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  )١(نظرة جديدة إلى َنْظم القرآن
  
  
  والدة طريقة جديدة في التفسير –١
  

زمــن الرسـول نفسـه كمــا  بـل منـذُ  فجــر اإلسـالمطُرِحـت مسـألة َوحـدة َنْظــم القـرآن منـذ 
    ):٣٢، ٢٥(القرآين  الَنصّ يشري إىل ذلك 

ــِه اْلُقــْرآَ وَ ﴿ ــْوَال نـُــزَِّل َعَلْي ــاَل الَّــِذيَن َكَفــُروا َل ــَؤاَدَك َق ــًة َواِحــَدًة َكــَذِلَك لِنُثَبِّــَت بِــِه فـُ ُن ُمجَْل
     ﴾َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال 

َنظْـم حـول  - املفقـودة حاليـا -ب وظهرت يف القرنني الثالـث والرابـع جمموعـة مـن الكتـ
 وأوَُّهلا كتاب ،إعجاز القرآنفات وقد تبعها مؤلّ  )ه٢٥٥ .ت( حظومنها كتاب اجلا القرآن

الـذي وصـل إلينـا كـامًال وجعـل الـَنظم أحـد ) ه٣٨٨ .ت(للخطـايب  »جـاز القـرآنبيـان إع«
ه جـاء بأفصـح ا صـار معجـزاً ألنّـالقـرآن إّمنـ واعلـم أنّ « :القرآن الرفيعـة فصاحةالركائز الثالثة ل

  .)٢(»األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح املعاين، من توحيد له عزت قدرته
ترتيــب الكلمــات واجلمـــل  مــرارًا إىل مفهــوم الــَنْظم أو فـــنّ وقــد أشــارت كتــب اإلعجـــاز 

ــاق) ه٣٨٦ .ت(ين مــامؤلَّفــات الر  ماُه يف مؤلَّفــات اإلعجــاز وال ســيّ فناقشــته ونقََّحتــ الين والب
لعبــد  »دالئــل إعجـاز القـرآن الكـرمي« إىل وصـوًال ) ه٤١٥ .ت( اجلبـاروابـن ) ه٤٠٣ .ت(

م تفســـالـــذي ) ه٤٧١ .ت(القـــاهر اجلرجـــاين  ـــدَّ ـــه  ا ملفهـــوم الـــنظمريًا حـــديثًا جـــد ق حيـــاكي ب
الـَنْظم  ة بـني اللفـظ واملعـىن فقـد اعتـرب أنّ االزدواجيّـ وبرفضه ملفهـوم .ات الُلغويَّةأحدث النظريّ 
القرآن، حيث ال جتد الكلمات معناها فصاحة هو بعينه العامل األساسي يف  الرتكييب للنصّ 

                                                   
    .بالقاهرة) IDEO(عضو يف معهد الدراسات الشرقّية لآلباء الدومنيكان  )Michel Cuypers(املؤّلف   )١(

 القرآن يف اإلعجاز وقضايا والعربية اإلسالمية لعلوما«حول  الثالث الدويل ملؤمترا وقائع ضمن البحث هذا قّدم
    .٤/٦/٢٠٠٧-٣مبصر بتاريخ  املنيا جبامعة العلوم دار ةكلياملنعقد ب »واملعاصرة الرتاث بني والسنة

   .قام بالرتمجة الدكتور يوسف حبيب نقوال حبيب

يف  »عجاز القرآن للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينإثالث رسائل يف بيان إعجاز القرآن يف «اخلطايب،   )٢(
 ،١٩٥٥ دار املعارف : القاهرة ،حممد زغلول سالمحتقيق حممد خلف اهللا، /  ة والنقد األديبالدراسات القرآنيّ 

  .٢٤ ص
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ا بناء الَنصّ  داخل الَنظم َوْحَده وذلك بفضل العالإالَّ  وبناًء على ما  .قات املتبادلة اليت يكوِّ
م فقد َوضـع اجلرجـاين نظريّـ ـاغـة العربيّـة مطوَّلـة للـَنْظم الرتكيـيب للقـرآن بـل للّ تقدَّ  بْيـَد أنّ . ة ذا

ــيَّة صــغرية اآليــات أو  كاجلُمــل أو: األمثلــة الــيت قــّدمها اجلرجــاين اقـــتصرت علــى وحــدات نصِّ
علـى معـىن الكلمـات، وإن افتقـد مفهومـه هـذا  ه مل يهمل تأثري السياق العـامّ أنَّ  إالَّ . األبيات

علـى غــرار مــا قــام بــه يف  فهــو مل يسـَع إىل حتليــل البُنيــة الكاملــة للــنصّ  .إىل الكثـري مــن الدقَّــة
  .ةومن َمثَّ فهو مل حيسم طبيعة العالقة بني اآليات والُسور القرآنيّ . حالة اجلُملة

لــو كــان نــزول «: قــائًال اخلطــايب نقــًدا للقــرآن  يــذكر »جــاز القــرآنبيــان إع« ويف كتــاب
القرآن علـى سـبيل التفصـيل والتقسـيم، فيكـون لكـل نـوع مـن أنـواع علومـه حيّـز وقبيـل لكـان 

وهــو جييــب بــدوره علــى هــذا النقــد يف ســياق حديثــه  .)٣(»ئــدًة ونفعــاً فاأحســن نظمــاً وأكثــر 
ا نـزل القـرآن علـى هـذه الصـفة مـن مجـع أشـياء إّمنـ«: الً ة املذكورة أعاله قائبشأن اآلية القرآنيّ 

موعـة القليلـة العـدد لتكـون أكثـر لفائدتـه وأعـّم  خمتلفة املعاين يف السورة الواحدة ويف اآلية ا
ــَنّص ت إىلعى إذن فهــو ال يْســ. )٤(»لنفعــه ــوُّع األجــزاء الــيت تقــدمي َمفهــوم لَوحــدة ال تخطَّــى تـَنَـ

) ه٧٣٤ .ت(الفضـــل يعـــود إىل بـــدر الـــدين الزركشـــي  بـــدو أنّ وي. ُتشـــكِّل الســـورة الواحـــدة
ــ ــة بــني اآليــات وبــني دراســَة العالقــات الْ  ةالــذي كــان أوَّل َمــن ضــمَّن يف العلــوم القرآنّي ُمَتباَدل

معرفـــة املناســـبات بـــني «يف فصـــل  »الُربهـــان يف علـــوم القـــرآن«فقـــد َســـَعى يف كتابـــه  .الُســـور
ــَنصّ  )٥(»املصــحفترتيــب وضــع الســور يف « وفصــل »اآليــات كيــف أي  : إىل فهــم ترتيــب ال
مـا الـذي يـربط : ِمثْـل يُقـال بالنسـبة للُسـَورآية ما سبقها أو كيف تتوافق معـه؟ والْ  كلّ   ُتَكمِّل

 أنّ  –كمـا يوضِّـحه لنـا الزركشـي   –إذ يتبـنيَّ لنـا ؟ بني السـورة الواحـدة ومـا جاورهـا مـن ُسـَور
اية  بداية كلّ    .السورة اليت تسبقهاسورة تتوافق متاًما مع 

تفسـريًا للقـرآن ) ه٨٨٥ .ت( البقـاعيألَّف برهان الـدين  ،وبعد مرور قرن من الزركشي
بـل ذَكـَر . »ر يف تناسـب اآليـات والسـورم الـُدرَ ظْـنَ «: اه عينهيتميَّز بعنوان يوضِّح جبالء االجتّ 

مة تفسريه واقتـبس نصـا لفَ  البقاعي سـورة  سـياق تفسـري خـر الـدين الـرازي يفالزركشي يف مقدِّ
   : يْكِشف عن انتباه الرازي يف تفسريه إىل الروابط اليت تربط بني اآليات) ٢٨٥اآلية ( البقرة

ه القـرآن كمـا أنّـ ل يف لطائف نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أنّ ومن تأمّ «
يبـــه معجـــز حبســب ترت امعجــز حبســب فصـــاحة ألفاظــه وشـــرف معانيــه، فهـــو أيًضــ
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 رأيـت  أينّ ه معجـز حبسـب أسـلوبه أرادوا ذلـك إّال إنّـ: ه ولعل الذين قـالواونظم آيات
وليس األمر ، اللطائف غري متنبهني هلذه األموررين معرضني عن هذه مجهور املفسّ 

  :يف هذا الباب كما قيل
    )٦(.»روالذنب للطرف ال للنجم يف الصغ    والنجم تستصغر األبصار رؤيته

 يف مناســبة«، يكــرِّر الســيوطي بــدوره يف الفصــل »القــرآنتقــان يف علــوم اإل«ويف كتــاب 
. دون أن يضـــيف أي جديـــد يـــذكر فحـــوى مـــا قالـــه الزركشــي مـــن قَـْبـــل )٧(»اآليــات والســـور

ويذكر فيه عّدة  »أسرار ترتيب القرآن«ويتطّرق أيًضا إىل مسألة االرتباط بني السور يف كتابه 
ــل  أمثلــة للتوافقــات بــني الســور وقــد . ة بشــأن َنْظــم الــَنصّ ة حقيقّيــنظريّــإىل ولكــن دون التوصُّ

إىل ُمفكِّرين اهتمُّوا ) ١٩٦١عام ( »التفسري واملفسِّرون«د حسني الذهيب يف كتابه أشار حممّ 
) م١٥٦٩/ه٩٧٧ .ت(شــربيين بــني اآليــات والســور مــن أمثــال خطيــب ال التوافقــاتبراز إبــ

