

ولمي يعميز ا ا الهوع مف الحهن حعد ؿ مسعوينت الزمف مف المنحي والانحر
والمسعقحؿ(.)25
ومف أمرمة الحهن المعدا ؿ قول – ععنل :-

ك ِمن قَ ب ِل أَن يأْتِي هم ع َذ ِ
 إِنَّا أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَوِم ِو أَ ْن أ ِ
ال
يم {ٔ} قَ َ
َنذ ْر قَ ْوَم َ
َ َُ ْ َ ٌ
ْ
ْ
ً
َْ
اب أَل ٌ
ِ
ِ
ِ
َطيع ِ
ِ
ون {ٖ} يَغْ ِف ْر لَ ُكم ِّمن ذُنُوبِ ُك ْم
ين {ٕ} أَن ا ْعبُ ُدوا اللَّوَ َواتَّ ُقوهُ َوأ ُ
يَا قَ ْوم إِنِّي لَ ُك ْم نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
َج ٍل ُّمس ِّمى إِ َّن أ َ َّ ِ ِ
ِ
ب إِنِّي
َّر لَ ْو ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن {ٗ} قَ َ
ال َر ِّ
َج َل اللو إذَا َجاء ال يُ َؤخ ُ
َويُ َؤخ ِّْرُك ْم إلَى أ َ َ
دعو ُ ِ
ارا {٘} فَ لَ ْم يَ ِز ْد ُى ْم ُد َعائِي إِال فِ َر ًارا {َ }ٙوإِنِّي ُكلَّ َما َد َع ْوتُ ُه ْم لِتَ غْ ِف َر
َ َْ
ت قَ ْومي لَْي ًال َونَ َه ً
ِ
استَكْب روا ْ ِ
استَ غْ َ ِ
ارا { }ٚثُ َّم إِنِّي
َصابِ َع ُه ْم في آذَانِ ِه ْم َو ْ
ش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ َ
لَ ُه ْم َج َعلُوا أ َ
استكْبَ ً
َص ُّروا َو ْ َ ُ
ِ
استَ غْ ِف ُروا َربَّ ُك ْم
َس َر ْر ُ
ت لَ ُه ْم إِ ْس َر ًارا { }ٜفَ ُقل ُ
ارا { }ٛثُ َّم إِنِّي أَ ْعلَ ُ
ْت ْ
نت لَ ُه ْم َوأ ْ
َد َع ْوتُ ُه ْم ج َه ً
64

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
2341هـ 1222 -م
العذد العاشر
الوجلذ الخاهس

ِ ِ ٍ ِ
ين َويَ ْج َعل
ارا {ٓٔ} يُ ْر ِس ِل َّ
إِنَّوُ َكا َن غَ َّف ً
الس َماء َعلَْي ُكم ِّم ْد َر ًارا {ٔٔ} َويُ ْمد ْد ُك ْم بأ َْم َوال َوبَن َ
ِِ
ٍ
َّ
َّ
ارا {ٖٔ} َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم
ارا {ٕٔ} َّما لَ ُك ْم ال تَ ْر ُجو َن للَّو َوقَ ً
ل ُك ْم َجنَّات َويَ ْج َعل ل ُك ْم أَنْ َه ً
ٍ ِ
ِ
ورا
أَط َْو ًارا {ٗٔ} أَلَ ْم تَ َرْوا َك ْي َ
ف َخلَ َق اللَّوُ َس ْب َع َس َم َاوات طبَاقًا {٘ٔ} َو َج َع َل الْ َق َم َر في ِه َّن نُ ً
ِ
الشم ِ
ِ
األر ِ
يها
ض نَبَاتًا { }ٔٚثُ َّم يُعي ُد ُك ْم ف َ
اجا {َ }ٔٙواللَّوُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن ْ
س س َر ً
َو َج َع َل َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
األر َ ِ
اجا
اجا {َ }ٔٛواللَّوُ َج َع َل لَ ُك ُم ْ
ساطًا { }ٜٔلتَ ْسلُ ُكوا م ْن َها ُسبُ ًال ف َج ً
َويُ ْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
ضبَ
ب إِنَّ ُهم َع ِ
َّ
ِ
ارا {ٕٔ}
{ٕٓ} قَ َ
وح َّر ِّ
ْ َ
ال نُ ٌ
سً
ص ْوني َواتَّبَ ُعوا َمن ل ْم يَ ِز ْدهُ َمالُوُ َوَولَ ُدهُ إال َخ َ
ِ
وث َويَ ُعو َق
اعا َوال يَغُ َ
ارا {ٕٕ} َوقَالُوا ال تَ َذ ُر َّن آل َهتَ ُك ْم َوال تَ َذ ُر َّن َودِّا َوال ُس َو ً
َوَم َك ُروا َمك ًْرا ُكبَّ ً
ونَسرا {ٖٕ} وقَ ْد أ َ ِ
ِ ِِ
الال ( سورة نوح :اآليات ٔ)ٕٗ-
ض ً
ين إِال َ
َ
َضلُّوا َكث ًيرا َوال تَ ِزد الظَّالم َ
َ ًْ
مف ثؿ الهظر في المشناد ه د أف الحهن كنف مععنحعنً معسمسثً اال اه في
()26

