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Abstract
The study of the narrative structure of texts has had a significant influence on
literary criticism. This influence has even spread to the analysis of Quranic
stories so that these stories have become an arena for the application of the
methods of narrative criticism. By examining the articles that have studied
the stories of the Quran through these theories, we encounter a large number
of works that have employed various methods in their analysis. This study, in
order to investigate how narratology is used in the critique of Quranic stories,
analyzes the articles written in this field. We do not merely introduce these
works, but, with an analytical method, examine different critical approaches
in the papers published in scientific-research journals. We have covered the
articles published from the last quarter of the twentieth century to the present
in Iran, Iraq, and Algeria. We argue that the different approaches of
researchers in the study of Quranic stories can be examined in several main
areas. Some of these studies have analyzed Quranic stories in a mechanical
way by inserting the text into a predetermined framework, so that the
analytical part is but a reflection of the theory. A number of researches have
made some changes in their method of critique so as to bring a coordination
between the text and the theories. And only a few researches have prioritized
the text in their attempts at bringing this harmony between the selected
theory and the story, and thus, without merlely following the theories, have
obtained reliable and novel results. Meanwhile, in a number of studies, we do
not see anything but brief references to some methods of narrative criticism,
so that the analytical part of these articles is only a personal interpretation of
the text without relying on a clear theory in the research.
Keywords: Literary criticism, Critique of criticism, Quranic studies, Modern
narratives, Quranic story.
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امللخص

كان للمنهج السردي احلديث أثر واضح ىف دراسة النصوص األدبية البشرية ،بل تعداها إلی دراسة القصة القرآنية اليت
أصبحت جماال خصبا لتطبيقه إبجراء آلياته النقدية .يف جمال حبثنا عن الدراسات اليت قد وظفت السردايت احلديثة يف
دراسة القصة القرآنية ،جند أنفسنا أمام عدد هائل من األحباث ،اليت تناولت القصة يف القرآن ومل تعرف طريقا واحدا يف
تفاعلها معها .أتت هذه الدراسة لتطرح كيفية معاجلة الباحثني القصة القرآنية يف ضوء السردايت احلديثة ،وتتصدى
للكشف عن احملاوالت املنهجية لدراسة القصة القرآنية ،ليس ابلعرض والتقدمي وحسب ،بل ابلنقاش الذي يكشف عن
جهود الدارسني ويستبطن رؤاهم ،وذلك وفقا للمنهج التحليلي الذي يقوم برصد املقاالت املنشورة ابجملالت احملكمة يف
ثالث دول إسالمية هي؛ إيران ،والعراق ،واجلزائر ،يف مدة تتزامن بدايتها العقد األخري من القرن العشرين إىل يومنا هذا،
ومعاينة ما أجنزه الباحثون يف هذا اجملال على اختالف املقارابت واإلجراءات ،ودراستها ،مث حماولة اخلروج منها
تبني لنا يف خامتة البحث أن
مهمة ،حىت يعطي هذا النوع من الدراسة أمهيته داخل املنظومة النقدية .و ّ
خبالصات ّ
توجهات الباحثني يف دراسة القصة القرآنية تنقسم عدة أقسام يف اإلجراء ويف كيفية تعاملها مع املنظومة املفاهيمية اليت
عرفتها تطبيقات البنيوية الغربية على النص السردي ،فقسم من املقاالت ينقد النصوص نقدا ميكانيكيا ،إذ جيعل
التوظيف صدى للتنظري ،وخيرج قسم آخر عن مقتضيات املعاينة السردية وجيري تعديال يف املنهج املتبع ،كما يتفاعل
قسم منها مع النص وال خيضع خلطة مدروسة هبدف البحث عن مدى مالءمة النظرية املطبّقة على املادة اليت تطبّق
عليها .ومثة دراسات مل يعتمد أصحاهبا على أي منهج خاص سوى االكتفاء ابإلشارة إىل بعض مالمح النقد السردي،
وجاء حتليلهم قراءة أتويلية ذاتية تصدر عن ذوق الناقد وانطباعه دومنا االرتكاز على منهج نقدي واضح يف التطبيق.
الکلمات الدليلية :النقد االديب ،نقد النقد ،الدراسات القرآنية ،السردايت احلديثة ،القصة القرآنية.
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 .1املقدمة
تزامن مولد السردايت بوصفها علما ومنهجا لنقد الرواية مع ظهور البنيوية وتتمثل السردايت امتدادا هلا
يف اجملاالت املعرفية األخرى ،حيث تعتمد الدراسات السردية احلديثة على جمموعة من نظرايت تبنتها
البنيوية اليت أنتجت منظومة اصطالحية واسعة مازال النقد املعاصر وخاصة علم السرد يستند إليها،
وتع ّد مصطلحاهتا ركائز أساسية يف أي فعل نقدي يتناول النصوص الروائية .فقد سعت السردايت إىل
كبح مجاح النزعة الذاتية يف قراءة الرواية ،وبدال من ذلك ،على شاكلة املنهج البنيوي ،اجتهت حنو
استخراج القوانني اليت متنح النص ما جيده املفسر من دالالت ومعان متعددة؛ مما حيقق شرط علميتها
اليت ال تعرتف أبدب رفيع وآخر رديء ،وإمنا كل النصوص سواء يف قابليتها للتحليل السردي حينما
تدخل حيز التطبيق.
توجد اليوم يف جمال الدرس األديب املتعلق بنقد الرواية عدة اجتاهات هتتم ابشتغال اللغة واخلطاب
وأبرزهم يف جمال دراسة السرد ،تياران رئيسان مها :السردية اللسانية أو البنائية ،والسردية السيميولوجية
أو الداللية؛ والداللية منها« ،تعين مبضمون األفعال السردية دومنا اهتمام ابلسرد الذي يكوهنا ،إمنا
ابملنطق الذي حيكم تعاقب تلك األفعال ،وميثل هذا التيار :بروب وبرميون وغرمياس .واثنيهما :السردية
اللسانية اليت تعين ابملظاهر اللغوية للخطاب ،وما ينطوي عليه من رواة ،وأساليب سرد ورؤى وعالقات
تربط الراوي ابملروي .وميثل هذا التيار :عدد من الباحثني من بينهم :ابرت وتودوروف وجنيت»
(إبراهيم.)10 :1992 ،

