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امللخص:

طرح ميشيل كويربس منهجية جديدة يف حتليل نظم القرآن املشهور ابلتحليل
البالغي السامي ،ولقد طبّق هذا املنهج على مجلة من السور القرآنية مبا يف ذلك
نتج التفسري لبعض اآلايت خيالف
سورة العلق ،ولكن التحليل على هذه السورة ت ُ
التفاسري املعروفة بني علماء املسلمني ،فتسعى هذه الدراسةُ يف توضيح ذلك
ِ
لت إعادةَ ِ
حتليل نظم هذه
املنهج ومناقشة تطبيقه على سورة العلق ،كما حاو ْ
السورة ابملنهج نفسه .فتهدف هذه الدراسة إىل بيان ما هلذا املنهج من إجيابيات
وسلبيات خاصةً فيما يتعلق ابلتفسري الناتج منه ،وكيف ميكن أن يُعاد التحليل
لنظم القرآن ويق ّدم التفسري ،وذلك ابستخدام املنهج التحليلي لبيان منهج
كويربس يف حتليل نظم القرآن ومنهج التحليل البالغي السامي إلعادة حتليل
سورة العلق ،مث املنهج املقارن ملعرفة الفرق بني حتليل كويربس والتحليل اجلديد
منهج كويربس قادر على إثبات
واآلاثر املرتتبة منهما .وتوصلت الدراسة إىل أن َ
الناتج منه تشوبه املشكالت العلمية ،ولكن هذا
التفسري َ
متاسك النص القرآين و َ
املشكالت ميكن أن ُحت ّل إبعادة التحليل ابملنهج نفسه.

كلمات دالة :كويربس ،التحليل البالغي السامي ،نظم سورة العلق.

 .1املقدمة
برز اهتمام علماء الغرب ابلبنية القرآنية املتماسكة يف أواخر القرن العشرين ،فظهرت دراسات
متعددة حوهلا مثل دراسة بيري كرابون دي كابروان ( ،)Pierre Crapon de Capronaالعامل
الفرنسي ،يف حتليل السور املكية من انحية اإليقاع والوزن ،واستطاع أن يثبت الوحدة األدبية
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داّل على بنيتها املتماسكة 2،كما تناولت الباحثة األملانية ،أجنليكا نيويرث
لكل سورة ّ
( ،)Angelika Neuwirthالسور املكية ابلرتكيز على القافية واألساليب واملوضوعات داخل
السورة ،ووجدت الرتابط البالغي والسالمة النصيّة يف القرآن 3،بينما نيل روبنسون ( Neal
 )Robinsonرأى أن النقطة احملورية يف سورة البقرة هي فكرة األمة الوسطية يف قوله تعاىل:
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة ،]143 :مث حلّل عالقة نصية بني أجزاء هذه السورة
وترابطها ابملعاين املستبطنة من تلك الفكرة 4،واتبعهم اآلخرون مثل ماتياس زاهنيسر
( 5،)Mathias Zahniserوإاين ريتشارد نتون ( ،)Ian Richard Nettonورميوند ّفرين
( 6،)Raymond Farrinوغريهم.
على الرغم من أن مناهجهم متعددة إّل أهنم حاولوا بناء العالقة النصية يف السور
القرآنية وبيان السالسل اليت تتألف السور منها ،كما أهنم قد حددوا تركيب النص القرآين
شك من أن هذا اّلجتاه خيالف دراسات غربية
وتناسقه وأ ّكدوا انسجام القرآن ونظمه ،وّل ّ
سابقة هلا ترى عدم تر ِ
ابط بني أجزاء القرآن ،وخل َط موضوعاته املتنوعة يف سورة واحدة،
َ
الظهور املفاجئ لآلايت يف سياق آايت أخرى ،وغريها من األمور اليت تدفع إىل إعادة
و َ
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 7،)Theodorوريتشارد بيل

ترتيب القرآن ،مثل دراسة تيودور نولدكه
9
( 8،)Richard Bellورجييس بالشري (.)Regis Blachere
ويف بداية القرن احلادي والعشرين ظهرت دراسات متعددة قام هبا ميشيل كويربس
بلجيكي اجلنسيّة وعضو يف أخويّة إخوان يسوع الصغار -يف حتليل
(- )Michel Cuypers
ّ
بنية السور القرآنية وفق مبادئ البالغة السامية ،ومن خالل تلك الدراسات أثبت كويربس
أن القرآن يتسم بوحدة أدبية ومتاسك منطقي ،ولكن هذا التحليل البنيوي قد دفع كويربس
إىل أن يفسر اآلايت بتفسري جديد خمالف لتفاسري قرآنية معروفة لدى املسلمني ،مثل تفسري
تدل على
كلمة ﴿اقرأ﴾ (العلق ،)1:أبهنا تعين الدعوة إىل الصالة ،ليست األمر للقراءة وّل ّ
10
أول نزول القرآن والبعثة النبوية.
فحاول هذا البحث مناقشة هذا التفسري الغريب وحتليل بنية سورة العلق مرة أخرى
مبنهجية كويربس نفسها ملعرفة مدى إمكانية ظهور البنية اجلديدة وأتثر التفسري منها .وكلها
حماولة لتقييم هذه املنهجية اجلديدة يف حتليل نظم القرآن.
(Nöldeke

وبناءً على خلفية البحث وأمهيته تظهر األسئلة اآلتية:

 -1ما منهجية التحليل البالغي السامي؟
 -2كيف طبق كويربس منهجية التحليل البالغي السامي على نظم سورة العلق؟
وما اآلاثر املرتتبة منه؟
التطبيق اجلديد ملنهجية التحليل البالغي السامي على نظم سورة
 -3كيف
ُ
العلق؟
ويهدف هذا البحث إىل حتقيق األمور اآلتية:
 -1بيان منهجية التحليل البالغي السامي.
.

ẓ
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بيان تطبيق كويربس منهجيته عند حتليل نظم سورة العلق.
بيان حتليل نظم سورة العلق مبنهجية التحليل البالغي السامي للمرة الثانية.

ولتحقيق أهداف البحث سلك الباحث ثالثة مناهج على النحو اآليت:
 -1املنهج التحليلي :وذلك بتتبع املعلومات حول منهجية كويربس لتحليل نظم
القرآن واآلاثر املرتتبة منها ،مث تصنيفها وعرضها على حسب املوضوعات مع
نقدها على األسس املوضوعية.
 -2منهج التحليل البالغي السامي :فإن الباحث سيحلّل نظم سورة العلق
ابستخدام املبادئ واألسس املنهجية يف البالغة السامية اليت قد بينها كويربس
يف كتبه.
 -3املنهج املقارن :وذلك ّلستجالء الفرق بني التحليل الذي قام به كويربس لنظم
سورة العلق وبني التحليل الذي قام به الباحث لنظم السورة نفسها من حيث
النتائج واآلاثر املرتبة منهما.
وأما الدراسات السابقة فبعد البحث والتقصي يف املكتبات وقواعد املعلومات وجد
الباحث عدة دراسات علمية تناولت منهجية كويربس يف حتليل نظم القرآن ،ولكنها مل تتناول
حتليل كويربس لنظم سورة العلق ،وّل سيما يف إعادة حتليله ابستخدام املنهجية نفسها ،فمن
تلك الدراسات حبث علمي أعده الكاتب نفسه حتت عنوان ( Penerapan Semitic
)Rhetorical Analysis Pada Surah al-Qiyamah