إرشاد العقل «مَؤلِّف ) م١٥٧٤/ه٩٨٢ .ت(، وأبو السعود »ُمنريالسراج الْ «تفسري  مَؤلِّف
روح «مَؤلِّف كتاب ) م١٨٥٣/ه١٢٧٠ .ت(لوسي ، واآل»السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي

. ة حول َنظْـم الـَنّص القـرآينة عامّ من هذه احملاوالت يف بلورة نظريّ ومل تنجح أيٌّ  .)٨(»املعاين
 اآليـــات والســـور حـــول الصـــلة القائمـــة بـــنيت حمـــدودة إذ اقتصـــرت أعمـــاهلم علـــى مالحظـــا

 بــراز ارتبــاط اآليــة األوىل مــن الســورة باآليــة الثانيــة، مثّ حيــث اقتصــر العمــل علــى إ: املتعاقبــة
واتـََّبعـــوا املـــنهج نفســـه يف إبـــراز عالقـــة . ارتبــاط اآليـــة الثانيـــة بالثالثـــة وهكـــذا إىل آخـــر الســورة

ت اولـة إبـراز التسلسـالوُجمَْمل الَقْول فقد اعتمد منهجهم علـى حم .السورة الواحدة باألخرى
  .ة للنصّ أكثر منه إبراز البُنية احلقيقيّ  بني اآليات والسور

 األجـزاءري القـرن العشـرين املوضـوع نفسـه وَسـَعوا إىل فهـم تنظـيم وقد طرح بعـض مفّسـ
ـــا املتبادلـــة املختلفـــة للـــنصّ  د الشـــيخ الســـوري ســـعيد حـــوَّىوهكـــ. مـــن خـــالل عالقا  ذا حـــدَّ

 ومضــمونه دراســة »األســاس يف التفســري« كتابــه  ي سيســلكه يفاملــنهج الــذ) م١٩٨٩ .ت(
مة تفسـريه هـو عمـٌل مل يقـم بـه أحـٌد مـن املختلفة، وحسب قوله يف مقدّ  السورأجزاء  تناسق

قسـم، « ة أطلـق عليهـاإىل أجـزاء فرعيّـ وبناًء على ذلك قام بتقسـيم السـور إىل أجـزاء مثّ ! قبل
إىل توضـــيح العالقـــة  ســـعًيادالليَّـــة تـــزداد ِصـــغرًا، ، متثِّـــل َوحـــدات »ومقطـــع، وفقـــرة، وجمموعـــة
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٣٦١، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٤٢.  
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و يُعتـرب . )٩(ابُرمَّتهـ السـورة تناسـقإىل التأكيـد علـى  ومـن خالهلـاالكامنة بني هـذه الَوحـدات 
ا جعـل ة، ممّـة أدبيّـة لألمـام وإن كـان يظـلُّ مفتِقـًدا االسـتناد إىل نظريّـهذا األمـر خطـوة حقيقيّـ

  .َر جدلالَنّص يف عدَّة مواضع مثا تقسيم
كـان أمـني أحسـن   ،يؤلِّـف تفسـريه حّوىه يف الثمانينات أيًضا، وبينما كان سعيد غري أنّ 
ـــر باكســـتاين  وهـــوإصـــالحي  يقـــوم بـــدوره بتحليـــل القـــرآن يف  – ردوولغتـــه األ –عـــامل ومفسِّ

ر ة الُسـوَ غالبيّـ فهـو يعتـرب أنّ : حيث تـََوصَّل إىل اسـتنتاج ُمثـري للدهشـة »َتدبُّر القرآن« تفسريه
) ١١٤و ١١٣(والسورتان األخريتان . )١٠(تشكِّل أزواًجا موضوعيَّة – إن مل تكن مجيعها –
ان بوضوح) ١١٤و السابقة هلاتني السورتني أزواًجا  ينكما ُتشكِّل مجيع السور الثما. تتشا

ــار ) اإلخــالصســورة (متضــادَّة َمْوُضــوعيا حيــث يـََتقابَــل َمْوقِــف املــؤمنني  مــن (وموقــف الُكفَّ
ــا نعلــم أنّ كمــا أنّ ). املســدأيب هلــب، ســورة  أمثــال تان  الشــرحوســورة  الضــحىســورة  ن متشــا
ـــرين إىل اعتبارمهـــا ســـورة واحـــدةجـــد  ـــلة وتشـــهد الدراســـة الْ  .ا إىل حـــدٍّ دفـــع بعـــض املفسِّ ُمَفصَّ

واألمـــر صـــحيح بالنســـبة للســـورتني . أمـــني إصـــالحي الثالثـــني األخـــرية لدقَّـــة أطروحـــة للســـور
ا من املواضـيع املشـرتََكة الـيت جتمـع ه يوجد العديد جد كما أنّ . أيًضا التوبةو  الاألنفالطويلتني 

ــر إصــالحي إذن خطــوة أوىل. واملائــدة النســاءبــني الســورتني   حنــو بلــورة وميثِّــل اكتشــاف املفسِّ
   .التناظرْظم القرآن على أساس مبدأ نظريّة شاملة حول نَ 

مانينات من القرن العشـرين باالهتمـام مبسـألة أمَّا علماء الغرب فلم يشرعوا سوى يف الث
 وبيــري )١١(رثأجنليكــا نويـويالتنظـيم الـداخلي للســور وإن ظلَّـت نتــائجهم ُجزئيَّـة، ومــن هـؤالء 

ـــا ـــون دي كابرون ـــاوال الســـور املكِّيَّـــة مـــن هـــذا الْ  )١٢(كراب ُمنطلَـــق، وكـــذلك ماتيـــاس اللـــذان تن
وقـد اعتمـد هـذان العاِلمـان  .السور املدنيَّةذان تناوال بعض الل )١٤(ونيل روبنسون )١٣(زاهنيزر

  .احلديثة لتفسري الكتاب املقدَّس ا على بعض املبادئيف حتليلهم
                                                   

 .٣١-٣٠ ص ،١ ،٢٠٠٣دار اإلسالم، القاهرة  ،»األساس يف التفسري«حوَّى،  سعيد  )٩(
)١٠(  

Mustansir Mir, Coherence in the Qur’ân. A Study of Islâhî’s Concept of Nazm in Taddabur-i Qur’ân, 

Indianapolis, American Trust Publications, 1986. 
)١١(  

Neuwirth, Angelika, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin/New York, Walter de 

Gruyter, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients 10, 1981. 
)١٢(  

Crapon de Caprona, Pierre, Le Coran : aux sources de la parole oraculaire. Structures rythmiques des 

sourates mecquoises, Paris, Publications Orientalistes de France, Arabiyya 2, 1981. 
)١٣(  

Zahniser, A. H. Mathias, «Major Transitions and thematic Borders in two long Sûras: al-Baqara and al-

Nisâ’», dans Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’ân, éd. I. J. Boullata, London/Richmond, 

Curzon Press, 2000, pp. 26-55. 
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ّــ ــوبــالتوازي مــع تلــك األحبــاث اجلاريــة يف أرض اإلســالم ودون أدىن اتّ  هذلــك أن ا صــال 
شــكلة أنفَسـهم يف مواجهــة مـع م – مــن العلمـاء املســيحيني – َوَجـَد دارسـو الكتــاب املقـدَّس

ة ا تتألَّف من جمموعة من  وهي أنّ : مشا َّ بعض نصوص الكتاب املقدَّس َتْظَهر بالِفْعل وكأ
وهــذا يـَْنطَِبــق علــى الكتــب الــيت يطلــق عليهــا . املقــاِطع املســتقلَّة نوًعــا مــا عــن بعضــها الــبعض

العهـــد  –اليهـــود واملســـيحيُّون اســـم الكتـــب النبويَّـــة واملوجـــودة يف الكتـــاب املقـــدَّس اليهـــودي 
 موســى أْسـفار –ه ينطبـق علـى جــزء كبـري مـن كتـب التـوراة ، ولكنّـ–القـدمي لـدى املسـيحيني 

وقد َطرَح هؤالء الُعلمـاء علـى . ، كما ينطبق على املزامري َبل وعلى األناجيل أيًضا– اخلَْمسة
  .هذه نصوص الكتاب املقدَّس األجزاء يف ُخمْتَلف وتناسق أنفسهم مسألة تأليف

َهِجيَّـة َتطَلَّبـت قـرنني ونصـف كـي تـََتبَـْلـَور، فتمثَّلـت يف ة قطة االنطـالق حنـو نَظريّـأمَّا نُ  منـْ
، االجنليـزي املنشـأ، الـذي َنَشــر يف )١٥(لـوث تاالكتشـاف األوَّل لعـاِمل الكتـاب املقـدَّس روبــر 

ـــ«كتابًـــا بعنـــوان   ١٧٥٣عـــام  وقـــد بـــنيَّ يف هـــذا . »نيدروس يف الشـــعر املقـــدَّس لـــدى العربانّي
ــألَّف بأســرها مــن مفاصــل ُمَتوازِيــة ُمرتبطــة فيمــا بينهــا ال كتــاب أنَّ مــزامري الكتــاب املقــدَّس تت

