مجال ّية ّ
تلقي القرآن الكريم عند ثيودور نولدكه
[*][[[

ّ
امللخص

زهراء دالور ابربكوه؛ روشنفكر؛ عيىس متقي زاده

يحتل املركز األ ّول لدى املسلمني،
ّ
إ ّن القرآن ،من حيث أدبه وجامله ،كان وما زال
وال س ّيام الناطقني بالعرب ّية ،وقد استقبله الناس طيلة القرون باعتباره ال ّنموذج األعىل
حظ
لألدب واألسلوب والبالغة .فقد كان للقرآن عندهم قيم ٌة جامل ّي ٌة إيجاب ّية ،بينام ال ت ُال َ
ص
هذه القيمة الجامل ّية يف دراسات املسشرتقني .ويبدو أ ّن هذا االختالف يف تقييم ال ّن ّ
السائدة يف اللحظة التاريخ ّية للتلقي
أساسا إىل آفاق التلقّي وإىل املعايري ّ
الواحد ،يرجع ً
خاص ،وطبقًا ملقاصده وظروفه.
الخاصّ .
ومكانه
ص يف أفقٍ
ّ
فكل جيل يتلقّى ال ّن ّ
ّ
بناء عىل ذلك ،تط ّرقنا يف هذا البحث إىل قض ّية تلقّي القرآن من جانب واحد من كبار
املسترشقني ثيودور نولدكه ،وسعينا إىل معرفة آفاق التلقّي واملعايري السائدة يف اللحظة
التاريخ ّية لتلقّي القرآن الكريم؛ من أجل فهم كيف ّية تأثري القرآن يف بيئ ٍة لغويّ ٍة أجنب ّي ٍة وعند
معي ،ونوع ّية تأثريه ،وإدراك أسباب اختالف تلقّي القرآن الكريم بني الناطقني
جمهور ّ
يل باالستعانة
بالعرب ّية والناطقني بغريها .ولذلك نعتمد عىل املنهج الوصفي التّحلي ّ
من معطيات نظريّة التلقّي لـ«هانز روبرت ياوس» .ويبدو أ ّن قيمة القرآن الجامل ّية عند
نولدكه ،تابعة للوظائف العمل ّية التي يبحث عنها يف دراساته للنصوص.
الكلامت املفتاحية :القرآن الكريم ،جامل ّية التلقّي ،ثيودور نولدكه.

* -باحثون في جامعة تربية المدرس؛ فرع اللغة العرب ّیة وآدابها  -طهران.
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املقدمة
ّ
ين للقرآن الكريم عند علامء املسلمني ،هو أعظم
يل والبيا ّ
إ ّن الجانب الجام ّ
معجزة للنبي ،ويكون للقرآن عندهم قيم ٌة جامل ّي ٌة إيجاب ّية .ومبا أ ّن بواعث التأثري
ولكل
ّ
متغي ٌة من مجتمع إىل آخر،
الجاميل ومعايري التقييم الجاميل للنصوص
ّ
الخاصة وطريقته املختلفة يف تذ ّوق الجامل ،نريد أن نتناول يف هذه
مجتمع جامليّته
ّ
الدراسة ،جامل ّية تلقّي القرآن الكريم عند واحد من كبار املسترشقني ،وهو ثيودور
نولدكه ،باعتباره متلق ًيا للقرآن الكريم بشكلٍ وفهمٍ مختلفني يف األدب والجامل
عن فهم املتلقّني العرب ،وتشکّل ردود أفعاله تل ّق ًیا ها ًما بوصفه التلقّي الذي دار
حول القرآن يف غیر مناخ اللغة العربیّة ويف السیاق الثقايف املختلف ،لندرك أسباب
اختالف التلقّي الجاميل للقرآن الكريم بني الناطقني بالعرب ّية وغري الناطقني بها،
وبني املايض والحارض ،والكشف عن الطريقة التي متكّن املتلقّني من أن يدركوا
أدب ّية القرآن وجامل ّيته ،كام ينبغي أن تُدرك .ولذلك نعتمد عىل املنهج الوصفي
التحلييل مع االستعانة بنظريّة التلقّي لـ «هانز روبرت ياوس» ،ونسعى إىل تحليل
القيمة الجامل ّية للقرآن عند نولدكه بتحديد نوع ّية آثاره عليه ،التي ميكن استنباطها
من ردود أفعاله من خالل دراساته النقديّة ،ثم نقوم بإعادة تشكيل أفق توقّعاته .إذًا،
لنص بلغ درجة اإلعجاز عند العرب
يتص ّدى هذا البحث الستنطاق ردود فعل نولدكه ّ
واملسلمني ،ويحاول اإلجابة عىل هذين السؤالني :ما مدى قيمة القرآن الجامليّة
عند ثيودور نولدكه؟ وما التوقّعات التي أث ّرت عىل تقييمه الجاميل للقرآن الكريم؟
وتأيت أهم ّية البحث من أنّه ميكّن من فهم كيف ّية تأثري القرآن يف بيئ ٍة لغويّ ٍة أجنب ّي ٍة وعند
املتخصصني يف
معي ،ونوع ّية تأثريه .ومبا أ ّن نولدكه من أبرز املسترشقني
ّ
جمهور ّ
القرآن الكريم ،وأ ّن جهوده يف حقل ال ّدراسات القرآنيّة ظلّت بارز ًة يف ال ّدراسات التي
للنص القرآين ،ولهذا السبب ،يت ّم الرتكيز عليه يف هذا البحث.
تع ّرضت بعده
ّ
ويبدو أ ّن دراسات نولدكه قد متّت معالجتها عند الباحثني من املنظورات
املختلفة؛ حيث يذهب ماركو شولر يف مقالته إىل أ ّن ال ّدراسات القرآن ّية يف منتصف
القرن التاسع عرش كانت متأث ّر ًة بدراستي ثيودور نولدكه وجوستاو فايل ،وأ ّن دراسة
نولدكه أصبحت مرج ًعا ها ًّما وموثوقًا للباحثني .اميانوئال ستيفاندز يف مقالتها ترى
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نصا يط ّور من أسلوبه بشكلٍ
تدريجي،
مني لنولدكه يجعل من القرآن ًّ
ٍّ
أ ّن الرتتيب ال ّز ّ
موضوعي متج ّرد .ويذكر أحمد عمران
وأ ّن برهان نولدكه يبدو متي ًنا ،عالوة عىل أنّه
ٌّ
الزاوي يف كتابه بعض مالحظات نولدكه املبعرثة يف تاريخ القرآن ويسعى إىل ر ّدها.
ويذهب مطر الهاشمي يف كتابه إىل أ ّن نولدكه منذ البداية قد اعرتف أ ّن محاولته

رسع ،وعىل هذا ،يرى أنّه ال ميكن االعتامد عىل مثل
فيها من الوقاحة الصبيان ّية والت ّ

هذه املحاوالت؛ ألنّها قامئ ٌة عىل الحدس والظّ ّن .ويرى رضوان السيّد يف كتابه

إىل أ ّن تقسيم نولدكه للسور القرآن ّية هو أكرث ما أث ّر يف الدارسني ،وكذلك رأيه يف

جا له .ويعتقد عادل عباس
أ ّن
النبي قد ات ّخذ يف نب ّوته أنبياء بني إرسائيل منوذ ً
ّ
النرصاوي يف كتابه أ ّن قض ّية السور امل ّك ّية واملدن ّية التي طرحها ثيودور نولدكه يف

مم تق ّدم أ ّن الدراسات
كتابه تاريخ القرآن ،يعود إىل اعتقاده بـ «برشيّة القرآن» .يتّضح ّ

نقدي بالرتكيز عىل آرائه حول
حول املسترشق ثيودور نولدكه ت ّم تحريرها من منظو ٍر
ٍّ

السابقة ،وقضيّة الرتتيب
رفض الوحي ،وكون
النبي مؤلّفًا للقرآن ،وتأث ّره بالكتب ّ
ّ

الكرونولجي للسور القرآن ّية ،ومل نجد دراسة أو مقالة سعت إىل تطبيق نظريّة التّلقّي
عىل دراساته القرآنيّة وتناولت آفاق توقّعاته ،وهذا ما يؤكّد أه ّمية هذه الدراسة.

ّأو ًل -ردود فعل ثيودور نولدكه
لدراسة ردود فعل نولدكه ،نرتكز عىل اثنني من دراساته؛ األوىل مقالته «القرآن»[[[،
والثانية كتابه الشهري «تاريخ القرآن» ،الذي كان موضوع أطروح ٍة ق ّدمها سنة .1858

يب وشعوره نحو القرآن يف
ّ
هو يف
مستهل مقالته يُشري إىل انطباع املتلقّي األورو ّ
حي ،ويقول «إ ّن أ ّول تصفّح يرتك عىل األورويب انطبا ًعا
أ ّول قراءة ،وهو شعو ٌر بالتّ ّ
يكن أن
ّ
الفوضوي»[[[ .ويؤكّد عىل أ ّن الشّ عور
باالرتباك
الجاميل نحو القرآن ال ُ
ّ
يكون ثابتًا بال ّنظر إىل تباين أسلوب القرآن يف األجزاء املختلفة ،ويذهب إىل أ ّن قيمة
يل؛ حيث إ ّن «الفقرات
هذه األجزاء
ّ
متغي ٌة ج ًدا من حيث األسلوب والتّأثري الجام ّ
[[[ -نشرت أل ّول م ّرة في العدد  16من دائرة المعارف بيريطانيا وت ّم نشرها م ّرة أخرى في كتابه «مشاهد من تاريخ
الشرق» في سنة  1892بعد تعديالت قام بها نولدكه.

