املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
نبذة تعريفية بآدم فالورز:
آدم فالورز ،باحث دكتوراه بجامعة شيكاغو متخصص يف تاريخ القرآن،
ترتكز اهتماماته يف دراسات الخطاب القرآين وأنواعه ،وتاريخ اإلسالم المبكر،
وتاريخ القرآن وجمعه .له عدد من المقاالت العلمية يف هذا السياق.
│

()2

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
()1

مقدمة :
يف إطار تطور الدراسات األدبية يف السياق الغربي ،واالستتااد التتي حققهتا
البتتاحنون يف مجتتا دراستتات الكتتتاب المقتتدس باستتتخدامها ،اتجتته كنيتتر متتن
الباحنين لمحاولة االستااد من هذه المناهج يف دراسة القرآن.
يف هذه الدراسة التي بين أيدينا يحاو آدم فالورز الباحث المتخصص يف
جامعة شيكاغو ،االستااد من المنجزات الحاصلة يف النظرية األدبية حو
األنواع األدبية لوضع إطار منهجي لدراسة النوع األدبي للقرآن.
وينطلق فالورز باألساس من غياب منل هذا اإلطار المنهجي عن الدرس
االستشراقي رغم بحنه يف الوحدات األدبية للقرآن ،مما يجعل تناو األنواع
األدبية يف القرآن يف هذا الدرس مشوبا بعدم الدقة المنهجية والتي تظهر يف
االختالف حو محددات (النوع) ،ومشوبا كذلك باالشتغا الجزئي المقتصر
على بعض نطاقات النص القرآين ،مما يقف حجر عنر أمام إمكان اكتشاف
األنواع األدبية داخل القرآن؛ مقاطع وسورا ومدونة كاملة.
( )1قام بكتابة المقدمة ،وكذا التعريف باألعالم وكتابة الحواشي والتعليقات الوارد يف نص الرتجمة،
مسؤولو قسم الرتجمات يف موقع مركز تاسير للدراسات القرآنية ،وقد ميزنا حواشينا عن حواشي
فالورز بأن نصصنا بعدها بت(قسم الرتجمات) ،وقد كانت حواشي المؤلف موضوعة يف هناية الدراسة،
لكننا آثرنا تضمينها داخل الملف تيسيرا على القارئ يف تتبع مراد المؤلف.

()3

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
كما يكشف اشتتغا فتالورز عتن العالقتة بتين دراستة النتوع األدبتي للقترآن
ودراستتة الرتتيتتا الزمنتتي لتته ،ستتوان متتا يمكتتن اعتبتتاره جمع تا بينهتتا يف الكتابتتات
الكالستتيكية؛ منتتل كتتتاب (تتتاريخ القتترآن) لنولدكتته ،أو متتا ي ِعتتد بتته تاعيتتل إطتتار
منهجتتي لدراستتة النتتوع األدبتتي للقتترآن متتن اكتشتتاف الصتتلة بتتين األنتتواع األدبيتتة
للقرآن وتاريخه ،مما يتيح فهما أكرب لكل من :تاريخ النص ،وأنواعته ،وتطورهتا،
وسياقات استعمالها.
وال يتوقف فالورز عند حد وض ِع إطار نظري منهجي للعمل على دراسة
النوع القرآين يستايد فيه من نولدكه وكذا من المنجزات يف دراسة النوع األدبي
مع باختين وميلر ،ولكنه يقدم مناال تطبيقيا لطرحه عرب االشتغا على سور آ
عمران ،محاوال تحديد األنواع الكالمية فيها والتي تمنل الوحد األدبية الدُّ نيا
للقرآن واألنواع األدبية األولية والنانوية التي تنظم هذه األنواع الكالمية.
إن أهم ما يف دراسة فالورز ليس نتائجها ،بل كوهنا تمنل نموذجا تطبيقيا
لتاعيل الدرس الغربي المعاصر (المناهج األدبية) على النص ،مما يجعلها
اكتشافا آلفاقها وحدودها ،وكذلك كوهنا تمنل إيضاحا للشك ِل الجديد الذي
اتخذه البحث يف قضية ترتيا القرآن عرب اناتاحه على المناهج األدبية.

()4

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
الدراسة

()1

مقدمة:
بالنسبة إلى الخصائص األدبية للقرآن ،قد يكون التنوع األسلوبي هو أكنرها
تميزا؛ إذ يظهر فيما بين السور تااوت شاستع يف طتو اآليتات والقافيتة وتركيتا
الجمل والمصتطلحات وموضتوعات الخطتاب .وقتد ستعى البتاحنون الغربيتون
ألكنر من قترن إلتى تصتنيف أنمتاخ الخطتاب القترآين ،وفهتم كيايتة اشتتغالها متع
بعضها بعضا ،مكونة نصا أدبيا هو القرآن .وعلى الرغم متن وجتود كتابتات تشتير
إلى النوع األدبي للقرآن ،إال أن هتذه الكتابتات عتاد متا جتانت ضتمن دراستات
تقديمية ،كما جردت متن أي إطتار منهجتي صتارم .ويمنتل هتذا البحتث محاولتة
أولى لصوغ إطار أدبي لمقاربة النوع األدبي للقرآن؛ فيعمد أوال إلتى تقيتيم حالتة
النقد النوعي للقرآن يف الدرس الغربي ،موضحا الحاجة إلى إنشان إطار أدبي من
أجتتل تنتتاو النتتوع األدبتتي يف القتترآن ،والتتذي يصتتمم ليتماشتتى متتع الخصتتائص
األدبية لنص القرآن.
ثتتم ينصتترف البحتتث -استتتنادا إلتتى نظريتتة النتتوع األدبتتي -إلتتى إنشتتان إطتتار
للبحث ،يقرتح أن األنواع األدبية المارد للقرآن توجد على هيئتة وحتدات أدبيتة
( )1ترجم هذه الماد  :أمنية أبو بكر ،مرتجمة ،لها عدد من المقاالت والدراسات المرتجمة المنشور على
عدد من المواقع.

()5

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
موضوعاتية وقواعدية محتدد  .أخيترا ،ستيقترح هنتج أدبتي جديتد لدراستة النتوع
األدبي للقرآن ،مستخدما تحليال بنيويا موضوعاتيا وقواعديا مقارنا للكشف عتن
كالم القرآن ،والصيغ األصتلية للتوحي ،وبالتتالي صتيغ األنتواع األدبيتة األصتلية
التي تواصل هبا النبي مع المستمعين إليه يف هذا الوقتت .عنتد تطبيتق هتذا اإلطتار
على سور آ عمران ،تتكشف تسعة أنواع أدبية مميز .
إن فهما أكنر دقة للنوع األدبتي للقترآن ينتتج عنته أمتران :إدراك أكترب للقترآن
كتتنص أدبتتي ،ومتتنهج جديتتد لبحتتث أدبتتي حتتو الشتتواغل الناشتتئة يف المجتمتتع
المستتلم المبك تر ،ومعتقداتتته ،وممارستتاته .ويظتتل النتتوع األدبتتي أحتتد المالمتتح
األدبية للقرآن التي لم تحظ باالهتمام الدراسي الكايف ،ومع ذلك فبالكتاد يمكتن
المغاال يف تقدير الاائد المحصلة من قران نقد-نوعية للقرآن.
وطالما صعا علتى المتلقتي الغربتي إدراك البنيتة األدبيتة للقترآن ،حتتى إن
()1

()2

نيل روبنسون قتد استتعار عبتار « :الاوضتى الستردية» عنتد وصتاه مالحظتة
( )1نيل روبنسون ( ،)-8441أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة ليدز ،من أشهر أعالم االتجاه
السانكروين (التزامني) يف قران القرآن ،ومن أشهر كتبه يف هذا السياق كتاب« :اكتشاف القرآن؛ قران
معاصر لنص مقنع ،»8446 ،والذي درس فيه تركيا عدد من السور القرآنية المكية والمدنية ،كما
حاو فيه التأسيس نظريا لاكر القران التزامنية للنص والحجاج حولها ،وقد ترجمنا له على قسم
الرتجمات ،ضمن الملف النالث (ملف االتجاه السانكروين) دراسة بعنوان« :بنية وتاسير سور
المؤمنون» ،ترجمة :أمنية أبو بكر( .قسم الرتجمات).
(Robinson, Discovering the Qur’an. )2

()6

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
البنية األدبية للقرآن لدى قارئه ألو متر  .لكتن متا الظتواهر األدبيتة الباعنتة علتى
هذا التوصيف؟ وهل يقع القرآن وسوره خارج إطتار التصتنيف النتوعي المتوقتع
()1

بالنسبة إلى الدرس الغربي أو المألوف لديه ؟ إن هدفا جوهريتا لتحليتل نقتدي
للنوع األدبي للقرآن هو إدراك الطريقة التي يحضر هبا القرآن -بصاته قطعة أدبية
ماتترد  -كتااعتتل معق تد بتتين صتتور األنتتواع األدبيتتة ،ستتوان متتن ختتال ستتوره ،أو
األنمتتاخ النوعيتتة األصتتغر المكونتتة تلتتك الستتور ،أو حتتتى اإلضتتافات الالحقتتة
()2

المضمنة يف النص .
كذلك يمكن لتحليل النقد النوعي للقرآن أن يكون عظتيم الاائتد يف دراستة
التاريخ النصي للقرآن ،وكذلك تاريخ أقدم مجتمع مسلم .فإعاد ترتيتا التوحي
القتترآين ترتيبتتا كرونولوجيتتا أصتتبحت مستتعى للتتدرس الغربتتي ،بدايتتة بأعمتتا
غوستاف فايتل

()1()3

()2

وصتوال إلتى (تتاريخ القترآن) لتيتودور نولدكته (، )8161

( )1جتب اإلشارة هاهنا إىل أن التحليالت املهتمة ابلنوع /األنواع األدبية للقرآن مشهودة ابلفعل يف
املرحلة ما قبل الحداثية لإلسالم -ولكنها ليست (نقد-نوعية) بدقة .-راجع،God is Beautiful( :
لنويد كرماين) من أجل نظرة عامة موجزة.
( )2لتوضيح فائدة الدراسات املقامة على األنواع القرآنية املفردة راجع"‘The Mysterious Letters" ،
وWansbrough, Bultmann, and the Theory of Variant

لديفن ج .ستيوارت،
 Traditions’.لديفن ج .ستيوارت.

(Weil, Historisch-Kritische Einleitung. )3

()7

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
حيث نظِر فيهما إلى الروايات اإلسالمية التقليدية للوحي القرآين جنبا إلى جنتا
مع تحليل للسمات األدبيتة للقترآن .وقتد ستاعدت تلتك الستمات المتنوعتة بتين
()3

طو اآليتة والقافيتة والمصتطلحات نولدكته وخلاته متن البتاحنين أن يبلتوروا

=
( )1جوستاف فايل ( ،)8114-8111مستشرق ألماين ،ولد ألسر يهودية ،وكان جده الحاخام األكرب
للمجمع اإلسرائيلي ،درس يف صغره اللغة الارنسية والعربية وتعلم يف المدرسة التلمودية ،دخل
جامعة هيدلربج لدراسة الالهوت ،لكن الحقا تركها لدراسة الايلولوجي والدراسات التاريخية ،ثم
انتقل إلى باريس إلكما دراساته الشرقية ،كما سافر إلى الجزائر ومصر وتركيا ،وواصل دراسة
اللغات العربية والرتكية والاارسية ،عين كأستاذ مساعد للغات الشرقية يف جامعة هديلربج عام 8145
ثم كأستاذ كرسي اللغات الشرقية عام  ،8168وقد ترجم عددا من الكتا يف الرتاث اإلسالمي ،منل؛
«أطواق الذها للزمخشري ،شتوتجرت ،»8136 ،و«ألف ليلة وليلة ،شتوتجرت،»8148-8137 ،
و«سير ابن هشام ،»8164 ،وله عدد من الكتا؛ أهمها« :النبي محمد ،حياته ومذهبه ،شتوتجرت،
 ،»8143و«مقدمة تاريخية نقدية إلى القرآن ،»8144 ،و«موجز تاريخ شعوب اإلسالم ،شتوتجرت،
من عصر النبي حتى السلطان سليم األو ( .»8166 ،قسم الرتجمات).

()2
( )3تيودور نولدكه ( ،)8431-8136شيخ المستشرقين األلمان كما يصاه عبد الرحمن بدوي ،درس
Nöldeke and Schwally, Geschichte.

عددا من اللغات السامية :العربية ،والعربية ،والسيريانية ،وآرامية الكتاب المقدس ،ثم درس -وهو
طالا يف الجامعة -الاارسية والرتكية ،ويف العشرين من عمره حصل على الدكتوراه عن دراسته حو
«تاريخ القرآن»  ،وهي الدراسة التي قضى عمره يف تطويرها ،وقد صدر الجزن األو من «تاريخ
القرآن» يف  ،8414وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شاالي ،ثم صدر الجزن الناين عن تحرير تلميذه
فيشر عام  ،8421وصدر الجزن النالث عام  8437عرب تحرير تلميذه برجسرتاسر ثم برتز  .كذلك
درس نولدكه «المشنا» وتااسير الكتاب المقدس أثنان عمله معيدا يف جامعة جيتنجن ،له إلى جانا

=

()1

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
سردية كرونولوجية للوحي القرآين ،تسند فيها بعتض أنمتاخ التوحي القترآين إلتى
مراحل كرونولوجية بعينها .وقتد طعنتت دراستة أجريتت حتدينا علتى كاتان هتذا
التأطير الصارم ،لكتن تنتاو هتذا اإلطتار الكرونولتوجي حتمتي متن أجتل إدراك
()1

أهمية نقد النوع يف الدراسات القرآنية .

=
كتابه الشهير «تاريخ القرآن» كتا حو اللغات السامية ،منها« :يف نحو العربية الاصحى» ،و«أبحاث
عن علم اللغات السامية» ،عمل أستاذا يف جامعة كيل ثم جامعة اشرتاسبورج ،كتابه «تاريخ القرآن»
مرتجم للعربية ،حيث ترجمه :جورج تامر ،وصدر عن منشورات الجمل ،بيروت( .2111 ،قسم
الرتجمات).
(Flowers, ‘The Two Medinan Literary Oeuvres’. )1

()4

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
حنو كرونولوجيا للقرآن قائمة على نقد النوع:
إن الرتتيا الكرونولوجي التذي طبقته نولدكته علتى القترآن وفقتا للتغيترات
الطارئتة علتتى الموضتتوع التترئيس ،والبنتتان اللغتتوي للستتور كليهمتتا يقستتم القتترآن
وظيايا إلى فرتات كرونولوجية؛ بنان علتى التغيتر يف تبنتي األنتواع ،فاتستمت كتل
متتن الاتترتات المكيتتة والمدنيتتة باستتتخدام أنتتواع أدبيتتة مختلاتتة فيمتتا بينهتتا تمتتام
االختالف .وهناك سببان معقوالن لهتذه النتيجتة؛ إمتا أن ترتيتا نولدكته للتوحي
القرآين باالعتماد على الموضوع والبنان اللغوي يمنل قتران لتطتور كرونولتوجي
لألسلوب القرآين ،ويعتدُّ االستتعما المجتزأ للنتوع األدبتي إحتدى ستمات هتذا
التطور الكرونولتوجي ،أو أن ترتيتا نولدكته للتوحي باالعتمتاد علتى الموضتوع
والبنان اللغوي إنما يرتتا القترآن وفقتا للنتوع األدبتي ،وقتد عتولج هتذا الرتتيتا
النوعي بصاته معالجة كرونولوجية لمادته (ماد القرآن).
إن تعريف النوع األدبي هو ناسه ما يدعم رجحتان دقتة التاستير النتاين .كمتا
أن تعريتتتف النتتتوع بوصتتتاه «أنماطتتتا عياريتتتة متتتن الكتتتالم الموستتتوم بمحتتتتوى
()1

موضوعايت وأساليا وبنى تركيبية محتدد » يقتدم توضتيحا مايتدا لكيايتة قيتام
أي تحليتتل موضتتوعايت أو قواعتتدي ]ختتاب بقواعتتد بنتتان الجملتتة[ لتتنص متعتتدد
األنواع األدبية باصتل أنتواع الخطتاب بإعتاد ترتيتا كرونولتوجي ظتاهري لهتا.
()1

()81

Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 60.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
وبإمكان المحددات  conventionsالتي تحكم أنواعا أدبية مارد أن تشمل كتال
من الشكل واألسلوب والمضمون ،وكلهتا اعتبتارات أساستية يف تحليتل نولدكته
للتتنص القتترآين .وبالاعتتل ،فقتتد انتبهتتت إيمانويتتل ستتتياانيدز Emmanuelle
()1

 Stefanidisإلتتى هتتذا الجانتتا متعتتدد األبعتتاد لتحليتتل نولدكتته ،واصتتاة إي تاه
()2

«دراستتة أدبيتتة للموضتتوعات القرآنيتتة»  ،وكتتذلك «محاولتتة جعتتل القتترآن نص تا
()3

متدرجا يف التطور األسلوبي»  .وهكذا فإن نولدكته يستتخدم متغيترات كتل متن
الموضوع والبنان اللغوي ليع ِقد ترتيبا كرونولوجيا.
يف النصوب ذات النوع األدبي الواحتد ،متن المحتمتل أن تترتابت التغيترات
يف مختلف الموضوعات والبنان اللغوي مع مرور الوقت ،وعلى األقل ال يحكتم
هذه المتغيرات عامل واضح خارج التطتور الكرونولتوجي .ولكتن يف النصتوب
التي تعرض أنواعا متعدد من أنماخ الخطاب يتضح فتورا هتذا العامتل اإلضتايف

( )1باحنة فرنسية ،حاصلة على دكتوراه من جامعة السوربون ،عن دراسة حو القرانات التعاقبية للقرآن،
لها اهتمام كبير بدراسة الرتتيا الزمني للقرآن وإشكاالته وتطوراته يف الدرس الغربي ،وقد ترجمنا لها
الدراسة المشار إليها من قِبل فالورز بعنوان( :القرآن خطيا؛ دراسة يف الرتتيا الزمني للقرآن يف كتاب
تاريخ القرآن) ،ترجمة :حسام صربي ،منشور ضمن الملف الناين على قسم الرتجمات «ملف تاريخ
القرآن»( .قسم الرتجمات).