الـذي أَْعلَـن مـؤخَّرًا عـن  والتنـاظروجند هنا إًذا مبدأ الثُنائيَّة . أو َتكاُمل بصلِة َتراُدف أو َتضادّ 
     :آلياتوجوِده يف القرآن املفسُِّر أمني إصالحي، ولكن على املستوى األصغر من ا

  الرب بارٌّ يف كل طرقه    :تراُدف -
    ١٤٥/١٧مز       وصفي يف مجيع أعماله            

  الرب حيفظ مجيع حمبيع    : َتضاد -
    ١٤٥/٢٠مز       ويستأصل مجيع األشرار            

  عيون اجلميع ترجوك    :َتكاُمل -
  ١٤٥/١٥مز       لتزقهم طعامهم يف أوانه            

م الْ (     ). اَهللا مينُح الطعاَم يف ِحيِنه ذلك أنّ : جلميعِمفـصل الثاين َسَبب رجاء ايُقدِّ

                                                                                                                               
)١٤(  

Robinson, Neal, Discovering the Qur’an. A Contemporary Approach to a Veiled Text, London, SCM-Press, 

2003, pp. 201-223. 
)١٥(  

Robert Lowth. 
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 التوازي العكسي، كثرة تردُّد )١٦(ويف الوقت ذاتِه، الَحَظ عاِملٌ آخر، وهو األملاين بنجال
    :، يف الكتاب املقدَّساملعكوس النظمأو 
  طول حياتي    أسبح الرب      
    ١٤٦/٢مز               أعزف إلهلي    ما دمت حيا      
  شكواي    أمامه    أسكب      
    ١٤٢/٣مز             أكشف    أمامه  عن ضيقي      

َمْعُكــوس جيــدر بنــا التَـْنويــه كــذلك إىل وجــه تــأليفي الْ  نظموالــ لتــوازيوبعــد أن َأَشــْرنا إىل ا
    .يبني ُمْنَحَدَرْي التواز  مركزيِمحوري الذي يتمثَّل يف إدخال ُعنصر هو التأليف الْ و  ثالث
  من أعدائي               أنقذين      
  إهلييا               
    ٥٩/٢مز           امحين    من الذين يقومون عليّ و      

س، ال علــى لــوِحظ االنتشــاُر الواســع ألْوُجــه التــأليف هــذه يف الكتــاب املقــدَّ فيمــا بعــد و 
مستوى اآليات فقط، بل علـى مسـتوى َأْوَسـع بـني جمموعـة مـن اآليـات أيًضـا، وهكـذا علـى 

ة ُمســتويات، وحــىت الِكتــاِب بأكملــه التــأليف هــذه يف نظريَّــة  ئت اآلن مبــادوقــد ُصــنـِّفَ . عــدَّ
حينمـا  »البالغـة السـاميَّة«مثَّ مـؤخَّرًا عنـوان  »البالغـة الكتابيـة«أُطِلق عليها يف البداية عنـوان 

 ّ   .ا تنطبق على النصوص الساميَّة القدمية غري الكتابيَّة أيًضالوِحَظ أ
 –فريٌق من الباحثني يف بريوت ، قام ينات، واستناًدا إىل تلك املبادئوبالفعل، يف الثمان

األحاديـث  بتحليل ِسْلِسَلة من النصوص الكتابيَّة وبعـض –سلَمْني وَمسيحيـَّْني وَّن من مُ يتك
م املنشور باللغـة العربيَّـة. الشريفة من البخاري طريقـة التحليـل البالغـي «ِبُعنـوان  )١٧(ويف كتا

ــريف ديث النبـــويّ س ومـــن احلــحتلــيالت نصـــوص مــن الكتـــاب املقــدّ : والتفســري قـــاموا  ،»الشَّ
ـا الـيت أوضـحناها التنـاظر ه النصوص مجيعهـا علـى أُُسـس مبـادئبتوضيح كيفيَّة بناء هذ . ذا

الـيت ختتلـف كثـريًا عـن البالغـة اليونانيَّـة الـيت  البالغـة السـاميَّة وقد اكتشفوا هكذا ثانيًة مبادئ

                                                   
)١٦(  

Johann-Albrecht Bengel. 
حتليالت نصوص من . طريقة التحليل البالغي والتفسري«روالن مينيه، لويس بوزيه، نائلة فاروقي، أهيف سّنو،   )١٧(

  .١٩٩٣، دار املشرق، بريوت »الكتاب املقدس ومن احلديث النبوي الشريف
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 تـأليف ن نفهـم هنـا كلمـة بالغـة مبفهـوم فـنّ وعلينا أ. َورََثها الغرب والعامل العريب على السواء
 الكلمـة كتابـة فكما أنّ . تزيني اخلطاب بأوُجه التزيني، كما هو شائعٌ  اخلطاب ال مبفهوم فنّ 

هنـاك إًذا . قواِعـد التـأليفُجمَْمل اِخلطاب يُواِفق هو أيًضـا  وافق قواعد الَنْحو، فإنّ أو اجلملة ت
  .»لتأليفبالَغة ا«أو  »َحنْو اِخلطاب«من نوٌع 

ة يف جمموعة من املقاالت واعتماًدا على هذا املنهج ُقمنا بتحليل َنْظم ثالثني سورة قرآنيّ 
 املائـــدةســـورة نـــا يف فرنســـا ِكتـــاٌب ُحيلِّـــل صـــدر ل ٢٠٠٧مـــارس /ة، ويف آذارِشـــَرت بالفرنســـيّ نُ 

  .)١٨(ُجبملتها
ـه نّ كمن جهـة، ول للنصّ  ظهار التماسك الشكليّ وتسمح طريقة التحليل هذه بإ هـا توجِّ

  .ومن هنا تتجلَّى أمهِّيَّتها يف التفسري. إىل تفسري ُمَعنيَّ  من جهة أخرى القارئ
الـــذي رغـــم قصـــره  ســـورة القارعـــة ا مـــن نَـــصّ بتقـــدمي شـــرح هلـــذا املـــنهج انطالقًـــ وســـنقوم

ـيتالـ ةالسـاميّ  البالغـة شديد يَفي غـرض تقـدمي ُمعظـم مبـادئال ّ ْنطبِـق تقـد  ا يبـدو يف نظرنـا أ
ويلـي هـذا العـرض تقـدُمي بعـض األمثلـة األخـرى علـى سـبيل . ًدا على ُجمَمل الَنّص القـرآينجيِّ 

  .التلخيص
ـــا بطريقـــة اســـتثنائيَّة لتوضـــيح  ـــَنّص القـــرآين مؤقـًَّت ـــي إىل عـــرض ال ـــنهج التحليل ويضـــطرُّنا ال

 إعـادة كتابـة الـَنّص هـذه ليسـت أنّ  شـكّ  وال. الِصالت احلاضرة بني األجزاء املختلفـة للـنصّ 
سـوى مرحلـة مؤقَّتــة يف إطـار عمـل حتليلــي ال يسـعى سـوى إىل فهــٍم أفضـل للـَنّص يف صــورته 

  .املعتادة
  
  

                                                   
)١٨(  

Cuypers, Michel, Le Festin. Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, collection Rhétorique 

sémitique, Paris, 2007.    
 .مبراجع هذا الكتاب ومجيع املراجع اليت تشري إىل مقاالتنا ُمَدوَّنة يف القسم اخلاصّ 
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  لسورة القارعة التحليل البالغي –٢
 ) ١(اْلَقارَِعةُ  
 ) ٢(َما اْلَقارَِعُة  
 ) ٣(َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة  
 ) ٤( يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوثِ  
 ) ٥(َوَتُكوُن اْجلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوِش  
 ) ٧(فَـُهَو ِيف ِعيَشٍة َراِضَيٍة ) ٦(َفَأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ  
 ) ٩(َفُأمُّهُ َهاِويَةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ  
 ) ١٠(َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه  
    )١١(نَاٌر َحاِمَيةٌ  

وهـــذا هــــو . متعاِقَبــــة )١٩(، أُعيــــَدت كتابـــة الـــَنّص علــــى هيئـــة مفاِصـــلأعـــالهيف اللوحـــة 
ترقيم اآليات فيه ال يوافق حْتًمـا  ونالحظ أنّ . أي ُمستوى املفاِصل: املستوى البالغي األوَّل

     .تقسيم املفاصل، حيث إنَّ املفاصل توافق تراكيب تعبرييَّة أو وحدات دالليَّة
الثـاين حيـث جتتِمـع بعـض املفاِصـل يف  ثانيـة فهـي توضِّـح املسـتوى البالغـيّ أمَّا اللوحـة ال

   :أزواٍج ُمَتوازِية
  ) ١(اْلَقارَِعةُ   
 ) ٢( َما اْلَقارَِعةُ           
  ) ٣( َما اْلَقارَِعةُ     َوَما أَْدرَاَك   
 ) ٤( َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوثِ        النَّاسُ     َيُكوُن   يـَْوَم   
  ) ٥( َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوشِ      ِجَبالُ الْ     َتُكوُن     وَ   
 ) ٧( فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ) ٦(    َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه   َفَأمَّا   
  ) ٩( َفأُمُُّه َهاِويَةٌ ) ٨(    َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه   َوأَمَّا   
  ) ١٠(َما ِهَيْه     َوَما أَْدرَاَك   
  )١١(نَاٌر َحاِمَيةٌ   

                                                   
 –جزء  –قسم  - فرع  - مفصل :  لة على خمتلف مستويات النصّ فيما يلي قائمة املصطلحات املستعملة للدال  )١٩(