النص الروائي بشكل عام ويف اخلطاب القرآين بشكل
لقد حظيت دراسة التقنيات السردية يف ّ
خاص ابهتمام الدارسني العرب واإليرانيني ،فأظهروا يف دراساهتم خمتلف جتلياهتا يف اخلطاب على وفق
منوذج التحليل السردي الذي قدمه ّرواد هذا املنهج .ولقد متكنت هذه املقارابت احلديثة يف حتديد
التقنيات السردية وأبعادها ودالالهتا وعالقتها ابلبنية السردية ككل يف اخلطاب القرآين .فيأيت هذا
اجلهد قاصدا تقييم املقارابت النقدية للتقنيات السردية يف اخلطاب القرآين اليت مت نشرها يف اجملالت
احملكمة اإليرانية والعراقية واجلزائرية؛ لريسم من ورائه فضاء النقد السردي املسيطر علی ساحة حتليل
القصة القرآنية يف هذه البالد.
ونظرا جلدة املوضوع وثراء جماالت البحث فيه حناول رسم حدود إلطاران النقدي حتی نتمكن من
ضبط املوضوع والتحكم يف مقاربته ،فبناء عليه ،يشكل اخلطاب النقدي املبثوث يف املقاالت العلمية
اليت أجنزهتا اجملالت اإليرانية والعراقية واجلزائرية ،ابللغتني الفارسية والعربية ،اإلطار العام للمنت الكلي
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الذي ستتحرك يف سياقه العمليات النقدية هلذا املقال .وهو منت ابذخ يف وفرته ،ممتد يف سعته ،يشغل
مساحة زمنية تتجاور العقدين ،ابتداء من العام ( 1999اتريخ نشر أول مقال يف موضوع حبثنا حسب
إحصائنا وما عثران عليه من املقاالت) ،وانتهاء بعامنا هذا.
مثة مالحظة مهمة هي؛ أننا ال نقصد املقارنة بني إجنازات هذه البالد النقدية وال نرمي إليها بل
ندرس انتاجها ضمن مسار واحد يف رؤية ابنورامية شاملة لنكشف فيه عن القوانني واألنساق اليت
حيتكم إليها.
وعن مقاصد الدراسة وأهدافها ،فقد متثلت يف تسليط الضوء على بعض التطبيقات اليت قام هبا
الباحثون ممن استفادوا من السردايت احلديثة يف دراسة القصص القرآنية ،ومعاينة ما أجنزوه يف هذا
اجملال ،على اختالف املقارابت واإلجراءات ،ليس ابلعرض والتقدمي وحسب ،بل ابلنقاش الذي
يكشف جهود الدارسني ويستبطن رؤاهم ،وذلك وفقا للمنهج التحليلي الذي يقوم برصد الدراسات
القرآنية الىت وظقت السردايت احلديثة واختذت منها مواقف معينة ،مث حتليل هذه الدراسات وحماولة
مهمة ،حىت يعطي هذا النوع من الدراسة أمهيته داخل املنظومة النقدية
اخلروج منها خبالصات ّ
أبجناسها وأشكاهلا املختلفة.
 .2-1سابقية البحث
تتعدد الدراسات اليت قد تناولت ابلبحث واقع النقدين العريب والفارسي ،وارتكزت يف مهمتها
البحثية علی دراسة تطبيق املناهج النقدية الغربية علی النص األديب ،نذكر منها:
كتاب املتخيل السردي؛ مقارابت نقدية يف التناص والرؤى والداللة ( )1990لعبدهللا ابراهيم ،وهو
موجه للتعريف بكتايب سعيد يقطني؛ حتليل اخلطاب الروائي :الزمن-السرد-التبئري ،و«انفتاح النص
الروائي :النص-السياق» ،وقصد فيه إىل تقدمي عرض موسع للمشروع املعريف الذي طرحه يقطني،
األول معين مبستوى تركيب اخلطاب ،والثاين معين بوظائف النص ،فانتقد يف سياق عرضه ملشروع
يقطني مرجعيته املطلقة للنقد الفرنسي احلداثي وما بعد احلداثي .ودراسة بعنوان «درد اي درمان؛ آسيب
شناسی كاربرد نظريه های ادبی در حتقيقات معاصر» للباحثني أمنخاين وعليمددي ،اليت تناولت
ابلبحث بعض األسباب وراء عدم كفاءة البحوث النقدية منها :نقص املعرفة الدقيقة للنظرايت
املدروسة ،وعدم االنتباه إلی اخللفيات التارخيية والثقافية هلذه املناهج ،واختيار منهج ال يالئم طبيعة
النص املدروس و ،...ومقال «اقتدار نظريه در پژوهشهای ادبی معاصر؛ نگاهی آسيبشناختی به
نسبت منت ونظريه در پژوهشهای نظريه حمور» لعيسی أمنخاين الذي يری أن اختيار املنهج يف
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الدراسات النقدية جيب أن ال يكون استجابة لتجريب صحة النظرية وأتييد توظيفها يف دراسة النص
األديب .ومقال «آسیبشناسی کاربرد نظریههای روایتشناسی در پژوهشهای دانشگاهی
ایران (مطالعة موردی :الگوی کنشگر گِرِمس)» ملهيار علوي مقدم ،الذي ق ّدم الباحث فيه ابثولوجيا
توظيف منوذج جرمياس النقدي يف حتليل النصوص الروائية من وراء اختيار  23مقاال أکادمييا يف
السردايت السيميائية بشکل عشوائي ،مربزا جوانب قصورها النقدي اليت يراها متجلية يف :عدم إملام
الباحثني مبدرسة ابريس السيميائية ،غياب املعرفة ابألسس الفکرية ،والنظرية ،والفلسفية للسردايت
وخلفيتها التارخيية ،سوء فهم االجتاهات النقدية يف هذا اجملال ،إمهال النماذج النظرية والتطبيقية
للسردايت احلديثة ،االختيار غري املوفق للنصوص األدبية الفارسية يف الدراسات السردية ،و ...وغريها
من الدراسات اليت تضم بني دفتيها نقد املناهج النقدية احلديثة يف املدونة النقدية الفارسية والعربية.
بعد عرض بعض من املؤلفات اليت هلا صلة مبوضوع حبثنا ،جند أن ما يشرتك بني دراستنا
والدراسات السابقة هو طبيعة البحث النقدية اليت تسعی لتتبع األثر الغريب يف النقد األديب ،وأما الفارق
بينها وبني ما ذكرانها من املؤلفات املتقدمة فيكمن يف اجتاه الدراسة ويف مدونتها النقدية ،حيث قد
أفرد موضوع حبثنا دراسة توظيف منهج نقدي حمدد وهو النقد السردي دون غريه من املناهج النقدية،
ويف القصة القرآنية بشكل خاص وليس يف النصوص األدبية عامة ،ويف اطار زمين حمدد عرب املقارابت
النقدية للباحثني يف ثالث دول اسالمية ،إذا مل جند دراسة قد عنيت زمنيا ،مكانيا وموضوعيا هبذا
قصر
البحث إال مباحث متناثرة يف فحوى بعض الكتب واملقاالت ،ولذا سيسعی البحث س ّد فراغ ما ّ
عنه الدارسون يف دراساهتم.
 .2التحليل السردي للنص الروائي
إن النص السردي مهما اختلف جنسه وتع ّددت أمناطه وأساليبه ،هو نص يقبل احملاورة بتع ّدد اآلليات
الکم اهلائل
واألدوات املوظّفة الستنطاقه ومالمسته ودراسته قصد فك شفراته واستنباط دالالته ،فأمام ّ
من السرود املتنوعة وطرق احلكي املختلفة ،وجد الباحثون أنفسهم مضطرين إىل التفكري يف وضع
قواعد تتحكم يف خمتلف هذه اإلجنازات وإرساء أسس تضبط هذه األشكال ،ولتحقيق هذه الطموح
اجتهت اجلهود إىل البحث يف األشكال السردية بغية العمل على تصنيف تلك األعمال ،كي يتسىن
فيما بعد دراسة أي نص سردي كيفما كان نوعه أو أصل نشأته أو لغته ،فأنتج بذلك طرائق ترصد
مكوانته ،وتستنبط العالئق فيما بينه ،فكان القرن العشرون بدايتها الفعلية ،حيث قامت الدراسات
السردية النظرية والتطبيقية على اختالف توجهاهتا.
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عرفت السردايت مع تطور النظرايت األدبية والنقدية حتوالت عميقة سواء على مستوى املوضوع
أو املنهج ،فتجاوزت بذلك النطاق الضيق للنمذجة الوصفية ذات الطابع العام واجملرد ،يف أفق االنفتاح
استمر من
على أسئلة وإشكاليات جديدة ،وأحدثت قطيعةً إبستيمولوجية مع املنهج األرسطي الذي
ّ
زمن أرسطو إىل هناية القرن التاسع عشر ،حيث «ظلت نظرية الرواية حىت هناية القرن املاضي ترتبط
بكالم أرسطو الذي وضع األساس املنهجي هلذا الدرس ،بغري أن يضاف إليها شيء ذو ابل ،ومل
ينهض إال يف أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين ما ميكن أن يطلق عليه بويطيقا الرواية،
كان ذلك يف أول األمر راجعاً إىل ما كتبه الروائيون أنفسهم عن جتارهبم يف كتابة الرواية وفهمهم هلا
ووعيهم هبذا الفن األديب الذي يعاجلونه .وتلقف نقاد األدب كالمهم وتطوروا به وأعملوا فيه يد
اإلتقان ،مث كان للتطورات اليت حدثت يف علم اللغة واألدب الشعيب واألنثروبولوجي خالل تلك الفرتة
نفسها أثر بعيد يف اتساع دائرة الدرس الروائي ،حىت آل الوضع آخر األمر إىل ما يسميه بعض النقاد
«ابالنفجار املعريف» يف جمال نظرية الرواية ،على أن هذا االنفجار مل حيدث إال حتت وطأة الرتاث
العلمي للبنيوية يف أورواب خالل فرتة الستينيات وما بعدها» (إبراهيم.)9 :1998 ،
 .3إجراءات التحليل السردي للخطاب القرآين
اختلفت املقارابت النقدية للتقنيات السردية يف القصة القرآنية يف كيفية دراستها هذه التقنيات ،إذ
تناوهلا كل دارس حسب ميله وتوجهه اخلاص ،وعلی أساس املنهج الذي اعتمده يف التحليل .يقودان
البحث عن دراسة هذه التقنيات يف اخلطاب القرآين يف مدونتنا النقدية ،إلی تصنيف البحوث علی
يقربنا أكثر من فهم دقائق التوجهات النقدية ورؤاهم البحثية ،ومن مث حتقيق مقصد دراستنا يف
شکل ّ
تقييم املقارابت واعطاء القارئ صورة عن واقع هذه الدراسات يف حدود مدونة حبثنا النقدية .فلذا،
قمنا إبجناز اخلطوة األولی اليت متثلت يف البحث عن مصادر املعلومات اليت سيتم االعتماد عليها يف
اإلطار التطبيقي ،وذلك ابلرجوع للمواد نفسها من فهارس املواقع االلكرتونية اخلاصة اليت تبنتها وزارة
التعليم العايل بنشر وفهرسة اجملالت العلمية كافة مثل« :موقع اجملالت األكادميية العلمية العراقية»
(« ،)www.iasj.netمنصة اجملالت العلمية اجلزائرية» ( ،)www.asjp.cerist.dzو«بوابة العلوم
اإلنسانية» ( ،)www.ensani.irو«بنك اجملالت الفارسية» ( ،)www.sid.irو«موقع جمالت نور
التخصصية» ( ،)www.noormags.irوغريها من املواقع اإللكرتونية العامة ،عالوة علی املواقع
اإللكرتونية اخلاصة لكل جملة ،وكذا االستعانة ببعض الوسطاء عرب مواقع التواصل االجتماعي من أجل
احلصول علی الدراسات النقدية .فبعد االعتماد علی هذه املصادر اليت انتهت مبوجبها عملية التجميع
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مدونتنا النقدية ،ليتم االنتقال إلی العملية الثانية ،وهي تصنيف الدراسات علی أساس عددها
إلعداد ّ
يف جدول ،کالتايل؛
البلد
إيران