أي تطبيق التحليل البالغي

السامي على سورة القيامة ( ،)2018فإنه طبّق منهجية كويربس على سورة القيامة مع
كالرد العلمي على نقد نيكوّلي سيناي ()Nicolai Sinai
مراعة عالمة الوقف يف اآلايت ّ
هلذه املنهجية 11،فظهرت النتيجة أن نظم سورة القيامة يشمل البنية املتوازية واملعكوسة واحملورية
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يدل على تناسق سورة القيامة
كما وردت يف مبادئ البالغة السامية ،وإن هذا النظم ّ
12
وانسجامه.
وقام عدانن املقراين ،مرتجم كتاب كويربس "يف نظم القرآن" ،بكتابة املقالة العلمية بعنوان
()Semitic Rhetoric and the Qur’ān: The Scholarship of Michel Cuypers

أي التحليل البالغي والقرآن :دراسة ميشيل كويربس ( ،)2019وبعد عرض منهجية
جديدا من
نوعا ً
كويربس يف نظم القرآن وصف املقراين أهنا منهجية حديثة ميكن أن متثل ً
احلوار ،وهو احلوار املنهجي بني دراسات كتاب املقدس والدراسات القرآنية 13،ولكن املقراين
مل يتناول النقد على منهجية كويربس وّل إعادة التحليل على نظم سورة ما.
وكتب أسنوي وإدري مقالة بعنوان ( Examining Semitic Rhetoric: A Qur’anic

 )Sciences Perspectiveأي تقييم البالغة السامية من منظور علوم القرآن ،حيث ق ّدما
مالحظات على عمل كويربس من وجهة نظر علوم القرآن ،من هذه املالحظات أن عمل
كويربس تشوبه الذاتية وعدم اّلتساق يف تقسيم النصوص كما يف حتليل سورة القارعة ،ووجدا
إمهال كويربس ألسباب النزول واألحاديث النبوية ،ولكن دراستهما مل تتناول إعادة حتليل
14
النصوص القرآنية ابستخدام منهجية التحليل البالغي السامي.
جبانب هذه الدراسات ظهرت أيضا املراجعات لكتب كويربس مما تناقش منهجيته يف
حتليل نظم القرآن ،فرأى غابرييل سعيد رينولدز ( )Gabriel Said Reynoldsأن كويربس
جديدا يف دراسة بنية القرآن؛ إذ إنه جيمع بني النقد والتفسري اإلسالمي ومضمون
منوذجا ً
يقدم ً
الكتاب املقدس 15،وعند آن سيلفي بويسليفو ( )Anne-Sylvie Boisliveauأهنا طريقة
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مثبتة موضوعية يف دراسة القرآن والكتاب املقدس 16،بينما هال عطا هللا
جدا لتحليل القرآن ابستخدام منهج
ومفيدا ً
قيما يف جمال الدراسات القرآنية ً
اعتربهتا ً
منهجا ً
بنيوي 17،على خالف غريهم اعترب نيكوّلي سيناي ( )Nicolai Sinaiأن كويربس
مفرط يف الدفاع عن أطروحته القائلة بوجود بنية حمورية يف القرآن؛ إذ إنه قام بتقسيم اآلية
18
تعسفيًا وجتاهل ظاهرة السجع أو الفاصلة يف القرآن.
يتبني مما سبق أن الدراسة اليت تتناول نظم سورة العلق يف ضوء التحليل البالغي السامي
ّل تزال منعدمة ،ومل يوجد من حاول إعادة النظر يف التفسري الذي نشأ من حتليل كويربس
لنظم هذه السورة ،مع أنه خيالف تفاسري أخرى وأحاديث نبوية حول أسباب نزوهلا وغريها
من العواقب.
()Halla Attallah

 .2حملة عامة عن منهجية التحليل البالغي السامي

 1.2منهجية التحليل البالغي وميشيل كويربس

إن منهجية التحليل البالغي السامي تقوم على املقاربة التزامنية
اليت استخدمت ألول مرة يف النصوص العربية على يد روبت لوث ( )Robert Lowthيف
منتصف القرن الثامن عشر امليالدي ،ومسيت بـمفهوم «البالغة العربية» ،مث تطورت إىل أن
تكتشف قواعد أخرى وإمكانيتها للتطبيق على نصوص الكتاب املقدس ،فتحولت إىل
ختتص
اعتبارها «البالغة الكتابية» ،مث غُري امسها إىل «البالغة السامية» عندما حتقق أهنا ّل ّ
ابلكتاب املقدس ،ولكنها صاحلة لنصوص أخرى من اجلنس السامي سواء كانت تسبق
19
الكتاب املقدس أم تلحقه ،مبا يف ذلك النص القرآين.
()synchronic approach

ẓ
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وكان ميشيل كويربس أول من استخدمها لتحليل النص القرآين ابّلعتماد على كتاب
رسالة يف البالغة الكتابية ( ،)Traité de rhétorique bibliqueالذي يشتمل على املبادئ
يف التحليل البالغي والقواعد يف نظم النصوص الكتابية ،ومؤلفه األب اليسوعي روّلن مينيه
( ،)Roland Meynetأستاذ الالهوت الكتايب ابجلامعة البابوية الغريغورية يف روما 20،وهو
املنظّر الرئيس اليوم يف «البالغة السامية» 21.ولقد طبق مينيه هذه املنهجية على األحاديث
النبوية يف كتابه طريقة التحليل البالغي السامي والتفسري 22.وأما كويربس فأصدر ثالثة
كتب يف حتليل النصوص القرآنية وفق التحليل البالغي السامي ابللغة الفرنسية ،وهي كاآلتية:

رأى كويربس أن «البالغة السامية» تتميز مبنهجية املراسالت الدّللية يف أشكال معقدة
للتناظر أثناء تركيب اخلطاب ،بينما «البالغة اليواننية» ،اليت يُع ّد األدب العريب على منواهلا،
ومستمرا يف تركيب اخلطاب 23،وليست البالغة السامية معنية مباشرة
أسلواب خطيًا
تستخدم ً
ً
ابحملسنات البديعية وّل األشكال األدبية املختلفة ،ولكنها تعىن ابألحرى ابلنظم اخلاص بكل
سورة ،على حسب قوانني دقيقة مطبقة يف كل مرة بطريقة جديدة 24.كما أن مصطلح
فن تركيب اخلطاب ،أو تنظيم أجزاء الكالم،
«البالغة» عند كويربس ينبغي أن يُفهم على أنه ّ
25
الذي يتوافق مع جزء واحد فقط من أجزاء «البالغة اليواننية» القدمية.

.

Ṭ

.

ẓ

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

إعادة التحليل البالغي...

 2.2املبادئ واألسس يف التحليل البالغي السامي

عقدي رفيق أسنوي

إن املبدأ األساسي للتأليف يف «البالغة السامية» هو مبدأ التناظر ( ،)symmetryفالتحليل
البالغي هبذه املنهجية يهدف إىل حتديد أشكال التناظر اليت يتألف منها النص ،وتوضيح
26
العالقات اليت تربط الوحدات النصية املختلفة.
وينقسم التناظر إىل ثالثة أنواع:
 -1التوازي ( )parallelismأو ما يعرف ابسم البنية املتوازية ( parallel
 ،)constructionوهو تكرار ظهور الوحدات النصية املتعلقة بعضها ببعض يف
الرتتيب نفسه( :أ ب ج  /أ’ ب’ ج’) .مثال ذلك يف سورة اّلنشقاق ،اآلية:
(:)12-7
جدول ،1 :بنية سورة اّلنشقاق اآلية ( )12-7حسب التحليل البالغي
27
السامي.
فَأ ََّما َم ْن أ ِ
أ
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه ()7
ب
ب ِح َس ًااب يَ ِس ًريا ()8
س ْو َ
ف ُُيَ َ
فَ َ
اس ُ
ويـْنـ َقلِ ِ ِ ِ
ورا ( )9ج
ب إ َىل أ َْهله َم ْس ُر ً
ََ ُ
َوأ ََّما َم ْن أ ِ
أ’
ُويتَ كِتَابَهُ َوَراءَ ظَ ْه ِرهِ ()10
ب’
ورا ()11
س ْو َ
فَ َ
ف يَ ْدعُو ثـُبُ ً
ج’
صلَى َسعِ ًريا ()12
َويَ ْ
 -2البنية املعكوسة ( ،)mirror compositionوُيدث ذلك عند ما تظهر وحدات
النص على طريقة معكوسة مع غياب العنصر املركزي( :أ ب ج  /ج’ ب’ أ’).
مثل خطاب يوسف ألبيه يف اآلية )100( :من سورة يوسف:
28
جدول ،2 :بنية سورة يوسف اآلية 100 :حسب التحليل البالغي السامي.
ِ
ِ
أ
ي ِم ْن قَـْب ُل
َوقَ َ
يل ُرْؤَاي َ
ال َاي أَبَت َه َذا َأتْو ُ
.