 .كتاب  –شعبة  –سلسلة  –مقطع 
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تبقــى ُمســتِقلَّة، يف حــني ُتكــوِّن املفاصــل األخــرى ) ١١، ١٠، ١(املفاِصــل نَّ الحــظ أن
سوى على عنصر أو عنصرْين فقط، دون  ١١و ١ال حتتوي اآليتان : ُفروعأزواًجا ُمَتوازِية أو 

  .ُمْستِمعأو الْ  التعبري إىل جْذب انتباه القارئ إجيازكما يهدف . تكوين ُمجلة
والتكــرار هنـــا لــه تــأثري بالغـــي  .ذاتــه علــى حنـــٍو مــا الســـؤالول تنــا ٣و ٢ُتكــرِّر اآليتــان 

  . واضح
ـا وتتكـامالن يف الْ  ٥و ٤اآليتـان  وقـد بُِنيَـت ففـي يـوم الـدين ســوف : َمعـَىن بالطريقـة ذا

والتشابه بني اآليتني وما يتضمَّنه من تأثري الواحـدة علـى  .يتشتَّت الناس ألن اجلبال ستتفجَّر
  .منهما لفاِجعة اليت تعربِّ عنها كلٌّ ا األخرى ُيضاِعف َصدى

املعـــىن تأكيـــًدا للَحـــّد الفاصـــل بـــني  بَوحـــدة البنيـــة وتضـــادّ  ٩-٨و ٧-٦وتتميَّــز اآليـــات 
  . مصري األبرار ومصري الُكفَّار

 
ـرُع تتكـوَّن مـن ِمفَصـل وحيـد، . أفـْرُع اآليات يف جمموعها ُتكوِّن ستَّة وعليه فإنّ  ثالثـة أفـْ

وهنــا جيـدر بنــا اإلشـارة إىل قاعــدة راِســَخة يف . فتتكــوَّن مـن ِمفَصــَلْني اثنـني أمَّـا الثالثــة األَخـر
ـــرُع البالغـــة الســـاميَّة ومفاُدهـــا أنّ   وهـــو الـــذي ســـُنطِلق عليـــه لفـــظ املســـتوى األْعلـــى مـــن األفـْ

اللوحة الثالثة توضِّـح لنـا  وبالفعل فإنّ . أفـْرُع ال ُميِكُنه أن حيتوي على أكثر من ثالثة »اجلُزء«
ــرُع أنّ   تتكــون كـــلٌّ  )»قســمني«( ميكــن أن يُعــاَد َمجُْعهــا يف جممــوعتني اثنتــني ّتةالِســ هــذه األفـْ

    .أفـْرُع منهما من ثالثة
  ) ١( اْلَقارَِعةُ   
 ) ٢( اْلَقارَِعةُ                      َما      
  ) ٣( اْلَقارَِعةُ              َما     َوَما أَْدرَاكَ       
 ) ٤( اِش اْلَمْبثُوثِ َكاْلَفرَ        النَّاسُ      َيُكونُ    يـَْومَ   
    ) ٥( َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوشِ        اْجلَِبالُ      َتُكونُ     وَ   
 ) ٧( فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ) ٦(    َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه   َفَأمَّا   
  ) ٩( َهاِويَةٌ     َفأُمُُّه ) ٨(    َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه   َوأَمَّا   
  ) ١٠( ِهَيهْ  َما     َوَما أَْدرَاكَ       
  )١١( نَاٌر َحاِمَيةٌ   

  



١٠ 

ــوازي القســمنيوإذا تناولنــا املضــمون َوَجــْدنا أن  ــتّم َوْضــع : يتألَّفــان بأســلوب الَت حيــث ي
) ...مـا أدراك مـا(فيتبعُه سؤاٌل يف األفـْرُع الثانيـة ، )اهلاوية/ القارعة (ُعنصر يف األفـْرُع األوَىل 

  ). نار حامية/ اليوم (الثالثة  لِيَـْنَتهي باإلجابة عليه يف األفـْرُع
    : )اللوحة الرابعة(معكوس  قد نُظِّما يف توازٍ  القسمني أمَّا من جهة الَشْكل فَـَنِجد أنّ 

  )١( اْلَقارَِعةُ     ]أ[ 

 ) ٢( اْلَقارَِعةُ                      َما        ]ب[
  )٣( اْلَقارَِعةُ              َما     َوَما أَْدرَاكَ       

 ) ٤( َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوثِ        النَّاسُ      َيُكونُ    يـَْومَ             ]ج[
  )٥( َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوشِ        اْجلَِبالُ      َتُكونُ     وَ           

 ) ٧( فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ) ٦(    َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه   َفَأمَّا             ]'ج[
  )٩( ِويَةٌ َها    َفأُمُُّه ) ٨(    َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه   َوأَمَّا           

  )١٠( َما ِهَيهْ      َوَما أَْدرَاكَ         ]'ب[

  )١١( نَاٌر َحاِمَيةٌ     ]'أ[
  

نــــار / القارعـــة : (، بـــدون ُمجلـــة، وهـــويظهـــر ُعنصـــر ُمســــَتِقلّ  ]'أ[و] أ[ففـــي الطـــرفني 
 ىَـاىــِىَــة :متاثل صويتويتأكَّد تناظُر الُعْنُصرَين من خالل ما لديِهما من . )حامية

  .فَتظهر فيه األسئلة املتطابقة ُجزئًيا ]'ب/  ب[ْوِضع مَ أمَّا الْ 
ـــات املتجـــاورة يف وســـط الســـورة ـــا اآلي ـــْرعني) ٩ -٦ ]'ج[ / ]ج[ ٥-٤( أمَّ  فتكـــّون فَـ

  .'أ 'ب 'ج /أ ب ج : السورة بالشكل اآليت عرض نظمفيمكننا  . متاًمااثنني متوازيني
ـــإن الســـورة تتحـــدَّث إَذن  ـــداليل ف ـــى املســـتوى ال ـــا عل ـــدين وذلـــك يف أمَّ يف شـــأن يـــوم ال

ــْوم،  ْضــطرابمتــوازِيـَْني َمْعكوَســْني، حيــث َيِصــف األوَّل منُهمــا اال قســمني الَكــْوين يف ذاَك اليَـ
  .الثاين الَديْـُنونَة وَجزاَءها القسموَيِصف 

مـا مييِّـز القـرآن  وَتكَتِسب هذه السورة توازنًا كامًال وحيا يف اآلن ذاته، باإلضافة إىل كـلّ 
علـى  الذي يتألَّف من توازٍ  وذلك بفضل التوازي النْظمي املزدوج يد يف التعبري،جياز شدمن إ

    .معكوس على مستوى الشكل مستوى املضمون وتوازٍ 



١١ 

  بنية سورة يوسف  -٣
ـــاًال  القارعـــةســـورة وتـَُعـــدُّ  ـــك الســـور  مث ـــا علـــى كيفيَّـــة بنـــاء الســـور األخـــرى مبـــا يف ذل بيـًِّن

يف جمموعـات مــن نــوع مـن التـوازي يف مسـتويات الــَنّص العليـا أي ال إذ يتكـرَّر نفـس. الطويلـة
  .إىل الُسورة بأكملها داد طوًال وُصوًال اآليات تز 

من اثنـيت عشـر سلسـلة ُمَوزَّعـة يف تـواٍز معكـوس   وعلى سبيل املثال تتألَّف سورة يوسف
    :كما يوّضحه اجلدول التايل

  )٣- ١اآليات (استهالل  -أ
  )٧-٤(رؤيا يوسف  -ب  
  )١٨-٨(حيَلة االخوة ِضدَّ يوسف : نِزاع يوُسف واخوتِه -ج    
  )٢٢-١٩(تْرِقية يوسف النسبيَّة  -د      
  )٣٤-٢٣(ُحماَوَلة املْرأة إغـْواء يوسف  -ه        
    )٤٢-٣٥(سجينني، ونيب التوحيد  ىرؤ لفسِّر ميوسف يف السجن،  -و          
  )٤٩-٤٣(يوسف يف السجن، يفسِّر رؤيا امللك  -′و          
  )٥٣- ٥٠(رّد االعتبار ليوسف : خامتة إغـواء املرأة -′ه        
  )٥٧-٥٤(ة ترِقَية يوسف النهائيّ  -′د      
  )٩٨-٥٨(حيَلة يوُسف على اخوِته : نِزاع يوُسف واخوتِه -′ج    
 )١٠١-٩٩(إمتام رؤيا يوسف  -′ب  

  )١١١- ١٠٢(خاِمتة  - ′أ
  



١٢ 

  بنية سورة الفاتحة -٤
مجيــع مسـتويات الـَنّص تتَّســم  أنّ  إّال  يمـن التـواز وتتـألَّف سـور أخــرى مـن أشـكال أُخــر 

  .املعكوس والبناء احملوري ناظروالت يالتواز : نفسها ةالَنظم الثالث أشكالبوجود 
 يتكـوَّن كــلٌّ  متنــاظرينني قسـمإذ يتـألَّف مــن  كامــلويتميَّـز َنْظــم سـورة الفاحتــة بـالتواُزن ال

مركزي صغري  قسمبواسطة  القسمانيرتبَط ني، و فرع من ِمفَصل منهما من فرعني ويتألَّف كلّ 
    .ُمَكوَّن من فرع واحد