عدد املقاالت
73

العراق

23

اجلزائر
جمموع املقاالت

17
113

يشري إحصاؤان جملموعة من املقاالت اليت درست التقنيات السردية يف القصص القرآنية علی ضوء
نظرايت السرد احلديثة ،إىل وجود « 113حبثاً علمياً» كحصيلة ما أنتج يف جمال حتليل التقنيات
السردية يف اخلطاب القرآين ،الذي يربز لنا مدى االهتمام الذي يوليه أصحاب التخصص هلذا اجملال،
لالستفادة من السردايت بغية تطوير احلقل النقدي يف دراسة القصة القرآنية .إّال إن اهتمام الدارسني
اإليرانني للبحث والدراسة يف هذا اجملال كان أكثر من اهتمام مثيليهم العراقي واجلزائري.
کما صنّفنا الدراسات علی أساس موضوعاهتا ،وتوجهاهتا النقدية يف قسمني؛ املنهجية ،وغري
املنهجية .واملقصود هنا ابلنقد املنهجي «ذلك النقد الذي يقوم على منهج تدعمه أسس نظرية أو
تطبيقية عامة» (مندور ،د.ت ،)5 :أي ما قد بُين على أساس اخلوض يف عامل تنظري السردايت وممارسة
هذا املنهج على القصة القرآنية.
ومثة نقطة جيب التأكيد عليها ،وهي أن التقسيم السالف وما نقصده ابلنقد املنهجي انتج عن
معاينة أولية لصور الوعي املنهجي الذي ملسناه يف عناوين املقاالت ويف مقدماهتا ،ويف أهدافها البحثية
ومنطلقاهتا النقدية ،وطرق إشهارها للمنهج ،وتصريح الدارسني الختاذهم السردايت احلديثة يف تقصي
القصص القرآنية ،أو إعالهنا بشكل مباشر أو غري مباشر ضمن تطبيق املنهج والتطرق إىل دراسة
القصص ابستخدام آليات التحليل السردي ،بغض النظر عن متثّلها لذلك الوعي من عدمه يف ثنااي
املمارسة النقدية ،فذلك أمر مل تستنب معامله إال بعد تطبيق اإلجراءات اليت ارتضيناها خيارا منهجيا هلذا
املقال.
فمن النقاد من اعتمد منهجا واحدا يف التحليل ،أي اعتمد على السردايت فقط ابجتاهيها البنيوي
والداليل يف دراسته للقصة القرآنية ،ومنهم من مجع بني عدة مناهج نقدية ،ومنهم من مل يعتمد على
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أي منهج خاص سوى االكتفاء ابإلشارة إىل بعض مالمح النقد السردي ،وجاء حتليله قراءة أتويلية
ذاتية تصدر عن ذوق الناقد وانطباعه ،وهذا األخري ندخلها يف خانة الدراسات غري املنهجية.
 .1-3الدراسات املنهجية
تتمثل طرق إعالن الدارسني مناهجهم النقدية يف طريقني؛ فمنهم من أعلن منهجه املتبع يف الدراسة
بشكل صريح يف مقدمة املقال وضمن التنظري ،وذلك عن طريق حتديد املنهج وبيان طرحه النقدي.
نذكر أمنوذجا ملثل هذا إلعالن املباشر عن املنهج ،مقال «خويشكاري موجود در داستانهاي قرآن
بر مبناي ديدگاه پراپ» (اشريف وآخرون ،)1394 ،إذ يتمكن القارئ من استخراج مالمح املنهج املتبع
للدراسة يف عنوان املقال وضمن مقدمة البحث ،اليت أشري فيها إىل منهج فالدميري بروب النقدية،
وتقسميه وظائف الشخصيات إىل إحدى وثالثني وظيفة ،مث إجراء التحليل السردي للخطاب القرآين
على ضوء ما استنبطوه من املورفولوجيا عند بروب.
ومنهم من عمد إىل «تطبيق املنهج النقدي على موضوع دراسته مباشرة من غري إعالنه صراحة يف
العنوان ،أو وصفه بشكل مباشر أو غري مباشر يف مقدمة الدراسة ،وهذه الطريقة من أكثر الطرائق
غموضا ووعورة على القارئ خللوها من إعالن أو وصف للمنهج النقدي ،واحتياجها إىل قراءة فاحصة
ومعمقة تستخرج األدوات النقدية الفاعلة يف الدراسة وتقارهنا مبنطلقاهتا النظرية واملنهاجية وتطبيقاهتا يف
الدراسة» (الصفراين.)437 :1436 ،
فثمة دراسات تستفيد من السردايت احلديثة دون التصريح هبا ،فتتالمح يف ممارسة الدارس النقدية
إشارات ودالالت عن النقد السردي .خنتار مقال «مصر فضاءً قصصياً يف القرآن الكرمي :قصتا يوسف
وموسى عليهما السالم أمنوذجني» (الطحان )2012 :كعينة ملثل هذه الدراسات ،فيأخذ الباحث يف
هذا املقال ببعض إجراءات السردايت ،فيورد إشارت عن دراسة املكان والزمان وأمناطهما ،ولقد «قام
البحث على مدخل وثالثة مباحث ،تضمن املدخل مفهوم الفضاء القصصي ،وجاء املبحث األول
لدراسة الزمن من حيث ترتيبه ابالسرتجاع واالستباق ،وتسريعه ابملوجز أو اخلالصة وابحلذف أو
االضمار ،يف حني خص املبحث الثاين بدراسة املكان من حيث جغرافيته ابملكان العام/املكان
اخلاص ،وابملكان الطبيعي/املكان الصناعي ،ومن حيث تركيبه ابملكان اإلليف/املكان املعادي ،واملكان
التارخيي/املكان اآلين ،أما املبحث الثالث فتضمن دراسة (الرؤية) من حيث الرؤية على مستوى الزمن
عن طريق الزمن الطبيعي والزمن النفسي ،والرؤية على مستوى املكان عن طريق الرؤية الشمولية والرؤية
املشهدية» (املصدر نفسه .)317 :فيربهن لنا بعد قراءة املقال أن الباحث قد استفاد يف قراءته النقدية من
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نظرايت جريار جينيت وبىن حتليله على أساس تقسيمات هذا الناقد الفرنسي للزمن والرؤية يف النص
السردي.
امليزة املشرتكة بني هذه الدراسات جلّها ،أهنا تشرتك يف اهتمام أصحاهبا بدراسة القصص القرآنية
وفق مناهج نقد السرد املختلفة ،يف حماولتها للكشف عن البنية اليت ختضع هلا هذه القصص ،إال أن
هذه الدراسات تنتمي إىل مستوايت خمتلفة يف اإلجراء ويف كيفية تعاملها مع املنظومة املفاهيمية اليت
عرفتها تطبيقات البنيوية الغربية على النص السردي ،مما جعلنا أن منيّز بني التوجهات املختلفة يف
التعامل مع القصة القرآنية وفق املستوايت التالية:
 .1املستوى األول وهو النقد امللتزم إبجراءات التحليل السردي يف تطرقه إىل دراسة القصة القرآنية.
 .2املستوى الثاين وجيمع حتته ما خيرج عن سياق مقتضيات املعاينة السردية بغية التحاور مع
مشكالهتا املنهجية.
 .3املستوى الثالث وخيتلف عن سابقيه يف إعطائه األولوية للتفاعل مع النص القرآين نفسه؛ أي ال
أييت لتطبيق منوذجي للمنهج ال ُـمتبىن ،كالدراسات املنضوية حتت املستوى األول ،أو يقوم ابلتعديل
على املنهج قصد التحاور مع مشكالته مثل املستوى الثاين من الدراسات اليت متت اإلشارة إليها،