[2]- Nöldeke, 1982, 21.
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القليلة ج ًدا من القرآن ت ُشبع ميول القارئ الجامل ّية بشكلٍ كامل»[[[.
منذ البداية ،نستطيع القول إ ّن ر ّد فعل نولدكه بال ّنسبة إىل أدب ّية القرآن الكريم
وأسلوبه يرتاوح بني الخيبة واالندهاش والحرية وبني اإلعجاب واالستحسان .فالقرآن
قد يُخيّب أفق توقّعات نولدكه ،ونُالحظ هذا الشّ عور بالخيبة يف أماكن ع ّدة من مقالته،
مع أنّه استطاع أن يُالمس بعض املظاهر الجامل ّية فيه؛ إذ يقول «وعىل العموم ،ميتلك
الكثري من أجزاء القرآن بال ّ
شك ق ّوة بالغ ّية ملحوظة ومؤث ّرة حتّى عىل القارئ غري
بأي
ً
إل أ ّن الكتاب من املنظور الجاميل ،ليس
املعتقدّ ،
عمل من ال ّدرجة األوىل ّ
بأي شكل من
حال»[[[ .ويف موضع آخر ،يستنتج أنّه «ليس مح ّمد ذا أسلوب رفيع ّ
ح حياديّ ٍة
يب يتصفّحه للكتاب برو ٍ
األشكال .إ ّن وجهة ال ّنظر هذه سيتب ّناها ّ
أي أورو ّ

وبعض معرفة باللغة»[[[ .فهو يبقى مندهشً ا حائ ًرا حيث يعترب القرآن مؤث ّ ًرا من ناحية
عمل ممتازًا.
وينفي من ناحي ٍة أخرى كونه ً
ريا
إ ّن نولدكه يف كتابه تاريخ القرآن ،وعند تقسيمه السور إىل مكيّة ومدنيّة ،يقف كث ً
عند أسلوب القرآن وأدب ّيته ،وإذا تأ ّملنا آراءه يف هذا املقام نجد أ ّن شعوره بالنسبة إىل
القرآن يتّجه نحو االستنكار والرفض والخيبة يف معظم األحيان ،ومييل نحو اإلعجاب
واالستحسان بعض األحيان .وقد استخلصنا ردود أفعاله للقرآن يف الجدول اآليت:

[1]- Ibid, 32.
[2]- Ibid, 34.

[3]- Nöldeke, 1982, 35.

ّ

ّ
جمالية تلقي القرآن الكريم عند ثيودور نولدكه 45

املوضع
القصص الطوال
القصص الطوال
القصص الطوال
أجزاء غري قصص ّية
من القرآن

أجزاء غري قصص ّية
من القرآن

السور املك ّية يف
الفرتة األوىل
بعض السور

املضمون
الصبغة الفجائ ّية يف حني كان من الالزم
ّ
التحل بسكون ملحمي

حذف الروابط التي ذكرها الزمة للحفاظ
عىل تسلسل األحداث

نوع ر ّد
فعل

خيبة
خيبة

اإلطناب الزائد عن الحاجة

خيبة

عدم ترابط األفكار

خيبة

زيادة األلفاظ وتكرارها اململ

خيبة

النربة الخطاب ّية واالحتفاظ بلونها الشعري

الكامل ،كالم بأرسه مح َّرك إيقاع ًّيا وذو جرس إعجاب
عفوي جميل

انسجام وحسن التنسيق :البداية ج ّيدة
والخامتة مناسبة

إعجاب

مرجع ورقم
الصفحة

مقالة القرآن:
35

مقالة القرآن:
35

مقالة القرآن:
36

مقالة القرآن:
36

مقالة القرآن:
36

تاريخ

قرآن69:
تاريخ قرآن:
28

اإلعجاب آلثار عمل ف ّني وأديب ،ذي توزيع

ملحسنات األسلوب الخطاب ّية،
دقيق وماهر
ّ
سورة الشعراء

وقياس متع َّمد لطول املقاطع املفردة

النص
والخيبة للحر ّية والعبث يف ترتيب
ّ
واستبعاد بنية مقاطع شعر ّية باملعنى التقني
للكلمة

إعجاب
وخيبة

تاريخ قرآن:
41

46
سورة الزلزلة

سورة الصافات

سورة الرحمن

ذا تأثري قوي للمطلع الرائع ،وكون السورة
خطاب ًيا وإيقاع ًيا

التامسك والوحدة التكامل ّية لخامتة جيدة
يف املقطع الثاين ،اشرتاك يف األسلوب
والفاصلة واإليقاع

تكرار بال نهاية لآلية الالزمة وعدم تكرار
الالزمة بني بعض اآليات

السور املكيّة يف

تضحية اإلناقة بسبب التكرار املستمر

السور املك ّية يف

اإلطناب واالرتباك بسبب عدم ترتيب األمثلة

الفرتة الثانية

الفرتة الثانية

السور املكيّة يف
الفرتة الثالثة

لألفكار
منطق ًيا

إعجاب

إعجاب

خيبة
خيبة
خيبة

اللغة واهية مطنبة ونرثيّة ،التكرار ال نهاية له،
ترداد نفس الكلامت ،افتقار الرباهني إىل

الوضوح وكونها غري مقنعة ،والتنوع القليل

خيبة

يف القصص

تاريخ قرآن:
89

تاريخ قرآن:
110-109

تاريخ قرآن:
96

تاريخ القرآن:
105

تاريخ القرآن:
105

تاريخ القرآن:
128

عدم تناسب بني الشكل واملضمون بسبب
السور املدن ّية

الكالم النرثي املطنب ،الطول النامي

لآليات ،بقاء الفاصلة فقط من القالب

الشعري القديم ،الفاصلة مشوشة مه َملة

خيبة

تاريخ القرآن:
190

وعىل أسهل األشكال

ويبدو أ ّن نولدكه كلّام ابتعد عن سور الفرتة األوىل ،ازدادت خيبته حول أسلوب
القرآن وأدبيّته شيئًا فشيئًا ،وفيام يتعلّق بالسور امل ّكيّة يف الفرتة الثالثة ،قد استم ّر هذا
الشعور بالخيبة عند نولدكه وبلغ الح ّد األقىص ،وقد انتابه هذا الشعور بعدم الرضا يف
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الس َور املدن ّية أيضً ا .وإذا تأ ّملنا أقوال نولدكه يف هذا املقام ،نجد أ ّن القرآن قد خ ّيب
أفق توقّعاته يف معظمها .وميكن القول إنّه مل يعجب بأسلوب القرآن؛ إذ يستنتج
متوسط املستوى .وتقوم أه ّميته
النبي كان «يف أحسن األحوال ذا أسلوب
أ ّن
ّ
ّ
يب»[[[.
ككاتب ،عىل أصالته ،إذ خلق لوثيقة دينه الجديد أسلوبًا جدي ًدا ذا لون كتا ّ
متوسط األسلوب .ويتّضح من ردود فعل نولدكه أ ّن أفق القرآن
بي
ّ
وهو يرى أ ّن ال ّن ّ
عمل جدي ًدا قد تصادم بأفق توقّع نولدكه ،ومل يكن مطابقًا وموافقًا مع أفقه،
ً
باعتباره
بالسخط وعدم االنرشاح .فيجب
ما يؤ ّدي إىل تخييب أفق توقّعاته مخلّفًا شعو ًرا ّ
فحص مدى انزياح القرآن عن أفق توقّعاته حتى نستطيع الجزم بال ّنتيجة ،لذلك سنقوم
نص ،كام يقول ياوس
بإعادة تشكيل أفق توقّعاته ،انطالقًا من ثالثة عنارص يف ّ
كل ّ
الخاصة ،ثم العالئق الضمن ّية التي تربط
«هي معايري جامل ّية علن ّية أي «شعريّة» جنسه
ّ
ٍ
ريا التعارض بني
ص
هذا ال ّن ّ
بنصوص أخرى معروفة تندرج يف سياقه التاريخي ،وأخ ً
الخيال والواقع ،بني الوظيفة الشعريّة للغة ووظيفتها العمليّة»[[[.

ثانيا -إعادة تشكيل أفق ّ
توقعات نولدكه؛ شعر ّية القرآن وال ّنوع األديب
ً
واضح يف رؤية نولدكه ،ويتّضح ذلك
ميكن القول إ ّن التّفكيك بني ال ّنظم وال ّنرث
ٌ
السور امل ّك ّية
من خالل معالجته ألسلوب السور يف الفرتات املختلفة ،وهو يرى أ ّن ّ
يف الفرتة األوىل قد احتفظت بلونٍ
شعري كامل ،بينام قد ضعف هذا الروح الشعري
ٍّ
يف سور الفرتة الثانية ،ويقول إ ّن «آثار الروح الشعريّة التي تربز بكثافة يف السور األقدم
فتضعف ،لك ّنها ال تختفي متا ًما»[[[ .وهو يتح ّدث عن غلبة النرث يف السور القرآنيّة

بقوله «نالحظ يف هذه السور االنتقال من الحامس العظيم إىل قدر أكرب من السكينة
رثي
يف السور املــتأخّرة التي يغلب عليها الطابع النرثي»[[[ .ويرى أ ّن هذا الطابع ال ّن ّ
قد ازداد شيئًا فشيئًا ،كلّام ابتعدنا من الفرتة األوىل .وعندما يفحص سور الفرتة الثالثة،
يذهب إىل أ ّن اللغة أصبحت مطنبة نرثيّة ،ويقول« :ال يسع الكالم النرثي املط َنب
[[[ -نولدكه.128 ،2004 ،
[[[ -ياوس.46 ،2004 ،

[[[ -نولدكه.106 ،2004 ،
[[[ -م.ن.105 ،
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أن يوشِّ ح الخيال مبا يليق به ،حيث يجمح الطول النامي لآليات مبا له عالقة وثيقة
إل الفاصلة»[[[.
باألسلوب الذي يصبح أكرث نرثيّة .وال يبقى من القالب الشّ عري ّ
يب بطول العبارة ،واعتامد الشعر عىل
وتتّضح من هذه العبارات ،عالقة ال ّنوع األد ّ
القافية والخيال عند نولدكه .ونستطيع أن نستنبط أه ّم توقّعات نولدكه عن نوع الشعر
يف القرآن كام ييل:
أ -رضورة التشاكل يف طول اآليات :إ ّن اعتقاد نولدكه برضورة تشاكل الطول يف
اآليات ينجيل بوضوح من تناوله سور الفرتة امل ّكيّة األوىل ،إ ّن التّشاكل يف الطول
يرتبط بتعداد التفعيلة والبحور العروضيّة التي يتحكّم فيها مبدأ التّشاكل املق ّنن ،وإ ّن
تختص بالشّ عر من دون النرث .وتتّضح أهم ّية
رضورة التّشاكل يف الطول هي ميز ٌة
ّ
تشاكل الطول أكرث فأكرث عندما يعتمد عليه نولدكه لتشخيص وحدة السورة والحكم
عىل زيادة اآليات التي مل تتبع قانون تشاكل الطول .وهو عندما يدرس سورة التني
يقول« :أظ ّن أ ّن اآلية السادسة من سورة التني قد أضيفت الحقًا؛ أل ّن طولها يفوق
أي من اآليات األخرى»[[[ .إ ّن عدم االلتزام مببدأ التّشاكل يف الطول يؤ ّدي
طول ّ