()2
(Stefanidis, ‘The Qur’an Made Linear’, p. 5. )3
Stefanidis, ‘The Qur’an Made Linear’, p. 4.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
يف محددات األنواع األدبية المتعدد ناسها .وألن األنواع الارديتة تظ ِهتر ستمات
خاصتتة يف كتتل متن الشتتكل واألستتلوب والمضتتمون ،فتتإن التتنص متعتتدد األنتتواع
األدبية سوف يعرض بطبيعتة الحتا اختالفتات يف هتذه العوامتل المستتقلة تمامتا
عن أي اعتبارات كرونولوجية .فعلى سبيل المنا  ،ستظهر اختالفتات يف الشتك ِل
واألسلوب والمضمون بين نصين مختلاتين يف النتوع األدبتي مكتتوبين يف التزمن
ناستته تمامتتا؛ نظتترا المتنالهمتتا لمحتتددات نتتوع مختلاتتة .وعنتتدما يتتنظم التحليتتل
األدبتتي نص تا متعتتدد األنتتواع األدبيتتة بنتتان علتتى التغيتترات الطارئتتة علتتى الشتتكل
واألسلوب والمضمون ،فمن المحتمل أن تتوافق تلك التغيترات متع اختالفتات
موضوعاتية وقواعدية متأصلة فيما بتين األنتواع األدبيتة ،وينمتر ذلتك عتن تنظتيم
النص إلى مجموعات نوعية مستقلة ،وليس فرتات كرونولوجية.

وبالاعل ،قام هارتايغ هيرشايلد ( Hartwig Hirschfeld)1يف كتابه أبحاث
جديد يف نظم وتاسير القرآن ( ،)8412برتتيا الوحي القرآين يف كرونولوجية
()2

مرتبطة باالستخدام المتغير ألنماخ نوعية محدد بال لبس  .من المهم
( )1هارتفيغ هريشففيلد ( ،)1331-1581يهفود أملفاين ،حا فل علفى الفدكتوراه مفن جامعفة سساسفبور
عام  ،1585هاجر بعدها إىل لندن ليصبح أستاذا للغات السامية ابلكليفة اليهوديفة بلنفدن ،د مفدر
اللغففة العةيففة والنقففوم السففامية بكليففة اةامعففة مامعففة لنففدن ،معظف دراسففاتل تففدور حففو القففرآن و ففلتل
ابليهودية ،أوهلا دراستل للدكتوراه «العنا ر اليهوديفة يف القفرآن» ،و«أحبفا جديفدة يف يليفت وتفسفري
القرآن»( .قس السمجات).
(Hirschfeld, New Researches. )2
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ترجامت
مالحظة أن ترتيا هيرشالد للكرونولوجي القرآين باالعتماد على خرائت
األنواع األدبية المتعدد يف القرآن يرتبت إلى حد بعيد بكرونولوجي نولدكه،
ويؤكد من ناحية أخرى نزوع كرونولوجي نولدكه لرتتيا القرآن وفقا لألنواع
األدبية المعمو هبا فيه.
لكتتن هتتذا ال يعنتتي أن التطتتور الكرونولتتوجي ال يتتؤثر يف التتنص .يف الواقتتع،
فالنصتتوب ذات األنتتواع األدبيتتة المتعتتدد منتتل القتترآن تتضتتمن ستتببين يكمتتن
ورانهمتتا التحتتو األدبتتي ،همتتا :التتزمن ومحتتددات النتتوع .فعنتتد مقاربتتة ترتيتتا
الوحي القرآين ،فإن الباحث يواجته صتعوبة بالغتة هتي ستؤا  :كيتف لته أن ياستر
التغيرات الحادثة يف الشكل واألسلوب والمضمون ،التتي يمكتن أن تنستا إلتى
مصادر مناصلة؛ للتطور الكرونولوجي ومحددات النوع المتنوعة؟
ينبغي على كرونولوجيا القرآن القائمة على طريق التحليل األدبي أن تعترف
أوال األنواع األدبية للخطاب القرآين ،وأن تحلتل تلتك األنتواع فترادى متن أجتل
تطتتوير موضتتوعايت وقواعتتدي ،وأن تقتتارن أخيتترا بتتين التطتتورات الداخليتتة بتتين
األنواع األدبية وبعضها ،بغية جمتع التطتورات المشترتكة .إن تقستيم القترآن إلتى
األنتتواع األدبيتتة التتتي يتكتتون منهتتا هتتي الخطتتو األولتى واألهتتم يف هتتذا التحليتتل
النقتتدي للنتتوع األدبتتي ،أي :يجتتا أن تح تدَّ د األنتتواع األدبيتتة المتعتتدد للقتترآن،
وتعين داخل التنص ،وتاصتل إلتى مجموعتات متن األنتواع المتشتاهبة .مؤكَّتد أن
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ترجامت
تلك مهمة صعبة؛ إذ تتطلا تحديدا دقيقا لكل نوع أدبي للقرآن ،والجهتاز التذي
وفقا له -تتمايز هذه األنواع داخل النص.هنتتاك كنيتتر متتن الدراستتات التتتي كتبهتتا بتتاحنون غربيتتون بخصتتوب األنتتواع
األدبية المعنور عليهتا يف القترآن ،والمعالجتات األخيتر تتضتمن أعمتا ألاترد-
لتويس دو بريمتار  Alfred-Louis de Prémareوكتار إرنستت Carl Ernst
()1

وأنجيليكا نويارت  Angelika Neuwirthونيل روبنسون .Neal Robinson
لسون الحظ ،ال توجد نظرية موحتد حتو النتوع األدبتي للقترآن يمكتن تطبيقهتا

( )1أنجيليكا نويارت  )-8443( Angelika Neuwirthمن أشهر الباحنين األلمان واألوروبيين
المعاصرين يف الدراسات القرآنية واإلسالمية .أستاذ الدراسات السامية والعربية يف جامعة برلين
الحر  ،درست الدراسات السامية والعربية والايلولوجي يف جامعات برلين وميونيخ وطهران ،عملت
كأستاذ ومحاضر يف عدد من الجامعات ،منل :برلين وميونيخ وبامربغ ،كما عملت كأستاذ زائر يف
بعض الجامعات ،منل :جامعة عمان باألردن ،وجامعة عين شمس بالقاهر .
أشرفت على عدد من المشاريع العلمية منها :مشروع (كوربس كورانيكوم) .ولها عدد من الكتابات
والدراسات المهمة يف مجا القرآن ودراساته .من أهمها:
Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010

القرآن كنص من العصور القديمة المتأخر  ،مقاربة أوروبية.
وقد ترجم لإلنجليزية هذا العام فصدر بعنوان:

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981

دراسات حو تركيا السور المكية( .قس السمجات).
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بسهولة على النص؛ نظرا ألن ما يؤلف نوعا ماردا عتاد متا يكتون غيتر متماستك
ومطروحا للجدا .
إن مشكلة تحديد أنتواع أدبيتة ماترد للخطتاب القترآين تتزداد تعقيتدا بستبا
العالقة بين النوع األدبي والسور  .والتنوع بين السور الت 884للقرآن ياتاقم تلتك
المشتكلة ،إذ يظهتر أن بعتض الستور تتبتدَّ ى كنتوع أدبتي واحتد ،وبعضتها كجمتع
لحاالت متعدد لنوع واحد ،وبعضها كجمع ألنواع متعتدد  .ونظترا ألن العالقتة
بين النوع األدبي والسور تختلف عرب المدونة القرآنية ،يكون السعي إلى تقستيم
كل سور إلى األنواع األدبية التتي تتتألف منهتا أمترا مهمتا .متن المؤستف أنته لتم
يسع أحد لتطبيق عملية كهذه علتى نتص القترآن بأكملته؛ لتذلك ال يبتدو أن هنتاك
منهجا لتقسيم القرآن إلى األنواع األدبية التي تؤلاه.
سيسعى هذا البحث ألن ينتهي إلى تحليل بنيوي جديد للنص القرآين ،ييسر
تقسيم القرآن إلى كالمه المنطوق األصلي -وسنناقش هذا فيما بعد -الذي م َّنتل
الوسائت األصلية لت(تواصلية) النوع القرآين .وإنشان منهج للتحليل األدبتي كهتذا
التتذي بإمكانتته أن ياصتتل بتتين أمنلتتة ماتترد لألنتتواع األدبيتتة المحيطتتة بالمدونتتة
القرآنيتتتة ،لتتته أهميتتتة بالغتتتة يف توظيتتتف متتتنهج نقتتتدي للنتتتوع األدبتتتي يف كشتتتف
كرونولوجي القرآن.

()85

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
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بمجتتترد الكشتتتف عتتتن جميتتتع الحتتتاالت الماتتترد للنتتتوع األدبتتتي القتتترآين
واستخالصها من سياقاهتا المباشر  ،يجا وضع كتل الحتاالت المدرجتة تحتت
نوع أدبي واحد معا يف مجموعات وتحليلها؛ ومن هنا تخضع كتل مجموعتة إلتى
نوع من التحليل األدبي المعمو به يف تاريخ القرآن لنولدكته ،وترصتد التغيترات
يف الموضوع والبنان اللغتوي يف مخطتت ختاب بكتل نتوع أدبتي .ويتؤدي تضتييق
نطتتاق التحليتتل األدبتتي إلتتى مستتتوى النتتوع الماتترد ،إلتتى استتتبعاد متغي تر األنتتواع
األدبيتتة األختترى التتذي يغيتتر نمتتت التتنص وأستتلوبه ومضتتمونه .وباستتتبعاد ذلتتك
المتغيتتر يكتتون محتتتمال أن تتترتبت التغيتترات أو األنمتتاخ  Patternsالموجتتود يف
موضوع أو بنان لغوي للنوع األدبي بتطتور كرونولتوجي ضتمن استتخدام القترآن
لهذا النوع .وينبغي تطبيق هتذا التحليتل علتى كتل مجموعتة مندرجتة تحتت نتوع
أدبي معين .وبمجرد االنتهان من ذلك ،سيخضتع كتل واحتد متن األنتواع األدبيتة
للقرآن إلى تحليل موضوعايت وقواعدي ،كما سيتم رصد أية تطورات.
أخيرا ،تجا المقارنة بين نتائج التحليالت األدبية لكل مجموعة مارد متن
األنواع األدبية ،والهدف متن وران هتذه الخطتو هتو اكتشتاف التطتورات األدبيتة
المشتترتكة بتتين األنتتواع المناصتتلة .قتتد تكتتون هتتذه التطتتورات موضتتوعاتية أو
قواعدية ،مرتاوحة بين التغيرات المشترتكة يف المصتطلحات والتغيترات يف طتو
اآلية ،ولكن بِغض الطرف عن الظاهر المطروحة للنقاش ،فإن الهتدف هتو فهتم
أنمتتاخ قابلتتة لالستتتخدام يف جميتتع األنتتواع األدبيتتة بمختلتتف محتتدداهتا .وكمتتا
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ستتنناقش الحقتتا يف هتتذا المقتتا  ،إذا ظهتترت دالئتتل علتتى أنمتتاخ موضتتوعاتية أو
قواعدية متشاهبة بتين األنتواع األدبيتة ،فمتن الممكتن استتنتاج أن األنتواع األدبيتة
التتتي تعتترض تلتتك األنمتتاخ تتطتتور عتترب ناتتس المرحلتتة الكرونولوجيتتة .وينبغتتي
التأكيتتد علتتى أن تلتتك االختالفتتات واألنمتتاخ يف استتتخدام الموضتتوع والبنتتان
اللغتتوي عتترب األنتتواع األدبيتتة المختلاتتة إنمتتا هتتي اختالفتتات مرتابطتتة ،فمتتنال؛ ال
يكون من الضروري أن تصل األنواع إلى استتخدامات متكافئتة ،ولكتن أن تظهتر
اتجاهات مماثلة ،والميز الرئيسة لهذا التحليل المقارن هي إبراز فعالية األنماخ
المشرتكة عرب األنواع يف إيضتاح التطتور الكرونولتوجي .ورغتم ذلتك ،ال يمكتن
مناقشة التطور الكرونولوجي انطالقتا متن االختالفتات فيمتا بتين األنتواع األدبيتة
الظاهريتتة للقتترآن ،أي :إنتته متتن غيتتر الممكتتن اعتبتتار النتتوعين األدبي تين بعيتتدين
كرونولوجيا لمجرد عرضهما توظياتات مختلاتة متن حيتث الموضتوع أو البنتان،
ويعزى ذلك إلى التزام األنواع األدبية المختلاة بمحتددات مختلاتة فيمتا يختص
الشكل واألسلوب والمضمون .وقتد تظهتر أمنلتة لنتوعين مختلاتين متن األنتواع
األدبية المؤ َّلاة يف المرحلة الكرونولوجية ذاهتا مختلاة إلى حد كبير ،ولكتن هتذه
االختالفات بينهما قد تنسا إلى اختالف محتددات النتوع .أمتا إذا أبتدى نوعتان
أدبي تان مختلاتتان فيمتتا بينهمتتا تمتتام االختتتالف تغيتترات موضتتوعاتية أو قواعديتتة
متشاهبة من خال األمنلة التي تخصهما على حد  ،يمكن الدفع بارضتية التطتور
الكرونولوجي ،إذ يقدم التطور الكرونولوجي التاسير المتبقي ألن تتزامن أنمتاخ
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()1

أسلوبية مختلاتة  .وتجتا المقارنتة بتين التطتورات الموضتوعاتية والقواعديتة
الداخلية للنتوع األدبتي الواحتد؛ حتتى يتتم التحقتق متن تسلستل للتوحي القترآين
يؤدي إلى تقدم متماسك ومتنتاغم فيمتا بتين أجزائته يف استتخدامه النتوع األدبتي،
أي :تقدما كرونولوجيا.
ونأمل أن تسار نتائج هذا المنهج النقدي النتوعي لكرونولوجيتا القترآن عتن
فهم أدق لسير العملية الكرونولوجية للوحي القرآين ،حيث تستتخدم أنتواع أدبيتة
مختلاة للخطاب وتطت َّور معتا يف ناتس الوقتت ،وبعتض األنتواع األدبيتة تكتستا
أفضتتليتها أو تخستترها بمتترور الوقتتت .ال يتو َّق تع متتن هتتذا المتتنهج لكرونولوجيتتا

( )1إن الحجة القائلة بأن التغيرات األساليبية و/أو الموضوعاتية المتماثلة عرب مجموعات األنواع األدبية
المختلاة تتوافق مع ترتيا كرونولوجي للنصوب إنما هي جديد على حد علمي ،ولكنها متأصلة يف
المناهج األدبية الحالية الستنتاج كرونولوجيا نسبية بين نصوب النوع الواحد .وقد كان كتابThe " :

 "Chronology of the Qur’ānلصادقي .بالتحديد ،نقطة انطالق هذه الحجة .يناقش صادقي أنه
إذا استطاع تسلسل الوحي القرآين أن يربهن على تغير أساليبي تدريجي أو «سلِس» ،فمن شأن ذلك
التسلسل أن يقدم ترتيبا كرونولوجيا للوحي .لسون الحظ ال ياسر صادقي التغير يف محددات النوع
المؤثر على أسلوب النص ،وأعتقد أن ذلك األمر يقوض االستنتاجات التي استخلصها من تحليله.
ومع ذلك ،فإذا أزيل متغير محددات النوع المختلاة ،فمحتمل أن يتوافق تغير أسلوبي تدريجي يف
تسلسل محدود للوحي القرآين ،مع ترتيا كرونولوجي ،إذ ال يوجد دافِتع آخر واضح للتغير .يقسم
تحليل النوع القرآين -منل المطروح يف هذا البحث -القرآن إلى أنماطه النوعية التي يتألف منها،
ويسمح بتطبيق هذا النوع من التحليل بااعلية.