ẓ
ẓ
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قَ ْد َج َعلَ َها رَِّب َحقًّا

ب

س َن ِب
َوقَ ْد أ ْ
َح َ
إِ ْذ أَخْرجِين ِمن ِ
السّجْ ِن
ََ َ

ج
د

وَجَاءَ ِب ُكمْ ِمنَ الْبَ ْد ِو

د’
ج’

ْي إِ ْخ َوِت
ِم ْن بـَ ْع ِد أَ ْن نَ َز َ
غ الشَّْيطَا ُن بَيْ ِِن َوبَ َْ
إِ َّن رِب لَ ِط ِ
ب’
ٌ
َّ
يف ل َما يَ َشاءُ
أ’
احلَ ِك ُيم ()100
إِنَّهُ ُه َو الْ َعلِ ُيم ْ
 -3البنية احملورية ( )concentric compositionأو ( ،)ringوُيدث ذلك
عندما تظهر وحدات النص على شكل بناء حموري حول املركز ،قد يكون كال
الطرفني على طريقة معكوسة( :أ ب ج  / x /ج’ ب’ أ’) ،أو على طريقة متوازية:
(أ ب ج  / x /أ’ ب’ ج’) .كمثل يف سورة قريش:
جدول ،3 :بنية سورة قريش حسب التحليل البالغي السامي29.
ِِِل َيال ِ
ف قُـَريْ ٍ
أ
ش ()1
الصْي ِ
ب
ف ()2
الشتَ ِاء َو َّ
إِ َيالفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ ِّ
ب ه َذا الْبـي ِ
X
ت ()3
فَـْليَـ ْعبُ ُدوا َر َّ َ َ ْ
أ’
الَّ ِذي أَطْ َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوع
ب’
َو َآمنَـ ُه ْم ِم ْن َخ ْوف ()4
ويف البنية احملوية مخسة قوانني أو طرق لبنية النص اليت وضعها عامل الكتاب املقدس
األمريكي نيل لوند ( )Nils Lundوهي كاآلتية:
 القانون األول :يكون النص املركزي دائما نقطة حتول ،وقد يتألف املركز من سطرواحد أو اثنني أو من ثالثة أو أربعة أسطر.
 القانون الثاين :يتضمن النص املركزي تغيريا يف املسار الفكري وإدخاّل لفكرة تقابلية،ويستمر حىت اكتمال املنظومة.
مث يعود املسار األول للظهور
ّ
.
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 القانون الثالث :توزع أفكار متطابقة ،يف أغلب األحيان حبيث يظهر عند األطرافوعند املركز وّل تظهر مطلقا يف أي مكان آخر يف املنظومة.
 القانون الرابع :هناك حاّلت كثرية تظهر فيها األفكار عند مركز منظومة ما وعندص ِّممت بنية الثانية بطبيعة احلال لتكون متماثلة
أطراف منظومة مناظرة هلا ،حيث ُ
مع املنظومة األوىل.
 القانون اخلامس :متيل بعض العناصر بوضوح إىل الدوران يف فلك مواضع معينةحتتل موضع
داخل منظومة بعينها ،كأمساء هللا يف سفر املزامري ،واّلقتباسات اليت ّ
30
املركز يف العهد اجلديد.
ويتم معاينة حاّلت التناظر الكلي يف النص من خالل مؤشرات النظم أو التناظر اجلزي،
وهذه املؤشرات تكون يف أماكن متعددة يف النص ،وميكن أن ترتبط عناصر النص فيما بينها
بصالت التطابق أو الرتادف أو التضاد أو التماثل الصويت أو اجلناس التام أو السجع أو
31
التجانس اإلمالئي.
وتوجد هذه املؤشرات والتناظرات مبستوايت خمتلفة من تكوين الكالم داخل النص،
وينبغي العناية يف متييزها حبيث يبدأ التحليل ابملستوايت الدنيا متقدما حنو املستوايت العليا،
وأمساء هذه املستوايت هي:
املفصل ( :)memberهو املستوى األول يف التحليل البالغي ،تتطابق يف
-1
َ
الغالب مع الوحدات الدّللية ،أو جمموعة من العناصر أو املفردات املرتبطة
بعضها ببعض دّلليا.
ِ
صل واحد أو اثنني أو ثالثة مفاصل
 -2الفرع (ُ :)segmentيتوي على م ْف َ
(وّل يزيد عن ذلك مطلقا).
 -3القسم (ُ :)pieceيتوي على فرع واحد أو اثنني أو ثالثة أفْـُرع (وّل يزيد عن
ذلك مطلقا).
ẓ

ẓ
ḥ
.
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 -4اجلزء (ُ :)partيتوي على قسم واحد أو اثنني أو ثالثة أقسام (وّل يزيد عن
32
ذلك مطلقا).
صورة ،1 :صورة توضيحية للمستوايت الدنيا.

وهناك أربعة مستوايت عليا للنص تتمثل يف اآليت:
 -1املقطع ( ،)passageوهو يتألف من جزء واحد أو أكثر.
 -2السلسلة ( ،)sequenceوهو يتألف من مقطع واحد أو أكثر.
 -3الشعبة ( ،)sectionوهو يتألف من سلسلة واحدة أو أكثر.
 -4الكتاب ( ،)bookوهو يتألف من شعبة واحدة أو أكثر.
صورة ،2 :صورة توضيحية للمستوايت العليا.

وتوجد املستوايت الوسطية اليت تضاف إليها ،مثل اجلزء الفرعي والسلسلة الفرعية والشعبة
33
الفرعية.