إىل تشويش األسلوب يف رأي نولدكه؛ حيث يقول عند فحص سورة الطور «توجد
شامل للج ّنة بعض اآليات التي تعود إىل الفرتة
ً
يف سورة الطور التي تتض ّمن وصفًا
الثانية ،أعني اآلية  21التي تش ِّوش السياق ويفوق طولها أطول آيات السورة بثالثة
أضعاف؛ وتضاف إليها اآليات  29وما يليها»[[[ .ولهذا املبدأ عالق ٌة وثيق ٌة بإيقاع
سبب النقطاع اإليقاع يف السورة .ويقول عند
السورة ،ويرى أ ّن عدم االحتفاظ به
ٌ
دراسة سورة الرحمن« :اآلية  33تفوق يف طولها مع ّدل طول اآليات األخرى ،وتفتقد
النربة اإليقاعيّة»[[[ .إ ّن مثل هذه النامذج من رضورة التزام اآليات بالتشاكل يف الطول
كثري ٌة يف دراسة نولدكه يف سور هذه الفرتة ،وكذلك الفرتة الثانية من السور املك ّية،
ونكتفي بهذه األمثال.

[[[ -نولدكه.128 ،

[[[ -م.ن.87 ،2004 ،
[[[ -م.ن.94 ،2004 ،
[[[ -م.ن.96 ،
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ب -رضورة تشاكل القافية أو الفاصلة :ميكن القول إ ّن القافية تكون مدار دراسة
نولدكه األسلوب ّية ،وهو بعد أن يتح ّدث عن وجهة ال ّنظر اإلسالم ّية حول منع تسمية
«الفاصلة» بالقافية يف القرآن ،يتع ّرض إىل أهميّة الفاصلة بقوله إ ّن «الفاصلة ذات
أهميّ ٍة بالغ ٍة لتحسني بعض املواقع ،وسالمة تقطيع اآليات ،ومعرفة الصلة بني
املقاطع الكبرية ،واكتشاف انتزاع آيات نُقلت من مواضعها إىل مواضع أخرى ،علينا
أن نأخذها بعني االعتبار بدقّة وحذر م ًعا»[[[ .وإذا تأ ّملنا هذا القول ندرك كم تكون
فكرة العروض ووحدة القصيدة واضحة يف وعي نولدكه عندما يتح ّدث عن تقطيع
والصلة بني املقاطع .واملعروف أنّهام من اختصاصات الشعر دون النرث .وال
اآليات
ّ
ّ
الصلة ال تقع يف تشاكل القوايف.
الصلة توجد بني أجزاء النرث ،إلّ أ ّن هذه ّ
شك أ ّن ّ
وبنا ًء عىل ذلك ،يبدو أ ّن نولدكه يعتقد برضورة تشاكل الفواصل يف السورة،
والتزام جميع اآليات بهذا التّشاكل للحفاظ عىل وحدة السورة وإيجاد الصلة بني
اآليات ،وإ ّن عدم التبعيّة لهذا املبدأ يعني عند نولدكه زيادة اآلية وإضافتها الحقًا.
عامل لوحدة السور،
ً
وعىل ال ّرغم من أنّه ين ّبه إىل أ ّن تشاكل الفواصل ليس وحده
دليل مطلقًا عىل وحدة السورة ،بل يجوز
قائل« :ال ميكن أن يكون متاثل الفواصل ً
ً
أخذه فقط بعني االعتبار كنتيج ٍة مكتسب ٍة من أسباب داخليّة بحتة»[[[ ،لك ّنه عندما

بي قد أضاف اآليات  41-34الحقًا حيث تنتهي
يدرس سورة مريم ،يرى أ ّن ال ّن ّ
فواصل هذه السورة عادة بـ «ـِيا» و «ـ َيئا» و«ـ َـ ًّيا» ،ولكن اآليات املذكورة تنتهي بـ
«ـون» .وتتغري الفواصل كذلك يف اآليات  ،78-75وبالنظر إىل تشاكل الفاصلة يف
سائر اآليات ما عدا اآليات املذكورة ،يستنتج نولدكه أ ّن تلك اآليات متّت إضافتها
يبر الظّ ّن
متأخّرة ،ويقول« :نظ ًرا لتساوي الفاصلة التام يف اآليات ّ ُ 75-41 ،34-1
بأ ّن تلك اآليات أُلحقت يف وقت متأخّر»[[[ .وعىل هذا ،ميكننا االطمئنان إىل رسوخ
يقسم سورة «ص» إىل مقطعني ،فاملقطع
مبدأ تشاكل الفاصلة يف وعي نولدكه عندما ّ
األ ّول يتك ّون من الفواصل بالردف األلف يف اآليات  ،67-1أ ّما الفاصلة يف املقطع
[[[ -نولدكه.34 ،
[[[ -م.ن.38 ،

[[[ -م.ن.116 ، ،2004 ،
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الثاين تنتهي بالردف واو أو ياء ،ويقول« :ما ينتج عن ذلك من افرتاض أ ّن جزيئ
السورة مل يكونا يف األصل معاً»[[[.
مم أسلفنا ،ميكن القول إ ّن توقّعات نولدكه عن نوعيّة الشعر يف القرآن
وانطالقًا ّ
تتّضح يف اعتقاده برضورة تكرار وحدة موسيقيّة معيّنة؛ إذ يعتقد برضورة التزام جميع
آيات السورة بالتّساوي يف الطول ،ورضورة تشاكل فواصل السورة بتكرار الروي أو
ٍ
خاص قد ه ّيأ ذهنه ليقبل تتابع
الردف الواحد .فالواضح أ ّن تتابع اآليات عىل نحو
الخاص يف اآليات دون غريه ،وبذلك ت ّم تشكيل نسيج يتألّف من التوقّعات يف
النمط
ّ
طبيعي للغاية عند قراءة الشعر ،فالذهن بعد قراءة بيت أو بيتني مهيّأ
ذهنه .فهذا أم ٌر
ٌّ
معي من التتابع املمكن ،ويف الوقت نفسه يضعف من قدرته عىل تق ّبل صنوف
لعدد ّ
أخرى من التتابع ،وعىل هذا األساس ،ير ّد آي.إي .ريتشاردز[[[ ()1979-1893
اإليقاع إىل عامل التكرار والتوقّع فآثاره ،ويف رأيه يعتمد اإليقاع عىل «التكرار والتوقع،
فآثار اإليقاع والوزن تنبع من توقّعنا ... ،وعادة يكون هذا التوقّع ال شعوريًّا»[[[.

ج -وحدة القصيدة العضويّة :نلمس مالمح االعتقاد برضورة وحدة القصيدة
العضويّة يف السور لدى نولدكه عندما يتح ّدث عن حسن البدء ،وبراعة الختام يف
السورة ،ويتع ّرض إىل التناسق واالرتباط بني املقاطع يف السورة الواحدة ،حيث
منسق تنسيقًا حس ًنا وليست له فقط بداية جيدة ،بل أيضً ا خامتة
يقول« :بعض السور َّ
ريا من موضوع إىل آخر ،إىل درجة أ ّن
مناسبة .خطاب القرآن يقفز عىل العموم كث ً
يتجل دامئًا للعيان»[[[ .إ ّن اعتقاد نولدكه بهذه الوحدة
ّ
ترابط املعاين بعضها ببعض ال
خاصة عند معالجة بعض السور كالواقعة ،والصافّات.
يف السور القرآنيّة تتّضح
ّ

وميكن استخالص تحليله عن وحدة يف السورة الواقعة كام ييل :إ ّن هذه السورة
يف رأيه تتك ّون من مقاطع ع ّدة ،السورة تبدأ مبدخل قصري من اآليات  ،9-1ث ّم تقع
[[[ -نولدكه.117 ،

[2]- I.A. Richards.

جهات النقد الجديد ككتاب «معنى المعنى» و «مبادئ النقد األدبي» و «النقد
ناقد أدبي وعالم بالغة .أثرت كتبه في تو ّ
العلمي».
[[[ -ريتشاردز.185 ،2005 ،

[[[ -نولدكه.28 ،2004 ،
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َ َ ّ ْ ْ َّ َ
ك َ
العظي ِم.
املقاطع .تشابه نهاية املقطعني بتكرار العبارة الواحدة فسبِح بِاس ِم رب ِ
وهناك العالقة الواضحة بني اآليات  87وما يليها والقسم األول .وإ ّن بدء ع ّدة آيات
بتناوب بـ <أفرأيتم> و <أأنتم> يق ّوي االتصال .وعىل هذا األساس يستنتج أنّه «ميكن
اعتبار هذه السورة متامسكة ،بالرغم من أنّها تض ّم ،كام يبدو ،ق ََس ًم جدي ًدا يبدأ باآلية
حة التّقسيم
 .[[[»75-74أي ق ََسم مبواقع النجوم .ويبدو أ ّن نولدكه قد عنى بص ّ
واالستيعاب ث ّم حسن الختام ،وهذا ّ
يدل عىل االهتامم بوحدة األعضاء يف السورة.
وهو يؤكّد عىل فكرة الوحدة العضويّة يف سورة الصافّات ،ويستنتج أ ّن مث ّة ما يربط
بني املقاطع ،ليس فقط اشرتاك املقاطع يف بعض الجمل وآيتني فقط ،بل «األسلوب
والفاصلة واإليقاع ،ما يجعل اعتبار السورة كلّها وحدة متكاملة أم ًرا ال ريب فيه»[[[.
ح ًدا عالوة عىل
فريى أ ّن تساوي األسلوب عىل املستوى نفسه ضامن لكون الجزء مو ّ
االرتباط املعنايئ بني املقاطع ،وتكثّف الوحدة بواسطة تكرار بعض العبارات أو
اآليات الكاملة ،ث ّم تشكيل اآليات  182-167خامتة جيّدة للمقطع.