  )١( الرَِّحيمِ      الرَّْحَمنِ      اللَّهِبْسِم   
  ) ٢( اْلَعاَلِمنيَ      َربِّ       لِلَّهِ احلَْْمُد   
 )٣( الرَِّحيمِ      الرَّْحَمنِ        
ينِ      َماِلكِ                                     )٤( يـَْوِم الدِّ
  )أ( نـَْعُبدُ      إِيـَّاكَ         

  )٥( )ب( َنْسَتِعنيُ      إِيـَّاكَ   وَ 
      

                          
 )٦(اْلُمْسَتِقيَم  الصَِّراطَ  اْهِدنَا  
  )أ( أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ الَِّذيَن  ِصَراطَ   
 )ب( اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ  َغْريِ   
  )٧( )ج( الضَّالِّنيَ  َوَال   

  
مــع تكــرار ( ٢و  ١بــني املفصــلني  ى وجــود تــوازٍ ل ال يْقَتِصــر األمــر علــاألوّ  القســمففــي 

آخـر فيمـا بـْني املفصـلني األولـني  أيًضـا، بـل يوجـد تـوازٍ  ٤و ٣وبني ) اسم اهللا يف كل مفصل
 ٢(ن جزئيــا، وفيمــا بــْني املفصــلني الثــانيني طابقــاومهــا مت) ٣و ١أي املفصــالن (مــن الفــرعْني 

ة إىل مـــرّ  ، ومهـــا مضـــافان يف كـــلّ »مالـــك«و »َرب«وبـــداخلهما لفظـــان مرتادفـــان مهـــا ) ٤و
  ).»يوم الدين«و »العاملني«: (ُمضاف إليه

ففـي : بينهمـا الثالث فيوجد تضـادّ  القسميف ) ج٧-ب٧/أ٧-٦(املتوازيان  نالفرعا أّما
يف الفــرع الثــاين فهــو  املــؤمن يســأل اهللا أن يهديــه الصــراط املســتقيم، أّمــا الفــرع األول جنــد أنّ 

حيــث : ونالحــظ صـلة التكامــل بـني مفصــَلي الفـرع األول. ط الضـالنييهديـه صــرا يسـأله أالَّ 
. لِمفصــل األوّ الـيت أُعِلــن عنهــا يف الْ  »الصــراط املســتقيم«ِمفصــل الثــاين معـىن عبــارة يشـرح الْ 



١٣ 

ــا فمــن املمكــن ) »وال«/  »غــري«(ِمْفَصــال الفــرع الثــاين اللــذان يبــدأ كالمهــا بصــيغة النفــي  أمَّ
  .من اهللا »املغضوب عليهم«هم  »الضالني«: همااعتبار وجود صلة ترادف بين

ـــــ) ب-أ٥(املركـــــزي  القســـــموال يتضـــــمَّن  ًـــــافقـــــط ُمتواز  اواحـــــدً  اســـــوى فرًع ـــــ ي : اوُمرتاِدًف
ـال دالّيل واحـد هـو جمـال الصـالة »إيَّاك«ــِمفصالن يبدءان بـفالْ  : ويتبعهمـا ِفعـالن ينتميـان 

البالغـة وكمـا هـي العـادة يف . يَّان للصـالةمها العمالن األساسـ) »نستعني«(فالتعبُّد والطلب 
اآلخــرين  القســمنيبــدور حمــور االنطبــاق بــني  املركــزي القســميف البــىن احملوريَّــة يقــوم  الســامية

  :اللذين يربط بينهما
األوَّل وهو بالكامل عبارة عن تعبُّد إىل  القسميشري إىل ) »نعُبد«(فاملفصل األوَّل  -

  ؛ىناحلس األمساءبعض اهللا من خالل 
الثاين وهو عبارة عن صالة  القسمفيعِلن عن ) »إيَّاك نستعني«(أمَّا املِفصل الثاين  -

 .طلب فحواها االستنجاد بالَعْون اإلهلي
م ميكننا القول إنّ   الَطَرِفيـَّْني لسورة الفاحتة وأنّ  القسمنيه يوجد تكامل بني وبناًء على ما تقدَّ

  .القسمنيهذا التكامل يقوم بدور الرَْبط بني ُموَجز الذي يشري إىل املركزي الْ  القسم
  



١٤ 

  )سورة المّدثّرو  المائدةسورة (الُسور المركََّبة  اّتساق –٥
  

تتميَّـــز األمثلـــة الـــيت تناولناهـــا حـــىت اآلن بوضـــوح َوحـــدة املوضـــوع أو الَوحـــدة القصصـــيَّة 
ـا علـى السـور األ وإنّ ). كما هو احلال يف سورة يوسف( كثـر تركيبًـا تطبيـق قواعـد الـَنْظم ذا

  . وإن كانت أقلَّ وضوًحاة داخلها حّىت حدة َنّص حقيقيّ سوف يسمح باكتشاف وَ 
، وهــي مــن الســور الطويلــة الــيت تتطــرَّق إىل عــدَّة مواضــيع، تتــألَّف مــن المائــدةفســورة 

ــــالث ُشــــَعب فرعيَّــــ تشــــمل كــــلٌّ ) ١٢٠-٧١/٧٢-١(ُشــــعَبتْني  ــــوازٍ منهمــــا ث  ة نُِظَمــــت يف ت
    :ِوفًقا للشكل التايل معكوس

  )٢٦-١( ]أ[    
  )٥٠-٢٧( ]ب[          
      )٧١-٥١(  ]ج[                
  )٨٦-٧٢( ]'ج[                
  )١٠٨-٨٧(  ]'ب[          
   )١٢٠-١٠٩(  ]'أ[    

 دخـول :اإلسـالم عهـدموضـوع الـدخول يف  ]'أ/أ[تـان الطرفيَّتـان بتان الفرعيّ وتُعاجل الُشعَ 
 املســيحيني دخـول، و ]أ[ هلـذا الـدخول نياملسـيحيّ يهـود و رفـض القِبلـوا العهـد و  الـذين املـؤمنني

م إىل قبوله قبلوا  الذين   .]'أ[العهد أو دعو
  .كلِّيا بالطابع التشريعي  ]'ب/ب[ن الفرعيَّتان الوَسطيَّتان وتتميَّز الشعبتا

ــــان  الشــــعبتان عــــاِلجوتُ  ــــان املتقاربت ــــة أهــــل ]'ج/ج[الفرعيَّت ــــاب مــــع  موضــــوع عالق الكت
  .ُمسِلمةاجلماعة الْ 

  
ا . )٢٠(ونظرًا لطول سورة املائدة ال يَسْعنا يف هذا املقال تقدمي املزيد من التفاصـيل بشـأ

ه من املمكن أن نوضِّح كيفيَّة تطبيـق التحليـل البالغـي علـى سـورة أقصـر نسـبيا وُمركَّبـة بيد أنّ 
ثِّ حدٍّ كبري كسورة  يف اآلن نفسه إىل   .رالمدَّ

ـــرين املســـلمني  درجتــو  اإلشـــارة إىل غيـــاب التوافُـــق حـــول تقســـيم هـــذه الســـورة بـــني املفسِّ
  . وكذلك بني علماء الغرب

                                                   
كامالً هلذه السورة يف الكتاب الْ   )٢٠(   .١٧ُمشار إليه يف احلاشية سوف جند حتليال ً
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  :)٢١(وحدات فاملودودي مثًال يقسِّم السورة يف تفسريه إىل ِستّ 
مة، تعود إىل احلقبة املكِّيَّة    ٧-١اآليات  -١   ؛)بقيَّة السورة مدنيَّة حيث إنّ (مقدِّ
  إنذار إىل الكافرين؛  ١٠-٨ اآليات -٢
ه وليد ابن نّ ه على ألّ يتَّفق الرتاث االسالمي ك رجل غينّ قصَّة   ٢٦-١١اآليات  -٣

رفض اإلميان بدعوة الرسول حفاظًا على مصاحله  ُمغرية الذيالْ 
  الشخصّية؛

  وصف للجحيم وللذين سيذهبون إليه؛  ٤٨-٢٧اآليات  -٤
شية من احلياة اآلخرة هو السبب غياب اخل: جذور عدم اإلميان  ٥٣-٤٩اآليات  -٥

  الناس إىل هجر القرآن؛ الذي يدفع
    .عقائدية خامتة  ٥٦-٥٤اآليات  -٦

ثِّر إىل ثالث فقرات »األساس يف التفسري«فيقسِّم يف  حّوىأمَّا سعيد      : سورة املدَّ
٥٦-٣١/٣٢-١٠/١١-١.   