ẓ
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ميكن تطبيق هذه املنهجية على سورة القارعة ،وذلك بتحديد املفاصل واألفرع واألقسام ،مث
تعيني التناظر داخل السورة مع العالقة بني األفرع .ميكن حتديد املفاصل كما يف اجلدول
اآليت:
جدول ،4 :املفاصل يف سورة القارعة.
رقم املفصل
1
2
3أ
3ب
4أ
4ب
5أ
5ب
6
7
8
9
10أ
10ب
11

الْ َقا ِر َعةُ ()1
َما الْ َقا ِر َعةُ ()2
َوَما أ َْد َر َاك
َما الْ َقا ِر َعةُ ()3
َّاس
يـَ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ
اش الْمبـثُ ِ
وث ()4
َكالْ َفَر ِ َ ْ
ال
َوتَ ُكو ُن ْ
اجلِبَ ُ
َكالْعِ ْه ِن الْ َمْنـ ُف ِ
وش ()5
ت َم َوا ِزينُهُ ()6
فَأ ََّما َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
ِ
يش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة ()7
فَـ ُه َو ِيف ع َ َ
َّت َم َوا ِزينُهُ ()8
َوأ ََّما َم ْن َخف ْ
فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ ()9
َوَما أ َْد َر َاك
َما ِهيَ ْه ()10
َانٌر َح ِاميَةٌ ()11

املفصل

يف هذا املثال يالحظ أن اآلية ( ،)1و( ،)2و( ،)6و( ،)7و( ،)8و( ،)9و()11
تتكون كلها من مفصل واحد ،وذلك ّلنسجامها الداخلي واتساقها مع مفصل جماور .وميكن
الرتدد يف شأن اآلية ( ،)3هل تتكون اآلية من مفصل واحد أم مفصلني؟ ألن مفصل (3ب)
مطابق ملفصل ( ،)2مما يدعو إىل وضع (3أ) و(3ب) متوازيني .والشيء نفسه بشأن اآلية
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مفصال واحداً أو مفصلني ،وّل بد من اإلشارة
( ،)10( ،)5( ،)4ميكن أن تشمل كل آية
ً
أمرا ذا ابل بشأن
إىل أن التقطيع الدقيق للمفاصل مل يلعب دوراًكبرياً يف نظم القرآن ،وّل يغري ً
أتويله .ونقل كويربس قول روّلن مينيه يف كتابه رسالة يف البالغة الكتابية عند حتليل املفصل:

«لعله من األفضل ترك قدر من احلرية للمحلل» 34.فرمبا ّل يوجد معيار جازم أو قاعدة
صارمة يف تقطيع النص إىل املفاصل ،كلٌّ على حسب احمللل.
وميكن مجع املفاصل السابقة يف ستة أفرع كما يف اجلدول اآليت:
جدول ،5 :الفروع يف سورة القارعة.
الفرع

رقم الفرع

 1الْ َقا ِر َعةُ ()1
َ 2ما الْ َقا ِر َعةُ (َ )2وَما أ َْد َر َاك َما الْ َقا ِر َعةُ ()3
اش الْمبـثُ ِ
وث ()4
َّاس َكالْ َفَر ِ َ ْ
 3يـَ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ
ال َكالْعِ ْه ِن الْ َمْنـ ُف ِ
وش ()5
َوتَ ُكو ُن ْ
اجلِبَ ُ
ِ
يش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة ()7
فَأ ََّما َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ ( )6فَـ ُه َو ِيف ع َ َ
4
َّت َم َوا ِزينُهُ ( )8فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ ()9
ف
خ
ن
م
ا
َم
أ
و
َّ
َ َْ َ ْ
ِ
َ 5وَما أ َْد َر َاك َما هيَ ْه ()10
َ 6انٌر َح ِاميَةٌ ()11
يتكون من ثالثة مفاصل3( ،)2( :أ)،
اتضح من اجلدولني السابقني أن الفرع (ّ )2
(3ب) ،ألهنا تتحدث عن سؤال واحد« :ما القارعة» ،والفرع ( )3يتكون من مفصلني أو
أربعة مفاصل (إلمكانية تقطيع اآلية إىل مفصلني) ،ألن بنيتها النحوية متساوية ومعانيها
متقاربة ،وهي حالة الناس عند يوم القيامة ،وأما الفرع ( )4فيتكون من املفاصل ذات بنية
35
حنوية متساوية مع التقابل يف املعىن ،وبقية األفرع تتكون كلها على مفصل واحد.
وميكن مجع هذه األفرع يف قسمني كما يف اجلدول اآليت:
جدول ،6 :الفروع واألقسام يف سورة القارعة.
.

ẓ
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الفرع

الْ َقا ِر َعةُ ()1
َما الْ َقا ِر َعةُ (َ )2وَما أ َْد َر َاك َما الْ َقا ِر َعةُ ()3
اش الْمبـثُ ِ
وث ()4
َّاس َكالْ َفَر ِ َ ْ
يـَ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ
ال َكالْعِ ْه ِن الْ َمْنـ ُف ِ
وش ()5
َوتَ ُكو ُن ْ
اجلِبَ ُ
ِ
يش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة ()7
فَأ ََّما َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ ( )6فَـ ُه َو ِيف ع َ َ
َّت َم َوا ِزينُهُ ( )8فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ ()9
َوأ ََّما َم ْن َخف ْ
َوَما أ َْد َر َاك َما ِهيَ ْه ()10
َانٌر َح ِاميَةٌ ()11
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القسم
األول

الثاين

من املالحظ تكرار األفرع املتعلقة بعضها ببعض يف الرتتيب نفسه ،واليت تشكل
التناظر بني قسمني يُسمى ابلبنية املتوازية ( ،)parallel compositionوميكن رمزه
ابآليت( :أ ب ج  /أ’ ب’ ج’) ،والعالقة بني األفرع املتوازية( :أ-أ’) و(ب-ب’)( ،ج-
ج’) واضحة ،أن القيامة يف الفرع (أ) تتعلق ابهلاوية يف الفرع (أ’) ،والسؤال يف الفرع (ب)
متعلقة ابلسؤل يف الفرع (ب’) ،واجلواب عن السؤال هو ما أشار إليه يف الفرع (ج)
36
و(ج’).
وميكن أن جند بينة أخرى هلذه السورة ،وهي البنية املعكوسة (،)mirror composition
رمزها (أ ب ج  /ج’ ب’ أ’) ،كما ميكن رمسها يف اجلدول اآليت:
جدول ،7 :الفروع واألقسام يف سورة القارعة.
رمز الفرع

أ
ب
ج

الفرع
الْ َقا ِر َعةُ ()1
َما الْ َقا ِر َعةُ (َ )2وَما أ َْد َر َاك َما الْ َقا ِر َعةُ ()3
اش الْمبـثُ ِ
وث ()4
َّاس َكالْ َفَر ِ َ ْ
يـَ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ
ال َكالْعِ ْه ِن الْ َمْنـ ُف ِ
وش ()5
َوتَ ُكو ُن ْ
اجلِبَ ُ

القسم
األول
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ِ
يش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة ()7
فَأ ََّما َم ْن ثـَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ ( )6فَـ ُه َو ِيف ع َ َ
َّت َم َوا ِزينُهُ ( )8فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ ()9
َوأ ََّما َم ْن َخف ْ
َوَما أ َْد َر َاك َما ِهيَ ْه ()10
َانٌر َح ِاميَةٌ ()11
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الثاين