د -الخيال :عند التّأ ّمل يف أقوال نولدكه نرى أنّه قد ملس الخيال ال ّنابع من التّصاوير
خاصة يف السور امل ّك ّية يف الفرتة األوىل
النبي ـ حسب تعبريه ـ
ّ
الح ّية التي رسمها ّ
التي كانت مصبوغة بالصبغة الشعريّة ،حيث يقول« :ما من سور أخرى يف القرآن
تضاهي هذه السور يف روعتها ويف إبرازها االنفعال الشديد الذي كان يعرتي النبي.
تنشق األرض وتتفطّر الجبال وتتساقط الكواكب،
أال وكأ ّن املرء يرى بأ ِّم عينه كيف
ّ
متداخل بعضها بالبعض اآلخر .مجموعة أخرى من السور تحمل أوصافًا أكرث هدو ًءا
ً
ونرثيّة ،ينبغي أن تعترب باإلجامل متأخّرة عنها زمن ًّيا»[[[ .وهو يأيت بنامذج لذلك بسورة

الزلزلة التي تولِّد بسبب مطلعها الرائع وإيقاعها أث ًرا ال يقاوم ،ومثلها سورتا االنفطار
والتكوير؛ إذ يقول« :وتشبه هذه السورة أيضً ا سورتا االنفطار والتكوير ويتزيّنان بصو ٍر
أكرث غ ًنى»[[[ .وممّ يلفت هنا ،كام يتّضح من عبارات نولدكه املذكورة ،أ ّن الخيال
[[[ -نولدكه.95 ،

[[[ -م.ن ،م.س.110 ،
[[[ -م.ن.88 ،
[[[ -م.ن.89 ،
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ومم يؤكّد ذلك قوله يف أسلوب السور
يف رأيه من اختصاصات الشعر وال النرثّ ،
امل ّك ّية يف الفرتة الثالثة؛ إذ يقول« :ال يسع الكالم النرثي املط َنب أن يوشِّ ح الخيال
مبا يليق به ،حيث يجمح الطول النامي لآليات له عالقة وثيقة باألسلوب الذي يصبح
أكرث نرثيّة .وال يبقى من القالب الشّ عري إلّ الفاصلة»[[[ .ويبدو أ ّن التّفرقة واضحة يف
ذهنه بني الخيال يف الشعر والنرث عندما يتح ّدث عن جموح الخيال واالنفعال الذي
هو باعث النبي يف خلق هذه التصاوير؛ حيث يقول« :حني ضعف الثوران النفيس
الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكرث هدو ًءا .كانت يف البداية تحركّها طاقة شعريّة
معيّنة ،فأضحت الحقًا ،وبشكلٍ
رشع ال غري»[[[.
تدريجي ،أقوال معلّم وم ّ
ٍّ
ومث ّة اختالف كبري بني نوع الشعر ونوع النرث يف مدى إثارتهام توقّع القارئ
مم يُثري الشعر .ففي قطعة
وته ّيئه؛ فالتوقّع الحاصل عند قراءة ال ّنرث يكون ّ
أقل تحدي ًدا ّ
رثي
من النرث ال يتهيّأ القارئ لتكرار وحدة موسيقيّة معيّنة وال يتوقّع عند قراءة ال ّن ّ
ص ال ّن ّ
خاصا من الصوت ،وال يفاجأ عند بروز نغمة غري متوقّعة ،وبالتايل ال تلعب
نو ًعا
ًّ
عظيم يف ال ّنرث خالفًا للشعر الذي يكتسب الصوت
حس ًّيا أو شكل ًّيا
ً
األلفاظ دو ًرا ّ
فيه شخص ّيته .وبناء عىل هذا ،ال يتوقّع نولدكه عندما يقرأ سور الفرتة الثالثة والسور
ٍ
ٍ
خاص بال ّنظر إىل الطبيعة النرثيّة والترشيعيّة فيهام .واملواجهة
صوت
املدنيّة بحدوث
بالفواصل يف سياقٍ
نرثي لتلك السور ،يولّد عنده الشعور بالخيبة واملفاجأة وعدم
ٍّ
اإلعجاب بأسلوب القرآن ،ولذلك يقول« :إ ّن خطأ مح ّمد يقع يف التزامه ال ّدائم
واإلخضاع للصيغة شبه الشّ عريّة التي قام ببنائها يف بداية النزول مطابقًا مع أذواق
املستمعني .فهو عىل سبيل املثال يستخدم القافية يف املواضع النرثيّة ،وهكذا يأيت
بنتيج ٍة غري مقبول ٍة هي عدم التّناسب بني األسلوب واملوضوع»[[[ .وكذلك يؤكّد عىل
الفكرة نفسها يف كتابه تاريخ القرآن عندما يتح ّدث عن تكاثر إهامل استعامل الفاصلة
شيئًا فشيئًا يف القرآن؛ إذ إنّه «ال تناسب والنربة النرثيّة املوجودة يف القطع املتأخرة؛
ثقيل ال يزيّن
ويجب علينا أن نعتربه يف اآليات الترشيعيّة ،وقطع مامثلة لها ،قي ًدا ً

[[[ -نولدكه.128 ،
[[[ -م.ن.25 ،
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الخاص بنو ٍع
الكالم»[[[ .والواقع أ ّن هذه الخيبة تنشأ عن توقّعه ،ولو مل يوجد التوقّع
ّ
يب ،فال توجد خيبة أو مفاجأة .فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا :ملاذا يتوقّع نولدكه
أد ٍّ
أ ّن جميع آيات السورة الواحدة يجب أن تكون متساوية الطول ،ومتامثلة الفاصلة،
وأن تكون جميع املقاطع يف السورة الواحدة ذات صلة؟ هذه التوقعات عندما يقرأ
عمل شعريًّا طبيع ّي ٌة للغاية ،أ ّما بالنسبة إىل القرآن ،فهي موضع تساؤل ،ملاذا
ً
القارئ
توقّعات نولدكه عن السور القرآن ّية ،هي نفس التوقّعات التي توجد يف وعي القارئ
عند قراءة منظومة األشعار؟

ثالثًا -النصوص يف السياق التارخيي األديب
ص يف رأي ياوس ال یمکن أن یُخلق من فراغ ،خال ًیا من رواسب ال ّنصوص
إ ّن ال ّن ّ
السابقة التي قد یشرتک معها يف الجنس والنوع ،بل یحمل عالمات ظاهرة وخفیّة
ّ
ص الجديد يستدعي بال ّنسبة للقارئ مجموعة كاملة
ویثیر التوقعات ،يقول« :إ ّن ال ّن ّ
من التوقّعات والتدبريات التي ع ّودته عليها النصوص السابقة[[[ .وعىل هذا األساس،
كل فرتة تاريخ ّية أدب ّية مبثابة دائرة ،ال ّنصوص األدب ّية املكتوبة تقع يف مركز
إذا اعتربنا ّ
الدائرة .وإذا رجعنا إىل فرتة نزول القرآن نجد أه ّم األنواع األدبيّة املعروفة آنذاك هي
ومم يلفت يف هذا السياق ،هو مبدأ التكرار أو
القصائد ،وسجع الك ّهان ،والخطبّ .
ص املعزول بالجدول ،أي بسلسلة ال ّنصوص
التامثل ،كام يقول ياوس« :إ ّن عالقة ال ّن ّ
السابقة املؤلّفة للجنس ،تت ّم كذلك وفق سريورة مامثلة ،قوامها الدائم هو خلق أفق
توقّع وتعديله»[[[ .أي التّوقّع الناشئ عن متاثل شكل العمل الجديد بأشكال األعامل
السابقة يف السياق التاريخي الواحد.

أ -املامثلة بني القرآن والشعر الجاهيل :نجد عند نولدكه اهتام ًما بالغًا بالتّشابهات
ريا ما يتح ّدث عن القواسم املشرتكة
املوجودة بني القرآن وتلك النصوص .وهو كث ً
النبي كان
بني القرآن والشعر الجاهيل ،ويرى يف كتابه «تاريخ القرآن» أ ّن ما جاء به ّ
[[[ -نولدكه.37 ،2004 ،
[[[ -ياوس.45 ،2004 ،

[[[ -ياوس.45 ،
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باللّغة الفصحى بطابعها األديب واملشرتك بعرب ّية الشعراء القدمية ،ويقول« :إ ّن القرآن
مل يكتب بأيّة لهجة محليّة أب ًدا ،بل له لغة مشابهة ملا كانت موجودة يف قصائد ما
حدة بني جميع
قبل اإلسالم»[[[ .وهو يذهب إىل أ ّن لغة الفصحى هي لغة مشرتكة ومو ّ
القبائل ،ويستنتج أ ّن «األشعار العرب ّية القدمية والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة
عمو ًما»[[[ .إذًا ميكن القول إ ّن لغة القرآن يف رأي نولدكه ال تختلف عن لغة القصائد
الجاهليّة وله الخصوصيّة األدبيّة بالنظر إىل لغته العربيّة الفصحى.
وبعدما تح ّدثنا عن مشابهة لغة القرآن بلغة القصائد الجاهليّة ،أ ّول ما يستوقفنا هو
اعتبار نولدكه الوزن والقافية معيارين أساسيني يف القصيدة الجاهل ّية ،حيث يقول عن
الصيغة الف ّن ّية للشعر آنذاك إنّها «تشمل عند العرب وزنًا شعريًّا مق ّي ًدا باإلضافة إىل
القافية»[[[ .ويُشري إىل كون هذا املعيار عرفًا أدبيًّا عند الجاهليني لشكل القصيدة ،إذ