ــــم رجيــــيس بالشــــري ــــع وحــــدات )٢٢(ومــــن علمــــاء الغــــرب، يُقسِّ   /٧-١: الســــورة إىل أرب
الـــيت يعتربهــــا  ٣١فهـــو يعتـــرب الســـورة مكِّيَّـــة فيمــــا عـــدا اآليـــة . ٥٦-٣٧/٣٨-١٠/١١-٨

وِيْرث، يف دراستها لِبْنية السور املكِّيَّة، ثالث ُشـَعب يف جنليكا نوييف حني ُمتيِّز أ.إضافة مدنيَّة
  :هذه السورة

  ،)١٠-٨و ٧-١وتتفرَّع إىل ( ١٠-١ات اآلي - 
   ،)٤٨-٣٨و ٣٧-٢٧و ٢٦-١٨و ١٧-١١ع إىل وتتفرَّ ( ٤٨-١١اآليات  - 
    .٥٦-٤٩اآليات  - 

  :أمَّا يف ضوء التحليل البالغي فنقرتح التقسيم التايل
مة  -١   )١٠-٧/٨-١( قسمنيتتألَّف من ) ١٠-١(مقدِّ
) أ٥٦-٣٧/٣٨- ٢٦/٢٧- ١١(تتالَّف من ثالثة مقاِطع ) أ٥٦-١١( ِسلِسلة -٢

 .نُِظَمت يف بناء حموري
  )ج -ب  ٥٦( عقائديّة وجيزة خامتة -٣

                                                   
)٢١(  

Abu A‘la Maududi, The Meaning of the Qurân, Islamic Publications, Lahore, XV, p. 136-137. 
)٢٢(  

Régis Blachère. 
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مة ال - ١   )٢٣()١٠- ١(مقدِّ
موعة من اآليات إىل  فبعد املدخل يف اآلية : مميَّزين متاًما قسمنيتنقسم بوضوح هذه ا

يف . مــن جمموعــة مــن األوامــر املوجَّهــة للرســول يف صــيغة األمــر ٧-٢تتــألَّف اآليــات  ،األوىل
 .مبين للمجهول ماضرد مركَّبة فعلها ُمف مجلة واحدة ١٠إىل  ٨حني تؤلِّف اآليات 

  
ثـُِّر   )١(يَاأَيـَُّها اْلُمدَّ

 
 ) ٢( فَأَْنِذرْ قُْم  

 ) ٣(َورَبََّك َفَكبـِّْر 
 

 ) ٤(َوثَِياَبَك َفطَهِّْر 
 ) ٥(َوالرُّْجَز فَاْهُجْر 

 
 ) ٦(َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثُر 

     ) ٧(َولِرَبَِّك فَاْصِربْ 
 ) ٨(ِيف النَّاقُوِر  نُِقرَ فَِإَذا 

 ) ٩(َذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسٌري فَ 
  )١٠(َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيـُْر َيِسٍري 

  
  : شرحهما يف بقيَّة السورة فكرتان سيتمّ  )٧-١( لاألوَّ  بالقسميط وحتُ 

  ؛)٢آية (ة إنذاٌر للناس العظة القرآنيّ  -١
  )٧- ٦(دعوة إىل الزهد عن اخلريات األرضّية ودعوة إىل الثقة باهللا  -٢

 )نُِقـرَ ( البَـْدئياألوَّل من خالل الفعل  بالقسمموضوعيا  )١٠-٨( الثاين القسمرتبط وي
حيــث : ويعــين هــذان الفعــالن اإلعــالن واإلنــذار ):أنـذر( الـذي يــذكِّر بفعــل أمــر اآليــة الثانيــة
). ٧-٦(دهم إذا مل يؤمنـــوا مـــن اخلطـــر الـــذي يتهـــدّ  )٢( يتســـلَّم النـــيب رســـالة إنـــذار النـــاس

ـــ قســـمفال ـــه هـــو  إنّ : األوَّل القســـماين إذن يوضِّـــح معـــىن الث ـــي النـــيب إلعالن األمـــر الـــذي ُدِع
  .االقرتاب الشديد لسماع بوق اليوم األخري

                                                   
م حتليًال ُمفّصًال   )٢٣( ولالطالع على التحليل ). كاملفاصل والفروع( يف هذا املقال للمستويات الُصغرى للنصّ  لن نقدِّ

 ,« Structures rhétoriques de la sourate 74, al-Muddaththir » :البالغي الكامل هلذه السورة يُرجى مراجعة

Luqmân n° 26, Téhéran, 1997, pp. 36-74 
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  )أ٥٦- ١١( ِسلِسلةال - ٢
  )أ٥٦-٣٧/٣٨-٢٦/٢٧-١١(إىل ثالثة مقاِطع  الِسلِسلةهذه  تنقسم

  )٢٦-١١(األول  المقطع
 

 )١١(َذْرِين َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا 
 
 ) ١٣(َوبَِنَني ُشُهوًدا )١٢(َجَعْلُت َلهُ َماًال َممُْدوًدا وَ 

 )١٤(َوَمهَّْدُت َلهُ َمتِْهيًدا 
 

 )١٥(مثَُّ َيْطَمُع َأْن أَزِيَد 
 

 ) ١٦(َكالَّ إِنَّهُ َكاَن ِآلَيَاتَِنا َعِنيًدا 
      ) ١٧( َسأُْرِهُقُه َصُعوًدا
َر   )١٨(إِنَّهُ َفكََّر َوَقدَّ
َر فـَُقِتَل َكْيَف قَ   ) ١٩(دَّ

َر   ) ٢٠(مثَُّ قُِتَل َكْيَف َقدَّ
 

 ) ٢١(مثَُّ َنظََر 
 ) ٢٢(مثَُّ َعَبَس َوَبَسَر 

 ) ٢٣(مثَُّ أَْدبـََر َواْسَتْكبَـَر 
 

 ) ٢٤(فـََقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَُر 
 )٢٥(ِإْن َهَذا ِإالَّ قـَْوُل اْلَبَشِر 

 
  )٢٦( َسُأْصِليِه َسَقرَ 

 
ل عبارة عن وصف لنعم اهللا على الغين الذي يردُّ األوّ : ل من قسمنيقطع األوّ يتالَّف امل

ــالبطر  ــة الغــين مــن دعــوة النــيب  اجلــزء، مثَّ )١٧-١١(النعمــة ب -١٨(الثــاين الــذي يصــف ريب
ديديَّة  اجلزءانوينتهي ). ٢٦    .شديدة الشبه يف الشكل واملضمون) ٢٦و ١٧(مبفاصل 

  



١٨ 

  :زٍ يف توااجلزءان وقد نُِظَم 
 

  الثاين اجلزء    األول اجلزء
 )١٤-١١(ُمْحِسن عمل اهللا الْ 

 )١٥(اإلنسان اجلاحد للمعروف  ردّ 
ام اإلنسان بعدم متييز آيات اهللا   )١٦(ا

  )١٧(بالعقاب اإلهلي  التهديد

  )٢٣-٢١، ١٨( موقف اإلنسان الذي ينزع إىل الشكّ   
 )٢٠-١٩(فعل اهللا هو ردٌّ عادل  ردّ 

 )٢٥-٢٤(ريبته من كالم اهللا  تعبري اإلنسان عن
  )٢٦(التهديد بالعقاب اإلهلي 

  
بفكـرة اآليتـني  – الغـين رجـلالذي يِدين طمع ال –ل األوّ  اجلزءكننا أن نالحظ صلة ومي

مــة ٧و ٦ ــا  ،﴾َوَال َمتْــُنْن َتْســَتْكِثُر َوِلرَبِّــَك َفاْصــِربْ ﴿: يف املقدِّ الثــاين الــذي يصــف ريبــة  اجلــزءأمَّ
  .﴾ُقْم َفأَْنِذرْ ﴿: ة النيب فهو يف ِصلة تعارض مع اآلية الثانيةاإلنسان من دعو 

 
  )٣٧- ٢٧(المقطع الثاني 

  
     )٣٠( َعَليـَْها ِتْسَعَة َعَشرَ ) ٢٩( َلوَّاَحةٌ لِْلَبَشرِ ) ٢٨( َال تـُْبِقي َوَال َتَذرُ ) ٢٧( َوَما أَْدرَاَك َما َسَقرُ 

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَال  تـَُهْم ِإالَّ ِفتـْ ِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ
الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم  اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإميَانًا َوَال يـَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـُقولَ 

ََذا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء وَ  َما يـَْعَلُم ُجُنوَد َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللَُّه ِ
     )٣١( رَبَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَبَشرِ 

ْحَدى اْلُكَربِ ) ٣٤( َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ) ٣٣( رَ َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبَـ ) ٣٢(  َكالَّ َواْلَقَمرِ  نَِذيًرا ) ٣٥( إِنـََّها َإلِ
َم َأْو يـََتَأخَّرَ ) ٣٦( لِْلَبَشرِ    )٣٧( لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ

  
اجلحـيم حسـب  السـادس يف وهي املستوى( »سقر«لـيُعّد هذا املقطع عرٌض ُمستفيٌض 

ـــني هـــذا  هـــذا كمـــا أنّ   ).الـــرتاث ـــذي ينتهـــي بالكلمـــة  اجلـــزءو  اجلـــزءاللفـــظ يـــربط ب الســـابق ال
  .نفسها

منهـا  جـزء ، ينتهـي كـلّ )٣٧-٣٠/٣١/٣٢-٢٧( أجـزاءوينقسم هذا املقطع إىل ثالثة 
ثالثـة  إىلارة تأيت مبثابة مؤشِّر لتقسيم املقطـع فهذه العب). ٣٦، ٣١، ٢٩( ﴾لِْلَبَشرِ ﴿بعبارة 
  .أجزاء
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تِتّمـة ) ٣٧-٣٥(الثالـث  اجلـزءحيـث جنـد يف : ن بشكل كبـرياالطرفيَّ  اجلزءانويتجاوب 
). ٣٠-٢٧(األوَّل  اجلزءاليت بدأت يف  ﴾َوما أْدراَك ما َسَقر﴿ ٢٧اإلجابة عن سؤال اآلية 