بل ال خيضع خلطة مدروسة ،أو مقاييس اثبتة ،وال يبحث عن مدى مالئمة النظرية املطبقة على
املادة اليت تطبق عليها.
يف إحصائنا لتوجهات الباحثني املختلفة ضمن هذه املستوايت الثالثة ،وصلنا إلی تصنيف نق ّدمه
يف الرسم البياين التايل نتبعه بشرح وإيضاح کما يلي:
الرسم البياين األول :التوجهات النقدية
النقد اخلاضع للمنهج
النقد املعدل آلليات اإلجراء السردي
النقد املتفاعل مع النص
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جاء « 60حبثا» من جمموع البحوث النقدية خاضعة لنظرايت السرد احلديثة ،إذ جند طغيان توسل
مناذج ّرواد السردايت أمثال« :جينيت» ،و«تودوروف» ،و«غرمياس» ،و«ابرت» ،بشكل الفت للنظر
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من قبل الباحثني األكادميني يف مقاربة القصص القرآنية ،وال غرابة منه إذ هلم دور الرايدة يف الدراسات
السردية.
وهكذا و مبراعاة النتاج املعريف الذي حققته الدراسات األكادميية جند أن نقدان أييت خاضعا
للمناهج الغربية أكثر من أن يكون مبدعا وأن يتجرأ علی جتاوز إطارها النقدي أو تعديل آلياهتا
اإلجرائية.
مدونتنا البحثية فيما حيتاج إلی
سنحاول يف ما يلي إثراء هذا التحليل اإلحصائي بنقد عينات من ّ
شرح وإيضاح ،ألن الرسوم البيانية مبا حتمله من معلومات تطرح العديد من التساؤالت ،ويف نفس
الوقت تطرح إجاابت عديدة تغنينا من شرح مزيد .إذا ،نرتكز علی شرح مناذج للنقد اخلاضع للمنهج
وما قام لبعض التعديالت له .وأما عن اختيار العينات النقدية ،فهي جاء علی أساس حتديد
االجتاهات بشكل عام مث تقدمي مناذج لكل منها اليت تضيء لنا كيفية املقاربة النقدية يف كل اجتاه،
معني ،ميكننا لرتسيم الفضاء
ومستوايهتا النقدية ،حيث كل عينة تكشف عن مسار خاص ومتثّل الجتاه ّ
العام املسيطر علی ساحة الدراسات النقدية يف جمال حبثنا.
 .1-1-3النقد امللتزم إبجراءات التحليل السردي
يظل الدارس امللتزم ابلسردايت احلديثة يف تناوله القصة القرآنية وفيا للمنهج الذي اختاره للتحليل ،وال
خيرج عن معطياته وإجراءاته طوال ممارسته التطبيقية.
ويسهل علينا وحنن نبحث يف مدونتنا النقدية أن جند عددا كبريا من الدارسني ممن أتثروا
ابلسردايت احلديثة وتبنوا ما نظر له ّرواد هذا املنهج يف تطبيقاهتم على النصوص القصصية خطوة
خطوة دون أي تغيري وتعديل يف إجراءات املنهج املتبع .ونستطيع هنا أن أنخذ عينة نقدية ألحد
الدارسني لنربهن على ما ذهبنا إليه من خالل تقدميه ،وذلك مقال« :حتليل ادىب زابىن داستان قرآىن
موسى (ع) و خضر از منظر نظامهاى گفتماىن».
قبل أن تبدأ الباحثة يف تطبيق منهج غرمياس على عينة حبثها وهي قصة موسى واخلضر عليهما
السالم يف القرآن الكرمي ،تتعرض يف التقدمي النظري لألصول الشكالنية واللسانية للنظرية السيميائية
واليت انبنت عليها مدرسة ابريس النقدية ،واستمدت منها منهجها البحثي ومصطلحاهتا العلمية،
وتعلل الباحثة سبب اختيارها هلذا املنهج سعته اخلاصة يف حتليل القصة القرآنية ،كتسلله يف جمال معرفة
النص لشرح دالئله وتبيني مضامينه (داوري مقدم .)162 :1393 ،مث يتبع هذا التقدمي النظري بقسم
تطبيقي يـُق ّدم فيه مناذج تطبيقية للمنهج الذي حتدثت الباحثة عنه من قبل .فيكشف لنا ما قدمه
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املقال من دراسة قصة موسى وخضر أن الباحثة وضعت خلفيتها املنهجية نصب عينيها طول ممارستها
التطبيقية ،وسعت أن ال خترج عن معطيات منهجها وأجراءاته ،وما التطبيق يف هذا املقال إال صدى
للتنظري يف مقدمة البحث وإجراء مكوانته ،واحدا تلو آخر يف القصة املدروسة .إذ اتبعت جمموعة من
الوضعيات املتحولة يف القصة وفقا للعالقات القائمة بني الفاعل واملفعول يف منهج غرمياس السيميائية،
ودرست برانمج القصة السردي على أساس دراسة أحدثها وحمطات برانجمها السردي املتمثل يف
التحفيز والكفاءة واإلجناز والتقومي .وال نرى يف مقاربة الباحثة السردية أي خروج عن االجراءات
التحليلة يف منهج غرمياس.
ومن أمثلة هذه الدراسات اخلاضعة للمنهج نذکر« :الراوي مکوان سرداي؛ شکل الراوي يف القصة
القرآنية أمنوذجا» (جباري شهيل ،)2015 :و«التبئري يف السردين القرآين و التورايت» (بن يوسف،)2020 :
«السرد يف القصة القرآنية قصة نوح عليه السالم أمنوذجا» (الطحان2010 :م) ،وغريها من احملاوالت
اليت اتبعت النماذج الغربية ومل خترج من مقتضيات اإلجراءات النقدية.
 .2-1-3النقد ِّ
املعدل ملقتضيات املعاينة السردية
مثة دراسات تربهن ميل أصحاهبا إىل دراسة تطبيقية للقصة القرآنية تتم يف كنف آليات التحليل
السردي ،ولكن السمة البارزة هلا أتكيدها على البعد املنهجي يف حتليل النص يف مستهل البحث ،مث
اخلروج عن مقتضيات املعاينة املنهجية وفق املنظور املنتخب طيلة إجراء التحليل يف القصة القرآنية حىت
تتالءم وطبيعة النص املدروس.
أنخذ مقال« :حتليل روايتشناسي ساختاري مكاملات ميان مستكربين و پريوان آنها در قرآن
لنوضح من خالله ما نقصده ابملستوى الثاين من الرؤى املختلفة اليت جتري التحليل
كرمي» مثاال ّ
السردي على القصة القرآنية وخترج ضمن مقاربته النقدية عن مقتضيات املعاينة السردية.
خيتار الباحث منهجي روالن ابرت وجريار جينيت ملقاربته السردية ويدخل يف شرح مستفيض
للوحدات التوظيفية عند ابرت بنوعيها :التوزيعية واإلدماجية أو القرائن .مث يقدم منوذج جينيت من
خالل تصنيفات :الزمن ،والصيغة ،والصوت السردي ،ولكل منها أقسامها اليت ال يرتك الباحث قسما
إال وأييت بشرح له وتبيان ملا يقدمه منوذج جنيت للسردايت احلديثة.
ويطبّق كل ما ذكره سالفا ،واحدا تلو آخر ،على القصتني املعنيتني يف املقال .أال إن مثة إشارة
ملفتة للنظر عند تطبيقه مبحث املدة عند جريار جينيت يف القصة القرآنية ،وهي :اإلشارة إىل
استخدام مقياس الصفحة حملاسبة تسريع السرد يف منهج جنيت وعدم تناسب هذا املقياس  -يف رأي