إ ّن الشعراء «كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعامل البحر والقافية»[[[ .أ ّما املعيار
الرئيس للسجع يف رأيه ،فهو أجزاء قصرية ،تبع ّية اثنني من األجزاء أو أكرث قرينة واحدة
باتّباع عالمات الوقف .وهناك اختالف بني الشعر والسجع يف تح ّرر قرينة السجع
أكرث من القافية ،ورغم هذا ال يستبعد كون السجع من أمناط شعريّة آنذاك بسبب
املشرتكات بينهام ،إذ يقول« :لكن خصوم مح ّمد أطلقوا عليه لقب شاعر .هذا ّ
يدل
عىل أ ّن الطريقة التي ق ّدم بها ما أتاه من الوحي ،وهي السجع ،كانت ت ُعترب آنذاك منطًا
شعريًّا»[[[ .ومهام يكن من األمر ،ما يه ّمنا يف هذا السياق ،هو إمكان ّية استنتاج العرف
الشعري واألديب لنصوص تلك الفرتة يف وعي نولدكه .وهذا العرف هو التزام بتكرار
الوزن والقافية يف جميع أبيات القصيدة ،والحفاظ عىل تقطيع الجمل وتسجيعها يف
جميع عبارات السجع ،باإلضافة إىل استخدام األسلوب القسمي يف سجع الك ّهان.
وهذا املبدأ للتكرار والتّشاكل يف العرف األديب الجاهيل قد أ ّدى إىل تكوين توقّعات
والشعري يف ذهن نولدكه .وبهذه التوقّعات عندما قرأ القرآن وجد
يب
عن ال ّن ّ
ّ
ص األد ّ
[[[ -نولدكه.289 ،2004 ،
[[[ -نولدكه.34 ،2004 ،
[[[ -نولدكه.34 ،2004 ،
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مشابهات ع ّدة بينه وبني ال ّنصوص األدبية آنذاك ،وال س ّيام يف سور الفرتات األوىل.
النص القرآين بالقصائد الجاهل ّية،
ويف هذا اإلطار ،يتن ّبه نولدكه إىل مامثلة شكل
ّ
ويرى أ ّن الشّ به واضح بني ما ورد يف فواصل اآلي يف سور األحزاب واالنشقاق
وامل ّدثر وبني القافية الشعريّة يف م ّد الفتحة ،ويقول إ ّن النبي« مي ّد الفتحة يف
جاعل منها ألفًا كام يف القافية الشعريّة»[[[ .ويأيت بأمثل ٍة
ً
نصب األسامء واألفعال

أخرى من تلك املشابهات ،كعدم تلفّظ الفتحتني يف نهاية اآلية يف سورة املجادلة
والبلد وامل ّدثر ،ويرى أنّه ير ّد أحيانًا يف القافية الشّ عريّة ،وعىل سبيل املثال بيت لبيد
حلِقا شَ َع ْر» ،حيث جاء شع ْر بدل شع ًرا .وكذلك إخفاء ياء
«فال ت َ ْ
خ ُمش وجهاً وال ت َ ْ
املتكلّم املفرد يف سورة الحاقّة ،ويقول «يُخفي ياء املتكلّم املفرد متا ًما ،أو يح ّولها
إىل ـ َيه ،كام هو معهود يف القافية الشعريّة»[[[ .وقد يرسي اعتقاد نولدكه إىل رضورة
النص القرآين ،وذلك يستنبط من قوله« :أ ّما فيام يتعلّق برتتيب
تكرار قوايف الشعر إىل
ّ
الفواصل ،فإنّنا نجد أحيانًا آية بال فاصلة بني آيات ذات فواصل أو بعدها»[[[ .ويأيت
بأمثلة عن سورة املعارج حيث تعود الفاصلة السابقة مج ّد ًدا ،وكذلك سورة االنفطار
وعبس.

إ ّن املامثلة بني القرآن والشّ عر الجاهيل يف رأي نولدكه ال ينحرص عىل االلتزام
الخاصة بالشعر ،بل يتع ّدى إىل بعض
بالفواصل يف اآليات واستخدام الفواصل
ّ
أساليب البديع املستعملة يف القرآن أي «اللعب بالكلامت» ،الذي يقوم بدو ٍر كبريٍ
يف الخطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع الخطاب األديب ،ويقول« :أ ّما اللعب
بالكلامت الذي مل يكرث منه شعراء العرب القدامى ،وعرفه الالحقون الذين جعلوا
منه الفتنة األوىل لشعرهم ،فهو يرد أيضً ا يف القرآن»[[[ .ويأيت باألمثلة من ذلك ممّ
ورد يف أشعار الشعراء الجاهليني كـ «راغبا أو راهبا» يف المية الشنفرى ،أو «الحارب
الحريب» يف شعر لبيد ،و «أن يغبطوا يهبطوا» يف أبيات الخنساء ،و ...ويذكر بعض

[[[ -نولدكه.35 ،
[[[ -م.ن.

[[[ -م.ن.36 ،

[[[ -م.ن.41 ،2004 ،
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ما ورد يف القرآن من تلك األمثلة التي ّ
تدل عىل أ ّن استعامله كان معهو ًدا ،وذلك مثل
«رغبا ورهبا» يف سورة األنبياء ،و«يُرس و ُعرس» يف سورة البقرة ،و«همزة ملزة» يف
سورة الهمزة« ،وأسلمت مع سليامن» يف سورة النمل« ،يا أسفي عىل يوسف» يف
سورة يوسف ،وكذلك أسامء متشابهة اللفظ التي ُع ّدلت جزئيًّا بسبب هذا التّشابه،
مثل «هاروت» و «ماروت» يف سورة البقرة أو «يأجوج» و «مأجوج» يف سورة الكهف
واألنبياء ،مثلام قد وردت يف ديوان امرئ القيس .وقد انتبه إىل القافية يف داخل
ولكل جزء قافية ،ويرى هذا النوع من اللعب
ّ
البيت كأ ّن البيت تشكّل عن أجزاء ع ّدة،
بالكلامت يوجد يف الشعر بقد ٍر أكرب من التص ّنع ،كام يف ديوان الهذليني ،وقد ورد
تقسم إحدى اآليات إىل أجزا ٍء متع ّددة
يف القرآن أيضً ا؛ حيث يقول« :يف هذه الحال ّ
صغرية ،عىل سبيل املثال سورة يونس ( 62-61شأن-قرآن)»[[[ .ويقصد بذلك وجود
الفاصلة يف وسط اآلية.

ب -املامثلة بني القرآن والسجع :االلتزام بالسجع كان يُالحظ يف الخطب
الجاهل ّية ،وكذلك يف نصوص الك ّهان ،وقد كان هذا السجع موضع اهتامم نولدكه،
وهو يتح ّدث عنه ويعتربه من القواسم املشرتكة بني القرآن والنصوص األدب ّية آنذاك،
شكل محبوبًا من أشكال األدب بني العرب يف تلك األيام،
ً
قائل« :إ ّن السجع كان
ً
فتب ّناه مح ّمد»[[[ .ويؤكّد عىل متايز الشعر والسجع يف تغيري الفاصلة بعد بضعة
األجزاء ،وذلك ّ
يدل عىل مدى رسوخ معايري القصيدة والسجع يف ذهنه ،إذ يقول:

يغيوا القرينة بعدد قليل
«وقد اعتاد العرب يف النرث الرفيع ،بعكس الشعر املعتاد ،أن ّ
خاصة يف أقدم السور»[[[.
من األجزاء القصرية ،وهذا ما يحدث أيضً ا يف القرآن بكرثة،
ّ

شكل مستع َم ًل عند الك ّهان ،ويقول« :هذا األسلوب
ً
ويبدو أنّه يجزم بكون السجع
دخل عليه بعض
الذي هيمن عىل أقوال الك ّهان القدماء استعمله أيضً ا مح ّمدُ ،م ً
التعديالت»[[[ .يوضح نولدكه الحروف املستعملة يف األسجاع القرآن ّية ،ويذهب إىل
كل حريّة أسلوبيّة تسمح له بالسجع ،حيث يقرتب بذلك إىل
أ ّن النبي استعمل ّ

[[[ -نولدكه.40 ،
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األساليب الشعريّة.
إ ّن هذه املامثالت بني القرآن والشعر الجاهيل والسجع تخلق عند نولدكه أفق
توقّعات .هذه التوقّعات تفرض عليه أن يتتابع اآليات بالنظر إىل تشابه الطول وتشاكل
ٍ
آيات ع ّدة مبعيار الشعر ،فعندئذ يتوقّع من السورة أن تلتزم بوحدة
الفواصل يف
القصيدة العضويّة ،وكذلك يتوقّع أن يكون جميع آياتها متساوية من حيث الطول
ومتّحدة من حيث الفاصلة ،وعندما يواجه بعدم تبع ّية بعض آيات عن القانون يحكم
عىل زيادته .كذلك يُالحظ وجود قواسم مشرتكة بني القرآن وسجع الك ّهان ،وتلك
خاصة عندما
الخاص بسجع الك ّهان،
القواسم املشرتكة تؤ ّدي إىل إيجاد أفق التوقّع
ّ
ّ
يواجه باستعامل األقسام يف اآليات القصرية ،وكذلك تغيري الفواصل بعد ع ّدة آيات،
فيتوقّع رعاية تلك املعايري يف جميع آيات السورة ،وعندما يشاهد يف اآليات عدم
املرتسخة يف وعيه عن عرف سجع الك ّهان ،يفاجأ ويشعر بالخيبة.
التطابق باملعايري
ّ
والحق أ ّن هذه الخيبة تنشأ من توقّع نولدكه الذي كان وليد تجربته عن األنواع األدبيّة
ّ
املعروفة آنذاك .ويتّضح ذلك عندما يرى أ ّن النبي استخدم األسلوب الذي هيمن
كل حرية أسلوب ّية يسمح له بها السجع ،ال
عىل أقوال الك ّهان القدماء ،ولك ّنه استعمل ّ
بل يضيف عليها أيضً ا من عنده .وأقواله ّ
تدل عىل صعوبة قبوله التغيري ،وعدم ترحيبه
بالعمل الجديد املنحرف عن األعراف األدبيّة املوجودة.
والواقع أ ّن املفاجأة يف شكل القرآن هنا تلعب دو ًرا ها ًما ،ويكون لخيبة التوقّعات
أهم ّية أكرث من تحقّقها ،حيث يقول آي .إي ريتشاردز« :والنظم الذي ال نجد فيه غري
بدل من أن نجد فيه ما يط ّور استجابتنا الكليّة هو مج ّرد نظم
ما نتوقّعه بالضبط دامئًا ً
رتيب يبعث عىل الضيق»[[[ .ومن هذا املنظور يرى ياوس أ ّن العمل عندما يطابق