العالقة بني طريف السورة ،الفرع (أ) والفرع (أ’) ،تكمن يف تشابه بني مصطلح
«القيامة» و«انر حامية» ،إذ إن كليهما يشري إىل اّلستحضار ،األول استحضار
اّلضطراابت الكونية ،بينما الثاين استحضار اجلحيم ،كما أن التطابق بني هذين املصطلحني
الصارمني شكلت السورة هبما ظاهر من انحية السجع .والعالقة بني الفرع (ب) و(ب’) قد
سبق بياهنا يف البنية املتوازية للسورة .وأما العالقة بني الفرع (ج) و(ج’) يف وسط السورة فهي
تتمثل يف شكلهما املتوازي بدقة ،مع تكميل األول ابلثاين ،حيث أن األول (ج) يصف
الزلزال يف اليوم األخري ،والثاين (ج’) يصف احملكمة يف اآلخرة .فمن وجهة نظر البالغية
مكملني
السامية ،تتكون سورة القارعة من جزء واحد ،تستحضر يوم القيامة يف قسمني ّ
يشكالن البنية املعكوسة37.
التطبيق منهجيةَ كويربس يف التحليل البالغي اهلادف إىل كشف نظم
وض َح هذا
ّ
ُ
القرآن ،حيث بدأ بتحديد املفاصل ومجعها يف األفرع ،وتكوين القسم من األفرع ،مث حتديد
التناظر املناسب هلذه الوحدات النصية ،كل ذلك على حسب العالقة الدّللية ،ويكتشف
أن سورة القارعة منظمة نظام التناظر التوازي (البنية املتوازية) والتناظر العكسي (البنية
املعكوسة).
فقد استطاع كويربس هبذه املنهجية إثبات البنية النصية لسورة القارعة ،على أهنا
نظّمت بطريقة معينة وليست عشوائية ،ولقد توصل إىل النتيجة نفسها يف حتليل سورة املائدة
نزوّل ،وإذا كانت السور املكية نظمت بطريقة معينة وسورة
كسورة مدنية من أواخر السور ً
مدينة كذلك ،فال يُستبعد القول إن القرآن من أوله إىل آخره مرتب ومنظم ومتماسك.
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ومن اجلوانب اإلجيابية هلذه املنهجية أهنا اعتربت القرآن آخر رساّلت السماء بعد
النصوص الدينية يف الداينة اليهودية واملسيحية ،فال مانع من وجود التشابه بني هذه النصوص،
ومن مث فإن هذه املنهجية بعيدة كل البعد عن احملاولة الساخرة إلنزال القرآن منزلة احملاكاة
للرتاث اليهودي واملسيحي ،ونتائجها ّل تنكر أصالة القرآن ،بل –على العكس -تق ّدمها
38
مبنظور خمتلف.
وقد ساعدت هذه املنهجية على تفسري القرآن بناءً على نظمه ،وذلك من خالل
اّلنتقال من مستوى إىل مستوى آخر من مستوايت النص (املفصل ،الفرع ،القسم ،اجلزء،
املقطع ،السلسلة ،الشعبة ،الكتاب) فإن اآلية الواحدة قد تُفهم بطريقة أخرى ،وميكن أن
ض َفى عليها معىن جديد على حسب أشكال التوافق املتماثلة اليت ختتلف عند كل مستوى،
يُ ْ
وبذلك يفتح التحليل البالغي الباب أمام قراءة للنص تفيض ابلكثري من املعاين اليت ّل تُـ ْق ِ
صي
39
بعضها البعض ،ولكن على العكس من ذلك ،تتوحد مجيعا لتمد النص بكامل ثرائه.
 .3تطبيق كويربس ملنهجية التحليل البالغي السامي على سورة العلق
جعل كويربس سورة العلق على ثالثة أجزاء :اجلزء األول من اآلية ( )1إىل ( ،)5واجلزء الثاين
40
األول
من اآلية ( )6إىل اآلية ( ،)8واجلزء الثالث من اآلية ( )9إىل ( .)19يتكون اجلزء ّ
من القسمني ويتسم ابلبنية املتوازية ،واعترب كويربس اجلزء الثاين يتألف من ثالثة مفاصل
ويش ّكل بنية حمورية حيث اآلية السابعة حمورا هلا ،وأما اجلزء الثالث فأكرب األجزاء وأطوهلا يف
يتكون هذا اجلزء من عشر آايت ( )19-9وتكون اآلية
هذه السورة عند كويربس حيث ّ
يتكون هذا اجلزء من ثالثة أقسام :األول (اآلايت-9 :
( )14حمورا هلا فبنيته حمورية ،كما ّ
 ،)13والثاين (اآلية ،)14 :والثالث (اآلايت ،)19-15 :حيث يشكل القسم األول بنية
متوازية والقسم الثالث بنية حمورية .هذه األجزاء الثالثة جتعل بنية سورة العلق كاملةً بنيةً حموريةً
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عند كويربس حيث تكون اآلية - 8-6أي اجلزء الثاين -حموراً هلا ،كما جاءت يف اجلدول
اآليت:
41
جدول ،8 :بنية سورة العلق على حسب التحليل البالغي السامي.
ك
 اقْـَرأْ ِاب ْس ِم َربِّ َ= الَّ ِذي َخلَ َق ()1
َ +خلَ َق ِْ
اإلنْ َسا َن ِم ْن َعلَ ٍق ()2
ك ْاألَ ْكَرُم ()3
 اقْـَرأْ َوَربُّ َ= الَّ ِذي َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم ()4
َ +علَّم ِْ
اإلنْ َسا َن َما َملْ يـَ ْعلَ ْم ()5
َ
 َك َّال إِ َّن ِْاإلنْ َسا َن لَيَطْغَى ()6
استَـ ْغ َىن ()7
 أَ ْن َرآهُ ْالر ْج َعى ()8
ك ُّ
 إِ َّن إِ َىل َربِّ َت الَّ ِذي يـَْنـ َهى ()9
 أ ََرأَيْ َصلَّى ()10
= َعْب ًدا إِذَا َ
ت إِ ْن َكا َن َعلَى ا ْهلَُدى ()11
 أ ََرأَيْ َ= أ َْو أ ََمَر ِابلتَّـ ْق َوى ()12
ب
 أ ََرأَيْ َت إِ ْن َك َّذ َ
= َوتَـ َوَّىل ()13
أََملْ يـَ ْعلَ ْم ِأب َّ
اَّللَ يـََرى ()14
َن َّ
 َك َّال لَئِ ْن َملْ يـَْنـتَ ِه لَنَس َفعا ِابلن َِّاصيَ ِة ()15
ْ ً
ِ
 َان ِصي ٍة َكاذب ٍة خ ِاطئَ ٍة ()16
َ َ َ
= فَـْليَ ْدعُ َان ِديَهُ ()17
.
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الزَابنِيَةَ ()18
َسنَ ْدعُ َّ
ِ
َك َّال َّل تُط ْعهُ
ب ()19
اس ُج ْد َواقْ َِرت ْ
َو ْ

يتبني من اجلدول أن هذا التحليل يقطّع اآلايت على حسب املبادئ البالغة
السامية ،مثل قوله تعاىل﴿ :اقرأ ابسم ربك﴾ يف اآلية األوىل يناظر قوله تعاىل" :اقرأ وربك
األكرم" ،و"الذي خلق" يف اآلية األوىل يناظر "الذي علم ابلقلم" .هذا التقطيع وإن كان
تدل على بنية معينة قد يشري أيضا إىل التعسف يف بعض األماكن ،مثل يف اآلية الثالثة عشرة،
ّ
قسمها كويربس إىل قسمني" :أريت إن كذب" و"وتوىل" ،فلماذا قُ ّسمت هذه اآلية
حيث ّ
قسم.
إىل القسمني مع أن اآلية  9و 11املشاهبتان هلا مل تُ ّ
تدل على الدوِر احملوِري
شرح كويربس عدة مناسبات بني العناصر يف هذه السورةِ مما ّ
للمركز (اآلايت ،)8-6 :حيث حتيل بعضها إىل ما سبق (اآلايت ،)5-1 :وبعض املناسبات
أول ،كلمة "اإلنسان" يف املركز يؤطّر النصوص حول املركز:
إىل الالحق (اآلايتً .)19-9 :

اآلية الثانية واخلامسة؛ اثنيًا ،مصطلح "ربك" يف املركز يؤطر اآلية الثالثة؛ اثلثًا ،ظهر فعل
ابعا ،كلمة
"رأى" يف املركز (اآلية السابعة) ويف اجلزء األخري (اآلية )14 ،13 ،11 ،9؛ ر ً
خامسا ،يعارض طغيان اإلنسان يف
"كال" يف املركز استُؤنِفت مرتني يف اآلية  15و19؛
ً
كرم هللا اخلالق يف اجلزء األول ،ولذلك يتناسب أن ُيصل على اإلدانة بكلمة "كال"
املركز َ
سادسا ،كلمة "الرجعى" يف آخر اجلزء احملوري يتناسب مع
املتكررة يف آخر اجلزء الثالث؛
ً
ينص إن األفكار املركز قد
"اقرتب" يف اجلزء األخري ،وهذا برهان لقانون لوند الثالث الذي ّ