  36القصة القرآنية والسردايت احلديثة :دراسة يف مناهج الدارسني وتوجهاهتم النقدية

الباحث  -لدراسة القصة القرآنية .فيتم حتديد سرعة احملكي يف منوذج جينيت عن طريق ضبط العالقة
بني مدة القصة مقيسة ابلدقائق والساعات ،كما يتحدد طول احملكي مقيسا ابلسطور والصفحات.
فيقرتح الباحث استخدام مقياس الكلمة بدل الصفحة هلذا الغرض .ويق ّدم عدد الكلمات لكل قصة
يف جدول ،ويستنتج بناء على ما استخرجه من عدد الكلمات ،أن سرعة احملكي يف القصة املدروسة
اثبتة يف وحديت األوىل والثانية وتزداد يف الوحدة الثالثة (شكوري .)70 :1397 ،وحياول الباحث وراء
تقدمي هذا التعديل أن يستخرج قاعدة يراها أكثر مناسبة وطبيعة النص القرآين ،أال وهي مقياس عدد
الكلمات الحتساب سرعة احملكي يف النص.
وأما هدف البحث فيشري الباحث إليه ضمن كالمه عن ضرورة حتديد العوامل الرئيسة واملؤثرة يف
تكوين املزاج املتغطرس من منظور القرآن الكرمي ،ويرى أنه من املمكن حتقيق جوانب جديدة من مسات
املستكربين وذلك من خالل دراسة سردية بنيوية آلايت  47إىل  52سورة غافر و 31إىل 33سورة
سبأ اليت تشتمل على قصتني قصريتني وتتضمن حوارا قصصيا بني املستكربين وأتباعهم (املصدر نفسه:
 .)55ويستنتج بعد توظيف آليات التحليل السردي يف القصتني ،أن املستكربين وأتباعهم ال يرون
أنفسهم مسؤويل أعماهلم ،بل يسعى كل منهم إىل إلقاء اللوم على اآلخر بسبب أخطائه .كما تدل
القفزات الزمنية يف اآلايت على أهنم حيسبون دورهم يف النجاح ابرزا للغاية ويف األحداث السلبية ضئيال
جدا ،كما خيططون ليال وهنارا إلغواء أتباعهم .وما يلفت االنتباه أن أتباعم والضعفاء الذين يولوهم
يدركون ذلك ،ولكن يرجحون قبول آراء املستكربين على التعقل والتفكري (املصدر نفسه.)74 :
فكما نعلم ،أن مورفولوجيا القصة وكذا السردايت احلديثة يف أصلها الغريب ال هتتم ابملعىن ،إال أن
بعض الباحثني  -ومنهم كاتب املقال -مل يلتزموا التزاما حرفيا أبصول هذا املنهج ،فأضافوا عليه من
ذوقهم ومن خلفياهتم الفكرية ما رأوه مناسبا لدراستهم يف القصص القرآنية ،وأعطوا ألنفسهم من احلرية
ما جيعل تطبيقهم ليس اتبعا للمنهج املدروس يف كل األحوال ،بل خيرج منه بغية استمرار االرتباط
ابملرجع يف مقاربة النص من جانب ،وحماولة التعديل من آلية عمل األدوات اإلجرائية اليت توفّرها
السردايت من جانب آخر.
إن ما أوردانه من النتائج يف املقال املدورس ،يف صلب التأويل وبعيد عن التحليل السردي البنيوي
للنص الروائي« ،وأدى غياب وعي الناقد هبدف املنهج البنيوي وفلسفته ،إىل املزج بينه وبني املناهج
التأويلية اليت تتناقض معه ...فليس من وظيفته البحث عن املعىن بل عن كيفية تك ّونه يف النص»
(مساحة .)183 :2013 ،وال ميكن أن نستخرج مسات املستكربين يف القصة بواسطة مقاربة بنيوية هتتم
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بدراسة البنية وترّكز على نسيج العالقات يف النص بدل البحث عن املعىن ،فيجعل الباحث طبيعة
البناء يف مقاربته النقدية اثنواي بل مسلكا لغاية أخرى ،وهي :معىن القصة ومغزاها ،وهو هدف
يتعارض وغاية املقاربة البنيوية اليت جتعل إحدى أولوايهتا األساسية القبض على طبيعة البناء الذي
تتمظهر فيه كل عناصر العمل.
مدونتنا النقدية متمثلة يف األحباث التالية« :حتليل روايت
وجند عيّنات أخری هلذا االجتاه يف ّ
شناختی سوره نوح (ع) بر مبنای ديدگاه روالن ابرت وژرار ژنت» (تركماين وآخرون ،)1396 :و«دراسة
نقدية يف توظيف االسرتجاعات يف قصة النيب يوسف (ع)» (كياين وآخرون ،)2013 :و«تدوين مدل
سورهشناسی ساختاری اب الگوگريی از نظرايت مطرح در حوزه روايتشناسی» (تركماين وآخرون:

.)1397

 .3-1-3النقد املتفاعل مع النص القرآين
تنبّه بعض النقاد إىل خطورة إخضاع القصة القرآنية للسردايت احلديثة دون ضابط ،وح ّذروا من اجلمود
الذي قد يصيب التحليل السردي للنص القرآين إذا ما استمر يف تقليده للسردايت احلديثة وتطبيق
املقوالت الغربية بدون حتفظات .لذا ،قاموا ابستنطاق النص ابملنهجية اليت تتيحها السردايت اليت
تتخلّل العمل األديب للقبض على البنية اجلمالية للنص السردي القرآين ،والكشف عن عناصر األدبية
الكامنة فيه ،بيد أن يف مقاربتهم هذه كان مههم األساس هو خدمة النص وليس استعراض أدوات
املنهج السردي عرب االلتزام خبطواته اإلجرائية الصارمة على حساب أدبيّة النص .ألن «كل خطاب
حيتاج إىل مواجهة نقدية خلواصه» (عبد املطلب .)9 :1996 ،بعبارة أخرى ،ليست الغاية املرجوة ملثل
هذه الدراسات االنقياد للسردايت احلديثة قاصدا إىل تعريفها وال االستغراق يف شكالنيتها وال جعل
التطبيق صدى للتنظري فقط ،بل التفاعل معها يف دراسة القصص القرآنية وكشف مكامنها السردية.
نذكر مقال «املشهد السردي يف القرآن الكرمي الرؤاي ،بؤرة التشكيل السردي» عينة ملثل هذا التيار،
حيث يرى الباحث أن:
«شأن القصة مماثل حلقيقة اللوحة الفنية ،فليست القصة شخصيات ،وزماان ،ومكاان ،وأحدااث .بل
ليس إلحداها من شأن يف الرتتيب السردي .ألن عزهلا على النحو الذي تسلكه الدراسات السردية
احلديثة ،يبدد طاقتها ،ويذهب التالحم الذي يكسب العنصر السردي قيمته الفعلية النابعة من
االندماج الكلي يف البناء العام .إننا حني نقلّب الدراسات السردية ،ال نكاد نعثر على الوحدة
القصصية اليت يبتغيها السرد يف حركته األخرية .ألننا نقف أمام حشد من العناصر ،وقد تولتها
مباضع التحليل ،بعيدا عن السراين السردي الذي يشدها إىل الوحدة القصصية .صحيح أن بعض
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عناصر السرد حتتاج إىل وقفات خاصة لتحديد مالحمها املادية واملعنوية ،كالشخصية مثال .غري أن
العزل التعسفي ملثل هذا العنصر ،قد ي قدمه لنا عنصرا قائما يف فراغ .ننتهي من التعرف عليه بعيدا
تعرفنا عليها يف نص،
عن مجلة العالقات اليت تشده إىل البناء العام .فال نكاد جند فرقا بني شخصية ّ
وأخرى عاشرانها يف نص آخر .ألن التحليل سينتهي بنا إىل نتائج متقاربة ،ال تقدم لنا السمات
التمييزية بينها» (مونسي.)230 :2010 ،