لتوقّع جمهوره بشكل تام هو تافه ،ويف هذا السياق يطرح مفهوم «املسافة الجامل ّية»
التي تقع بني ما ت ُق ّدمه التجربة الجامل ّية السابقة من أشياء مألوفة وتح ّول األفق الذي
ح َّرر وعي
يستلزمه استقبال العمل الجديد ،ويقول «كلّام تقلصت هذه املسافة وتَ َ
جهه نحو أفق تجربة بع ُد مجهولة ،كان العمل أقرب من
املتلقّي من إرغام إعادة تو ّ
[[[ -ريتشاردز.191 ،2005 ،
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مجال كتب ف ّن الطبخ»[[[ .وذلك أل ّن اإلنسان بفطرته مييل إىل تحطيم ما هو مألوف
ربا أل ّن الطرق التعبرييّة التقليديّة
من وسائل التعبري ،كأنّه بذلك يجد متعة وجاملً ّ ،
مل تعد ذات تأثري كام كانت فيام مىض.
وإضافة إىل ما قلنا عن جامليّة االنزياح التي ينبغي مبوجبها للقارئ واملتلقّي أن
رئيسا لتط ّور األدب
ً
حب باألشكال املغايرة للأملوف بالنظر إىل كون االنزياح
عامل ً
ير ّ
والفنون طوال التاريخ ،يجب أن ال يُنظر إىل تلك املعايري املستخرجة من العرف
األديب املوجود كقوانني صارمة يجب ات ّباعها وال ميكن العدول عنها .والواضح أنّه
ال غنى للقصيدة الجاهليّة الغنائيّة عن االلتزام التا ّم باتحاد القوايف وتكرار الوزن ،وأنّنا
يتعي عىل الخطبة أن تكون أجزاؤها
ال نستطيع أن نهمل طبيعة هذا النوع ،كذلك
ّ
قصرية وملتزمة عىل أكرثها بالسجع ليك ت ّولد يف القارئ نفس األثر املتوقَّع من
نص الكهان اليستطيع أن يستغني عن التزام بالسجع إضافة
الخطبة ،ونجد أيضً ا أ ّن ّ
إىل استخدام األقسام والحفاظ عىل تساوي الطول يف العبارات .ومع ذلك فمن
نص مشابه بتلك
الخطأ أن نصل إىل وصفة عا ّمة أو قانون عام نحتّم اتّباعه عىل كل ّ
نصا مل تتحقّق فيه تلك املعايري ،نحكم عىل ضعف املؤلّف
األنواع ،وعندما نواجه ًّ
وعدم جودة أسلوبه.
ج -أعراف األدب اليوناين :مام يجب االنتباه إليه لإلحاطة بأفق توقّع نولدكه،
جا أدب ًّيا ،وبالتايل
هو مسألة ّ
ترسخ كتابة ما يف ثقافة من الثقافات ،بحيث تت ّوج منوذ ً
يصبح معيار اإلجادة محصو ًرا يف مدى تطابق سائر ال ّنصوص لذاك النموذج .وبناء
عىل ذلك ،بالنسبة إىل فرتة منتصف القرن التاسع عرش إىل بدايات القرن العرشين،
ترسخ
ترتسخ كتابة أدبيّة يف ضمري األملانيني كام ّ
أي فرتة حياة نولدكه ،يبدو أنّه مل ّ
األدب اليوناين .فقد ت ّم االعرتاف بعظمتها وسم ّوها عند األدب القومي األملاين،
ين وعن
وهو النموذج األديب األعىل لديهم .يتح ّدث ياوس عن األدب
القومي األملا ّ
ّ
الخاص هو أن يكونوا ورثة اليونان الحقيقيني،
أسطورة أدبيّة مفادها أ ّن «قدر األملان
ّ
إل ليحقّقوا مبفردهم يف صفائها
بناء عىل هذه الفكرة التي مل يوجد األملان ّ
[[[ -ياوس.47 ،2004 ،

ّ
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الكامل»[[[ .ويف السياق نفسه ،يبدو عند نولدكه االهتامم بالرتاث اليوناين؛ إذ يقول
يف كتابه «تاريخ الفرس والعرب يف عرص الساسانيني» ،الذي ت ّم نرشه سنة :1879
«إنّ ا اهتاممي ورغبتي هو يف اإلنسانيّة الحقيقيّة التي ناد ًرا ما تظهر يف هذه الفرتة،
وكذلك حبّي يقع يف اليونانيّة التي اختفت متا ًما يف أوروبا يف ذلك الوقت»[[[.
ومعروف أ ّن علوم اللغة عند أرسطو هي املنطق والخطابة والشعر ،وهي الفنون
ريا ما تعزى إىل أرسطو والرتاث النقدي اإلغريقي
القول ّية .وأ ّما بال ّنسبة إىل الشعر ،فكث ً
ثالثة أنواع للشعر؛ هي املأساة وامللهاة وامللحمة[[[ .ويف هذا السياق ،تع ّد آراء

أرسطو يف املأساة والخطابة ذات عالقة ببحثنا؛ إذ يبدو أ ّن هذين النوعني يك ّونان
األشكال املعياريّة األساس ّية عند نولدكه؛ إذ يحاول أن مي ّيز عنارص الرسد والخطابة
يف السور القرآن ّية باستخدام معايري وخصائص فن ّية شائعة ومعروفة عند أرسطو
والرتاث اإلغريقي.
النبي كخطيب ومعلّم .ويتناول الصبغة الخطابيّة يف القرآن،
ينظر نولدكه إىل
ّ
فيخلق يف ذهنه توقّ ًعا ،وهذا التوقّع قد ت ّم تكوينه يف ذهنه عن معايري الخطابة عند أرسطو،
قائل:
وبهذا التوقّع يستقبل القرآن .وعىل هذا ،نجد أنّه يؤكد عىل صبغة القرآن الخطاب ّية ً
يب أكرث منه عىل
يل كان مبجمله مرتك ًزا عىل ما هو
تعليمي وخطا ّ
النبي العق ّ
ّ
«إ ّن كيان ّ
شعري بحت»[[[ .وممّ يلفت يف الخطابة ،أنّها كام يع ّرفها أرسطو «الق ّوة تتكلّف
ما هو
ّ

كل واحد من األمور املفردة»[[[ .فيجب عىل الخطيب أن يرت ّب
اإلقناع املمكن يف ّ
أجزاء الخطابة عىل أساس املنطق ،ولكنه ال يحتاج أن يستخدم األقوال املنطق ّية بالنظر
إىل مستوى جمهوره من حيث الثقافة .فيجب أن تالئم العبارات والحجج مالبسات
الجمهور ،فال تجب تبع ّية حرف ّية األقيسة املنطق ّية يف الرباهني؛ أل ّن «الجمهور الذي
جه إىل الخطابة غال ًبا ما يكون عىل غري ح ّ
ظ كبري من الثقافة ،فيصعب عليه متابعة
يتو ّ
[[[ -ياوس.25-24 ،

[[[ -نولدكه.4 ،1358 ،

[[[ -انظر غنيمي هالل.122-121 ،1997 ،
[[[ -نولدكه.33 ،2004 ،

[[[ -أرسطو.9 ،1979 ،
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األقيسة املنطق ّية الجافّة»[[[ .وبالتايل ،مبا أ ّن غاية الخطابة هي اإلقناع عن طريق تحريك
األفكار وإثارة املشاعر م ًعا ،إنّها ذات صبغة أدب ّية ،فيستعني الخطيب باإليقاع يف صوغ
عباراته إلثارة االنفعاالت ،وكذلك يجب أن يراعي الخطيب يف صياغة الخطابة متثيل
املنظر أمام العيون ،ووسيلته يف ذلك «هي التعبري بصيغة الحارض ،والبحث عن
االستعارات التصويريّة املالمئة للموضوع»[[[.
النبي
وعىل ضوء ما تق ّدم ،نجد نولدكه عندما يعالج السور املك ّية يرى أ ّن غاية ّ
الحق ،وما ال ينفصل عن ذلك من اإلميان
هي دعوة الناس إىل اإلميان باإلله الواحد
ّ
النبي
بقيامة األموات والحساب يف يوم الدين ،وبعد ذلك يتح ّدث عن حجج
ّ
التي يستخدمها إلقناع مستمعيه ،ويقول« :لك ّنه ال يسعى إىل إقناع عقل سامعيه
بذلك بواسطة الربهان املنطقي ،بل بالعرض الخطايب املؤث ّر عىل الشعور بواسطة
املخيلة ...وتكتسب أوصاف سعادة األتقياء األبديّة وعذاب املخطئني يف الجحيم
خاصا .هذه األوصاف وال سيام األخرية منها ،ت ُعترب من أقوى الوسائل التي
وزنًا
ً
ساعدت عىل نرش اإلسالم بواسطة التأثري الهائل الذي مارسته عىل مخ ّيلة أولئك
الناس البسطاء الذين مل يسبق لهم أن تع ّرفوا منذ صباهم عىل صور الهوت ّية مشابهة».
كخطيب يعرف جمهوره متا ًما ،وهو
النبي
(نولدكه )65 ،2004 ،فهو ينظر إىل
ٍ
ّ
قريب منهم .وبالتايل يدري كيف يقنعهم ويؤث ّر فيهم ،ولذلك يهاجم خصومه
املرشكني مبارشة ويه ّددهم بالعقاب األبدي.
وعىل هذا األساس ،يرى نولدكه أ ّن النبي ال يستخدم الرباهني املنطق ّية إلقناع
السامعني ،بل يستخدم أنواع املثل؛ ليك يستطيع اإلقناع بها .واملطلوب أن نلقي
الضوء عىل تقسيم أرسطو للمثل إىل نوعني؛ «أحدهام ما يورد فيه الخطيب حقائق
وقعت يف املايض ،وهو املثل التاريخي .والثاين يخرتعه الخطيب من نفسه .وهذا
األخري بدوره نوعان :إ ّما أن تخرتع فيه األمثلة للمقابلة بني الحاالت املتشابهة ،وهو
املثل التشبيهي ،وإ ّما أن نحيك فيه القصص عىل لسان الحيوان»[[[ .وبناء عىل هذا
النبي يف الفرتة
التعريف ،من الطريف أن نتط ّرق إىل قول نولدكه حول أسلوب
ّ
[[[ -غنيمي هالل.99 ،1997 ،
[[[ -غنيمي هالل.100 ،