وسابعا ،يتناسب آخر اجلزء األول "ما مل يعلم" مع مركز اجلزء
تتوزع إىل أطراف املنظومة؛
ً
الثالث "أ مل يعلم" ،طب ًقا لقانون لوند الرابع وهو أن الفكرة يف مركز النص ستكون أيضا يف
طرف النص املناظر له42.
هذا الدور احملوري أو املركزي يبدو غري متوازي بني الطرفني ،كما أنه مل يشر واضحاً
إىل جتزئة النص املعروفة يف التحليل البالغي السامي :املفصل ،الفرع ،القسم ،اجلزء؛ على
.
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سبيل املثال اجلزء الثالث الذي مل ُحت ّدد املفاصل والفرع فيه .فمن املعروف من مبادئ التحليل
البالغي السامي أن اجلزء ّل يتكون أكثر من ثالثة أقسام ،والقسم ّل يتكون أكثر من ثالثة
فروع ،والفرع ّل يتكون من ثالثة مفاصل ،هذه التجزئة مل تكن واضحة يف اجلزء الثالث ،وّل
يتكون من أربع آايت،
سيما أن اآلية ( )14تُع ّد قسماً حمورًاي يف هذا اجلزء ،فالقسم السابق ّ
يتكون من مخس آايت.
والقسم الالحق ّ
وجند التقسيم نفسه ،أي تقسيم هذه السورة إىل ثالثة أقسام )5-1( :و(،)8-5
وبني فيها العالقة بني القسم األول
و( )19-9يف دراسة سورة العلق لدى ريتشارد بيلّ ،
والثاين 43،وأما دراسة أجنليكا نيويرث هلذه السورة تبزر التقسيم املتشابه إّل أهنا جعلت اآلية
( )19قسماً ِ
مستق ًّال غري داخل يف القسم الثالث لدى كويربس وبيل44،فكأن دراسة كويربس
هذه مل تق ّدم تقسيماً جديداً لتوضيح نظم سورة العلق ،بل اتبعت التقسيم نفسه مبنهج التحليل
البالغي السامي.
اعتمادا على هذا الدور احملوري للمركز أشار كويربس إىل تفسري بعض اآلايت يف
ً
هذه السورة .فتفسري "ما مل يعلم" أي الشيء الذي ّل يعلمه اإلنسان هو ﴿أبن هللا يرى﴾
(العلق ،) 14 :املراد به أن هللا يرى غطرسة العاصي اليت مل تبقى بدون عقاب من هللا؛ ألن
هللا سيح اكم كل إنسان يف اآلخرة ،كما قال يف قوله تعاىل﴿ :إىل ربك الرجعى﴾ (سورة
تدل على
العلق .)8 :وعند كويربس كلمة "اقرأ" يف اآلية األوىل تعين الدعوة إىل الصالة وّل ّ
بدأ النبوة لوجود التجانس بني "اقرأ" يف اآلية األوىل و"اقرتب" يف اآلية األخرية .فالسورة
بكاملها إطار دعوة للصالة واملثابرة فيها حيث تذكر السورةُ أوّلً كرم هللا (اجلزء األول) الذي
يتجلى يف اخللق والوحي ،مث يف اجلزء الثالث (اآلية  )19-9تنديد جحود الكافر الذي ينهى
45
عن صالة العبد ،ويُربط املركز (اآلية  )8-6اجلزئني مببدأ أخالقي مزدوج ومبدأ أخروي.
تنص على أن هللا ﴿علّم
تفسري كويربس األول غري موافق للغة والسياق حيث أن اآلية (ّ )5
اإلنسان ما مل يعلم﴾" ،ما" هنا اسم موصول مفعول به اثن ومجلة "مل يعلم" صلة ما ،والعائد
â
.
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حمذوف أي مل يعلمه 46،واآلية ( )14يتضمن اّلستفهام اّلنكاري ،أي :كان حقه أن يعلم
أن هللا يرى ويقي نفسه العقاب ،فجملة "أبن هللا يرى" كناية عن الوعيد ابلعقاب 47.فاآلية
(ّ )5ل تناسب أن تُفسر ابآلية ( )14لالختالف بينهما يف املراد أو املعىن ،فكيف أن الشيءَ
اجملهول الذي مل يعلمه اإلنسا ُن هو الشيء نفسه الذي كان معلوما.
َ
والتفسري الثاين غريب وبعيد من الصواب من حيث اللغة ،فكلمة ﴿اقرأ﴾ فعل
األمر للقراءة وليس للدعوة إىل الصالة كما زعم كويربس ولو كان مستنداً إىل التجانس بني
التناظر بني اآليتني (1
﴿اقرأ﴾ يف أول السورة و﴿اقرتب﴾ يف آخرها ،فرمبا رأى كويربس
َ
ففسر بناءً على هذا التجانس والتناظر ،ولكن التجانس ،سواءً كان اتماً أو غري اتم،
وّ )19
يدل على التساوي واّلحتاد يف املعىن؛ إذ إن التجانس عند أهل اللغة والبالغة :تشابه
ّل ّ
48
اللفظني يف النطق مع اختالفهما يف املعىن.
مصدرا للتفسري بل عارض دّللة ﴿اقرأ﴾
ويبدو أن كويربس مل يعترب األحاديث النبوية
ً
على البعثة النبوية وبداية نزول القرآن املبسوطة يف األحاديث النبوية ،وهذا األمر غري مقبول
عاما أو
من املنظور التشريع اإلسالمي ألن األحاديث بيان جململ القرآن وتوضيح ما أورده ًّ
خاصا 49،فكيف أن يعرف العبد ما أُمر به مثل الصالة إّل من السنة النبوية ،وإذا كان
ًّ
املراد بكلمة ﴿اقرأ﴾ هو الدعوة إىل الصالة ،فالسؤال بعده كيف طريقة الصالة ،فال ب ّد أن
يرجع كويربس إىل األحاديث النبوية ملعرفتها ،وإذا كان ّل ب ّد ابلرجوع إليها لتوضيح معىن
الصالة ،فلماذا ّل يرجع إليها منذ البداية ملعرفة معىن ﴿اقرأ﴾ ودّللتها اللغوية والسياقية .هذه
التساؤّلت تضع تفسري كويربس يف اإلشكالية املنهجية والتطبيقية أي غري قابل للتطبيق.
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طرح كويربس الدعوى لدعم مقولته السابقة أن مجلة ﴿اقرأ بسم﴾ يف أول سورة العلق نسخة
للتعبري العربي "قرأ بشم" أي ِ
اند ،ادع ابسم ،قد ّل يكون إذن هذا األمر عنده دعوة إىل
تدل على
اّلطالع أو التالوة ،بل عبارة ﴿أدعُ ابسم ربك﴾ مبعىن دعوة إىل الصالة ،وليست ّ
50
إرسال الرسول.
تلك الدعوى تفتقر إىل براهني قوية للوصول إىل درجة احلقيقة ،وّل يكفي اّلعتماد
على أصل كلمة من لغة أخرى يف حتديد املعىن ،فمن الطبيعي وجود التشابه بني اللغتني -
51
اللغة العربية واللغة العربية ألهنما تنتميان إىل األصل اللغوي الواحد وهو اللغة السامية،
ولكن التشابه أو الرتادف يف الصياغة ّل يعين أهنما شيء واحد يف املعىن ،والدراسة اليت تُعىن
أبصل الكلمات واترخيها أو اإليتمولوجيا ( )Etymologyيف حتديد املعىن تظل يف غالب
عمال ختمينياً ،وكثرياً ما تكون لغزاً ّل ُُيل 52،وّل تضمن احلصول على املعىن احلقيقي،
األحيان ً
53
بل تدل على عجز أهل لغة ما يف التعبري عن آراءهم حىت أخذت الكلمة من لغة أخرى.
يتبني مما سبق إشكاليات التحليل البالغي السامي الذي قام كويربس بتطبيقه على
سورة العلق ،وهذه اإلشكاليات جاءت من الناحتني :البنية النصية والتفسري الذي نشأ منها،
فمن البنية النصية أن هذا التحليل كأنه مقلد لسابقيه من علماء الغرب ومقطع لآلايت ،ومن
الناحية التفسريية أهنا ختالف األحاديث النبوية واللغة العربية وسياق اآلايت ،كما أهنا تعتمد
على معىن الكلمات العربية.
 .4إعادة تطبيق التحليل البالغي السامي على نظم سورة العلق
بعد أن وجد الباحث إشكاليات يف نظم سورة العلق عند كويربس أراد الباحث أن ُيلّل هذه
السورة مرة أخرى ابستخدام طريقة التحليل نفسها ،ليربز أن هلذه الطريقة نوعاً من الذاتية
.
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بدليل اختالف النظم ابختالف من قام ابلتحليل ،كما أن التفسري الصادر من التحليل األول
ميكن أن يُتجنب ابلتحليل اجلديد.
بدأ الباحث بتحديد املفاصل مث الفروع مث األقسام ،فرأى أن القسم األول يشمل
ويتكون من الفرعني بثالثة مفاصل يف كليهما كما يف اجلزء األول عند
اآلايت ()5-1
ّ
ويتكون من الفرع الواحد الذي
كويربس ،وأما القسم الثاين فيحتوي على اآلايت (ّ )8-6
يشمل ثالثة مفاصل كما يف اجلزء الثاين عند كويربس ،إّل أن هذين القسمني يؤلفان اجلزء
األول يف هذا التحليل اجلديد ابختالف حتليل كويربس .وأما اجلزء الثاين فيشمل بقية اآلايت
( )19-9ويتكون من القسمني :القسم األول (اآلايت  )14-9والقسم الثاين (اآلايت
 ،)19-15وهذا ما مييزه عن حتليل كويربس ألنه ع ّد هذا اجلزء جزء اثلثاً حمورايً يتكون من
ثالثة أقسام.
القسم األول من اجلزء األول:
األول من الفرعني ويتسم ابلبنية املتوازية :أ ب ج/أ’ب’ج’ وهي كاآلتية:
يتكون القسم ّ
ّ
جدول ،9 :بنية سورة العلق اآلية (.)5-1
أ
ك
اق َْرأْ ِاب ْس ِم رَِبّ َ
الَّ ِذي َخلَ َق ()1