الادث من قحؿ ار ير قد عدا ؿ الزمف فكنف الحهن معدا ثً
المعسمسمة فهي لم وفؽ اآلعي:

أمن اراداث المععنحعة

()27

 إرسنؿ هوح    ال قوم . إ حنر هوح    لقوم حنه ه ير محيف. دلوع ال لحندة اه (سحانه وععنل ) ليغ ر هوحهـ. دلوة القوـ ليثً وههن اًر ومن يثقي مف القوـ. دلوة القوـ هن اًر واس ار اًر الع كير حهعـ اه (سحانه وععنل ). -إ حنر اه ععنل حعصينف القوـ واع

اآللهة وحثلهـ.

وحعد أف عهعهي ا ه االاداث يقدـ السرد القصصي القرآهي ادرنً مسعقحمينً
حنلهسحة لألاداث السنحقة واو غرؽ القوـ واد نلهـ في الهنر.
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ارا ( سورة
ارا فَ لَ ْم يَج ُدوا لَ ُهم ِّمن ُدون اللَّو أ َ
َنص ً
 م َّمن َخطيئَات ِه ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأُ ْدخلُوا نَ ً
نوح :اآلية ٕ٘)
رـ ععود اراداث لعكعمؿ حدلن هوح    لم

قوم والدلن ل

ولممؤمهيف.

ب ال تَ َذر علَى األر ِ ِ
ِ
ك إِن تَ َذرُىم ي ِ
ضلُّوا
َ وقَ َ
وح َّر ِّ
ارا { }ٕٙإِنَّ َ
ْ َ
ْ
ال نُ ٌ
ْ ُْ
ين َديَّ ً
ض م َن الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ي َولِ َمن َد َخ َل بَ ْيتِ َي ُم ْؤِمنًا
ارا {َ }ٕٚر ِّ
ب ا ْغ ِف ْر لِي َولَِوالِ َد َّ
عبَ َ
اد َك َوال يَل ُدوا إِال فَاج ًرا َك َّف ً
ِ ِ
ولِل ِ ِ
ِ ِِ
ارا ( سورة نوح :اآليات )ٕٛ-ٕٙ
ين إِال تَ بَ ً
َ ُ
ين َوال ُْم ْؤمنَات َوال تَ ِزد الظَّالم َ
ْم ْؤمن َ
وح لؾ "يظهر العدا ؿ الزمهي حيف المنحي والمسعقحؿ لي عؿ حهن المشناد حهن

مععنحعنً رـ معدا ثً رـ العودة لمعنحعة المشناد العي حدأت حهن القصة"(.)28

خامتة البحث ًنتائجو
حعد االهعهن مف الدراسة العاميمية لمسرد في قصة هوح    عوصؿ الحاث
ال الهعنسج اآلعية:


لقد عهولت أهمنط السرد في قصة هوح    مف سرد موحولي وسرد اعيل
يمعمؾ الهمط اروؿ معرفة كنممة ومطمقة لف الش صينت واراداث فهو يعرؼ
دوا مهـ وال سيمن قوـ هوح ال يف ك حوا دلوة رسولهـ فحثً لف صهع الس يهة
وعأكيد السرد الموحولي لم

رسنلة هوح    ال

قوم حأههن مف اه

(سحانه وععنل ) مف ثؿ (هن) المعكمميف امن السرد ال اعي فيعحر في هوح 
  لمن لنهنه في سحيؿ دلوة قوم واسع دام اسنليب شع في عهوع الوقت
وكي ية الدلوة س اًر ولمهنً فحثً لف الع كير حهعـ اه – ععنل  .-امن مسعوينت
السرد فقد عهولت لف طريؽ السرديف الموحولي وال اعي مف غنسب ال
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م نطب ال معكمـ حنفعنؿ معهولة مف المنحي والمحنرع وارمر ممن ل االامية
في عقوية هشنط المعمقي وعهحيه أفحؿ مف ا راس لم اسموب وااد.


ن عرعيب السرد حنالسعر نع واالسعحنؽ في قصة هوح    ا ينعي
االسعر نع لم

لسنف السرد ال اعي لهوح    مف ثؿ ع كر أاداث

الدلوة ومن لنهنه مف الصعوحنت في عمهعهـ واص اررااـ واسعكحنراـ وال سيمن
العك يب إلي ند الاؿ الهن ع لهؤال القوـ حعد مدة طويمة داً مف العحميغ والدلوة.
أمن االسعحنؽ فينعي لم

لسنف قوـ هوح    في نعمة المطنؼ حعد أف

رب أشكنؿ الدلوة كنفة حنف ياكـ اه – ععنل  -حيه وحيف قوم  .وقد ينعي
االسعحنؽ مف ثؿ السرد الموحولي لماكـ لم

اؤال القوـ حنلغرؽ ود وؿ

الهنر ولدـ و ود مف يهصراـ ويعد ا ا حمرنحة اسعشراؽ المسعقحؿ لمكنفريف و از
ك راـ ولدـ إيمنههـ.


عحمف عسريع السرد مف قصة هوح    حنل ثصة والا ؼ إ يم ص
السرد القصصي القرآهي دلوة هوح    لقوم وادوث الطوفنف حنلطن
معمومنت حرورية لمغنية لف اراداث والش صينتل أو عم يص مكوهنت
الطوفنف حنلطن معمومنت نصة لف مصندره مف من السمن وليوف المن
حنرادة اه ععنل

مف العقن المن وعادث المشيسة اإللهية لع اب قوـ هوح .امن

الا ؼ فيأعي اللطن الادث المهـ واغ نؿ المرااؿ العي عـ فيهن صهع الس يهػة

مع إيان الهص حناللواح والمسنميػر ليدلؿ لم ال هود العي ح لػهن هػوح   
لعرحيت ا ه االلواح حنلمسنمير او صهع االلواح حشكؿ مهظـ اع عسعوي الس يهة
ومف لؾ ا ؼ مدة الطوفنف وركوب الس يهة حععحير (طغن) ليدؿ لم
الم رطة لممن أو الععحير لف ركوب الس يهة حػ (ال نرية).
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ن حهن السرد في قصة هوح    مف ثؿ همطيف الهمط اروؿ او الحهن

المععنحع المعسمسؿ معمرميف حأاداث مو زة أو حأاداث ع صيمية لف دلوة هوح 
  ف ي الشكؿ اروؿ يعـ العركيز لم المسنسؿ المهمة حععنحع االاداث في
ايف يعمؿ الشكؿ الرنهي لم

الطن الع نصيؿ مف

ثؿ م رينت الدلوة

والعهيؤ لصهع الس يهة واسعقحنؿ ارمر اإللهي حهثؾ القوـ الكنفريف حنلطوفنف
وه نة المؤمهيف حنلس يهة .أمن الهمط الرنهي فهو الحهن المعدا ؿ ال ي يعمؿ لم
العدا ؿ الزمهي لثاداث حيف المنحي والمسعقحؿ ا يحدأ حنلععنحع رـ يعدا ؿ رـ
يعود مف ديد إل العسمسؿ وصوالً ال ههنية القصة.