فيستعني الباحث إبجراءات التحليل السردي يف التطبيق النقدي ورغم هذا ،يبدي خمالفته
للسردايت احلديثة يف نظرهتا التجزيئية.
إن اخلطوة األوىل لدراسة شخصيات قصة يوسف (ع) يف هذا املقال هي استعراض جهود النقاد
يف التمييز بني أنواع خمتلفة للشخصيات اليت تعمر السرد القصصي املتجلية يف حتديد الشخصيات إىل
النامية والثابتة ،وتقدمي «مجلة من التعاريف اليت تسعى إىل حماصرة أشكال النمو وطبائعه يف خضم
التوايل السردي وانعطافاته املتعددة ،اليت يفرضها منطق احلكي يف عرض األحداث وهندستها يف الدفق
السردي» (املصدر نفسه .)231 :وأما الباحث يف خطوته الثانية ،بعد عرضه تعريف الشخصيات النامية
والثابتة وصفاهتا ،فيقوم برفض مفهوم النمو يف السردايت احلديثة ويرى أنه «ال ميكن لصفة النمو اليت
أحلقها النقاد ابلشخصية القصصية  -هبذه الصفات واألحوال  -أن تفيدان يف مقاربة الشخصية
الرئيسة يف القصة القرآنية عامة ،ويف قصة سيدان يوسف عليه السالم خباصة .ألننا لسنا أمام تشكيل
نفسي يركبه السارد على حنو الذي يتماشى مع الغرض الذي يقيمه لقصته ،واخلطاب الذي يطمر
فيها» (املصدر نفسه ،)233 :ويقرتح تنظيما جديدا لدراسة حمور الشخصيات يف قصة يوسف (ع) يتمثل
يف توزيع السرد على احملورين الفاعل واملنفعل على أساس تعامل القص القرآين مع الشخصية الرئيسة،
وكأنه «يريد هلا أن تتحرك حركتني يف حياهتا كلها .حركة تسوق فيها األحداث الشخصية إىل مصري،
وحركة تتوىل فيها الشخصية سوق األحداث إىل مصري آخر» (املصدر نفسه.)234 :
كما يتأكد الباحث على هندسة القص القرآين اخلاصة ويرى أهنا «قائمة على العلم ابلنتائج»
(املصدر نفسه ،)235 :مث يدخل يف دراسة البؤرة السردية يف القصة ،املتمثلة يف رؤاي يوسف (ع) كالبؤرة
املفعلة األويل حلركة السرد و«نواة ختتزن يف جيناهتا مجيع مواصفات املصري املستقبلية» (املصدر نفسه:
ّ
 .)239مث يدرس املشهد الذي حيده إطار الرؤاي ويقدم عناصره رؤاي يوسف (ع) وخماوف األب وغدر
اإلخوة والعودة مساء .ويدرس ضمن هذه العناصر ،الشخصية اجلماعية لإلخوة اليت تتحدث بلسان
واحد وتبدي عاطفة واحدة جتاه الشخصية الرئيسة .مث يتطرق إىل دراسة احلوار وحركية املشهد يف
القصة على ضوء آليات التحليل السردي وخصوصية اخلطاب القرآين.
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عند النظر إيل األجزاء اليت أكدها الباحث يف مقاربته النقدية لقصة النيب يوسف يتضح منهجه
الذي اثبر عليه يف قراءته السردية للقصة القرآنية ويتجلى واضحا استفادة الباحث من أسس نظرية
السرد البنيوية ،وسعيه للتفاعل مع النص القرآين عرب التنبه خلصائص القصة القرآنية .ورغم أن
السردايت احلديثة تبقي فاعلة يف مقاربة الباحث النقدية مبا تلقيه من توضيحات كاشفة ،أتيت دراسته
لتكيف املنهج السردي على حساب مراعاة خصوصية القصة القرآنية.
 .2-3الدراسات غري املنهجية
يضيء املنهج لكاتب املقال طريقه ،وال ميكن للتحليل الذي قام على أساس السردايت احلديثة أن
يستغين عن الضوابط والقوانني .صحيح أنه قد خيرج الباحثون عن بعض أسس املنهج ويظل نقدهم
للقصة يف جانب منه ذا طابع انطباعي يصعب حتديده وضبطه يف قانون معني ،ولكن ال ميكن للنقد
أن خيضع متاماً لوجهات النظر الشخصية ولآلراء االنطباعية ،وإال بطل اجلانب العملي ذو الطابع
املنهجي فيه.
مع هذا ،فثمة دراسات ال نكاد منسك فيها مبنهج معني أو برؤية حمددة ،ولو أن العنوان فيها وكذا
عتباهتا النصية ومقدماهتا تلمح إىل مقاربة نقدية لقصة معينة على أساس آليات التحليل السردي.
ونرى من الباحثني من اختذ السردايت احلديثة جمرد واجهة لدراسته وال خترج مقاربته عن حدود النقد
اإليديولوجي ،ومنهم من ركب عدة مناهج متناثرة ومتباعدة زعما منه أبنه يدرس النص وفق التحليل
السردي ويوظف السردايت يف دراسة القصة القرآنية ،وال نلمس من ذلك الزعم سوى جمرد تسميات
أو إشارات ال توضح أي غموض .فيتضح للقارئ عند قراءة البحث أن الباحث غري مستوعب منهجه
الذي حدده يف مقدمة مقاله.
ولو أن احلديث عن املقاالت اليت ال تدرس القصص القرآنية على أساس توظيف السردايت
احلديثة ال تندرج ضمن إطار حبثنا ،ولكنه مل يكن ابستطاعتنا غض النظر عنها ،كوهنا حاولت جاهدة
تقدمي رؤية مغايرة لرؤية الدراسات الفنية والبالغية للقصص القرآنية ،وذلك عن طريق توظيف آليات
علم حديث يدعى السردايت ،رغبة من الباحث للولوج لعوامل جديدة حتتلف عما سبقتها من
املقارابت النقدية ،وحماولة منه لالنضمام إىل التيار النقدي احلديث يف دراسة النص السردي ،بيد أن
الباحث أخفق يف مقاربته ومل يقدم توظيفا صحيحا ملنهجه املرجو.
وأما لدراسة املقارابت غري املنهجية يف القصة القرآنية ،فنميز بني النوعني من الدراسات؛ األوىل :ما
مل تتحدث عن السردايت إال توشيحا للمقال وال نكاد جند فيها أي مقاربة نقدية للقصة على أساس
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توظيف آليات التحليل السردي اليت أشار إليها الباحث ضمن حبثه أو يدركها القارئ عند قراءة عنوان
املقال ،وبعبارة أخرى ،الدراسات اليت تقول مبنهج معني ،ولكن ال تلتزمه يف التحليل .واآلخر :ما ال
تستند إىل رؤية واضحة ،وإمنا تنتقل من موضوع إىل آخر ،وال تنتظم يف منهجية حمددة أو متآلفة ،مما
جيعلها جمرد مجع شتات ال ُجتمع حتت أي منهج النقد السردي.
 .1-2-3عرض مالمح من املنهج دون االلتزام به
من الباحثني من يتحدث عن السردايت يف مقاله دون توظيفها يف ممارسته النقدية ،وكأن احلديث عن
السردايت وآلياهتا جمرد توشيح للبحث وتطوير للنقد على أساس استخدام املناهج النقدية احلديثة يف
دراسة القصة القرآنية ،وال جند صدى للتنظري يف قسم التطبيق وكأن القسمني التنظريي والتطبيقي يف
املقال جزيراتن منفصلتان ال توجد بينهما أي صلة.
ومن أمثلة املقاالت اليت نرتقب عند قراءة عنوانه دراسة نقدية على أساس آليات النقد القصصي
احلديث ،هو دراسة اختار الباحثان هلا عنوان «أمهية الزمان يف قصص القرآن من منظار النقد
القصصي احلديث» ،اليت يشري الباحثان يف عتبتها إىل املنهج املرجو يف الدراسة ،ولكن ال يرتبط ما
يتضمنه فحوى املقال أبي منهج النقد السردي وال حىت بدراسة القصة نفسها وفق منظور نقدي
خاص ،بل كل ما يبحث عنه املقال هو االتيان «بنماذج ابرزة من املقادير الزمنية يف القرآن الكرمي ،مع
ذكر أمساء األنبياء يف قصصهم» (مقدميفر ومحيدي .)83 :1390 ،كما يسعى لضبط خصائص ألفاظ
الزمن يف القرآن الكرمي يف حماولة منه للحصول على مفهوم شامل هلذا املكون يف النص القرآين.
فتأيت عناوين البحوث مقسمة على أساس قصص األنبياء يف القرآن الكرمي من نوح ،وابراهيم،
ولوط ،ويوسف ،ويونس ،وموسى ،وداوود ،وسليمان ،وحيىي ،وحممد (ع) وتندرج ضمن كل قصة
مقادير من الزمن ق ّدم الباحثان نظرة كلية عنها يف جدول أنيت به مباشرة بدون إعمال أي تغيري فيه:
اللفظ