()81

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
القرآن أن ي ِ
نشئ كرونولوجية قرآنية مختلاة جذريا عن التي قتدمها نولدكته ،لكتن
يف حين احتما األمر ،فإن الهدف من وران تحليل نقدي للنوع القرآين هو تطبيتق
التحليل األدبي لنولدكه على نص قرآين متعدد األنتواع األدبيتة متن ختال تقليتل
المتغيتتترات المحتملتتتة لالختتتتالف األستتتلوبي .ومتتتع ذلتتتك ،وباضتتتل نزعتتتة
كرونولوجيا نولدكه إلتى تقستيم التوحي القترآين إلتى مراحتل كرونولوجيتة تتستم
باالستخدام المحدد للنوع األدبي ،فمن المهم أن نتحرى إذا ما كان هذا التقستيم
وفقا للنوع ظتاهر كرونولوجيتة بالاعتل أم أن تحليتل نولدكته يقستم القترآن دون
قصد وفقا لمحددات النوع ،وليس تطورا كرونولوجيا .ال يمكن تحقيق ذلك إال
من خال فهم األشكا المختلاة للنتوع األدبتي للقترآن واالستتااد متن المتنهج
األدبي لمقاربة نص القرآن ،حيث تحدد األنماخ النوعية التي يتكون منهتا ،ويتتم
تمييز التطورات النوعية الداخلية ،وتتم مقارنة هذه التطورات بين األنواع.

()84

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
استعراضٌ للدرس الغريب حول النوع األديب للقرآن:
قبل محاولة تأسيس إطار أدبي لمقاربة النتوع األدبتي للقترآن ،ستيكون أمترا
مناسبا استعراض اشتباك التدرس الغربتي متع النتوع القترآين .إن النظتر يف أعمتا
ريتشارد بيل وأنجيليكا نويارت ونيل روبنسون وألاريد لويس دو بريمار وكتار
إرنست حو النوع األدبي للقرآن يوضح ثالثتة عوامتل أساستية ينبغتي االلتاتات
()1

أول :درجتتتة التبتتتاين الكبيتتتر يف الشتتتكل
إليهتتتا عنتتتد مقاربتتتة النتتتوع القتتترآين ؛ ً
والمضمون كليهما على طو النص .ثان ًيا :العالقة بتين الشتكل والمضتمون متن
جهتتة ،والوظياتتة السوستتيودينية متتن الجهتتة النانيتتة .وثال ًثااا :النطاقتتات النالثتتة
المختلاة للنوع القرآين ،وهي؛ القرآن مدونة كاملة ،والسور  ،ومقاطع السور .
وتشير أعما الباحنين الغربيين إلى درجة عالية من التنوع يف األنواع األدبية
يف النص القرآين ،رغم اتااقهم يف الغالا على تصنيااهتم .وتنتج أعما البتاحنين
المذكورين آناا بين ست إلى ثماين فئتات متن األنتواع األدبيتة للقترآن ،لكتن هتذا

( )1راجع "Introduction to the Qur’ān;" :لريتشارد بل ،و" "Aux origines du Coranلدو
بريمار ،و" "Discovering the Qur’anلروبنسون ،و"How to Read the Qur’an؟" لكار
إرنست ،و"Poetry and the Making of a Community

 "Scripture,ألجنيليكا نويفرت،

 ‘Some Remarksلنويفرت "Structural, Linguistic and Literary Features" ،لنويفرت.

()21

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
()1

ال يشمل األنواع الارعية المضمنة يف التصنياات الرئيستة  .توجتد تشتاهبات يف
التصنياات ناسها ،باالتااق مع التشتابه يف عتدد تصتنياات النتوع األدبتي .فمتنال،
علتتتتتتق كتتتتتتل متتتتتتن تلتتتتتتك األعمتتتتتتا علتتتتتتى ستتتتتتردية القتتتتتترآن وأنماطتتتتتته
اإلسكاتولوجية/األخروية والجداليتة والتشتريعية .وبتالرغم متن ذلتك ،يحجتا
هذا التوافق النستبي مشتكلة منهجيتة خطيتر مميتز لمجتا ال يتألف نقتد النتوع،
فكل دراسة تحدد الخصائص األسلوبية لألنماخ األدبية للقرآن بشكل مختلتف،
بتاضتتيالت هتتذه الدراستتات المختلاتتة للتتنمت أو المضتتمون أو الوظياتتة وفقتتا
لتعريااهتا لكل نوع على وجه اإلفراد.
ثانيتتا؛ فرجحتتان التتنظم الشتتاهي للقتترآن -جنبتتا لجنتتا متتع توثيقتته لشتتواغل
المجتمع المسلم الناشئ ومعتقداته وممارساته -يصتبغ أنماطته األدبيتة المكونتة
بوظائف سوسيودينية مقابلة .وقد جتاد البتاحنون عتن نظتم شتاهي للقترآن منتذ
زمتتن بعيتتد ،واستتتااد أنتتدرو بانيستترت  Andrew Bannisterمتتؤخرا متتن تحليتتل
شتتاهي مركتا للتتنص القتترآين ليجتتاد عتتن التتنظم الشتتاهي مرتكتتزا علتتى أستتس
()2

أسلوبية  .كما يتضح أيضتا متن اإلشتارات القرآنيتة الكنيتر إلتى مجتمتع متؤمن
( )1تجدر اإلشار  ،إلى أنه بالرغم من ذلك فإن مصطلح (النوع) نادرا ما يستخدم صراحة يف النصوب،
وتستخدم بدال من ذلك مصطلحات ذات معان تقريبية ،منل ( ِس ِ
جل/قيد) التي يستخدمها روبنسون
يف أعماله.
(Bannister, An Oral-Formulaic Study )2

()28

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
وتوجيهات نحو سلوك قويم أن المضمون القترآين وثيتق الصتلة بتجتارب حركتة
دينية ناشئة .من هذا المنطلق تشتارك األنتواع األدبيتة للقترآن يف تطتوير المجتمتع
لكوهنتا أدوات التواصتتل بتتين رستتالة التتوحي ومتلقيتته للعمتتل بتته .ويرتكتتز تقتتدير
أنجيليكتتتتا نتتتتويارت متتتتتنال علتتتتى ربطهتتتتا البنيتتتتتة األدبيتتتتة للستتتتور بالبنيتتتتتة
الطقسية/الشعائرية للممارسة الدينية ،وقتد يكتون مايتدا أن ن ِصتف تحليلهتا بأنته
التحديد األشمل للنوع األدبي للسور كت(صال ليتورجية/طقسية) بينمتا تنتدرج
()1

ستور أخترى محتدد تحتت أنتواع أدبيتة ثانويتة لهتذا التصتنيف  .وستوان ارتتبت
النوع األدبي للسور بالممارسة الطقسية اإلسالمية المتقدمة أم ال ،فتإن مزاوجتة
نويارت بين النص والوظياة االجتماعية ملهمة .إن الحجج التتي يقتدمها القترآن
لمستتتمعيه/متلقيه قتتد صتتيغت يف أنماطهتتا األدبيتتة المتعتتدد  ،وذلتتك هتتو الستتبا
وران النظتتر إلتتى األنتتواع األدبيتتة للقتترآن كأنمتتا ترتاتتق بخصائصتتها الموضتتوعاتية
والشكلية يف خدمة وظياة كوميونية (اجتماعية).
ثالنا؛ يجا على اإلطار األدبي الموضتوع لمقاربتة النتوع األدبتي للقترآن أن
ياسر ثالثة منظورات مختلاة ،هي :القرآن مدونة كاملة ،والسور  ،والمقطتع متن
الستتور  .وقتتد قتتارب البتتاحنون الستتالف ذكتترهم األنمتتاخ النوعيتتة للقتترآن علتتى
مستتوى المقطتتع ،فعنتتدما يقتوم البتتاحنون بتصتتنيف األنمتاخ األدبيتتة للقتترآن إلتتى
()1

()22

Neuwirth, ‘Some Remarks’.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
سردية وأخرويتة وتشتريعية ،إلتى آختره ،فتإهنم يشتيرون عتاد إلتى صتور األنتواع
األدبية التتي تجمتع لتكتون الستور  .وتكمتن الماارقتة يف أن أكنتر جوانتا النتوع
األدبي للقرآن إهماال يف المصادر النانوية الغربية هي النتوع األدبتي للقترآن ذاتته،
وغالبا ما تحيتل خصتائص النتوع األدبتي للقترآن كمدونتة كاملتة إلتى مالحظتات
ختامية حو الخصائص األستلوبية للستور أو لمقتاطع الستور  ،وال تقتدَّ م ستوى
الارضيات األولية .إن االفتقتار إلتى بحتث جتاد حتو النتوع األدبتي للقترآن أمتر
مؤسف رغم كونه متوقعا ،وألن السور تتألف من مقاطعها ،ويتتألف القترآن متن
ستو ِره؛ فتإن فهتم النتتوع األدبتي للقترآن يلتزم فهمتتا لصتور النتوع األدبتي لمقتتاطع
السور لكل السور على التوالي .وهبذا تكتون المنظتورات النالثتة للنتوع األدبتي
للقتترآن تراكميتتة ،وقتتد تس ت َّبا غيتتاب الدراستتة الشتتاملة للنتتوع األدبتتي يف مقتتاطع
السور بتقويض دراسة أشكا األنواع األدبية األكرب.

()23

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
إسهامات نظرية النوع األديب:
يتاق الباحنون على أن النوع األدبي للقترآن ال يمكتن الحتديث عنته بوصتاه
ماهوما راسخا ،سوان من جهة الشكل والمضمون والوظتائف السوستيودينية ،أو
من جهتة نِطاقته .لستون الحتظ ،تاتقتر الدراستات القرآنيتة إلتى إطتار أدبتي مالئتم
لدراستتة النتتوع األدبتتي للقتترآن ،إِذ لتتم يستع البتتاحنون إلتتى فهت ِ
تم األشتتكا األدبيتتة
للقرآن على أي نحو أسلوبي ،وقد أسار ذلك عن نشاز مصطلحي ومنهجي.
ومن أجل تطوير إطار منهجي لمقاربة النوع األدبي يف القرآن ،تلزم مراجعتة
األفكار المتعلقة بالنوع األدبي التي تطتورت يف حقتل دراستات النتوع .وبالنستبة
إلى العملتين النافتذين المستقصتى عنهمتا هاهنتا " The Problem of Speech
"Genres

()1

لميخائيتل بتاختين  ،Mikhail Bakhtinو" ‘Genre As Social

()2
ِ
لاهتم
 "Actionلكارولن ر.ميلتر  ،Carolyn R. Millerفإهنمتا يتوفران ركيتز

كل من البنان األدبي للنوع ،والعالقة بين النوع والوضتعيات االجتماعيتة .ستوف
تحتتدد التتدعو األولتتى لعمتتل بتتاختين دورا أساستتيا للكتتالم يف التواصتتل ودوره
البنائي كنوع أدبي خطابي ،بينما اإلشار إلى عمل ميلتر فستوف تنبتت أن أشتكا
النوع األدبي تؤثر على الوضعيات االجتماعية المتكرر  .يف النهايتة ،فتإن اإلطتار

()1
(Miller, ‘Genre As Social Action )2

Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres

()24

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
التحليلي لتعريف الكالم ،وتحليتل محدداتته النوعيتة ،وربتت بنتى نوعيتة محتدد
بمالبسات اجتماعية محدد  ،سيعزز التحليل المقرتح للنوع األدبي للقرآن.
وفقا لبتاختين ،فتإن كتل تواصتل شتاهي أو كتتابي يحتدث يف هيئتة كتالم ذي
حتتدود شتتكلية .والكتتالم هتتو الوحتتد التأسيستتية للتواصتتل ،فتتأي شتتين يتناقلتته
المتحدث يطرح تل ُّاظا/تك ُّلما .بنان على ذلك ،قد يظ ِهر الكتالم أشتكاال مختلاتة
تماما ،ولكن باختين يحاجج أنه «بغض الطرف عن مدى اختالف الكلمتات متن
حيتتث الطتتو والمضتتمون والبنيتتة الرتكيبيتتة ،فتتإن لهتتا خصتتائص بنيويتتة بصتتاتها
()1

وحدات التواصل الخطتابي ،وقبتل ذلتك ،فتإن لهتا حتدودا يف أتتم الوضتوح» .
حتدود الكتتالم ببستتاطة هتي بدايتتة الحتتديث وهنايتته .ويتصتتور بتتاختين أن الكتتالم
محتتدود بتتت«تغيتر يف موضتتوعات الحتتديث» ،فتتالكالم يبتتدأ عنتتدما يبتتادر المتتتكلم
()2

بالتواصل ،وينتهي عند انتهان المتكلم منه  .ويمكن للجمهور أن يدرك االنتهان
من الكالم ألسباب مختلاة ،لكن أكنرها صلة بدراستنا ،والتي استتااض بتاختين
()3

يف شرحها هي «الصور النوعية والرتكيبية لإلهنان»  .يتعرف الجمهور بدقة على

()1
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 71. )2
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 77. )3
Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 71.

()25

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
االنتهان من الكالم باضل تعرفهم على القالا النوعي المميز للكالم ،ويتعرفتون
بالتالي على النهاية المنالية لكل قالا نوعي.
يف الواقع ،بينما يعدُّ الكالم وسيلة للتواصل ،يجا على الكالم الماهتوم أن
يتختتذ قالبتتا لنتتوع مميتتز متتن الكتتالم .والكتتالم أدا مااهيميتتة مايتتد لاهتتم فِعتتل
التواصتل ،لكتن بتتاختين يوضتح اآليت« :إننتا نتحتتدث مستتخدمين أنواعتا محتتدد
فقتتت متتن أنتتواع الخطتتاب ،أي إن كتتل [عمليتتاتا الكتتالم لهتتا أشتتكا نموذجيتتة
()1

محدد وثابتة نسبيا من البنان الكلي»  .وألن الكالم دائما متا يتختذ شتكال لنتوع
خطابي محتدد ،فتإن أي تحليتل شتكلي للتواصتل هتو بالضترور تحليتل شتكلي
للمحتددات النوعيتة المستتخدمة فيته .وأنتواع الخطتاب بوصتاها األشتكا التتي
يتخذها الكالم بأنواعه ،هي الوسيلة التي تتصل هبا مجموعتة كبيتر متن األنشتطة
اإلنسانية.
وأنواع الخطاب حسا وصف باختين ،هي صور معيارية لأللاتا المميتز
بمحتوى موضوعايت وأساليا وبنى تركيبية .وتتميز األنتواع المختلاتة للخطتاب
بتتالمالمح الموضتتوعاتية والشتتكلية ،كمتتا تتميتتز عتتن بعضتتها بعضتتا وفقتتا لهتتذه
األستتتس .يحصتتتي بتتتاختين الستتتمات التتتنالث المحتتتدد ألنتتتواع الخطتتتاب يف:
«المحتوى الموضوعايت ،واألسلوب ،والبنان الرتكيبي» ،ويذها إلى القتو بتأن
()1

()26

Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 78.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
الدمج بين هذه المتغيرات النالثة يف كل واحد من أنواع الخطاب محدَّ د «حستا
()1

الطبيعة الخاصة لمجا محدد من التواصل»  .ومجاالت التواصل متغيتر إلتى
حتتد كبيتتر ،مرتاوحتتة متتن كتتل أنتتواع المحادثتتات الحميميتتة حتتتى اإلشتتهارات
العالنية ،لكن نظرا لتكرار بعتض هتذه المجتاالت فتإن «كتل مجتا تستتخدم فيته
اللغة ،يطور أنواعا ثابتة نسبيا من تلك الخاصة بالكالم .هتذا متا يمكننتا أن نطلتق
()2

عليه :أنواع الخطاب»  .وتعتدُّ أنتواع الخطتاب أشتكاال عياريتة للتواصتل التذي
يتطتتتور مستتتتجيبا لمواقتتتف اجتماعيتتتة متكتتترر  ،وتمامتتتا كمتتتا تتطتتتور المواقتتتف
االجتماعيتتة التتتي نصتتادفها يف الحيتتا اليوميتتة باستتتمرار تتطتتور أنتتواع الخطتتاب
المستخدمة.
ومن بين أنواع الخطاب ،هنالك نوعان شتامالن همتا النتوع الترئيس والنتوع
النتتانوي للخطتتاب .ورغتتم أهنمتتا معرفتتان تعرياتتا مبهمتتا ،فتتإن األنتتواع األوليتتة
للخطاب تتألف من أشكا بسيطة من (الخطاب المشارك بغيتر وستاطة) ،حيتث
()3

يستخدم فيها نوع واحد من أنواع الخطاب .