ـــُة بعــد الَقَســـم التأكيــدي الثالثـــي  إضــافة إىل ذلـــك فــإّن هـــذه  ).٣٤-٣٢(وتــأيت هــذه التتمَّ
    :ؤّكد على ارتباطها الشديداآليات ترتّتب يف تناظر معكوس ممّا ي

        )٢٧( َوَما أَْدرَاَك َما َسَقرُ 
  )٢٨( َال َتَذرُ وَ  َال تـُْبِقي  أ  
  )٢٩( لِْلَبَشرِ َلوَّاَحةٌ   ب    
            )٣٠( ِتْسَعةَ َعَشرَ َعَليـَْها   ج      
  )٣٥(  اْلُكَربِ  َإلِْحَدىإِنـََّها   'ج      
  )٣٦( لِْلَبَشرِ   'ب    
مَ ُكْم َأْن لَِمْن َشاَء ِمنْ   'أ   رَ أَْو  يـَتَـَقدَّ   )٣٧( يـََتَأخَّ
 

حييطان  )ل-ح/و-أ( قسمنيفقد نُظَم يف ) ٣١آية (املركزي  اجلزءالثاين وهو  اجلزءأمَّا 
    .)ز( امركزي  مفصًال 

  )أ(
    )ب(
  )ج(
    )د(
  )ه(
    )و(
    )ز(
  )ح(
    )ط(
  )ك(
  )ل(

  َمَالِئَكةً  إِالَّ َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر  َوَما
تَـُهْم  َوَما َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا  إِالَّ َجَعْلَنا ِعدَّ  ِفتـْ
 

 لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب 
 َويـَْزَداَد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإميَانًا 

 
 َوَال يـَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن 

 َرٌض َواْلَكاِفُروَن َولِيَـُقوَل الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم مَ 
 

ََذا َمَثًال  اللَّهُ َماَذا أَرَاَد   ِ   
 

 َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَّهُ َمْن َيَشاءُ 
 َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء 

 
 ُهَو  ِإالَّ  ُجُنوَد رَبِّكَ يـَْعَلُم  َوَما
  )٣١( ِذْكَرى لِْلَبَشرِ  ِإالَّ ِهَي  َوَما
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جلـزء تني يف بدايـة تكـررَّت مـرّ  »الَّ إ... ومـا«يغة فصـ: ة بوضوحالطرفيَّ اجلزء وتتشابه أفرع 
ــه أيًضــاومــرّ  )أ، ب( ايت ــا  .)ك، ل( تني يف  حظ وجــود تــرادف فــنال بالنســبة إىل املفــرداتأمَّ

ـــود ربِّـــكَ ﴿و ﴾َمالِئَكـــة﴿بـــني  ات إذن إىل الت. ﴾ُجُن ـــا هـــذه التشـــا ـــأنّ وتقودن ـــر ب هـــذين  قري
  .اجلزءطارًا واضًحا هلذا الفرعني يكوِّنان إ

    :الثاين قد نُِظم يف بناء حموري اجلزء الواضح إذن أنّ  من
  )أ(ة باملالئكة أمور خاصّ   ]أ[
وقد ُنِظم  .من جهة، والُكفَّار من جهة أخرى ة باملؤمنني وأهل الكتاب،أمور خاصّ   ]ب[  

  :ا اجلزء يف تواٍز معكوسهذ
  )ِمْفصل ب(الذين كفروا   أ    
  )، د ج(والذين آمنوا ... أهل الكتاب  ب      
  )ه(أهل الكتاب واملؤمنون   'ب      
م والكفَّار   'أ       )و(الذي سقمت قلو
    )ز(املعرتضني  سؤال: مركز    
  )ط -ح(ني واملهتدين ة بالضالّ أمور خاصّ   ]'ب[  
  )ك( ة جبنود الربّ أمور خاصّ   ]'أ[
  

ســؤاٌل يف  يـََتَمْحــَور) كمــا هــو احلــال يف الكتــاب املقــدَّس(يف التحليــل البالغــي للقــرآن 
جبملتهـا والــيت  ٣١فهـذا السـؤال يعطـي املعـىن لآليـة . مركـز البنـاء احملـوري كمـا هـو احلـال هنـا
   .تُعَتَرب بكاملها إجابة عن هذا السؤال

ـه الـنْظم  َية هذه اآلية الفرق بني املنطق اليوناين واملنطق السامّي الـذي يوجِّ وتوضِّح لنا بنـْ
  :ألصَبَح ترتيب اخلطاب كما يلي فبحسب املنطق اليوناين .يف القرآن
  )﴾ِتْسَعَة َعَشرَ ﴿لغز الـ( ٣٠اآلية : طرح اإلشكاليَّة -١  
  السؤال حول هذه اإلشكاليَّة -٢  
  اإلجابة عن السؤال -٣  

ــَنّص القــرآين ال َيطــرح الســؤال مباشــرًة بعــد اإلشــكالية بــل أبعــد  ــَد أن ال ّــ... بكثــريبـَْي ه إن
ــــَنّص يطــــرح الســــؤال يف َمْر  ــــز ال ــــأيت مباشــــرًة وبالْ ). ز٣١(َك ــــيت ت ــــة هــــي ال ــــإنَّ اإلجاب َــــل ف ُمقاب
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ايتـه ) ب أ،( اجلزءمرَّة أوىل يف بداية : ، بل تأيت مرَّتني)ب أ، ٣١(  ).، لك(ومرَّة ثانية يف 
  .يف توجيه اخلطاب »الدائريَّة«فهذا هو بالفعل املنطق السامّي بطريقته 

  
  )أ٥٦- ٣٨(المقطع الثاِلث 

 
  ) ٣٨( ِمبَا َكَسَبْت رَِهيَنةٌ ُكلُّ نـَْفٍس   –
    ) ٣٩( ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنيِ   –
  ) ٤١( َعِن اْلُمْجرِِمنيَ ) ٤٠( ِيف َجنَّاٍت يـََتَساَءلُونَ   =
    ) ٤٢( َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ   =
  ) ٤٣( قَالُوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ   +
    ) ٤٤(  وََملْ َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكنيَ   +
  ) ٤٥( ُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلَاِئِضنيَ َو   -
ينِ   – ُب بِيَـْوِم الدِّ   ) ٤٦( وَُكنَّا ُنَكذِّ
    ) ٤٧( َحىتَّ أَتَانَا اْلَيِقنيُ   –

اِفِعينَ  َفُعُهْم َشَفاَعةُ الشَّ       ) ٤٨( َفَما تـَنـْ
    ) ٤٩( َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ 

  ) ٥٠( ةٌ َكأَنـَُّهْم ُمحٌُر ُمْستَـْنِفرَ   =
    ) ٥١( فـَرَّْت ِمْن َقْسَوَرةٍ   =

َرةً  ُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَّ     ) ٥٢( َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ
  ) ٥٣( َكالَّ َبْل َال َخيَافُوَن اْآلَِخَرةَ   +
    ) ٥٤( َكالَّ إِنَّهُ َتْذِكَرةٌ   +
  ) ٥٥(  َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ   –
  )٥٦( ] ...أ[َأْن َيَشاَء اللَّهُ  َوَما يَْذُكُروَن ِإالَّ   –
  

 والثــاين ﴾َسَقر﴿يتعلَّــق هــو أيًضــا بـــ )٤٨-٣٨( ، األوَّلجــزأينمــن  املقطــعيتــألَّف هــذا 
ان جدا على مستوى الَشْكل اجلزأينويصل بني . بالقرآن )٥٦-٤٩(   : ِمْفصالن متشا
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اِفِعنيَ ﴿ َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ  ) ٤٨( ﴾َفَما تـَنـْ
 ) ٤٩( ﴾ْم َعِن التَّْذِكرَِة ُمْعِرِضنيَ َفَما هلَُ ﴿

، »شـفاعة«(الـيت يتبُعهـا امسـان مؤنَّثـان  »فمـا«إذ يبدأ املِفصالن بنفس الصيغة الصوتية 
  .»نيىِ «وامسا فاعل بقافية ) »تذِكرة«

  
ودون مزيــد مــن اإلســهاب يف تفصــيل َنْظــم هــذا املقطــع نكتفــي بالتأكيــد علــى التــوازي 

مها املقطــع األوَّل هــي . ع األوَّلاحلاضــر بينــه وبــني املقطــ فقصَّــة الرجــل الغــين اجلاحــد الــيت قــدَّ
  .أفضل مثال ِلما سيصيب مجيع الذين سينحرِفون عن دعوة القرآن

 
  :من املقطعني ما يَلي وجند يف كلٍّ 

مة األوَّالن الجزءان - هنا يف : ، يصفان إحسانات اهللا)١١/٣٨(، بعد ِمْفصل مقدِّ
يتبع ذلك وصُف اهللا لتذمُّر ). ٤١- ٣٩(ويف احلياة اآلخرة /  )١٤-١٢(احلياة الدنيا 

وينتهي القسمان ). ٤٦-٤٣(ووصف الكفَّار أنفسهم لَتَذمُّرِِهم ) / ١٦-١٥(الكافر 
ديدي    ).١٧/٤٨(ِمبْفصل 

) ٢٣-٢١، ١٨(ُمرتاب فرار الغين الْ : يصفان الفرار من دعوة القرآن الثانيان الجزءان -
). ، مقارنة مع احلمار الذي يهرب من األسد٥٢- ٤٩(مِّرين ُمتذالْ  وفرار مجيع/ 