َخلَ َق ِْ
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق ()2
اِلنْ َ

ب
ج

ك ْاألَ ْكَرُم ()3
اق َْرأْ وَرَبُّ َ
ب’
الَّ ِذي َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم ()4
َعلَّم ِْ
سا َن َما َملْ يـَ ْعلَ ْم ( )5ج’
اِلنْ َ
َ
إن املفصل (أ) يناظر املفصل (أ’) للتشابه بينهما يف األمر وورود ﴿ربك﴾ فيهما،
وأما التناظر بني املفصل (ب) واملفصل (ب’) فواضح؛ إذ إهنما صلة لكلمة ﴿ربك﴾ ،كما
أن املفصل (ج) و(ج’) بيان ملا فعل هللا لإلنسان.
القسم الثاين من اجلزء األول:
أ’
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هذا القسم يتألف من ثالثة مفاصل ويش ّكل بنية حمورية أ/x/أ’ حيث اآلية السابعة حمورها
كما يف اجلدول اآليت:
جدول ،10 :بنية سورة العلق اآلية (.)8-6
َك َّال إِ َّن ِْ
أ
سا َن لَيَطْغَى ()6
اِلنْ َ
استَـ ْغ َىن ()7
أَ ْن َرآهُ ْ

الر ْج َعى ()8
ك ُّ
إِ َّن إِ َىل َربِّ َ

X
أ’

حمورا هلذا القسم ألهنا تعترب نقطة التحول من طغيان اإلنسان
تكون اآليةُ السابعةُ ً
يف اآلية السادسة إىل مصريه يف اآلخرة أمام هللا يف اآلية الثامنة ،وهذا تطبي ًقا لقانون لوند
األول من مبادئ البالغة السامية يف البنية احملورية ،وّل سيما أن املفصل (أ) يتضمن اسم
اإلنسان واملفصل (أ’) يتضمن اسم الرب.
ويناظر القسم األول القسم الثاين من هذا اجلزء لوجود كلمة ﴿اإلنسان﴾ و﴿ربك﴾
يدل
دل على شيء فإنه ّ
يف كليهما ،وينعدم وجودمها يف اجلزء الثاين الالحق ،فهذا األمر إن ّ
على العالقة بني اإلنسان وربه ،أي أن هللا قد أمر اإلنسا َن ابلقراءة ابمسه ،وخلق اإلنسا َن من
يدل
علق ،وعلم اإلنسا َن ما مل يعلم ،وسيع ّذب اإلنسا َن يف اآلخرة إذا طغى واستغىن .وّل ّ
هذا على أن معىن ﴿اقرأ﴾ هو الدعوة إىل الصالة كما رأى كويربس ،فالصالة وما يتعلق هبا
من النهي والعذاب ملن ينهى عنها واردة يف اجلزء الثاين .وورود اآلايت عن الصالة وما يتعلق
مكمل لعالقة اإلنسان بربه يف اجلزء األول.
هبا يف اجلزء الثاين ّ
وميكن أيضا أن يتكون هذا اجلزء من ثالثة أقسام :القسم األول اآلية  ،2-1والقسم
الثاين اآلية  ،5-3والقسم الثالث اآلية  .8-6وذلك لوجود كلمة ﴿ربك﴾ و﴿اإلنسان﴾
يف كل قسم من هذه األقسام الثالثة.
القسم األول من اجلزء الثاين
يتألف هذا القسم من ثالثة فروع ،ولكل فرع مفصالن ،ويش ّكل البنيةَ املتوازيةَ كما يف اجلدول
اآليت:
جدول ،11 :بنية سورة العلق اآلية (.)14-9
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ت الَّ ِذي يـَْنـ َهى ()9
أ ََرأَيْ َ

صلَّى ()10
َعْب ًدا إِ َذا َ

ت إِ ْن َكا َن َعلَى ا ْهلَُدى ()11
أ ََرأَيْ َ

أ َْو أ ََمَر ِابلتَّـ ْق َوى ()12

ب َوتَـ َوَّىل ()13
أ ََرأَيْ َ
ت إِ ْن َك َّذ َ

أََملْ يـَ ْعلَ ْم ِأب َّ
اَّللَ يـََرى ()14
َن َّ
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أ
ب
أ’
ب’
أ’’
ب’’