()1
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 60. )2
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 62. )3
Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 60.

()27

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
تتضمن أمنلة األنواع األولية للخطاب «التردود يف المحادثتات والحكايتات
()1

اليوميتتة والرستتائل والمتتذكرات والمحاضتتر ..وهلتتم جتترا»  .وتقابلهتتا أمنلتتة
األنواع النانوية التي طرحها باختين« :كالروايات والمسرحيات وأنتواع البحتوث
()2

العلمية كلها واألنواع الرئيستة للتعليتق»  .ويكمتن الاتارق األستاس بتين أنتواع
الخطاب األولية والنانوية يف أن األنواع النانوية تضتم عديتدا متن األنتواع األوليتة
للخطاب بداخلها ،أي إن أنواع الخطاب النانوية هي الكالم المعقد التذي يمتزج
بين أنواع الخطتاب األوليتة بغترض إنتتاج وحتد منظمتة واحتد  .يصتف بتاختين
()3

األنواع النانوية للخطاب كما يأيت :
تقوم األنواع النانوية أثنان عملية تكوينها بامتصاب وهضم كنير من األنتواع
األولية (البسيطة) التي اتخذت شكال يف الخطتاب المشتارك بغيتر وستاطة .تلتك
األنواع األولية متبدلة وتتخذ طابعا مميزا عندما تشكل جزنا من أنواع معقد .
تعدُّ الرواية أكنر أمنلة النوع النتانوي للخطتاب شتيوعا .يطترح بتاختين منتاال
()1

رواية تحتوي على عديد من أمنلة المحادثات اليومية أو الرسائل ؛ ترتكتا كتل
محادثة أو كل رسالة على ِحد من نتوع أولتى للخطتاب ختاب هبتا ،ولكتن عنتد
()1
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 62. )2
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 62. )3
(Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 62. )1
Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 98.

()21

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
دمج بعضها ببعض ،تاقد المحادثات اليومية أو الرسائل فردانيتها وتصبح أجتزان
أصتتغر متتن الرتكيتتا األدبتتي األكتترب للروايتتة .يف ستتياق الرتكيتتا األدبتتي للقتترآن،
سوف يقا إن السور يجا أن تعد أنواعا أدبية ثانوية بقدر ما تتضمن عاد صورا
متعدد للكالم المارد.
أخيتترا؛ يحتتاجج بتتاختين بتتأن تحليتتل التغيتترات الطارئتتة علتتى المضتتمون
الموضوعايت واألساليا والبنانات الرتكيبيتة ألنتواع الخطتاب هتي أدا مهمتة يف
دراسة الظروف التاريخية التتي أنتجتت أنتواع الخطتاب .ومناقشتة بتاختين حتو
العالقة بين المخاطِا والمخاطا يف الكالم تنويرية ،خاصة فيما يتعلتق بمقتدر
()1

أنواع الخطاب على التأثير يف الظروف االجتماعية ،ويجاد بأنه :
يف ظتتل البنيتتان الطبقتتي ،وبتتاألخص البنيتتان الطبقتتي األرستتتقراطيِ ،
يالحتظ
المرن تباينا شديدا يف أنتواع الخطتاب وأستاليبه ،رهتن باللقتا والطبقتة والمكانتة
والنتترو واألهميتتة االجتماعيتتة وستتن المخاطتتا والوضتتع النستتبي للمتتتكلم (أو
الكاتا).
يتألف كل واحد من أنواع الخطاب متن المحتددات األدبيتة المحتدَّ د التتي
تتوافتتق متتع االحتياجتتات االجتماعيتتة لمواقتتف بعينهتتا ،فعلتتى ستتبيل المنتتا  ،قتتد

()1

()24

Bakhtin, ‘The Problem of Speech Genres’, p. 96.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
يعتمتتد كتتل متتن صتتيغة الخطتتاب  ،mode of addressوالتشتتكيل اللغتتوي،
وموضوع الخطاب علتى المكانتات االجتماعيتة النستبية للمتحتدث وللمتلقتين.
ورغم ذلك ،فإن باختين -يف المقام األو  -مهتم بالخصتائص الشتكلية لألنتواع
األدبية للخطاب ،لكن لم تسرب أغوار العالقة الكائنة بين النوع األدبي والظتروف
التاريخية لتطورها واستخدامها إال مع ظهور عمل كارولن ر.ميلتر " Genre As
." Social Action

والحجة األساسية لميلر هي أن أنواعا محدد من الخطاب  discourseتعتدُّ
انعكاسا لمواقف اجتماعية مكرر  .تصف ميلر أنواعا محدد بأهنا تطتور أشتكاال
()1
أدبية ردا ِ
مباشرا على مواقف بعينها  .ويف مرحلة مبدئيتة ،يتواصتل المتتكلم ردا
على موقف معاش .ولكن بمتا أن هتذا النتوع متن المواقتف يتكترر يف المجتمتع،
كذلك الحا بالنسبة إلى أنواع الخطتاب المستتخدمة لالستتجابة عليهتا .فعنتدما
يتكرر نوع معين من أنواع الكتالم ردا علتى موقتف متكترر ،فإنته يصتبح استتجابة
قياسية لهذا الموقف ،لتصبح نوعا خطابيا  .a genre of discourseوتعدُّ األنتواع
األدبيتتة استتتجابات نموذجيتتة لمواقتتف اجتماعيتتة محتتدد  ،ويعكتتس محتواهتتا
الموضوعايت وأسلوهبا وبناها الرتكيبية الموقف الذي تستجيا له.

()1

()31

Miller, ‘Genre As Social Action’, p. 152.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
تؤكتد ميلتتر العالقتتة بتتين النتتوع والمالبستتات االجتماعيتتة بجتتدالها أن «عتتدد
األنتتتواع الحاضتتتر يف أي مجتمتتتع غيتتتر محتتتدد  ،وتعتمتتتد علتتتى تع ُّقتتتد وتنتتتوع
()1

المجتمتتع»  .والعالقتتة بتتين األنتتواع والمواقتتف االجتماعيتتة تقتتدم أدا قويتتة
للمؤرخ؛ إِذ إن تحليتل األنتواع األدبيتة المختلاتة المستتخدمة يف المجتمتع تخترب
المؤرخ بكل من أنماخ المواقف المتكرر التي يواجهها هذا المجتمع ،وكتذلك
تصورات المؤلاين عن تلك المواقف .ويف مناقشة التطبيتق العلمتي لنقتد النتوع،
()2

تقرتح ميلر ما يأيت :
إن دراستتة االستتتخدام األمنتتل للبالغتتة واألشتتكا التتتي تتختتذها يف هتتذه
االستخدامات تخربنا عن فن الخطاب الاردي أو تم ُّي ِز نصوب بعينهتا ،أقتل ممتا
ِ
طبيعة ثقافة ما أو مرحلة تاريخية.
تخربنا عن
هكتتذا ،يقتتوم تصتتنيف وتحليتتل استتتخدام النتتوع األدبتتي يف مرحلتتة تاريخيتتة
معينة بأن يوفر لنا منهاجا بتديال عتن البحتث التتاريخي للممارستات االجتماعيتة
لهذه المرحلة.
بنتتان علتتى ذلتتك ،والرتبتتاخ األشتتكا النوعيتتة بتتالمواقف المتكتترر  ،فتتإن
التغيرات الواقعة على األشكا النوعية قد تتوازي التغيترات الواقعتة علتى طبيعتة
()1
(Miller, ‘Genre As Social Action’, p. 158. )2

Miller, ‘Genre As Social Action’, p. 163.

()38

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
تلك المواقف المتكترر و/أو تصتورات المؤلتف عنهتا .إن تحليتل منتا واحتد
لنوع أدبي محدد كالتأبين ،قد يتيح للمتؤرخ أن يجمتع معلومتات محتدود حتو
ممارسة مدح المتوىف يف وقت صوغ التأبين .ورغتم ذلتك نحصتل ر يتة تاريخيتة
أكرب عرب مقارنة جميع أشتكا األنتواع األدبيتة الخاصتة بمرحلتة تاريخيتة معينتة،
ِ
المقارن ينمر عن فهم أشمل للنوع وللممارسات االجتماعية التتي
وهذا التحليل
يعكسها ،وربما األهم من ذلك أنه يسمح بتحليل لتطور النتوع عترب التزمن .وألن
المحتتتوى الموضتتوعايت واألستتلوب والبنتتان الرتكيبتتي للنتتوع يتشتتكلون استتتجابة
لمواقف اجتماعية معينة ،فإن أي تغيترات تطترأ علتى شتك ِل النتوع قتد تشتير إلتى
تغيتتترات يف المواقتتتف االجتماعيتتتة التتتتي تعكستتتها ،أو تغيتتترات يف تصتتتورات
المتحتتتدث عتتتن/يف الموقتتتف .وعلتتتى امتتتتداد هتتتذا ،فعنتتتدما يكتتتون التتتتتابع
الكرونولوجي لمجموعة من النصوب غيتر معتروف ،فتالتعرف علتى التطتور يف
األنمتاخ النوعيتتة للنصتوب قتتد يتتوحي برتتيتا كرونولتتوجي وجيته .وقتتد تكتتون
مقارنة تكرار استخدام النوع األدبتي بتين األنتواع المختلاتة مقارنتة مايتد أيضتا،
فمتتنال ،إذا استتت ِ
خدمت أشتتكا متتن األنتتواع التشتتريعية بشتتكل ضتتئيل يف مرحلتتة
تاريخية ما ،ثم شاع استخدامها فجأ يف مرحلة الحقة؛ فمتن الممكتن مناقشتة أن
وقوع تغ ُّير يف الظروف التاريخية مما يستهل إنتتاج األنتواع التشتريعية يف المرحلتة
األخير .

()32

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
وكما أثبت بتاختين وميلتر ،فتإن جميتع مظتاهر التواصتل تحتدث علتى هيئتة
كالم ،ويجا أن يتخذ هتذا الكتالم شتكل نتوع الخطتاب ،وتعتدُّ أنتواع الخطتاب
أشكاال موحد من الكالم التي تظ ِهر مضمونا موضتوعاتيا وأنواعتا وبنتى تركيبيتة
محدد  .ونظرا ألن األشتكا النوعيتة تتؤثر علتى مواقتف اجتماعيتة بعينهتا ،فمتن
الممكن أن تستخدم لتحليل المالبستات التاريخيتة إلنتاجهتا .هتذا اإلطتار لاهتم
النوع األدبي يمكن تطبيقه بصور منمر على النص القرآين ،ولكن خصوصتيات
نص القرآن (أي :التنوع يف أنواع الخطتاب ،واالختتالف يف طتو اآليتة والستور
كلتيهما ،ونقص الحدود الواضحة بين الوحدات النصية داخل الستور ) تستتلزم
مزيتتدا متتن النقتتاش حتتو التعريتتف بتتاألنواع األدبيتتة المختلاتتة بدقتة ،وتحديتتدها
()1

واستخالصها من النص القرآين األكرب .
الدمج بين ر ى االشتغا السابق على النوع األدبي للقرآن من ناحية ،وبتين
نظرية النوع من الناحية األخرى ،ينتج إطارا للبحث حتو النتوع القترآين يؤستس
لكون األنواع األدبية الرئيسة للقرآن هي وحدات محدد موضتوعاتيا وقواعتديا،
عارضتة محتتتوى موضتوعاتيا وأستتاليا وبنتى تركيبيتتة بعينهتا .ومؤستتف أن تلتتك
األشكا من األنتواع الرئيستة ليستت محتدد يف التنص القترآين ناسته .ولتعريتف

()1

لالطالع على استخدام النقد النوعي يف الدراسات الكتابية ،انظرBakhtin and Genre :

" "Theoryلبور.

()33

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
أمنلة مارد لنوع قرآين ،وتحديدها واستخالصها ،يجتا تطتوير طريقتة للتحليتل
األدبي بإمكاهنا إعاد اكتشتاف حتدود الكتالم وأشتكالها النوعيتة بتداخل التنص.
بمجرد إعاد اكتشاف الحدود الااصتلة بتين األنتواع األدبيتة ستوف يمكتن تمييتز
كل نوع بنان على توظياته المحتتوى الموضتوعايت واألستلوب والبنتان الرتكيبتي.
وإذا عنِر على أشكا نوعية متعدد يف السور الواحد  ،يمكتن أن تحلتل الستور
ناسها على أهنا نوع ثانوي يجمع بين أشكا نوعيتة أبستت ويستتأثر هبتا .وأخيترا،
يمكن أن ترتبت األشكا النوعيتة للقترآن (ستوان كانتت أنواعتا رئيستة أو ثانويتة)
بمواقف اجتماعية معينة يف المجتمع المسلم المبكر.

()34

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
إطار أديب ملقاربة النوع األديب للقرآن:
ينبغي أن يكون تصنيف مختل ِ
ف األشكا النوعيتة الموجتود يف القترآن هتو
الهتتدف التترئيس لتحليتتل النتتوع القتترآين؛ لكتتن تلتتك العمليتتة معقتتد ؛ لستتببين:
النطاقات النالثة للنوع األدبي القرآين ،واالفتقار إلى تقسيمات واضحة يف التنص
بتتين األنتتواع علتتى مستتتوى المقطتتع متتن الستتور  .وكمتتا ذكرنتتا ستتلاا ،فقتتد فتترق
البتتاحنون يف القتترآن بتتين ثالث تة نطاقتتات مستتتقلة للنتتوع القتترآين :مقطتتع الستتور ،
والستور  ،والقترآن مدونتة كاملتتة .والعالقتة بتين تصتتنياات النتوع األدبتي النالثتتة
تراكمية؛ فمقاطع الستور تكتون الستور ،والستور تكتون القترآن .وتشتكل مقتاطع
السور نوعا أدبيا رئيسا للقرآن ،كما أن بواسطتها تتشكل األنواع النانوية للستور
وللقرآن.
لتتذلك يجتتا أن يبتتدأ التحقيتتق حتتو النتتوع األدبتتي للقتترآن بتحليتتل مقطتتع
السور ؛ إذ ال يمكن أن ياهم النوع األدبتي للستور إال إذا كانتت األنتواع األوليتة
التي تكوهنا ماهومة.
رغم ذلك ياهم أي قارئ للقرآن أن التقسيمات البينتة الوحيتد والطبيعيتة يف
النص هي تلك الااصلة بين اآليات والااصلة بين السور ،فتال وجتود لتقستيمات
نصية بين مقاطع السور يف الواقع .فاي التنص القترآين الواقتع بتين أيتدينا بشتكله
الحتتالي ،ينبغتتي االستتتدال علتتى أي وحتتد أدبيتتة بتتين مستتتوى اآليتتة ومستتتوى

()35

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
السور عن طريتق اإللمتاح الموضتوعايت والقواعتدي يف التنص .وعنتدما ينتاقش
البتتاحنون األقستتام الارعيتتة أو األنتتواع األدبيتتة المكونتتة للستتور ،فتتإهنم يناقشتتون
الوحدات األدبية غير الواضحة يف النص ناسه .ومن أجل تحليل األنتواع األدبيتة
المكونة للقرآن ،يجا إذن تطوير إطار لتحديد أمنلة مارد للنو ِع األدبتي بتداخل
النص.
يعترب باختين أن َّ
كل تواصل مصاغ يف هيئة كالم محدود ،وأن تلك األشتكا
من الكالم تتخذ أشكاال من أنواع أدبية مختلاة متن الخطتاب .وبنتان علتى ذلتك،
فالهدف من وران تعريف األنواع القرآنية المارد يجا أن يستهل بتعيتين الكتالم
القرآين المارد ،إذ يمكن تحليل الكالم حينها وفقا لمحددات (نوعيتة) .واإلطتار
األدبي المطروح هنا يطرح أربعة عناصر أساسية للكالم القرآين:
 -8التماسك الموضوعايت.
 -2التماسك القواعدي.
 -3ظهور الحدود.
 -4الوظياة االجتماعية (النوع).
التماسك الموضوعايت هتو العامتل المحتدد األو للكتالم القترآين الماترد،
كمتتا يشتتير إلتتى عالقتتة موضتتوعاتية يمكتتن إثباهتتتا بتتين اآليتتات للك تالم الماتترد.