[[[ -م.ن.108 ،1997 ،

ّ

ّ
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الثانية من السور املك ّية؛ إذ يقول« :ويحاول النبي أن يوضّ ح جمله بواسطة أمثلة
كثرية مأخوذة من الطبيعة والتاريخ .لكنه يك ِّدس هذه األمثلة ،بعضها فوق بعض ،أكرث
ممل .الطريقة التي يتّبعها
مام يرت ِّبها منطق ًّيا ،فيجنح إىل اإلطناب ،ويصبح مرتبكًاًّ ،
للخلوص إىل النتائج ضعيفة .وما يستنتجه ال يقنع الخصوم»[[[ .فقوله عن استخدام
األمثلة من التاريخ والطبيعة ،وكذلك رضورة ترتيب األمثلة ترتي ًبا منطق ًيا ،يشري إىل
مدى رسوخ معايري خطابة أرسطو يف ذهنه ،ولذلك ،عدم تنظيم أمثلة وفق الرتتيب
الذي يتوقّعه نولدكه ،والذي يعتربه منطق ًيا وأكرث عقالن ّية ،قد أ ّدى إىل عدم استحسانه
وممل .والواقع أ ّن عدم إعجابه يعود
ّ
ألسلوب القرآن حتّى يصفه باملطنب ،مرتبك
إىل ح ّد كبري بتوقّعاته التي قد ك ّونت يف ذهنه عن تجربته السابقة عن معايري أرسطو
للخطابة .فمن يستطيع أن يدعي أ ّن هذا الرتتيب أفضل من ذاك ،أو هذا أكرث منطق ًّيا
من ذلك ،والحقيقة أ ّن هذه األحكام نسب ّية للغاية ،وأنّها ترجع إىل ح ّد كبري إىل نفس ّية
القارئ وذوقه.
ٍ
حاالت كثري ٍة
جة خطاب ّية يعتمد «عىل إيراد
إ ّن أرسطو يف استخدام املثل كح ّ
مشابهة للحالة التي يراد االستدالل عليها ،للربهنة عىل أنّها نظريتها»[[[ .ومن هذه
النبي قصص حياة األنبياء السابقني
جة الخطاب ّية ،يُشري نولدكه إىل استخدام
الح ّ
ّ
يف السور امل ّك ّية يف الفرتة الثانية ،ويقول« :وردت قصص طويلة عن حياة األنبياء
السابقني ،تستخدم إلثبات التعاليم وإنذار األعداء ومواساة األتباع .مح ّمد يرتك رسل
الله القدماء يتكلّمون بأسلوبه الخاص»[[[ .إ ّن إدراك نولدكه عن كون هذه األمثلة
النبي إلقناع املستمعني وإيجاد التأثري ليس بعي ًدا عن الحق .والواقع
وسيلة عند
ّ
أ ّن القرآن الكريم ما جاء أسلوبه عىل ما جاء عليه إلّ ليحقّق الغاية من التأثري واللفت
إل أنّه يف ضوء هذا اإلدراك ،عندما
لكل من املستمعني واملخاطبنيّ .
والجذب ّ
يريد أن يناقش أسلوب السور يف الفرتة الثانية ،يشكو من تن ّوع القصص القليل،
حيث يقول« :التكرار ال نهاية له ،وال يتو ّرع النبي عن ترداد الكلامت نفسها تقري ًبا،
الرباهني التي تفتقر إىل الوضوح والح ّدة وال تقنع إلّ من يؤمن سلفًا بالنتيجة النهائ ّية،
كل هذا يجعل اآليات والسور مملّة
والقصص التي ال تأيت إال بالقليل من التنوعّ ،
[[[ -نولدكه.105 ،2004 ،

[[[ -غنيمي هالل.107 ،1997 ،
[[[ -نولدكه.106 ،2004 ،
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جة
يف كثري من األحيان»[[[ .كأنّه يتوقّع أن تلك القصص التي هو يعرتف بكونها ح ّ
للنبي أن تكون متن ّوعة ،وتكون من حيث الجاذب ّية عىل مستوى القصص
ووسيلة
ّ
التي أهميتها يف ذاتها .إ ّن املسألة كام سبق أن رأينا تتعلّق بتوقّعات نولدكه التي
القصة حسب ما ذكرها أرسطو عن املأساة .إ ّن
يعود رسوخها يف ذهنه عن معايري
ّ
أرسطو عندما يتح ّدث عن الوحدة العضويّة للأمساة ،يرى أنّها يجب أن تشتمل عىل
تام ،أي يجب أن تكون لها بداية ووسط ونهاية .وبهذه األجزاء تكون املأساة
فعلٍ ٍ
وري التناسق بني األجزاء وكون الخامتة
ًّ
كامل أي
ً
موضو ًعا
مستقل بنفسه .ومن ّ
الض ّ
[[[
ل رسوخ هذه الفكرة عند نولدكه عندما يبحث عن الوحدة العضويّة
منطق ّية  .ويتج ّ
مستقل بنفسه،
ً
كل منها
تام ،ويتوقّع أن يكون ّ
يف السور ،وينظر إىل ّ
كل سورة كفعلٍ ٍ
منسق تنسيقًا حس ًنا وليست له فقط بداية
وذلك يتّضح عندما يقول« :بعض السور َّ
جه إىل تناسق أجزاء
جيدة ،بل أيضً ا خامتة مناسبة»[[[ .ومبارشة بعد هذا القول ،يتو ّ
ريا من موضوع إىل آخر ،إىل
السورة ،ويرى أ ّن خطاب القرآن يقفز عىل العموم كث ً
يتجل دامئًا للعيان ،ما يجعل املرء عرض ًة
ّ
درجة أ ّن ترابط املعاين بعضها ببعض ال
لخطر الفصل بني ما هو متّصل.
وهو كذلك يف مقالته عن القرآن الكريم ،عندما يتناول كيف ّية االنتقال بني املقاطع،
تخصص له كثري
ويقول« :ميكننا أن نالحظ كيف ينتقل القرآن من فكرة ألخرى ال
ّ
ريا ما حذفت الجمل املفيدة ،التي تكاد أن تكون ال غنى
من العناية ،وكيف أ ّن كث ً
عنها»[[[ .ويبدو مدى اقرتاب توقّعات نولدكه مببدأ الوحدة عند أرسطو ،ويف ضوء
لكل جزء من
لكل سورة بداية وخامتة منطق ّية .وأن يكون ّ
هذا املبدأ يتوقّع أن يكون ّ
رسى رؤيته هذه إىل القصص القرآن ّية
السورة ارتباطًا قويًّا ومنطق ًّيا بالجزء املجاور .وتت ّ
أيضً ا .وعىل هذا ،تكون سورة يوسف خري مثال لنا إلظهار مدى توقّعات نولدكه
بأن ت ُطابق السورة معايري أرسطو .إ ّن هذه السورة يف رأيه ال ب ّد أن تكون قد نشأت
دفع ًة واحدةً ،وأنّها تتمتّع بالوحدة املوضوع ّية؛ إذ يقول« :تختلف سورة يوسف عن
سواها من طوال السور بأنّها تعالج موضو ًعا واح ًدا فقط ،هو حياة يوسف ،باستثناء
[[[ -م.ن.128 ،2004 ،

[[[ -انظر أرسطو.26 ،1953 ،
[[[ -نولدكه.28 ،2004 ،

[4]- Nöldeke, 1982, 24.
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بضع آيات يف النهاية ،لك ّنها عىل صل ٍة باآليات األخرى» (نولدكه.)137 ،2004 ،
السياق يرى أرسطو أ ّن املأساة إذا كانت عن حياة شخص ،يجب أن يتناول
ويف هذا ّ
فعل تا ًما؛ أل ّن حياة الشخص الواحد تنطوي عىل
الشاعر جز ًءا من حياته ليكون ً
يقص حياة شخص
ما ال ح ّد له من األحداث التي ال تكون وحدة ،فال ميكن أن
ّ
واحد بجميع أنحائها ،وهو من هذه الناحية يعجب بهومريوس؛ حيث إنّه حينام ألّف
األوديسة مل يقم برواية جميع أحداث أوديسيوس[[[ .تنجيل فكرة أرسطو بوضوح عند
ّ
نولدكه يف مقاله «القرآن» عندما يتح ّدث عن السور الطوال يف القرآن ،ويقول« :بعض
السور الطوال ال بأس به منذ البداية كسورة يوسف ،تحتوي مق ّدمة قصرية ،ث ّم تاريخ
يوسف ،ومن ث ّم مالحظات استنتاج ّية معدودة ،ولذلك هي متناسقة متا ًما .وبنفس
األسلوب تك ّون سورة طه وحد ًة متكاملةً؛ إذ يشغل قس ٌم كبري منها تاريخ موىس،
اليشء نفسه ميكن أن نالحظه عن سورة الكهف»[[[.
إ ّن توقّعات نولدكه ،كام الحظنا ،تتّفق مع مبادئ أرسطو ،وإنّه يستقبل القرآن وفق
التاث اليوناين ،ومن ث ّم أصبحت هذه املعايري رشوطًا للحكم عىل جودة
معايري ّ
أي نوع كان .فآراء أرسطو أصبحت مبدأ عا ًما طُبع فكر
القرآن وقبوله أو رفضه من ّ
نولدكه به ،من هنا يتوقّع بإرصار أن يكون هذا املبدأ ظاه ًرا يف القرآن ،وإن اختلفت
صيغه ومجاالته وسياقه .والواضح أ ّن مبادئ أرسطو ترتبط بواقعها التاريخي ،أعني
الظروف االجتامع ّية والثقاف ّية التي ظهرت فيها .ومن منظور ال ّنقد األديب محاولة
إسقاط خصائص النامذج األدب ّية عىل سائر ال ّنصوص األدبية تعترب من األخطاء
املغرية يف النقد ،ويف ذلك يقول آي .إي .ريتشاردز :إ ّن «افرتاض عالقة ُمثىل مع ّينة
يجب أن تتحقّق بني هذه األجزاء املختلفة من التجربة ،والحكم عىل القصيدة التي
تتبع هذه العالقة بأنّها أفضل وأعظم من قصيدة أخرى ال توجد هذه العالقة بني
أجزائها املختلفة ،وهذا مثل آخر ألكرث األخطاء شيو ًعا يف النقد»[[[.
ين يف األدب والتفكّر هي النموذج الذي
ويف هذا الشأن ،إذا كان ّ
التاث اليونا ّ
ميثّل بتقاليده الراسخة يف األدب األملاين يف القرن التاسع عرش ،فقد كانت أناشيد
[[[ -راجع أرسطو.25 ،1953 ،
[[[ -ريتشاردز.180 ،2005 ،