ت﴾ كاّلستفهام اّلنكاري
اتضحت البنية املتوازية يف هذا القسم بتكرار عبارة ﴿أ ََريْ َ
اضحا ،وإن كان هذا التناظر قد أشار إليه كويربس
يف هذه اآلايت مما جعلت التناظر بينها و ً
يف حتليله إّل أنه قطّع اآلية ( )13إىل قسمني وجعل اآلية ( )14قسماً ،فيختلف هذا
التحليل عن حتليل كويربس.
القسم الثاين من اجلزء الثاين
هو آخر األقسام يف هذه السورة ويتكون من ثالثة فروع ولكل فرع مفصالن كما يف اجلدول
اآليت:
جدول ،12 :بنية سورة العلق اآلية (.)19-15
َك َال لَئِن َمل يـْنـتَ ِه لَنَس َفعا ِابلن ِ
َّاصيَ ِة ()15
ْ ً
ْ َْ
أ
ٍ
ِ
َان ِصيَ ٍة َك ِاذبٍَة َخاطئَة ()16
فَـْليَ ْدعُ َان ِديَهُ ()17
ب
الزَابنِيَةَ ()18
َسنَ ْدعُ َّ
َك َال َّل تُ ِط ْعه
ُ
أ’
ب ()19
اس ُج ْد َواقْ َِرت ْ
َو ْ
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التناظر بني الفرع (أ) والفرع (أ’) بسبب تكرار كلمة ﴿كال﴾ ،والفرع املركزي (ب)
يكون نقطة التحول من الوعد يف الفرع (أ) إىل األوامر يف الفرع (أ’) ،ويف الفرع (ب) أيضا
التناظر بني الدعوتني مما يقوي كونه فرعا مستقال.
يدل على هني العبد عن الصالة وما يرتتب منه من العقاب يف
فاجلزء الثاين بكامله ّ
اآلخرة ،وكأ ّن مجلة من اّلستفهام يف القسم األول تؤكد أنه ّل جيوز ألحد أن مينع عبد هللا
أن يُصلّ َي ،وأما القسم الثاين من هذا اجلزء يذكر العقاب الشديد ملن يفعل ذلك ،أي :مينع
الناس من الصالة ،فبهذا الوعد الشديد من هللا فال يغرتّ املسلم وخياف من الناس إذا أراد
الصالة.
يتكون من اجلزئني للتناظر بينهما يف
وسورة العلق بكاملها ما هي إّل مقطعا ّ
املضمون ويشكل بنية متوازية كما يف اجلدول اآليت:
جدول ،13 :بنية سورة العلق مع مضموهنا.
اآلايت

املضمون

ك الَّ ِذي َخلَ َق ()1
اق َْرأْ ِاب ْس ِم رَِبّ َ
َخلَ َق ِْ
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق ()2
اِلنْ َ

اقْرأْ وربُّك ْاألَكرم ( )3الَّ ِذي أفعال الرب اليت تشري إىل قدرته على اإلنسان.
َ َ َ َ ْ َُ
َعلَّم ِابلْ َقلَ ِم (َ )4علَّم ِْ
سا َن َما
اِلنْ َ
َ
َ
َملْ يـَ ْعلَ ْم ()5
َك َّال إِ َّن ِْ
سا َن لَيَطْغَى الوعد الشديد من هللا ملن مل يطعه ويتعدى
اِلنْ َ
استَـ ْغ َىن ( )7حدوده.
( )6أَ ْن َرآهُ ْ
الر ْج َعى ()8
ك ُّ
إِ َّن إِ َىل رَِبّ َ

أَرأَيت الَّ ِذي يـنـهى ( )9عبدا إِذا قدرة هللا على اإلنسان أبن يرى حقيقة األمور.
َْ ً َ
َْ َ
َْ َ
صلَّى ()10
َ
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ت إِ ْن َكا َن َعلَى ا ْهلَُدى
أ ََرأَيْ َ
( )11أ َْو أ ََمَر ِابلتَّـ ْق َوى ()12

أَ َرأَيْ َ
ب َوتَـ َوَّىل ( )13أََملْ
ت إِ ْن َك َّذ َ
يـَ ْعلَ ْم ِأب َّ
اَّللَ يـََرى ()14
َن َّ
َك َال لَئِ ْن َملْ يـَْنـتَ ِه لَنَ ْس َف ًعا الوعد الشديد من هللا ملن مل يطعه ويتعدى
ِابلن ِ
َّاصيَ ِة (َ )15ان ِصيَ ٍة حدوده.
َك ِاذب ٍة خ ِ
اطئَ ٍة ()16
َ َ
ِ
فَـْليَ ْدعُ َانديَهُ (َ )17سنَ ْدعُ
الزَابنِيَةَ ()18
َّ
ِ
اس ُج ْد
َك َال َّل تُط ْعهُ َو ْ
ب ()19
َواقْ َِرت ْ
األول من اجلزء
يناظر
يتبني من اجلدول أن
القسم َ
القسم َ
َ
األول من اجلزء األول ُ
َ
الثاين ،ألهنما يشمالن الكالم اإلنشائي ابألوامر واّلستفهام من هللا لعباده ،وهو أتكيد لقدرته
سبحانه على املخلوق ،بينما القسم الثاين من اجلزء األول يناظر القسم الثاين من اجلزء الثاين،
ألن كل واحد منهما ُيتوي على الوعد الشديد من هللا لإلنسان على طغيانه واستغنائه ومنعه
العبد للصالة .فهذا النظم خيالف نظم كويربس هلذه السورة على أهنا بكاملها إطار دعوة
للصالة واملثابرة فيها حيث تذكر السورةُ أوّلً كرم هللا (اجلزء األول) الذي يتجلى يف اخللق
والوحي ،مث يف اجلزء الثالث (اآلية  )19-9تنديد جحود الكافر الذي ينهى عن صالة
54
العبد ،ويُربط املركز (اآلية  )8-6اجلزئني مببدأ أخالقي مزدوج ومبدأ أخروي.

.
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والتفسري الناتج من هذا التحليل اجلديد ميكن أن يتمثل يف أن طغيان اإلنسان يف
اآلية ( )6يشمل اّلستمرار يف هني العبد عن الصالة يف اآلية ( )15للتناظر بني القسم الثاين
من اجلزء األول والقسم الثاين من اجلزء الثاين ،كما أن كليت اآليتني مبدوءة بعبارة "كال".

 .5اخلامتة
على الرغم من أن منهجية التحليل البالغي السامي تُثبت بنية نصية متماسكة للقرآن الكرمي
ابملبادئ احملددة املوضوعية ،إّل أهنا تتّ ِسم ابلذاتية أيضا ّلختالف نوع البنية وجتزئتها على
حسب املطبِّق هلذه املنهجية ،كمثل حتليل كويربس السابق الذي خيتلف عن حتليل الباحث
لسورة العلق من حيث نظم السورة والتفسري الناتج منه ،فتفسري كلمة ﴿اقرأ﴾ أبهنا الدعوة
إىل الصالة كما يف حتليل كويربس مستَبعد أن يوجد يف التحليل اجلديد ،وّل سيما أن املراد
معىن آخر للطغيان يف اآلية ()6
بعبارة ﴿ما مل يعلم﴾ هو ﴿أن هللا يرى﴾ ،بل ق ّدم الباحث ً
أبنه اّلستمرار يف منع الصالة يف اآلية ( .)15هذا كله ابإلضافة إىل مشكالت تطبيقية
ومنهجية وجدها الباحث من تطبيق كويربس للتحليل البالغي السامي على هذه السورة.
فيُوصى للباحثني اآلخرين أن يتنبهوا ملا فعل كويربس يف حتليل النظم القرآين والتفسري
الصادر منه ،إذ أنه رمبا مل يكن صاحلا وتشوبه مشكالت منهجية وتطبيقية ،وميكن أن يُعاد
ذلك التحليل ابملنهجية نفسها ولكن التفسري الناتج منه خيتلف عن تفسري كويربس .وهذا
األمر يدفع الباحثني إىل حتليل سورة أخرى يف القرآن بتحليل البالغي السامي ويقدم تفسريات
جديدة بناء عليه ،إذ إن كويربس مل ُيلل مجيع السور يف القرآن.
املراجع واملصادر
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