املعىن األول

اآلن

تناهي االستمرار

آنفا
ملح
البصر

الساعة
التمثيل لسرعة
الفعل االهلي

املعىن الثاين

املعىن الثالث

احلد بني
املاضي واملستقبل
وقتا مؤقتا
زمن اللمح
حقيقية

من احلاضر
إىل قيام الساعة

املعىن
الرابع
اآلنية
املتجددة

املعىن اخلامس
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قبل
ارتداد
الطرف
كنفس
واحدة

للمتمثيل لسرعة
الفعل االنساين

زمن االرتداد
حقيقة

للتمثيل لسرعة خلق
البشر

كزمن خلق
نفس حقيقة
جزء من أجزاء
الليل والنهار
مدة غري
حمددة

الساعة

القيامة

الفاء ومث

للتعقيب/الرتاخي

الليل
والنهار

الليل للظالم،
والنهار للضياء

السنة

السنة الفلكية

اجلمعة

ركن عظيم من أركان
االسالم

اجلدب
والقحط
أي جتمع
الناس

احلني

قيام الساعة

األجل

األجل
قبل
وبعد

املدة املضروبة
للشيء
لتعاقب الزمن
عموما

الوقت
احلاضر

األزمة
صفة اليوم
الوقت البعيد

املدة
عموما

اسم كالوقت
صاحل لكل زمن

الغالب فيها
لآلماد البعيد

جدول معاين املقادير الزمنية

نظرة خاطفة على هذا اجلدول تثري أسئلة كثرية يف مدى مالءمة العنوان وما جاء به الباحثان يف
دفيت مقاهلما؛ فما املنهج النقدي القصصي املرتقب يف املقال؟ وما الباعث وراء دراسة ألفاظ الزمن يف
ّ
قصص األنبياء حال كونه قد استنثرت األلفاظ املدروسة يف كل آايت القرآن الكرمي وال ختتص بنيب وال
بقصته؟ وال جند أي اجابة عن سبب اختيار قصص االنبياء لدراسة ألفاظ الزمن إال إشارة يف عنوان
البحث تدل على منهج النقد القصصي الذي ال نرى أي صدى منه يف الدراسة؛ ال يف التنظري وال يف
التطبيق .والنتائج اليت أوردها الباحثان يف ختام مقاهلما بعيدة كل البعد عن النقد القصصي ،بل كل ما
ورد فيها يتلخص يف الدقة يف وضع ألفاظ الزمن يف النص القرآين ،وداللة أبعاد الزمن على عظمة
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خالقه ومبدع أبعاده ،وغريها من نتائج عامة قد أتى شرحها يف كتب تفسري القرآن ،وال نكاد جند أي
صلة بينها وبني القصة بشكل خاص يف القرآن الكرمي.
مدوتنا النقدية ،دراسة أتيت حتت عنوان «السرد يف
وأما املثال الثاين الذي خنصه ابلذكر من بني ّ
القص القرآين ،قصة أهل الكهف أمنوذجا» اليت جعلها الباحثان يف ثالثة حماور رئيسة ،هي.1 :
مفهوم السرد ،و .2بعض مالمح القص يف القرآن الكرمي ،و-3مجالية السرد يف قصة أهل الكهف.
أورد الباحثان ضمن احملور األول ،املعاين االصطالحية للسرد ( )narratologyوق ّدما تعريف السرد
عند جريار جينت الذي يراه عرضا ألحداث أو متوالية من األحداث حقيقية أو خيالية .وختما مقاهلما
ابلقول أبن «جوهر العملية السردية يقوم على إعادة تشكيل الواقع احلقيقي ،أو اخليايل ،والطريقة اليت
مت هبا وصف األفعال ،بعالقاهتا املختلفة ،وتشعباهتا ،تقع مهمة انتقاء اآلليات والتقنيات يف توصيف
األفعال ،وتوصيلها إىل املتلقي على عاتق السارد ،الذي حيدد من خالل إدراكه احلكاية ،والكيفية اليت
يتم هبا النقل أو السرد» (ربيع .)240 :2015 ،وبعد عرض خمتصر لعلم السرد ولتعاريفه ،يدخل البحث
يف تقدمي مالمح القصة يف القرآين الكرمي ويعرض عدة مباحث نقال عن «سيد قطب» و«حممد علي
الصابوين» خالصتها أن اخلطاب القرآين «له وجه احلقيقة يف احملتوى وله التفاصيل الفنية اجلمالية
احلاضنة ملقتضيات السرد» (املصدر نفسه .)241 :ويف احملور الثالث الذي اختص لدراسة مجالية السرد
يف قصة أهل الكهف يوضح املنهج املرجو لدراسة القصة يف املقال وهو دراسة األصول الداللية،
والّنحوية ،والصرفية ،والبالغية فيها.
يتسائل القارئ هنا :ما العالقة بني كعلم لدراسة السرد الذي متت اإلشارة إليه يف مقدمة البحث
ضمن احملور األول ،وبني املنهج املتبع يف دراسة قصة أهل الكهف؟ وال نرى إجابة شافية عن هذا
السؤال فيما أييت ضمن احملور الثالث .حيث بدا حتليل الباحثني للقصة املدروسة ،أتويليا ال غري،
فغدى النقد تفسريا ال ترتكز إىل جوانب معرفية للسردايت اليت متت اإلشارة إليها .وهناك حالة من
التمزق بني ما ورد حتت احملور األول والدراسة النقدية يف احملور الثالث.
لقد رأينا يف عرض أمنوذجني قدمنامها كعينتني لتبيان ما نقصده ابلدراسات غري املنهجية ،أن
استخدام مالمح من النقد السردي ال جيعل منه منهجاً ،ابلقدر الذي يتلفع فيه النقد بشيء من علم
السرد توصيفاً ،ال دراسة نقدية للنص السردي .وهذه الدراسات ال تدخل يف ابب النقد السردي وهي
«جمرد وجهة نظر ،ومشاركة يف احلوار الدائر على مستوى الساحة األدبية» (منور.)4 :1981 ،
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 .2-2-3القفزات النقدية وتراكم التحليالت املتباينة
تتصف بعض املقارابت النقدية يف القصة القرآنية على أساس استخدام آليات التحليل السردي،
ابلقفزات املعرفية وكثرة التنقل بني املناهج املختلفة دون داع للتبعية ،مما يؤدي إىل غياب التسلسل،
وتراكم حتليالت متباينة تكشف عن عدم استيعاب املنهج املتبع وعدم متثله متثال دقيقا .ومثل هذا النقد
ال يستأثر مبنهج واحد وإمنا يسعى إىل ضم جمموعة من املناهج املختلفة ،وهو يف وضعه ال خيلو من
التعثر الذي يظهر يف ضياع هدفه أي عدم وضوح ما يتوخاه.
يقدم لنا مقال «نظرة حتليلية حول جتليّات اخلطاب السردي يف القرآن الكرمي (دراسة سورة عبس
منوذجا)» عينة واضحة عن دراسة نقدية تفقد األساس النظري .فاملقال يف املستوى التنظريي يق ّدم عدة
عرفها ابملنهج املتبع يف الدراسة ،على أساس أن الباحثني ليمارسون قصة النيب حممد (ع)
مناهج نقدية ي ّ
وعبدهللا بن أم مكتوم يف سورة عبس وفق آليات السرد البنيوية والداللية املتمثلة يف دراسة امللفوظات
اللغوية ،وشخصيات القصة والزمان واملكان واملنظور فيها –كما يبدو لنا يف ملخص البحث-وذلك
ابعتماد الباحثني «منهجا وصفيا قائما على التحليل واالستنتاج يف تناول الطرق الفنية» (مريحسيين
وآخرون .)108 :2015 ،وأما يف املستوى التطبيقي فيمارسون نقدا تفتيتيا يُضبب معامل القصة املدروسة؛
ألن البحث يتجزأ إىل مكوانت وتعليقات متناثرة ليست بينها روابط منطقية يف أغلب احلاالت ،بل ال
أي منهج معتمد يف السردايت احلديثة.
نستطيع أن نضم هذه املقاربة النقدية إىل ّ