) ٢٥-٢٤( ﴾قَـْول الَبَشر﴿و ﴾ِسحرًا يُؤثَر﴿ُمرتاب الذي يـَْعَتِرب القرآن وَتْصرحيات الْ 
ويقرتِن يف احلالتني ): أ٥٦-٥٤(القرآن تذِكرة  يقابلها ِطباٌق بالتضاد هو التأكيد بأنّ 

 ).٥٣أو قبل اآلية  ٢٦لك بعد اآلية وذ(التصريُح بالتهديد بالعقاب األبدي 
  
  خاتمة السورة - ٣

  )ب، ج٥٦( ﴾هو أهُل التـَّْقوى وأْهُل املغِفرة﴿: امتة عقائدية وجيزةتنتهي السورة خب
إىل عالقـة هــذه الفقــرة ببدايـة الســورة الـيت بــدأت بإنــذار  )ه٨٨٥. ت( البقــاعيويشـري 
الــذي مينحــه اهللا للــذي يعــود إليــه يف اخلشــية لتنتهــي ههنــا خبــرب الُغفــران  ،ُمتَــَذمِّرلإلنســان الْ 

    .والطاعة
م تتجلَّى البنية الُكلِّيَّة للسورة كما    :تبينه اللوحةوبناًء على ما تقدَّ

  



٢٣ 

    )١٠-١(املقدِّمة ] أ[
  )١٧- ١١(اجلزء األوَّل ) أ(  :)٢٦-١١(املقطع األوَّل ] ب[  
    )٢٦-١٨(اجلزء ثاين ) ب(        
    )٣٠- ٢٧) (أ(    ):٣٧-٢٧(املقطع الثاين ] ج[    
  )أ٣١) (ب(         
  )و-ب٣١) (ج(           
   )ز٣١( مركز                
  )ط -ح٣١) ('ج(            
  )ي ك٣١( )'ب(            
  )٣٧-٣٢( )'أ(        

  
  )٤٨-٣٨(وَّل األ اجلزء )'أ(    ): أ٥٦-٣٨(ثالث القطع امل] 'ب[  
  ) أ٥٦- ٤٩(ثاين ال اجلزء )'ب(        

  
  )جـ٥٦(اخلامتة ] 'أ[
  

َيــ لواضــح أنّ مـن ا ــ ة هــذه الســورة شــديدة الرتكيــب إالَّ بنـْ ّ ة أ ا تتمّيــز يف الوقــت ذاتــه بشــدَّ
نَــّص هــذه الســورة ال  وجيــدر بنــا أن نالحــظ أنّ . التنــاظراتاالتِّــزان مــن خــالل سلســلة مــن 

ـرين  وألنّ  .يتطـوَّّر مـن خـالل املنطـق اخلطـِّي الـذي ُميَيِّـز البالغـة اليونانيّـة دمي القــ –مجيـع املَفسِّ
قد ورثوا املنطق اخلّطي عن البالغة اليونانيَّة، فقد ظلُّوا يواجهون صعوبات  –واحلديث منهم 

  .َمجَّة يف إدراك تسلسل املواضيع املكوِّنة هلذه السورة
وعلى العكس إذا اتَّبعنا نـَْهج البالغة الساميَّة اليت تتأسَّس على األشكال الثالث لـَنْظم 

لتجلَّت لنـا حينئـٍذ وحـدة السـورة  –التوازي املعكوس والبناء احملوريَّ وهي التوازي و  – التناظر
، وبانـت معانيهـا الـيت التنـاظراملعقَّدة يف تركيبها واجلميلة يف بالغتها وقد تأسَّست على نْظم 

اغتنــت بالتنــاظر القــائم بــني الوحــدات النصِّــيَّة املختِلفــة حيــث تصــبح الواحــدة منهــا صــًدى 
  .لألخرى
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  :مةالخات -٦
  

س يف طريقة َنْظم خطابـه مـن الـرتاث بِ قتَ القرآن عريبٌّ ُلغًة وَحنًْوا فمن البديهي أن يَ  مبا أنّ 
ُمســَتغَرب أن املنظِّــرين الــذين درســوا الــَنّص ومــن الْ . الــرتاث الســامّي نفســه ومــنالعــريب، بــل 

وبَــدوا  ةميّ يلجــأوا إىل مبــادئ البالغــة الســامل  والفصــاحة البالغــة القــرآين مــن وجهــة نظــر فــنّ 
م جتاهلوا ما لل هـذا الـنْهَج تبـينِّ  يفّسـروقـد . ة كبرية يف َنظْـم الـَنّص القـرآينمن أمهيّ  تناظروكأ

ــالثقافــة األدبّيــ ــ للبالغــةة الســريع ة العربّي ــَتَج عنــه ة و اليونانّي ٌر تــامّ نـَ . ةالســاميّ  لــرتاث البالغــة ســتـْ
ـج الوبالفعل ميكننا أن نالحظ بعض آثار الفكر اليوناين يف بحـث عـن روابـط بـني اآليـات  

هذا النهج البحثي ، و – وآخرون البقاعيالنهج الذي سلكه الزركشي والسيوطي و  -والسور 
 والبالغــةعلــى أسـاس وجــود منطـق َخطِّــي ُمـالزِم للــنّص وهـو مــا يفرضـه املنطــق اليونـاين  قـائم

ور القرآنيـة تقوُدنـا إىل تأكيـد لثالثـني مـن السـ أجرينـابـَْيَد أن خالصة التحليل الذي . ةاليونانيّ 
، التنـاظرومن البديهي أن نتساءل إًذا إن كان منطق . ال املنطق اخلطِّي تناظرانتشار منطق ال

  ...ال املنطق اخلطِّي ُمييِّز َنظم القرآن كّله أيًضا؟ إن البحث مستمر
 رُّون أنّ مجيع النـاس يقـ« نّ إ –الذي أكَّد ما قاله آخرون  – )٢٤(وإن صحَّ قول أفلوطني

مجـال « وأنّ  »األجزاء فيما بينها ويف عالقتها بالشكل الُكلِّي تناظرف من اجلمال املرئي يتألّ 
يف  التنــاظرســاَعدنا هــذا القــول علــى إدراك قيمــة لَ ، »اعتــداهلاو  تناظرهــا يكمــن يف كائنــاتال

ّص، حـىت كبـري يف بَـّث شـعور خفـي بوجـود تـوازن ومجـال يف الـنَ   رَنظْـم القـرآن إذ يسـاهم بقـد
  . مستِرتًا يف كثري من األحيان التناظروإن بَدا هذا 

 اجلرجـاين الَنْظم لـدى عبـد القـاهر واليوم يِقرُّ مجيع املهتمِّني بالنظريَّة األدبيَّة بأمهِّيَّة نظريَّة
ـــَرب أنّ  ـــذي اعت ـــَنّص  فصـــاحةمجـــال و  ال ـــى حنـــٍو خـــاصّ (ال ـــَنّص القـــرآين وعل ينبعـــان ال مـــن ) ال

ا، بل من تفاُعل العناصـر الدالليَّـة املكوِّنـة للبنيـة األدبيّـالكلمات وال من  ة املعاين يف حّد ذا
د ُيسـمَّى الـَنْظموالْ  التحليـل البالغـي كمـا عرضـناه يف هـذا  ونعتقـد أنّ . ُمرَتَّبة حسب بنـاء حمـدَّ

  . املقال ُيَشكِّل بكل وضوح امتداًدا هلذه النظريَّة
، والبناء املِحـوري الـيت )أو الَتوازي املعكوس(َوري الَعْكسي املِحْ والِبناء  يأنواع التواز  وإنّ 

...) اخل واألجـــزاء واملقـــاطع،واألقســـام ع و فر كـــال(لـــَنّص يف مســـتوياته املختلفـــة تؤلِّـــف بْنيـــة ا
إبـراز  وإنّ . التنـاظرتشكِّل أمناطًا من الَنْظم تتجاوب العناصر داخلها وفيما بينهـا مـن خـالل 

بـُــَىن املعــىن العميقــة الــيت  عــن بــدوره يكشــف) يف الــَنصّ  التنــاظرأشــكال أي (البُـــَىن الســطحيَّة 
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ــا الْ  فكمــا يقــول . ُمْشــتَـرََكةتتولَّــد مــن خــالل التــأثري املتبــاَدل لعناصــر الــَنّص مــن خــالل عالقا
مباِشــر بــل ســياقه الْ : العنصــر الواحــد يف الــَنّص ال جيــد معنــاه إالَّ داخــل ســياقه اجلرجــاين فــإنّ 

متنوِّعـة  التحليـل البالغـي ُمتَثـِّل مسـتويات الـَنّص املختلفـة أشـكاًال  ويف. سـع أيًضـاوسياقه األوْ 
  .تُعدِّل وأن تُغين معىن الكلماتمن السياق اليت ميكنها بدورها أن 

السياق  الكلمة الواحدة ميكنها أن يكون هلا أكثر من مدلول وأنّ  ويضيف اجلرجاين أنّ 
ــة بعينهــامَ ــا هــو الــذي يـَْنَتقــي الْ  اخلــاصّ  ــر تلــك البْني وهــذا هــو  .)٢٥(ْعــىن الــذي يناســب أكث

و مـا هـو مرحلـة ضـروريَّة َحنـ البالغـي لسـورةٍ  الَنْظمحتديد  السبب الذي دفعنا إىل االقتناع بأنّ 
 .الَنصّ تفسري 
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