()36

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
فاآليات ليست بحاجة إلى مناقشة موضوع واحد أو حتتى موضتوعات متشتاهبة،
لكتتن متتن الضتتروري تقتتديم حجتتة تتتربت بتتين اآليتتات الماتترد بوصتتاها كتتال
موضوعاتيا أكرب .هبذه الطريقة تكون اآليات يف الكالم المارد وحد موضتوعاتية
ماهومة.
وبالمنل ،يجا على الكالم أن يبدي تماسكا قواعديا ،أي إن الكتالم يجتا
أن يكون ذا معنى؛ فيجا أن يكون للاعل سوابق منبتة ،كما يجا على الرتاكيتا
المعقد (منل جملة الشرخ) أن تتألف من الشرخ وجواب الشترخ ،وهلتم جترا.
مر أخرى ،يمكن تقديم حجج عتن التغيترات القواعديتة أو التنتوع داختل شتكل
مارد من الكالم ،ولكن يجا توضيح كيف يمكن للكالم بأكمله أن يظل متدركا
لدى المتلقين.
ربما يكون معيتار وجتود الحتدود هتو المعيتار األستاس يف تأستيس الكتالم؛
ألنتته ياتترق الكتتالم بوصتتاه وحتتد مستتتقلة عتتن التغيترات البستتيطة الواقعتتة علتتى
موضوع أو أسلوب يف القطعة المارد من الوحي .هذا الماهوم بالتحديد متأخوذ
من عمل ميخائيل باختين على نظريتة النتوع األدبتي ،ويشتير وجتود الحتدود إلتى
استقاللية الشكل األدبي بوصاه جتزنا متن التواصتل ،وبغتض النظتر عتن التشتابه
الموضوعايت أو القواعدي مع األجزان األدبية األخرى ،فإن النص المحتدود هتو
نص ذو بداية وهناية محددتين .والحدود تشتير إلتى بدايتة وهنايتة فعتل التواصتل،
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
سوان كانت متمنلة يف الكلمتين األولى واألخير من رواية ،أو فتح وإغتالق الاتم
عند اإلخبار .وعلى ذلك ،فمن أجل إثبات الدليل على وجود الحدود يف الكتالم
القرآين يجا إثبات اكتاائه الذايت بصاته وحد أدبية.
من المهم عند قران نص من القرآن تذكُّر الطبيعة األدائيتة الشتااهية ألغلتا
الوحي القرآين ،وقد كان محمد ينطق بالوحي للمتلقين الذين كان متااعال معهتم
يف الوقتتت ناستته؛ لهتتذا الستتبا ،يجتتا أن تكتتون آثتتار األدان الشتتااهي ظتتاهر يف
النص ،وباألخص محددات بداية الخطاب وهنايته ،فإذا كان ممكنتا تحديتد هتذه
المحددات داخل النص ،يمكن إثبات وجود حدود الكالم.
واحتتد متتن هتتذه المحتتددات يتضتتح أكنتتر متتا يتضتتح يف الخطتتاب النتتدائي
يف الستتتور المدنيتتتة .وإحتتتدى الحجاجتتتات الرئيستتتة يف نقتتتاش هتتتذه الدراستتتة
تتمنتتتل يف أن الخطابتتتات الندائيتتتة" :ياااا" أو "ياااا أي اااا" متبوعتتتة بالمنتتتادى
=تعتتتدُّ محتتتددا نوعيتتتا أساستتتيا وشتتتائع االستتتتخدام يف التتتوحي المتتتدين ،مشتتتيرا
إلتتتى بدايتتتة التواصتتتل النبتتتوي ومحتتتددا المخاطتتتا يف هتتتذا التواصتتتل .وبينمتتتا
تمنتتتل تلتتتك النتتتتدانات افتتاحتتتا لنمتتتوذج مستتتتتقل متتتن الخطتتتاب ،ولكوهنتتتتا
أدوات أدبيتتتة غيتتتر بستتتيطة ،فتتتإن اإلشتتتار إلتتتى التغيتتتر يف الموضتتتوع أو إعتتتاد
أول :بالحتتديث عتتن
توجيتته انتبتتاه المتلقتتين تدعمتته أربعتتة عوامتتل متشتتابكة؛ ً
القواعتتتتد ،ال يوجتتتتد ستتتتوى شتتتتاهد قتتتترآين واحتتتتد (اآليتتتتة  53متتتتن ستتتتور
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
األحتتزاب) تبتتدأ فيتتته اآليتتة بتتت(يا أيهتتتا) وتحتتتوي علتتى فعتتتل أو ضتتمير بتتتدون
اإلشتتار الستتابقة إلتتى الااعتتل أو التتدا عليتته .ثان ًيااا :تميتتل اآليتتة التتتي تبتتدأ ب تت(يا
أيهتتتا) ألن تشتتتير إلتتتى محتتتتتوى اآليتتتات الستتتابقة .ثال ًثااااا :يف ستتتياق الطبيعتتتتة
الشتتااهية للتتوحي القتترآين ،فهنتتاك احتيتتاج واضتتح إلتتى خطتتاب مباشتتر علتتى
غتترار (يتتا أيهتتا) يف بدايتتة الخطتتاب؛ لكتتي يحتتدد متلقتتي التتوحي ولكتتي يجتتذب
وأخيااارا :فالمقتتتاطع
انتبتتتاههم ،ولكنتتته غيتتتر ضتتتروري بعتتتد النتتتدان البتتتدئي.
ً
الستتردية يف القتترآن عنتتدما تشتتير إلتتى بتتدن الحتتديث متتن طتترف إلتتى آختتر ،عتتاد
ما تستخدم أدا الندان متبوعة بمتلقيه.
إذا كان ممكنا النظر إلى الندان كبداية للحديث ،فعلى الندان ومتا يتبعته فتورا
أن يوصتتاا علتتى أهنمتتا مختلاتتان تمامتتا عتتن التتوحي الستتابق لتته .تظهتتر يف التتنص
إشارات أخرى إلى وجود الحتدود ،منتل :مجموعتات القستم وحتروف التوكيتد
وأساليا ختامية مميز  ،ولكن بغتض النظتر عتن المحتدد المستتخدم بالتحديتد،
تجا مناقشتة أن الكتالم يوجتد بوصتاه وحتد أدبيتة مناصتلة عتن التوحي التذي
يحيت هبا.
لتعرف الكالم هو ارتباطته بوظياتة اجتماعيتة محتدد  .وهتذا
المعيار األخير ُّ
بشكل عام يعتين الكتالم بنتوع أدبتي محتدَّ د للخطتاب  ،discourseإِذ إن األنتواع
األدبيتة هتتي انعكتتاس للمواقتتف االجتماعيتتة المستتتخدمة فيهتتا .وبمجتترد تعتترف
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
الكالم متن حيتث اآليتات المكونتة لته ،تجتا مناقشتة العالقتة بتين تلتك اآليتات
والموقف االجتماعي وتحديد الشكل النوعي الخاب هبا.
لتتذلك ،يجتتا أن يكتتون التحقيتتق األدبتتي للنتتوع األدبتتي للقتترآن قتتادرا علتتى
تتون علتتتى أستتتاس التماستتتك الموضتتتوعايت
تقستتتيم الستتتور إلتتتى كالمهتتتا المكت َّ
والتماسك القواعدي ووجود حدود الكالم ،وتنتهي بربت كل كالم بشكل نوعي
محتتدد .إلتتى ختتتام هتتذا البحتتث ،ستتوف يعترض تحليتتل بنيتتوي ذو شتتقين للتتنص
القرآين ،موضحا كيف يجمتع ويبنتى التنص متن مجموعتات صتغير متن اآليتات
المرتابطتتة موضتتوعاتيا وقواعتتديا ،ممنلتتة التواصتتل النبتتوي يف حينتته ،أو متتا أطلتتق
عليتته «الكتتالم القتترآين» ،ذلتتك الكتتالم القتترآين يمنتتل وحتتدات تتتأليف القتترآن
(الوحتتدات التأليايتتة للقتترآن) ،وبصتتور أشتتمل هتتي األشتتكا النوعيتتة الرئيستتة
ِ
الستور األكترب،
للقرآن ،تلك األشكا النوعية الرئيسة جمعتت فيمتا بعتد مشتكلة ُّ
جاعلة كنيرا من السور نوعتا ثانويتا .يط َّبتق هتذا التحليتل علتى ستور آ عمتران،
ِ
دراستة حالتة لكاتان ِ تحليتل بنيتوي موضتوعايت وقواعتدي
وسوف يكتون بمنابتة
مقارن للنوع القرآين يف كامل المدونة القرآنية.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
حتليل أديب للنوع القرآين يف سورة آل عمران:
تعتتدُّ ستتور آ عمتتران -وهتتي ثالتتث ستتور القتترآن -نموذجتتا مناليتا للستتور
المدنية الطويلة؛ فلطولها الذي يصل إلتى  211آيتة ،وألهنتا -قطعتا -ترجتع إلتى
()1

مرحلة الوحي القرآين المدين  ،فإن سور آ عمران تصنَّف (سور طويلة) إلى
جانتا الستتور النانيتة والرابعتتة والخامستة والنامنتتة والتاستعة .وتجتتاد أنجيليكتتا
نويارت أن طوا السور «تتوقف عتن أن تكتون تراكيتا منظمتة البنتان ،بتل تبتدو
()2

نتيجتتة لعمليتتة جمتتع ال يمكننتتا بعتتد إعتتاد بنائهتتا» .وهنالتتك أثتتران مهمتتان
لمالحظة نويارت؛ فأو ًل :تقرتح تلك المالحظة أن عملية تجميع السور المدنيتة
الطويلتتة هتتي التتتي تخلتتق بطبيعتهتتا الرتاكيتتا الستتردية الماككتتة .وثان ًيااا :إذا كتتان
بمقدور المرن أن يعيد بنان عمليتة الجمتع هتذه ،فستوف تتبتين األهتداف الستردية
للسور الطويلة.
ومن أجل طرح السؤا حتو عمليتة بنتان ستور آ عمتران بوصتاها ستور
مكونة متن وحتدات كالميتة أصتغر ،فالتحليتل األدبتي المقتدَّ م هاهنتا يتتألف متن
(محتتورين)؛ أول مااا :تحليتتل بنيتتوي موضتتوعايت تعتت َّين فيتته الستتور بنتتان علتتى
التغيرات يف الموضوع والمحتتوى .وثاني ماا :مقاربتة بنيويتة قواعديتة تعت َّين فيهتا
(Ernst, How to Read the Qur’an, pp. 39–41. )1

()2
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Neuwirth, ‘Structural, Linguistic, and Literary Features’, p. 111.

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
الستتور بنتتان علتتى استتتخدامها البنتتى النحويتتة والقواعديتتة .وقتتد و ِجتتد الكتتالم
القتترآين ،أو الوحتتدات التأليايتتة الرئيستتة للتواصتتل القتترآين بمقارنتتة نتتتائج هتتذين
النوعين متن التحليتل البنيتوي ،فالتحليتل البنيتوي الموضتوعايت ينبِتت التماستك
الموضتتوعايت للكتتالم ،والتحليتتل البنيتتوي القواعتتدي ينبتتت تماستتكه القواعتتدي
واشتتتماله علتتى الحتتدود .بمجتترد إثبتتات التماستتك الموضتتوعايت والتماستتك
األدبتي
األدبي لكل كالم نوعه
القواعدي ووجود الحدود ،سوف يحدد التحليل
َّ
ُّ
الخاب.
ينبِت التحليل البنيوي الموضوعايت معيار التماسك الموضتوعايت ،ويشتتمل
على تقسيم السور إلى سلسلة من مجموعتات محتدد متزايتد متن اآليتات بنتان
علتتتى أوجتتته التشتتتابه يف المضتتتمون ،بتتتدنا بتقستتتيم الستتتور إلتتتى (وحتتتدات
موضوعاتية) ،ومقاطع كبير نسبيا من اآليات المتالزمة المرتبطة بموضوع عتام،
متبوعين بتقسيم لتلك المقاطع إلتى (وحتدات موضتوعاتية فرعيتة) ،أي :مقتاطع
فرعيتتة متتن اآليتتات المتعلقتتة بأوجتته محتتدد لهتتذا الموضتتوع العتتام؛ فعلتتى ستتبيل
المنا ( :اآليتات )44-64 :متن ستور آ عمتران ،هتتتم عمومتا بأها التااا ،
بينما الوحدات الموضوعاتية الارعية يف اآليات ناسها هتتم بموضوعات محتدد
متعلقتتة بأهتتل الكتتتاب ،كمتتا يف اآليتتات  :45-43س 3التتتي تنتتاقش محرمتتات
الطعام لدى بني إسرائيل.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
المحتتور النتتاين لتحليتتل ستتور آ عمتتران هتتو المقاربتتة البنيويتتة القواعديتتة.
وكما يف التحليل البنيوي الموضتوعايت ،تنقستم الستور إلتى مجموعتات صتغير
من اآليات المرتابطة فيما بينها ،لكن هذه المر على أساس ترابت قواعتدي أكنتر
منه موضوعايت؛ من أجل إثبات كل من التماسك القواعدي بين اآليات ،ووجتود
حدود مجموعة اآليات الواحد .
أو ًل :يجا جمع اآليات المرتبطة ببعضها وفقا لت(حالة التبعية dependent

 )caseمع بعضها بعضا ،وتحدث حالة التبعية عندما تبدأ آية معينتة بحالتة نحويتة
وباألخص حالة النصا أو الجر وحالة اإلضافة -غير مشتروطة باآليتة ناستها.وعلى هذه الحالة غيتر المشتروطة إذن أن يكتون مبعنهتا آيتة ستابقة ،فتشتير هكتذا
إلى العالقة القواعدية بين اآليتين .يظهر منا لهذه الحالة يف الكلمتة األولتى متن
اآليتتة  :87س( 3الصااابري ) ،حيتتث موقعهتتا أو كلمتتة متتن اآليتتة ال يعطتتي ستتببا
واضتتحا للجتتر بالحقتتة الجمتتع المتتذكر (اااي ) .عوضتتا عتتن ذلتتك ،يظهتتر التتدافع
القواعتتدي لهتتذه الحالتتة يف اآليتتة  ،85إذ تكتتون (الصتتابرين) بتتدال للعبااا  .وألن
العبا يف حالة إضافة ،يجا أن تظهر الصابري كذلك يف الحالتة ناستها ،وبتذلك
تكتتون مرتبطتتة باآليتتة  :85س 3ارتباطتتا قواعتتديا .أمتتا المعيتتار النتتاين للعالقتتة
القواعدية فهو (التبعية للسابق  .)antecedent dependencyتغطي تبعية السابق
مجموعة واسعة من التكوينات النحوية ،ولكن كما يف حالة التبعية ،تتطلا تلتك
البنى نظيرا يف آية سابقة .وأكنتر أشتكا تبعيتة الستابق شتيوعا تظهتر يف الاعتل ذي
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
الااعتل الضتتمني ،كمتتا يتضتح يف افتتتتاح اآليتتة  :3س ،3بالاعتل (ناال ) التذي لتتم
يصرح بااعله بوضوح إال يف اآليتة الستابقة .فالااعتل إذا لتم يتضتح يف آيتة ولكتن
اتضتتح يف ستتابقتها ،يمكتتن اعتبارهمتتا متترتبطتين بعضتتهما ب تبعض .كتتذلك تعمتتل
()1

الضمائر التي ال تتضح لها سوابق محتدد بطريقتة مماثلتة  .تبتدأ اآليتة  :6س3
على سبيل المنا  ،بالضمير هو ،مشيرا إلى اهلل يف اآلية السابقة .المعيار األستاس
النالث لالرتباخ القواعدي يتمنتل يف ظهتور حتروف عطتف النستق يف أو اآليتة.
فإذا بدأت آية بحرف عطف منل( :و أو فت) ،مشير إلى اتصا قواعتدي متع اآليتة
السابقة ،يمكن افرتاض ارتبتاخ قواعتدي .تعتدُّ فتان العطتف الواقعتة يف أو اآليتة
 :21س 3مناال شتائعا نستبيا علتى ذلتك ،وتشتير إلتى أن اآليتة التاليتة هتي امتتداد
لحجة اآلية  :84س ،3وبخاصة آثام أهل الكتاب .باإلضافة إلى هذا ،فتإن البنتى
القواعدية المعقد التي قتد تتكترر يف كنيتر متن اآليتات ،تنبتت ارتباطتا أكيتدا بتين

( )1تجدر هنا مالحظتة أن الضتمائر ذات الااعتل الضتمني تشتير دائمتا إلتى عالقتة قواعديتة بتين اآليتات،
ويكمن االستننان يف ضمير المخاطا للجمع المذكر (...تكم)؛ وقتد ستاد استتخدام هتذا الضتمير ألن
القرآن تلي يف األصل على حضور من المستمعين .يف بعض األحيتان ال توجتد ستابقة صتريحة لتت(كم)
بسبا طبيعة الخطاب للمستمعين ،فهؤالن المستمعون أناسهم هم من تشير إليهم الالحقة (...تتكم)،
مما يجعل شرح هذا الضمير زائدا عتن الحاجتة .بنتان علتى ذلتك ،ال تعتدُّ (...تتكم) إشتار إلتى عالقتة
قواعدية إال إذا صر ح بالااعل بموضع شديد القترب متن هتذا الضتمير .ويشتيع حتدوث ذلتك يف صتلة
الخطاب المباشر الصريح{ :يا أيها الذين آمنوا}.