بعد عرض القصة املدروسة نقال عن كتب التفاسري مث عرض نصها يف القرآن الكرمي ،تبدأ املمارسة
بدراسة املكون اإليقاعي يف القصة ،الذي قد مجعت حتت عنوانه أربع فئات إيقاعية وهي( :ي /رة /يه/
اب) ،مع عدد تواترها يف القصة ،فتستنتج أ ّن «هذا التنوع اإليقاعي حدث نتيجة التنوع املضموين ،وهو
يعكس يف مظاهره دالالت النص املختلفة» (املصدر نفسه .)114 :وتنتقل من دراسة اإليقاع إىل دراسة
الشخصيات ،ويبدي الباحثون يف دراسة هذا املكون خمالفتهم لتصنيف الشخصيات إىل املركزية
والثانوية ويقرتحون طريقة جديدة «تنهض على اللغة ،إذ جتعل األلفاظ ذات مقصدية إفهامية من
شأهنا أن حتيل إىل خصيصة البناء األساسي واجلوهري» (املصدر نفسه ،)115 :ويؤكدون على أنه ال
ميكن دراسة الشخصيات املوظفة يف القصة املدروسة إال بواسطة العالمات املميزة هلا اليت تقتضي
دراسة سيميائية للشخصيات املعنية يف القصة .إال أن ما يقصده هذا البحث هو دراسة الدال وليس
املدلول (املصدر نفسه .)116 :وأما على صعيد املمارسة ،فما مت إجراؤه يف دراسة الدوال اليت مت التصريح
هبا يف املقال ،ال خيرج عن كونه قراءة أتويلية للشخصيتني :حممد (ع) وعبدهللا بن أم مكتوم.
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کما يتطرق البحث إىل دراسة أحداث القصة والزمن فيها ،ويتعامل معهما من زاوية فنية غامضة
ال ختضع ألي منهج أو ختطيط مدروس يسمح لنا إبدخاله يف خانة التحليل السردي على أساس ما
برجمه الباحثون يف ملخص املقال وضمن مقدمة البحث وما أوردوه من اقتباسات متفرقة عن رواد
السردايت أمثال تودوروف ،غرمياس ،برميون ،وابرت ،سوى إشارات ومالحظات يتنقل البحث بينها
دون أي ضابط مشخص.
ويفتقد البحث إىل رؤية منهجية واضحة ،إذ ظل اهلدف األساس للمقال حتت تعدد التعليقات
واملالحظات الداللية والفنية اليت ال متضي عرب مسار نسقي معني يف التحليل ،ويكشف عن ضعف
التأليف والرتابط ،وحىت انعدامه بني التنظري واهلدف املرجو من املقال وبني ما ميارسه البحث يف حتليل
القصة على صعيد التطبيق.
حاولت مثل هذه املقارابت النقدية أن تستعني ابلسردايت احلديثة وتستفيد من آلياهتا ولكنها مل
تستند إىل منهجية واضحة يف مقاربة القصة القرآنية ،وإمنا خرجت عن املنهج الذي رمست خطوطه،
واكتفت ابسرتسال التعلي قات املتناثرة واالقتباسات املتفرقة ،ومل تنجح يف عرض نتائج لدراسة النص
على أساس توظيف السردايت احلديثة.
يتضح جليا يف ختام البحث عن املقارابت غري املنهجية يف القصة القرآنية ،خلوها من منهج علمي
دقيق يستند عليه الباحث يف التحليل ،وعدم التزامها ملنهج نقدي أراد أن يقارب القصة املدروسة على
ضوء آلياته.
 .4النتيجة
بعد استعراضنا املستوايت املختلفة لتوجهات الباحثني ومناهجهم يف مقاربة القصة القرآنية على أساس
السردايت احلديثة ،تتعني لنا النتائج اآلتية:
كشفت لنا جهود الباحثني اإليرانيني والعراقيني واجلزائرين يف جمال دراسة اخلطاب القرآين ،حماولة
استلهام املقوالت اإلجرائية للسردايت احلديثة يف مقاربتهم النقدية .فينتمي تلقهيم التحليل السردي إىل
ثالثة مستوايت خمتلفة يف اإلجراء ويف كيفية تعاملهم مع املنظومة املفاهيمية اليت عرفتها تطبيقات
البنيوية الغربية على النص السردي ،فقد التزم أکثر الباحثني إبجراءات التحليل السردي يف تناوهلم
القصة القرآنية ومل خيرجوا عن معطياته وإجراءاته طوال ممارستهم التطبيقية ،إذ جاء  %75من جمموع
الدراسات موظّفا السردايت توظيفا ميكانيكيا دون حماولة اخلروج عن إطارها ،مما أدی إلی تشابه
الدراسات يف املقاربة النقدية ويف النتاج النهائي ،الذي جنم عنه تشابه التحليل مع اختالف القصة
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القرآنية املدروسة .وأبرز مسات هذا التوجه  -يف مدونتنا النقدية بشكل خاص -جعل النص القرآين
حقال جتريبيا لتقدمي املنهج املنتخب ،وحتول املنهج من جمرد وسيلة إىل غاية يستدل ابلنص على مدى
كفاءته اإلجرائية .ومثل هذه الدراسات من شأهنا أن تعزز من سلطة املنهج وليس النص املدروس.
كما خرج بعض منهم عن مقتضيات املعاينة املنهجية وفق املنظور املنتخب طيلة إجراء التحليل يف
القصة القرآنية حىت تتالءم وطبيعة النص املدروس .ولكن بقدر ما يعكس هذا التعديل يف املقصد ويف
آليات التحليل السردي رغبة الباحثني يف جتاوز ضعف السردايت وقصور آلياهتا اإلجرائية عن اإلحاطة
ابلنص وإدراك كنهه ،بقدر ما يشي بقصور الوعي خبصوصية هذا املنهج وأساليب تعامله مع النص
السردي ،إذ ال مسوغ علمي للجمع بني املنهج السردي البنيوي الذي ينطلق من رفض للبحث عن
معىن القصة ومغزاها ،وبني املناهج التأويلية اليت تتناقض معها.
تفاعلت «سبع دراسات نقدية» مع اخلطاب القرآين وجعلت مهها األول ليس استعراض إمكاانت
املنهج واالرتباط احلريف آبليات التحليل السردي ،بل الكشف عن حيوية النص ،وذلك عرب ذائقة
نشطة يف االستجابة ومقدرة عالية يف التحليل .ويبدو لنا أن هذا املستوى حيتاج إىل وعي أكثر بنظرية
السرد البنيوية إذ يكشف إجيابياهتا يف مقاربة القصة القرآنية ويع ّدل ما ال يالئم وطبيعة النص املدروس
لتكيف املنهج السردي على حساب مراعاة خصوصية القصة القرآنية.
ومثة دراسات ال تتمثل نقدا منهجيا للقصة القرآنية بتوظيف آليات التحليل السردي ،بل تستعرض
مالمح من السردايت احلديثة ،يف عنوان البحث أو يف مقدمته التنظريية ،وال جند توظيفا هلا يف دراسة
القصة املدروسة .إذ تدل هذه الدرسات اليت تتضمن  %28من جموع البحوث ،على أن الباحث غري
مستوعب منهجه الذي حدده يف مقدمة مقاله .فتكشف لنا مثل هذه املقارابت حماولة أصحاهبا
االنضمام إىل التيار النقدي احلديث يف دراسة النص السردي ،ولو أن الباحث قد أخفق يف مقاربته ومل
يقدم توظيفا صحيحا للمنهج املتبع.
وبعد استعراض هذه اجلهود حتت احملاور السابقة ،جيب أن ننوه إىل أن شبكة السردايت معقدة،
وغايتها صعبة املسالك ،ال ميكن ولوجها دون التسلح مبعرفة جهاز املفاهيم اليت تتعامل هبا ،ودون
عناية كربى مبا تشتغل عليه ،لئال تنتج حماوالت بال جدوى تتصف ابلعدمية بدل احليوية اليت ترتقب
من نقد سردي يف دفة مقال علمي أكادميي.
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