ىٌامش البحث ًمصادره ًمراجعو
( )1يهظر :د .لز الديف اسمنليؿل اردب وفهوه  :دراسة وهقدل دار ال كر العرحيل
ط1ل حيروتل  .187:1976شنرؼ مزاريل السردية القرآهية وحهن الش صيةل م مة
المشكنةل المغربل العدد  44لسهة .48 :411
( )4يهظر :د .اميد لامداهيل حهية الهص السردي مف ثؿ مهظور الهقد اردحيل
المركز الرقنفي العرحيل حيروت -الدار الحيحن ل .25:1994
( )4يهظر :اسمنليؿل المصدر السنحؽ.187 :
( )2يهظر :لحد اه احراايـل الحهن ال هي لرواية الارب في العراؽل دار الشؤوف
الرقنفية العنمةل ط1ل حغدادل .161:1988
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( )5يهظر :م مولة مؤل يفل هظرية السرد مف و هة الهظر ال العحسيرل عر مة:
هن ي مصط ل مهشورات الاوار االكنديمي وال نمعيل ط1ل الدار الحيحن ل
.51:1989
( )6يهظر :سعيد يقطيفل عاميؿ ال طنب الرواسي (الزمفل السردل العحسير)ل المركز
الرقنفي العرحيل ط1ل حيروت-الدار الحيحن ل .24:1989
( )7يهظر :أامد رشيد الدرةل السردية في الهقد الرواسي العراقيل رسنلة من سعير
حنشراؼ أ .د .ش نع مسمـ العنهيل كمية العرحية لمحهنتل نمعة حغدادل .44:1997
( )8يهظر :سعيد يقطيفل مد ؿ ال

طنب الرامة العرحيل م مة ارقثـل حغدادل

العدداف 5و 6لسهة .75 :1994
( )9يهظر :د.موريس أحو هنحرل ارلسهية والهقد االدحي في الهظرية والممنرسةل
دار الههنر لمهشر ل حيروتل .144:1979
( )11يهظر :سمير المرزوقي و ميؿ شنكرل مد ؿ إل

هظرية القصة عاميثً

وعطحيقنًل دار الشؤوف الرقنفية العنمةل حغدادل . 72-74 :1986
( )11يهظر :روالف حنرتل العاميؿ الحهيوي لمسردل عر مة :اسف حاراوي وحشير
القمػري ولػحد الاميػد لػقنرل م مػة آفػنؽ المغرحيػةل العدداف  8و 9لسهة .7 :1988
( )14يهظر :احراايـل المصدر السنحؽ.168 :
( )14يهظر :هظرية المههج الشكمي :هصوص الشكثهييف الروسل عر مة :احراايـ
ال طيبل مؤسسة االحانث العرحيةل ط1ل حيروتل .191-189 :1984
( )12يهظر :د .لدهنف نلد لحد اهل الهقد العطحيقي العاميميل دار الشؤوف الرقنفية
العنمةل حغدادل .89:1986
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( )15يهظر :عزفيطنف عودوروؼل الشعريةل عر مة :شكري المه وت ور ن حف
سثمةل دار عوحقنؿ لمهشرل ط1ل الدار الحيحن ل .54:1987
( )16يهظر :د .سي از أامد قنسـل حهن الرواية :دراسة مقنرهة في رثرية ه يب
ما وظل الهيسة المصرية العنمة لكعنبل القنارةل .195-192 :1982
( )17يهظر :وليد ه نرل قحنين السرد لهد ه يب ما وظل مهشورات دار الكعب
المحهنهيل المكعحة ال نمعيةل مكعحة المدرسةل ط1ل حيروتل .191:1985
( )18يهظر :المصدر ه س .191 :
( )19مامد أميف ير اه ال طيب الحغداديل عي نف الحينف في مشكثت القرآفل
عاقيؽ :مطنحع ال نمعةل الموصؿل .51-29 :1985
( )41د .سميمنف الطراوهةل دراسة هصية أدحية في القصة القرآهيةل لمنفل
.119:1994
( )41يهظر :اسف حاراويل حهية الشكؿ الرواسي (ال حن ل الزمفل الش صية)ل
المركز الرقنفي العرحيل ط1ل حيروت-الدار الحيحن ل .119:1991
( )44يهظر:

يرار يهيتل

طنب الاكنية :حاث في المههجل عر مة :مامد

مععصـ ولحد ال ميؿ ارزدي ولمر اميل المشروع القومي لمعر مةل ط4ل
.75:1997
( )44يهظر :د .سنمي سويدافل في داللية القصص وشعرية السردل دار اردابل
ط1ل حيروتل .162:1991
( )42يهظر :حاراويل المصدر السنحؽ.144-141 :
( )45يهظر :يهيتل المصدر السنحؽ.51 :
( )46يهظر :أحو هنحرل المصدر السنحؽ.96 :
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( )47يهظر :حاراويل المصدر السنحؽ.146 :
( )48هحهنف اسوف السعدوفل الشكؿ القصصي في القرآف الكريـ :دراسة منليةل
رسنلة من سعير حنشراؼ د .احراايـ

هداريل كمية االداب-

نمعة الموصؿل

.451:1999
( )49يهظر :حاراويل المصدر السنحؽ.141-119 :
( )41يهظر :يهيتل المصدر السنحؽ.119 :
( )41يهظر :قنسـل المصدر السنحؽ.56 :
( )44يهظر :المصدر ه س .56 :
( )44يهظر :السعدوفل المصدر السنحؽ.455 :
( )42يهظر :هناحة سعنرل حهية السرد في القصص الصوفيل أعاند الكعنب
العربل دمشؽل .416:4114
( )45يهظر :حاراويل المصدر السنحؽ.159 :
( )46يهظر :لحد ال عنح احراايـل الحهية والداللة في م مولة ايدر ايدر القصصية
الولوؿل الدار العوهسية لمهشرل عوهسل .119:1986
( )47يهظر :د .مامد زغموؿ سثـل دراسنت في القصة العرحية الاديرةل مهشأة
المعنرؼ االسكهدريةل (د.ت).11 :
( )48يهظر :د .احراايـ

هداريل ال حن الرواسي لهد

ح ار احراايـ

حرال دار

الشؤوف الرقنفية العنمةل ط1ل حغدادل .71:4111
( )49يهظر :احراايـل المصدر السنحؽ.48 :
( )21يهظر :عرهس اوكزل الحهيوية ولمـ االشنرةل عر مة :م يد المنشطةل دار
الشؤوف الرقنفية العنمةل ط1ل حغدادل .89:1986
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( )24يهظر :د .نلدة سعيد :اركية االحداع :دراسنت في اردب العرحي الاديثل
دار العودةل ط4لحيروتل .124:1984
( )24يهظر :احراايـل المصدر السنحؽ.49 :
( )22يهظر :العرحي حه موفل الهص الم عوح :دراسنت في ال طنب القصصي
والرواسي المغرحيل مكعحة المعنرؼل ط1ل الرحنطل .11:1986
( )25يهظر :احراايـل المصدر السنحؽ.49 :
( )26يهظر :السعدوفل المصدر السنحؽ.266 :
( )27يهظر :المصدر ه س .267 :
( )28يهظر :المصدر ه س .267 :
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