()44

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
()1

عناصتترها متتن اآليتتات  .تلتتك المعتتايير األربعتتة تمنتتل دالالت حتميتتة علتتى
االرتبتتاخ القواعتتدي؛ فبنتتان الجملتتة يتطل تا وجتتود عالقتتة متتع اآليتتة أو اآليتتات
السابقة ،وينبت التماسك القواعدي بين اآليات.
عتتالو علتتى الرتاكيتتا التتتي تقضتتي بالعالقتتة متتع اآليتتة الستتابقة ،توجتتد بنتتى
قواعدية تشير إلى االناصا عن اآلية السابقة ،وتشير تلتك الرتاكيتا إلتى حتدود
للكالم .تنجلي أشهر هذه البنى يف الندانات المباشر يف بداية اآلية ،وتعد جملة:
{يا أيها الذين آمنوا} مناال على هذا .تظهر هذه الجملة يف بداية اآليات وغالبا متا
تشير إلى تغ ُّير يف الموضوع .وبينما تشير تلتك الجملتة دائمتا إلتى االناصتا عتن
()2

اآلية السابقة  ،فهنالك بنى قواعدية أخرى عاد -ولكن ليس بصور دائمة -متا
تشير إلى هتذا االناصتا  .تتضتمن األمنلتة علتى هتذه البنتى آيتات بادئتة بحتروف
()3

التوكيد (قد أو لقد) ،وظرف الزمان (إذا)  ،وتراكيا لغوية معينتة منتل ختواتيم

( )1رغم عدم حدوث ذلك يف سور آ عمران ،فإن أمنلة سالسل األقسام تشمل (سور النازعات،
اآليات من 8إلى  ،)5و(سور الربوج ،اآليات من  8إلى  ،)3و(سور الاجر ،اآلية .)84
( )2انظر المناقشة السابقة ألدا الندان (يتا).
( )3يرتأى يف بعض األحيتان أن تلتك األدوات تشتير إلتى افتقتاد العالقتة اللغويتة متع اآليتة الستابقة ،وذلتك
راجتتتع إلتتتى ستتتببين؛ أول ماااا :أن تلتتتك األدوات مشتتتدد ومؤكتتتد وكنيتتترا متتتا تستتتتخدم للمباشتتتر
بالتصريحات .وثان ًيا :ألهنا تظهر ككلمة افتتاحية لبعض السور المدنية ،من المنطقي أن السور المدنيتة
هي إما مجموعات من الكالم ،منل سور آ عمران ،أو أهنا ذاهتا وحدات تألياية ،ويف كلتتا الحتالتين،

=
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
اآليتتات بإشتتار إلتتى صتتاات ا (مؤسستتة الناصتتا قواعتتدي عتتن اآليتتة التاليتتة،
وبالتتتالي مؤسستتة لحتتد ختتتامي للكتتالم) .ويجتتا أن يكتتون هتتدفا لمزيتتد متتن
التحليالت األدبية للنتوع القترآين =تحديتد األستاليا القواعديتة األمنتل الفتتتاح
الخطاب واختتامه.
إن المقاربات البنيوية الموضوعاتية والقواعدية لسور آ عمران تستار عتن
أهتتم االستتتنتاجات ،فقتتت عنتتدما تعترض نتائجهتتا معتتا .وكمتتا ناقشتتنا ،تستتار عتتن
مقارنة نتائج تلك التحليالت ،المكونات الكالميتة للستور  ،أو التواصتل النبتوي
األصلي مع المتلقين يف وقته .ويظهتر الكتالم حيتث تتوافتق البنتى الموضتوعاتية
والقواعدية للسور مع بعضها بعضا وتظ ِهر حدودها .وإذا أظهرت مجموعة متن
اآليات تماسكا موضوعاتيا وقواعديا جنبتا إلتى جنتا متع وجتود الحتدود ،فإهنتا
ت ِ
ظهر كالما قرآنيا واحدا.
إن البنان القواعدي لسور آ عمران يتاق على نحو واستع وأختاذ متع البنتان
الموضوعايت .من الالزم تتذ ُّكر أن النبتي لتم يتتل القترآن بصتورته الكاملتة لجمتع

=
فتإن أو كلمتتة يف الستور هتتي بدايتة قطعتتة التوحي األصتتلية والمبنيتة عتتن قصتد .إذا ،يمكتتن أن تكتتون
الكلمة األولى ألي سور مدنية هي الكلمة األولى لوحد التوحي ،لتذلك ،قتد تبتدأ هتذه األدوات أي
(كالم) ويتم اعتبارها على حسا لذلك.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
مستمع ،بل تلى أجزان صغير من الوحي القرآين لجمع مستتمع ،جمعتت الحقتا
()1

للصور المكتوبتة متن القترآن  .ونظترا لمتد نبتو محمتد ثالثتة وعشترين عامتا
المس َّلم هبا على نحو تقليدي ،فتإن الشتواهد الصتغير متن التوحي ،المؤ َّلتف كتل
منها من بضع آيات ،تبدو السبيل المحتمل الوحيتد لتمديتد التوحي القترآين علتى
مد زمنية طويلة كهذه .وهكذا فإن كل قطعتة متن التوحي المتروي ستوف توجتد
مستقلة بشكلها عن غيرها من مقاطع الوحي؛ بمعنى أدق ،فبطبيعة سردها وحتد
قائمتتة بتتذاهتا ،فيمتتا يبتتدو عتتاد استتتجابة ألحتتداث بعينهتتا أو جتتداالت قائمتتة يف
()2

المجتمع المسلم األو  ،لن تكتون مرتبطتة ارتباطتا موضتوعاتيا دقيقتا أو أكنتر
من ذلتك ،ارتباطتا قواعتديا متع التوحي المسترود قبلهتا .ومتا أن يتتم جمتع ذلتك
الكتتالم القتترآين المتبتتاين لتشتتكي ِل المدونتتة القرآنيتتة الكامل تة ،حتتتى تاقتتد طبائعتته
األصلية والمستقلة ،وتاترض عالقة موضوعاتية وقواعديتة دقيقتة بينته .وبالتتالي
إذا عتتزز البنتتان القواعتتدي البنتتان الموضتتوعايت يف موضتتع معطتتى متتن ستتور آ
عمران ،وأثبِت وجود حدود آياته المكونة ،فإن االكتاان التذايت للكتالم المتربهن
عليه هبذا االرتباخ ،سيكون موافقا لواقع الطريقتة التتي كشتف هبتا عتن القترآن يف

( )1لمزيد من المعلومات حو شااهية القرآن ،راجع "‘Orality’" :لغراهام.
( )2ال أعني بذلك أن الوحي ال يمكنه االعتماد على موضوعات أو خطابات مؤسسة من قبل.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
المقام األو يف وحتدات صتغير مستتقلة عتن طتوا الستور .تلتك هتي النمتاذج
األصلية للوحي القرآين ،وبالتالي األشكا النوعية األدبية األصلية للقرآن.
متتن الممكتتن بطبيعتتة الحتتا أال تبتتدي كتتل آيتتة مضتتمنة يف كتتالم ارتباطتتا
موضوعاتيا وقواعديا دقيقا مع اآليتات الستابقة .وبينمتا يعتدُّ ذلتك إلتى حتد بعيتد
استتتننان ولتتيس قاعتتد  ،فاتتي الحالتتة التتتي تختلتتف فيهتتا البنتتى الموضتتوعاتية
والقواعدية ،أو التي ال يتضتح فيهتا الترتابت أو االناصتا بتين اآليتات ،ينظتر إلتى
موضوع وتركيتا اآليتات معتا التختاذ القترار األفضتل فيمتا يتعلتق بعالقتهمتا أو
عدم وجودها.

()41

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
خطاطة التحليالت البنيوية املوضوعاتية والقواعدية لسورة آل عمران:
يمكن تقسيم سور آ عمران إلى خمس وحدات موضوعاتية ،و 34وحد
كالمية:
أ) اآليات  :23-1قدرة اهلل وعلمه غري احملدودين (فاحتة):
 .8اآليات  :4-8تنزيالت الوحي السابقة (عقيد ).
 .2اآليات  :4-5توجيهات تأويلية «للكتاب» (تعليق ديني سياسي).
 .3اآليات  :83-81العقاب األخروي للكافرين (تعليق ديني سياسي).
 .4اآليات  :81-84النواب الدنيوي واألخروي (تعليق ديني سياسي).
 .5اآليات  :21-84الدين عند ا اإلسالم (تعليق ديني سياسي).
 .6اآليات  :22-28العقاب األخروي لمن يقتلون النبيين (تعليق ديني
سياسي).
 .7اآليتتات  :27-23اآلختتر وأولئتتك التتذين أوتتتوا نصتتيبا متتن الكتتتاب،
والقدر الكلية (تعليق ديني سياسي).
 .1اآليات  :32-21عالقة المؤمنين بالكتافرين ،وعلتم ا الكلتي (تعليتق
ديني سياسي ،وربما نوعان من الكالم).

()44

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
ب) اآليات  :32-22قصة آل عمران (تفسري سردي):
 .8اآليات  :51-33قصة آ عمران ،بالرتكيز على مريم وعيستى (ستردية
نبوية).
 .2اآليات  :63-54إنسانية المسيح (تعليق ديني سياسي).
ج) اآليات  :99 -36أهل الكتاب (أفرودة):
 .8اآلية  :64المعتقدات المشرتكة بين أهل الكتتاب والمتؤمنين (موعظتة،
أو جزن من الهيكل التوكيدي السابق).
 .2اآليات  :64-65إبراهيم (موعظة).
 .3اآليات  :71-71طبيعة ناتاق أهتل الكتتاب (إمتا اآليتة  71أو اآليتة 78
قد تكون إضافة ،أو ...وبشكل عام الوحد الكالمية.)...
 .4اآليات  :15-74مسؤوليات النبو واإلسالم (تعليق ديني سياسي).
 .5اآليتتات  :48-16العواقتتا األخرويتتة للتتذين كاتتروا متتن بعتتد إيمتتاهنم
(تعليق ديني سياسي).
 .6اآلية  :42نوا الرب باإلنااق مما تحبون (إما إضافة وإمتا اآليتة األخيتر
للوحد الكالمية السابقة ،وتعليق ديني سياسي).

()51

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
 .7اآليتتات  :44-43محرمتتات الطعتتام لتتدى بنتتي إستترائيل (تعليتتق دينتتي
سياسي).
 .1اآليات  :44-45إبراهيم وبيت بكة (تعليق ديني سياستي ،متع احتمتا
أن تكون اآلية األخير مضافة ،كما قد تكون اآلية  45تابعة لنهايتة الوحتد
الكالمية السابقة).
د) اآليات  :181-111املؤمنون (أفرودة):
 .8اآليات  :818-811التأثير السلبي ألهل الكتاب على إيمان المتؤمنين
(موعظة).
 .2اآليات  :814-812أمة متحد من المؤمنين (موعظة).
 .3اآليتتات  :887 -881المؤمنتتون وأنتتواع أهتتل الكتتتاب (تعليتتق دينتتي
سياسي ،وقد تكون اآليات  887-886وحد كالمية مضافة).
 .4اآليتتات  :824-881اتختتاذ المتتؤمنين متتن دوهنتتم بطانتتة ،ومعركتتة بتتدر
(موعظة).
 .5اآليتتات  :836-831الستتلوك العتتام للمتتؤمنين (موعظتتة ،وقتتد تكتتون
مرتبطة بالوحد الكالمية التالية).
 .6اآليات  :841-837القتا بوصاه اختبارا من ا للمؤمنين (موعظة).

()58

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
 .7اآليتتات  :855-844وصتتف معركتتة معينتتة بتتين المتتؤمنين والكتتافرين
(موعظة).
 .1اآليتتتتتات  :863-856المتتتتتوت يف المعركة/ستتتتتبيل ا  /الشتتتتتهاد
(موعظة).
 .4اآليتتتات  :878-864هزيمتتتة المتتتؤمنين يف المعركتتتة (تعليتتتق دينتتتي
سياسي).
 .81اآليات  :871-872عن المؤمنين يف المعركة (تعليق ديني سياسي).
 .88اآليات  :811-874تخطيت ا للمؤمنين (تعليق ديني سياسي).
هـ) اآليات  :311-181قدرة اهلل وعلمه الكليّان (خامتة):
 .8اآليتتات  :814-818العقتتاب األختتروي لمتتن يقتلتتون النبيتتين (تعليتتق
ديني سياسي).
 .2اآليات  :814-815االبتالنات الدنيوية ويتوم الحستاب (تعليتق دينتي
سياسي).
 .3اآليتتتات  :845 -841اآليات/التتتدالئل علتتتى وجتتتود ا يف الطبيعتتتة،
واألخرويات (تعليق ديني سياسي).

()52

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
 .4اآليتتتات  :844-846العقتتتاب والنتتتواب األخرويتتتان (تعليتتتق دينتتتي
سياسي).
 .5اآلية  :211صرب المؤمنين با (إضافة ،تعليق).
تنقسم الخطاطة البنيوية أعاله للستور  3إلتى خمتس وحتدات موضتوعاتية
و 34وحتد كالميتة ،مميتز فيتته األشتكا النوعيتة األدبيتتة المحتدد لكتل وحتتد
موضتتوعاتية وكالميتتة .تظهتتر ستتور آ عمتتران بوصتتاها بنتتان أدبيتا علتتى مستتتوى
النوع األدبي من الدرجة النالنة [فوق ثانويا ،أي إن الستور تتكتون متن األنتواع
الرئيستتتة (الكتتتالم القتتترآين) التتتتي تكتتتون بتتتدورها األنتتتواع النانويتتتة (الوحتتتدات
الموضتتتوعاتية) المكونتتتة يف النهايتتتة نوعتتتا متتتن الدرجتتتة النالنتتتة [فتتتوق ثتتتانويا
للستتور

()1

 .وإجمتتاال ،يمكتتن تعيتتين تستتعة أنتتواع أدبيتتة يف التتنص؛ بتتدنا بتتاألنواع

األدبيتتة الرئيستتة .وكمتتا ناقشتتنا ستتابقا ،يجتتا تعيتتين الكتتالم القتترآين وفقتتا ألربعتتة
عوامل ،هي :التماسك الموضتوعايت ،والتماستك القواعتدي ،ووجتود الحتدود،
والوظياة االجتماعية (أو النوع األدبي).

( )1حسا باختين ،فال يوجد سوى نوع أدبي رئيس ونوع أدبي ثانوي ،وأي نمت نوعي يتدمج بتين أنمتاخ
نوعية متعدد إلى نمت مستقل جديد ،إنما هو نوع ثتانوي .ومتن هتذا المنطلتق ،تعتدُّ ستور آ عمتران
نوعا ثانويا .وهي مصنَّاة يف هذا البحث نوعا أدبيا (فوق ثانوي) فقت للتأكيد على أهنتا مؤ َّلاتة متن عتدد
من األنواع النانوية (وحدات موضوعاتية).
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
يكشتتف تحليتتل الوحتتدات الكالميتتة القرآنيتتة األربتتع والنالث تين لستتور آ
عمران عتن أربعتة أشتكا متن األنتواع األدبيتة الرئيستة ،هتي :العقيتد  ،والتعليتق
الديني السياسي ،والسردية النبوية ،والوعظ .ويستتخدم كتل نتوع أدبتي متن هتذه
األنواع األربعة أنماطا موضوعاتية وقواعدية مستقلةِ ،
وترد نظتر عامتة علتى كتل
نوع أدبي أدناه.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
األنواع األدبية الرئيسة:
تشكل العقيد جزنا من وحد كالميتة قرآنيتة واحتد متن ستور آ عمتران،
ولكنها برغم ذلك تعدُّ نوعا أدبيا مستقال .والعقيد بيان حقيقي لإليمتان التذي ال
يحمل أي إشارات صريحة إلى األحتداث المعاصتر لنزولته .يمكتن للعقيتد أن
تمتد عرب كنير من اآليات ،ولكنها يف العموم ليست تركيبا طويال.
ويعتتدُّ التعليتتق التتديني السياستتي إلتتى حتتد كبيتتر أكنتتر األنتتواع استتتخداما يف
الستور  ،3إذ يشتتكل عشترين وحتتد كالميتتة متن أصتتل أربتع وثالثتتين .والتعليتتق
الديني السياسي هو نوع أدبي يتميز بتاصي ِل حدث معاصر أو تصريح/بيان إلهتي
متبتتوع باستتتجابة نبويتتة تعل تق علتتى ذلتتك الموقتتف .وبالتحديتتد ،فتتإن بنيتتة هتتذه
االستجابة للحدث عاد ما تتضتمن متا أدعتوه بالبنيتة القواعديتة لقا التوكيديتة،
حيث ياتتح الوحتد الكالميتة حترف توكيتدي ،منتلَّ :
إن أو لقتد ،متبوعتا بعترض
لحتتدث أو موقتتف ،وتكتتون االستتتجابة لهتتذا الحتتدث أو الموقتتف بادئتتة بتتأمر
المخاطا ق  .ومن بين العشرين منتاال علتى التعليتق التديني السياستي يف ستور
آ عمران ،يستخدم أحد عشر منهم (قل) استجابة لحدث أو موقف ،وستبع متن
هذه الوحدات الكالمية تبدأ بأدا توكيدية.
تعتتدُّ الستتردية النبويتتة النتتوع األدبتتي النالتتث المشتتهود يف ستتور آ عمتتران.
والسردية النبوية هي تتذكير ستردي عتن األنبيتان الكتتابيين أو غيتر الكتتابيين ،وال

()55

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
تحتوي على إحاالت صريحة إلى أحتداث معاصتر لتنزيلهتا ،كمتا هتو الحتا يف
مكون عاد متن
العقيد  .والسردية محدود بمقدمة مختصر وخاتمة ،كل منهما َّ
آية أو اثنتين .ومن ناحية قواعدية ،فغالبا ما تستهل الحلقات الستردية الجديتد يف
التقدم السردي بت(إذ).
الوعظ هو النوع األدبي الرابع واألخير :يتسم الوعظ بالتااعل المباشتر بتين
الرسو القرآين والمتلقين ،بمعنى أنه غالبا ما تظهر الصيغة الندائية( :يا أيهتا،)...
واستتتخدام ممتتتد لصتتيغ الجمتتع المخاطتتا .ومتتن جهتتة موضتتوعاتية ،تميتتل
المواعظ إلى أن تكون استجابات ألحتداث معاصتر مارستها المجتمتع القترآين،
ولكن عاد ما تهمل هذه األحداث .ويعتمد استتخدام الصتيغ البالغيتة المختلاتة
علتتى الجمهتتور متلقتي الخطتتاب؛ فعنتتد مخاطبتتة المتتؤمنين تستتتخدم األفعتتا يف
صيغة األمر بكنر يف محاولتة لتوجيته أفعتا المجتمتع ،أمتا عنتد مخاطبتة الكاتار
يتتنخاض استتتخدام صتتيغة األمتتر وتستتتبد غالبتتا بأستتئلة بالغيتتة .وعلتتى عكتتس
التعليق الديني السياسي ،يوجه الوعظ المخاطا الذي يحاوره مباشر .
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
األنواع األدبية الثانوية:
تجمع تلك األنواع الرئيسة األربعة لكي تشكل أنواعا ثانويتة أكنتر تعقيتدا يف
ستتور آ عمتتران .وتشتتتمل الستتور علتتى خمستتة أنتتواع أدبيتتة ثانويتتة مقابلتتة
للوحتتدات الموضتتوعاتية الخمتتس لمخططهتتا البنيتتوي؛ وهنالتتك أربعتتة أصتتناف
مختلاتتة متتن األنتتواع األدبيتتة مشتتاهد يف الحتتاالت الخمتتس ،هتتي :األفتترود
والتااستتير الستتردية والااتحتتة والخاتمتتة .تظهتتر األفتترود متترتين يف ستتور آ
()1

عمران ،واألفرود هتي خطتاب موستع مرتكتز علتى موضتوع عتام واحتد  .قتد
يختلتتف المحتتتوى الختتاب بتتاألجزان المختلاتتة متتن األفتترود الواحتتد  ،فمتتنال:
تتعلتتق األفرودتتتان الموجودتتتان يف ستتور آ عمتتران بأهتتل الكتتتاب ومجتمتتع
المؤمنين تباعا ،وألن النوع األدبتي النتانوي يعت َّرف بموضتوعه ،يمكتن استتخدام
كنير من أصناف األنواع األدبية األولية بداخله.
ثان ًيا؛ ِ
تعرض سور آ عمتران النتوع األدبتي للتااستير الستردية ،وهتي دمتج
لواحد من األنواع السردية الرئيسة مع آختر يعلتق مباشتر علتى مضتمون السترد.
تقدم السور ستردا حتو آ عمتران (اآليتات  ،)51-33متبوعتا مباشتر بتعليتق
ديني سياسي (اآليات  )63 -54يناقش إنسانية المسيح ،والذي هو ناسته ستليل
( )1ال يعني مصطلح (أفرود ) بالضرور وجوب أن يكون قد نظِم كتابة ،لكنه يؤكد فقت على أن الخطاب
يتمحور حو فكر محورية.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
ِ
لعمران .ذانك النوعان الرئيسان المختلاان يعمالن متع بعضتهما بعضتا لتشتكيل
نوع أدبي ثانوي تسرد فيه القصة ثم يع َّلق عليها بعد ذلك.
الااتحة هي ثالث األنواع األدبية النانويتة :والااتحتة نتوع أدبتي تقتديمي متن
الممكن تمييزه بالحروف المقطعة ،وإشارات إلى التاا  ،وتلميحات أخرويتة،
وتأكيتتد علتتى قتتدر ا وعلمتته الكل َّي تين .ويستتتخدم مصتتطلح (فاتحتتة) يف مقابتتل
(المقدمة)؛ لمالحظة الوضع التقديمي لهذا النتوع األدبتي يف التكوينتات األكترب،
والذي يؤكد على االناصا عتن التنص التتالي .وتقابتل الخاتمتة الااتحتة بشتكل
مِ ترآوي؛ فالخاتمتتة هتتي نتتوع ملخ تص يشتتبه الااتحتتة كنيتترا ،فتعيتتد النقتتاش إلتتى
قدر ا وعلمه الكليين لكي يشير إلى ختام النص .وهبذا تكون الااتحتة مرتبطتة
بالخاتمتتة ،وإذا استتتطاع المتترن أن يحتتدد إحتتداهما يف التتنص ،فمتتن المحتمتتل أن
يكون قادرا على تحديد األخرى.
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
األنواع األدبية من الدرجة الثالثة:
إن المستوى النالث للنوع األدبي يف سور آ عمران هتو الستور ناستها ،إِذ
تقوم األنواع األولية بتشكيل األنواع النانوية ،التتي بتدورها تشتكل التنص .تظهتر
ستتتور آ عمتتتران كأطروحتتتة ،بوصتتتاها تشتتتكيل أدبتتتي متتتن الدرجتتتة النالنتتتة،
واألطروحتتة هتتي مناقشتتة معق تد لمجموعتتة متتن الموضتتوعات الكاملتتة بااتحتتة
وخاتمة ،والتي يوحي هيكلها المعقتد وطولهتا بأهنتا عمليتة تحريريتة شتاملة .ويف
حالة سور آ عمران ،فبين أيدينا أطروحة مؤ َّلاة من خمسة أقستام فرعيتة ،هتي:
مناقشة حو سردية آ عمران ،ومناقشة حو أهل الكتتاب ومجتمتع المتؤمنين،
مشمولين بين فاتحة وخاتمة .رغم أين قتد أجتازف بوصتف هتذه األطروحتة أهنتا
ستترب ألغتتوار العالقتتة بتتين المتتؤمنين وأهتتل الكتتتاب يف وقتتت الصتتراع ،إال أن
الخطوخ العريضة لها غامضة.
الوحدات املوضوعاتية يف سورة آل عمران:
بعد إتمام استعراض عام حو أشتكا األنتواع األدبيتة الموجتود يف ستور
آ عمران ،يصبح تحليل كل وحد موضوعاتية منها أمرا مناسبا.
الوحدة املوضوعاتية األوىل:

أ) اآليات  :32-8قدر ا وعلمه الكليان (فاتحة):
 .8اآليات  :4-8تنزيالت الوحي اإللهي السابقة (عقيد ).
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت

 .2اآلايت  :3-8توجيهات تفسريية «للكتاب» (تعليق ديين سياسي).
 .3اآلايت  :13-11العقاب األخرو للكافرين (تعليق ديين سياسي).
 .1اآلايت  :15-11الثواب الدنيو واألخرو (تعليق ديين سياسي).
 .8اآلايت  :21-13الدين عند هللا اإلسالم (تعليق ديين سياسي).
 .6اآلايت  :22-21العق ففاب األخ ففرو مل ففن يقتل ففون األنبي ففا (تعلي ففق دي ففين
سياسي).
 .8اآلايت  :28-23اإلمي ف ففان ابآلخ ف ففرة وال ف ففوين أوت ف فوا نص ف ففيبا م ف ففن الكت ف ففاب
(تعليق ديين سياسي).
 .5اآلايت  :32-25عالقة املؤمنني ابلكفار ،والعل الكلي هلل (تعليق ديفين
سياسي ،ورمبا يكون من وحدتني كالميتني).
تتألف الوحد الموضتوعاتية األولتى لستور آ عمتران متن ثمتاين وحتدات
كالمية ،كلها تناقش منظورا لقدر ا وعلمه الكليين أو تجليهمتا ،فتشتتمل علتى
سبعة تعليقات دينيتة سياستية وإشتار عقديتة واحتد  .وبينمتا يمكتن العنتور علتى
دعوات عامة إلى علم ا وقدرتته الكليتين يف جميتع الوحتدات الكالميتة ،إال أن
اإلشارات إلى تجلي أثر هذه الصاات (الوحي اإللهي واألخرويات) هي األكنتر
شيوعا .ويشمل الوحي اإللهي كال من قدر ا وعلمته الكليتين؛ إذ تمنتل عمليتة
الوحي قدرته ،ويمنل علمه التوجيهات المضمنة يف هتذا التوحي .كتذلك تستاعد
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
مناقشة األخرويات على تأكيد قدر ا الكلية بمقدرته على إحداث يوم القيامتة،
وتأكيتتد علمتته الكلتتي يف دوره كاإللتته التتديان .تلتتك الوحتتدات الكالميتتة النمتتاين
جمعت معا لتشكيل فاتحة أو مدخل إلى أطروحة شاملة.
الوحدة املوضوعاتية الثانية:

ب) اآليات  :63-33قصة آ عمران (تاسير سردي):
 .8اآليات  :51-33قصة آ عمران ،بالرتكيز على مريم وعيستى (ستردية
نبوية).
 .2اآليات  :63-54إنسانية المسيح (تعليق ديني سياسي).
تتكتتون الوحتتد الموضتتوعاتية النانيتتة متتن متتزيج بتتين وحتتدتين كالميتتتين
مستقلتين؛ أولهماا :ستردية نبويتة شتاملة حتو آ عمتران ،متريم وعيستى علتى
وجه التحديد .وثانيا ما :الجزم بإنسانية المسيح المعلن عنها على صتيغة تعليتق
ديني سياسي .ويتضتح أن تينتك الوحتدتين الكالميتتين جمعتتا معتا علتى أستاس
التشتتابه الموضتتوعايت ،ولكنهمتتا تعرضتتان اختالفتتات يف البنيتتة الستتردية .وعلتتى
نقيض اآليتات  ،51-33فتإن اآليتات  63-54ال تعترض صتيغة ستردية ولكنهتا
تجزم بإنسانية المسيح يف صيغة تصريحية شائعة يف الوحدات الكالمية األخترى.
ويتضح بالتساوي أن تينك الوحدتين توفران فاصال عن تلك الوحدات الكالميتة
الموجود يف الوحتد الموضتوعاتية األولتى ،فهنالتك قليتل متن التأكيتدات علتى
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
قتتدر ا وعلمتته الكلي تين -إن وجتتدت -يف هتتذه الوحتتد الموضتتوعاتية النانيتتة.
وبذلك تكون الوحتد الموضتوعاتية النانيتة مزيجتا متن وحتدتين كالميتتين علتى
أساس اهتمامهما المشرتك بآ عمران وعيسى على وجه الخصتوب ،وتكوينهتا
بوصاه سردية نبوية متبوعة بتعليق ديني سياسي ذي صلة ،ينبت أن النتوع األدبتي
لهذه الوحد الموضوعاتية تاسير سردي.
الوحدة املوضوعاتية الثالثة:

ج) اآليات  :44 -64أهل الكتاب (أفرود ):
 .8اآلية  :64المعتقدات المشرتكة بين أهل الكتتاب والمتؤمنين (موعظتة،
أو جزن من الهيكل التوكيدي السابق).
 .2اآليات  :64-65إبراهيم (موعظة).
 .3اآليات  :71-71طبيعة ناتاق أهتل الكتتاب (إمتا اآليتة  71أو اآليتة 78
قد تكون إضافة ،أو ...وبشكل عام الوحد الكالمية.)...
 .4اآليات  :15-74النبو واإلسالم (تعليق ديني سياسي).
 .5اآليتتات  :48-16العواقتتا األخرويتتة للتتذين كاتتروا متتن بعتتد إيمتتاهنم
(تعليق ديني سياسي).
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
 .6اآلية  :42نوا الرب باإلنااق مما تحبون (إما إضافة وإمتا اآليتة األخيتر
للوحد الكالمية السابقة ،وتعليق ديني سياسي).
 .7اآليتتات  :44-43محرمتتات الطعتتام لتتدى بنتتي إستترائيل (تعليتتق دينتتي
سياسي).
 .1اآليات  :44-45إبراهيم وبيت بكة (تعليق ديني سياستي ،متع احتمتا
أن تكون اآلية األخير مضافة ،كما قد تكون اآلية  45تابعة لنهايتة الوحتد
الكالمية السابقة).
تتتألف الوحتتد الموضتوعاتية النالنتتة لستور آ عمتتران متن ثمتتاين وحتتدات
كالمي تة مستتتقلة ،تتصتتل جميعتتا بأهتتل الكتتتاب ،وهنالتتك أربعتتة تعليقتتات دينيتتة
سياسية ،وثالث صتيغ وعظيتة واحتمتا آليتة إضتافية .تلتك الوحتدات الكالميتة
إلتتى أهتتل الكتتتاب التتتي ال تشتتير إلتتى أهتتل الكتتتاب مباشتتر  ،تنتتاقش موضتتوعات
مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يخص أهل الكتاب ،فعلى سبيل المنا  :تنتاقش الوحتد
الكالمية الرابعة المتمنلة يف اآليات  15-74النبتو ودورهتا يف اإلستالم .وتعلتن
اهيم وإِسم ِ
يف اآلية { :14آمنَّا بِاهلل ِ وما ُأن ِْل علينا وما ُأن ِْل على إِبر ِ
اعي وإِ ْسحاق
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام} ،وهتي عقيتد
وي ْع ُقو و ْاْل ْسباط وما ُأوتي ُموسى وعيساى والنَّبِ ُّياون ما ْ ر ِّب ِ ْ
يترتدد صتتداها بتين أهتتل الكتتاب؛ إِذ تتضتتمن الشخصتيات المحوريتتة يف كتل متتن
اليهوديتتتة والمستتتيحية .باإلضتتتافة إلتتتى ذلتتتك ،يمكتتتن أن نجتتتد النتتتدان الصتتتريح
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
والمباشر ألهتل الكتتاب( :ياا أها التااا ) علتى طتوا الوحتد الموضتوعاتية
النالنتتة ،وهتتي تمن تل الموضتتع الوحيتتد لهتتذا النتتدان يف الستتور  .تلتتك الوحتتدات
الكالمية النماين تجمع مشكلة النوع القرآين األدبتي (األفترود ) ،وهتي مجموعتة
من األنواع األدبية الرئيستة التتي تختلتف يف خصوصتياهتا ولكتن تعنتى بموضتوع
مركزي.
الوحدة املوضوعاتية الرابعة:

د) اآليات  :811-811المؤمنون (أفرود ):
 .8اآليات  :818-811التأثير السلبي ألهل الكتاب على إيمان المتؤمنين
(موعظة).
 .2اآليات  :814-812أمة متحد من المؤمنين (موعظة).
 .3اآليتتات  :887 -881المؤمنتتون وأنتتواع أهتتل الكتتتاب (تعليتتق دينتتي
سياسي ،وقد تكون اآليات  887-886وحد كالمية مضافة).
 .4اآليتات  :824-881محابتا المتؤمنين لمتتن هتم دوهنتم ،ومعركتة بتتدر
(موعظة).
 .5اآليتتات  :836-831الستتلوك العتتام للمتتؤمنين (موعظتتة ،وقتتد تكتتون
مرتبطة بالوحد الكالمية التالية).
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إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
 .6اآليات  :841-837القتا بصاته اختبارا من ا للمؤمنين (موعظة).
 .7اآليتتات  :855-844وصتتف معركتتة معينتتة بتتين المتتؤمنين والكتتافرين
(موعظة).
 .1اآليتتتتتات  :863-856المتتتتتوت يف المعركة/ستتتتتبيل ا  /الشتتتتتهاد
(موعظة).
 .4اآليتتتات  :878-864هزيمتتتة المتتتؤمنين يف المعركتتتة (تعليتتتق دينتتتي
سياسي).
 .81اآليات  :871-872عن المؤمنين يف المعركة (تعليق ديني سياسي).
 .88اآليات  :811-874تخطيت ا للمؤمنين (تعليق ديني سياسي).
تتألف الوحد الموضوعاتية الرابعة من سور آ عمتران متن إحتدى عشتر
وحد كالميتة تعنتى جميعتا بستلوك المجتمتع المتؤمن؛ وتتكتون متن ستبع صتيغ
وعظية وأربعة تعليقات دينية سياسية .تقدم الوحد الكالميتة األولتى تحتوال عتن
الوحد الموضوعاتية النالنة المتمركز حو (أهل الكتاب) .هتذا باإلضتافة إلتى
أن الوحتتد الكالميتتة الختاميتتة للوحتتد الموضتتوعاتية الرابعتتة تبتتدأ التحتتو عتتن
الرتكيز الموضوعايت على المؤمنين ،للرتكيز الموضوعايت علتى قتدر ا وعلمته
الكليتتتين يف الوحتتتد الخامستتتة .وتستتتتخدم الوحتتتدات الكالميتتتة يف الوحتتتد
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الموضوعاتية الرابعة النتدان المباشتر للمتؤمنين (ياا أي اا الا ي آمناوا) ،كمتا كتان
الحا يف الوحد النالنة .يوجد هذا الندان االستهاللي يف ستة مواضع كالميتة متن
الوحتتد الموضتتوعاتية الرابعتتة ،وال يوجتتد خارجهتتا إال يف اآليتتة  .211وبتتذلك
تكتتون الوحتتد الموضتتوعاتية الرابعتتة أفتترود أختترى ،متمركتتز حتتو مناقشتتة
المجتمع المؤمن يف تلك الحا .
الوحدة املوضوعاتية اخلامسة:

هت) اآليات  :211-818قدر ا وعلمه الكليان (خاتمة):
 .8اآليتتات  :814-818العقتتاب األختتروي لمتتن يقتلتتون النبيتتين (تعليتتق
ديني سياسي).
 .2اآليات  :814-815االبتالنات الدنيوية ويتوم الحستاب (تعليتق دينتي
سياسي).
 .3اآليتتتات  :845 -841اآليات/التتتدالئل علتتتى وجتتتود ا يف الطبيعتتتة،
واألخرويات (تعليق ديني سياسي).
 .4اآليتتتات  :844-846العقتتتاب والنتتتواب األخرويتتتان (تعليتتتق دينتتتي
سياسي).
 .5اآلية  :211صرب المؤمنين با (إضافة ،تعليق).
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تتألف الوحد الموضوعاتية الخامسة من دمج بين خمس وحدات كالميتة،
يؤكد كل منها على جانا من جوانا قدر ا وعلمه الكليين؛ فتتألف من أربعتة
تعليقات دينية سياسية واحتما وجود آية إضافية .بشكل عام ،يتشابه المضتمون
الموضوعايت للوحد الخامسة مع محتوى الوحد األولتى؛ إذ تستتخدم جوانتا
أخروية لتسلت الضون على قدر ا وعلمه الكليتين ،وتصترح أن تلتك الستمات
هي دليل على خلقه .وتعترب اآلية  211الوحد الكالمية الوحيتد التتي ال تتتالنم
بسالسة مع هذا القالتا .والوحتد الكالميتة الخامستة تبعتث علتى تتذكر الصتيغ
الوعظية الموجود يف الوحد الموضوعاتية الرابعة؛ لخطاهبتا المباشتر للمتؤمنين
ومناقشة سلوكهم العام .والوحد الموضوعاتية الخامسة واألخير تنهي الستور
بكوهنتتا خاتمتتة تعتتود باألطروحتتة إلتتى إدراك قتتدر ا وعلمتته الكليتتين ،وبتتذلك
تكون انعكاسا لااتحة السور .
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االستنتاج:
إن التحليل البنيوي الموضوعايت والقواعدي المقارن لستور آ عمتران قتد
أسار عن  34وحد كالمية مستقلة وتستعة أنتواع أدبيتة مختلاتة .ويشتير االتاتاق
الكبير بين البنى الموضوعاتية والرتكيبية للسور إلى أن وحتداهتا الكالميتة تميتل
إلى الرتكيز علتى موضتوع واحتد ،إِذ تشتتغل كتل واحتد منهتا بجانتا معتين متن
الموضوع العام للوحد الموضوعاتية التي تتضمنها .وبينما يمكن الجدا بشتأن
الحتتدود الدقيقتتة لتتبعض الوحتتدات الكالميتتة ،فتتإن االتاتتاق الكبيتتر بتتين البنتتى
الموضوعاتية والقواعدية للسور الذي قدمه تحليل ستور آ عمتران يوضتح أن
الستتور نتتتاج لمتتزيج متتن الوحتتدات الكالميتتة المتضتتمنة يف خمتتس وحتتدات
موضتتوعاتية أكتترب ،وج ِمع تت تلتتك الوحتتدات الموضتتوعاتية يف ستتور واحتتد .
وبالنسبة لستور آ عمتران ،وربمتا الستور المدنيتة الطويلتة كلهتا ،فتإن (الوحتد
()1

األدبية  formal unitالتي اختارها محمد لنبوته) ليستت الستور كمتا جادلتت
أنجيليكا نويارت يف السور المكية ،بل كانت (الكالم القرآين).
بشكل عام ،يتوافتق ذلتك االستتنتاج متع الطبيعتة الشتااهية للتوحي القترآين.
وألن التنتتزيالت القرآني تة كانتتت يف أو األمتتر بيانتتات شتتااهية موجهتتة لجمهتتور
مستمع ،فتإن فكتر الوحتدات الكالميتة المتوجز والمقاتا ستهلت حاتظ ونشتر
()1
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ذلك التوحي .وللستور -إذا كانتت مؤ َّلاتة متن مجموعتات أطتو متن الوحتدات
الكالمية -مناعة هامشية يف هذه المرحلة المبدئيتة للتوحي القترآين ،فالستور لتن
()1

تكون ضرورية قبل ترتيا وحداهتا الكالمية  .وليس واضحا من التذي أشترف
على تجميعها ،ومتى أو لماذا جمعتت ،كمتا ال يمكتن استتبعاد المشتاركة النبويتة
يف هذا اإلنتاج والتنظيم األدبي للسور و/أو للمدونة القرآنية الكاملة.
رغم ذلك ،يتضح أن سور آ عمران هي وحد تحريرية ،وبالتالي استجابة
لشتتواغل (دينيتتة وتشتتريعية...إلخ) أثيتترت وقتتت جمعهتتا ،وليستتت بالضتترور
()2

شتتواغل الوحتتدات الكالميتتة الماتترد ناستتها  .وتحتتو عمليتتة الجمتتع معنتتى

( )1هذه الحجة لصالح عملية متعتدد المستتويات لجمتع القترآن ال تميتل بتأي شتكل متن األشتكا إلتى
تقويض الداللة األدبية أو الالهوتية ألي من مستويات النوع القرآين النالثة .بدال من ذلك ،فإن تقستيم
المدونة القرآنية إلى أشكا نوعية أصغر يسمح بإدراك أفضل لإلنجاز القرآين األدبي المعقد .والسور
وكالمهتا القتترآين همتتا مركتتز هتتذه الدراستتة ،ولكنهتا مجترد خطتتو مبدئيتتة ،فتتال يجتتا أن يؤختتذ نقتتص
االشتغا بكامل المدونة القرآنية (المصتحف) إال شتاهدا علتى تعقيتده األدبتي وحداثتة النقتد النتوعي
للقرآن.
( )2ننبه هاهنا أن منل هذه االستنتاجات تتوافق متع الطترح االستشتراقي عمومتا ،وأن القترآن لتيس وحيتا
سماويا ،وأنه فعل بشري ،وأن القرآن جرى تحريره من البشر ...إلخ تلك المزاعم المشكلة ،والتتي ال
تناك تاهم القرآن وتاريخه يف إطار تاريخ الكتاب المقدس ،رغم التباين الظاهر جدا بينهمتا؛ فالكتتاب
المقدس هو ما متر بمراحتل يف كتابتته وتحريتره كمتا هتو معلتوم ،وأمتا القترآن فلتم يكتن تتاريخ جمعته
وكتابته على هذا النحو على اإلطالق؛ إذ الكتابة والجمع كانتت لتنص موجتود فعليتا ،وجترت بشتكل

=
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الوحد الكالمية الواحد (نوع أولي) بربطها بوحتدات كالميتة أخترى ،وتعيينهتا
كجزن أصغر من كل أكرب هو الوحد الموضوعاتية (نوع ثتانوي) وأخيترا الستور
(نتوع فتوق ثتانوي)؛ لتذلك فتإن التدرس النقتدي لستور آ عمتران وكتل الستتور
المركبة ،يجا أن ينقسم إلى قسمين؛ أوال :دراسة الوحدات الكالمية مارد  ،ثم
دراسة السور  .وفقت عندما تدرس تلتك الوحتدات الكالميتة دراستة ستانكرونية
بوصاها صيغا نوعية يكون بإمكاننتا ترتيتا التنص القترآين ترتيبتا دياكرونيتا .هتذا
التقستتيم لدراستتة ستتور آ عمتتران إلتتى جتتزأين مناصتتلين -وإن كانتتا متصتتلين-
سيتيح ر ية أدق لتطور الوحي القرآين على متدار حيتا النبتي والستنوات األولتى
للمجتمع المسلم.
│

=
دقيق ووفق معايير صارمة ،ولم يكن ألحد حق التدخل يف متتن التنص ،وإنمتا هتو كتابتته فقتت لتيحاظ
على األوراق بجانا حاظه يف الصدور( .قسم الرتجمات).

()71

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
:ثبت املراجع
Bakhtin, Mikhail, ‘The Problem of Speech Genres’ in Caryl
Emerson and Michael Holquist (eds), Speech Genres and Other
Late Essays (Austin: University of Texas Press, 1986), pp. 60–
102.
Bannister, Andrew G., An Oral-Formulaic Study of the
Qur’an (Plymouth: Lexington
Books, 2014).
Bell, Richard, The Qur’an: Translated With a Critical ReArrangement of the Surahs
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1939).
——, Introduction to the Qur’ān, rev. W. Montgomery
Watt (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1970).
Boer, Roland (ed.), Bakhtin and Genre Theory in Biblical
Studies (San Antonio: Society of Biblical Literature, 2007).
Cuypers, Michel, Le Festin: Une Lecture de La Sourate AlMâ’ida (Paris: Lethielleux,
2007).
de Prémare, Alfred-Louis, Aux origines du Coran:
questions d’hier, approaches d’aujourdhui (Paris: Téraèdre,
2004).
Ernst, Carl W., How to Read the Qur’an: A New Guide
with Select Translations
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011).

)78(

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
Flowers, Adam, ‘The Two Medinan Literary Oeuvres’,
presentation at ‘Unlocking the
Medinan Qur’an’ (University of Oxford, United Kingdom,
March 19–21, 2016). Graham, William A., art. ‘Orality’ in
Encyclopeadia of the Qurʾān.
Hirschfeld, Hartwig, New Researches Into The Compostion
and Exegesis of the Qoran
(London: Royal Asiatic Society, 1902).
Kermani, Navid, God is Beautiful: The Aesthetic Experience
of the Quran, tr. Tony
Crawford (Cambridge: Polity Press, 2015).
Miller, Carolyn R., ‘Genre As Social Action’, Quarterly
Journal of Speech 70:2 (1984), pp. 151–167.
Motzki, Harold, ‘Alternative Accounts of the Qurʾān’s
Formation’ in Jane Dammen McAuliffe (ed.), The Cambridge
Companion to the Qur’ān (Cambridge: Cambridge University
Press, 2006), pp. 59–75.
Neuwirth, Angelika, ‘Some Remarks on the Special
Linguistic and Literary Character of the Qur’ān’ in Andrew
Rippin (ed.), The Qur’an: Style and Contents (Aldershot:
Ashgate, 2001), pp. 253–257.
——, ‘Structural, Linguistic and Literary Features’ in Jane
Dammen Mcauliffe (ed.), The Cambridge Companion to the
Qur’ān (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp.
97–113.
——, Scripture, Poetry and the Making of a Community:
Reading the Qur’an as a
Literary Text (New York: Oxford University Press, 2014).

)72(

إعادة النظر يف النوع األديب يف القرآن
ترجامت
Nöldeke, Theodor, and Friedrich Schwally, Geschichte des
Qorāns (Hildesheim: Olms, 1970).
Robinson, Neal, Discovering the Qur’an: A Contemporary
Approach to a Veiled Text
(Washington DC: Georgetown University Press, 2003).
Sadeghi, Behnam, ‘The Chronology of the Qur’ān: A
Stylometic Research Program’,
Arabica 58 (2011), pp. 210–299.
Stefanidis, Emmanuelle, ‘The Qur’an Made Linear: A
Study of the Geschichte des Qorâns’ Chronological
Reordering’, Journal of Qur’anic Studies 10:2 (2008), pp. 1–22.
Stewart, Devin, ‘Wansbrough, Bultmann, and the Theory of
Variant Traditions in the Qur’ān’ in Angelika Neuwirth and
Michael Sells (eds), Qur’ānic Studies Today (New York:
Routledge, 2006), pp. 17–51.
——, ‘The Mysterious Letters and Other Formal Features of
the Qur’an in Light of Greek and Babylonian Oracular Texts’ in
Gabriel Said Reynolds (ed.), The Qur’an in Context (London:
Routledge, 2011), pp. 321–346.
Weil, Gustav, Historisch-Kritische Einleitung in Den Koran
(Bielefeld: Velhagen & Klasing,1844).

│

)73(