[2]- Nöldeke, 1982, 24.
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يب عند نولدكه .وقد كانت هذه األناشيد أعظم
هومريوس مثالً ج ّي ًدا لنموذ ٍ
ج أد ٍّ
خاصة .وبناء
األجناس األدب ّية عند اليونان وعند األدب األملاين عا ّمة وعند نولدكه
ّ
عىل ذلك ،كانت اإلجادة األدب ّية يف مجال األدب تعني عنده تطابق سائر النصوص
بهذا النموذج الذي صادق نولدكه عىل منوذج ّيته وعظمته؛ حيث يقول :إ ّن «أناشيد
كل غموض يف معانيها ،ال
كل ما أصابها من تغيريات ،وبرغم ّ
هومريوس ،بالرغم من ّ
يزال ّ
يرف منها ربيع اإلنسان ّية الوضّ اء ،وسامء ّ
هلس الزاهرة»[[[ .فقد كان ينظر نولدكه
إليها بوصفها النموذج األعىل ،وقد وجد يف الشعر الجاهيل خاص ّي ًة فريد ًة من ذلك
األدب الرفيع ،ولذلك كان يستحسنه .والشعر الجاهيل كام يبدو كان يطابق مبعايري
اإلجادة والقبول عند نولدكه .ما كانت مطابقة الشعر الجاهيل باألدب األمثل يف رأي
الشعري والتزا ًما بالوحدة العضويّة فقط ،بل من حيث
نولدكه محصور ًة يف الشّ كل
ّ
الوظيفة أيضً ا كانت بينهام املامثلة ،ويف نفس املجال ،كان القرآن مخالفًا ملعايري
نولدكه يف الشّ كل والوظيفة كليهام.

رابعا -وظيفة اللغة
ً
األسايس إلعادة تشكيل أفق توقّع املتلقّي يرتبط بغائيّة األدب
إ ّن العامل الثالث
ّ
وانطوائه عىل رسال ٍة اجتامعيّ ٍة ،وميت ّد لوصف املتلقّي والكيفيّة التي سيواجه فيها
ومم يلفت ال ّنظر هنا أ ّولً التّعارض بني الوظيفة
األدب واملجتمع يف الوقت ذاتهّ .
العمليّة والوظيفة الشعريّة ،وذلك يعود إىل اكتساب املك ّونات اللغويّة قيم ًة مستقلّة
يب أن يكون وثيق ًة اجتامعيّ ًة
أم عدم اكتسابها لها .فإذا كان يُتطلّب من ال ّن ّ
ص األد ّ
مدخل ملعرفة مبدعه أو ...فسينتمي إىل
ً
أو وثيقة تاريخيّة أو يتطلّب منه أن يكون
الوظيفة العمليّة التي ال تكون فيها لألصوات والعنارص البالغيّة أيّة قيمة مستقلّة،
يب يف هذه الحالة يحتفظ بخصوصيّته الشعريّة ،وإن كان له الوظائف
وال ّن ّ
ص األد ّ
العمليّة التي تخدم بالدرجة األوىل أهدافًا غري ف ّنيّة .أ ّما إذا تخلَّفت تلك األهداف إىل
يب بقيم ٍة مستقلّ ٍة ألصواته وعنارصه البالغيّة ،فسينتمي
املرتبة الثانية وبرز ال ّن ّ
ص األد ّ
إىل الوظيفة الشعريّة.
بناء عىل ذلك ،فالواضح أ ّن القرآن له الوظيفة العمليّة؛ حيث إنّه كتاب هداية،
[[[ -نولدكه.39 ،1979 ،
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فبغض ال ّنظر عن
وصحيح أنّه بال ّنظر إىل لغته األدب ّية كان عىل عالقة بالسلسلة األدب ّية،
ّ
إل أ ّن ذلك ال ّنوع من
معناه ،كان يثري اهتامم السامع إىل أدب ّيته منذ اللحظات األوىلّ ،
التلقّي ال يتعارض بوظيفته العمل ّية .فالوظائف العمل ّية تغلب عىل كثري من ال ّنصوص
التي يطلق عليها املتلقّون صفة الشعر ،كام هو مالحظ عىل سبيل املثال يف األعامل
األدب ّية التي تهت ّم بنقد املجتمع ،وال ينكر أحد أدب ّيتها .وبهذه املق ّدمة ،ننتقل إىل
يب واملجتمع ،وإىل وظيفة األدب
نولدكه حتّى نفهم كيف ينظر إىل عالقة ال ّن ّ
ص األد ّ
يف املجتمع.
بشكل عام ،ميكن القول إ ّن نولدكه كان يتوقّع من األدب أن يكون ابن عرصه وبيئته.
وأن يكون تصوي ًرا صادقًا ملزاج الجيل وروح العرص .إ ّن رضورة كون الشعر مرآة
للواقع تتّضح أكرث فأكرث عند أرسطو حني يجعل الشعر عىل مستوى التاريخ من حيث
رواية الواقع ،ويقول« :إ ّن املؤرخ والشاعر ال يختلفان بكون أحدهام يروي األحداث
رثا ،وإنّ ا يتم ّيزان من حيث كون أحدهام يروي األحداث التي
شع ًرا واآلخر يرويها ن ً
وقعت ً
فعل ،بينام اآلخر يروي األحداث التي ميكن أن تقع»[[[ .وعىل هذا األساس
كان أرسطو يعجب بهومريوس من حيث أنّه يصف األشخاص عىل حقيقتهم بشكل
املرسح ّية التي فيها تصوير الوقائع الح ّية .ويف السياق نفسه ،نجد نولدكه بعد أن يربز
إعجابه بأناشيد هومريوس حيث ّ
يرف منها ربيع اإلنسانية ،ويستحسن قصائد بيوولف
والنيبيلنجن؛ ألنهام متكّنان من النفوذ بالبصرية العميقة إىل روح وثن ّية األملان
يل مامثلة بتلك النامذج؛ إذ إنّه صورة ح ّية للعرب
القدمية ،يلحظ يف الشعر الجاه ّ
القدماء بفضائلهم وعيوبهم ،بعظمتهم ومحدوديّتهم ،فإنّه ال يق ّدم أساطري متف ّوقة أو
دائرة غن ّية من األفكار ت ّم التعبري عنها بالشعر ،بل هو «شعر جعل مه ّمته الرئيسة هي
وصف الحياة والطبيعة كام هام يف الواقع ،مع قليل من التخ ّيالت»[[[ .ويرى أنّه يف
نطاق حدوده عظيم وجميل .عىل ضوء هذه الوظيفة العمل ّية لألدب قد ات ّضح لنا
واحد من أسباب إعجاب نولدكه بالشعر الجاهيل من حيث املضمون ،ويف ذلك
يقول ماركو شولر إ ّن «جيله كانوا مفتونني باألدب القديم -الذي كان يلقي بظلّه عىل
أذهان الفالسفة األوروبيني يف القرن التاسع عرش -عىل مدى أصبحوا عاجزين عن
[[[ -أرسطو.26 ،1953 ،
[[[ -نولدكه.40 ،1979 ،
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اإلدراك الحقيقي للنصوص بالخلف ّيات الثقاف ّية املختلفة .نولدكه كان يق ّدر تراث
األدب العريب ،وح ّبه للشعر الجاهيل كان بسبب املشابهة األيديولوج ّية بني البدويني
والقبائل األملان ّية القدمية»[[[ .إذًا ،األدب يف رأيه يجب أن يكون كاألدب الجاهيل
ألي قارئ
يف أنّه أث ٌر من آثار روح العرص يف نفوس أبنائه .ويف هذا السياق ،ميكن ّ
أن يلحظ مدى احتواء القرآن عىل أنباء الجاهل ّية وعقائدهم الوثن ّية وكيف ّية تعاملهم
مع بناتهم ،وحتّى ميكن اعتباره مرآة تكشف عن حياة الجاهليني ،ويف ذلك يقول طه
حسني« :فحياة الجاهليني يجب أن تلتمس يف القرآن ال يف الشعر الجاهيل»[[[ .إلّ
أ ّن هذه التصاوير الصادقة التي رسمها القرآن ال تجلب اهتامم نولدكه كام تجلبه يف
ولعل ذلك يعود إىل نزعاته الليربال ّية التي ترجع أصولها إىل
ّ
ذلك القصائد الجاهل ّية.
عرص التنوير أو عرص العقالن ّية.
الصادرة عىل القرآن والشعر
ريا من أحكامه ّ
ّ
تفس نزعة نولدكه الليربال ّية لنا كث ً
الجاهيل .وقد أشار إىل نزعته هذه إن .إي .نيومن يف مق ّدمة مقالة نولدكه «القرآن»؛
الصعب للمرء أن يعيش حياته دون أن يكون لديه رأي يف موضوع
حيث يقول« :ومن ّ
خاصة عندما قال
الدين... ،نولدكه من حيث الدين كان ليربال ًّيا»[[[ .ونستنبط ذلك
ّ
املتعصبة
بأي من الديانات
ّ
أي اهتامم خاص ّ
لدي ّ
نولدكه يف مق ّدمة كتابه« :ليس ّ
التي تسعى الضطهاد اآلخرين ... ،اهتاممي الوحيد هو تلك اإلنسان ّية الحقيق ّية»[[[.
وقد تتّضح نزعته التح ّرريّة أكرث فأكرث عندما يشيد بروح الرجولة املنترشة يف الشعر
جا إذا ما
الجاهيل ،ويقول« :وترسي فيه روح الرجولة والق ّوة ،روح ته ّزنا ه ًزا مزدو ً
قارناه بروح العبوديّة واالستخذاء التي نجدها يف آداب كثري من الشعوب اآلسيويّة
تتجل يف قصائد األعراب القدماء ساكني
ّ
األخرى ...هذه الروح الرجول ّية ،التي
الصحراء ،ميكن أيضً ا أن تكون قدو ًة نحتذي نحن بها»[[[ .وإ ّن رغبته نحو الحريّة
تتّضح أكرث عندما يأيت ببيت من الشاعر اإلسالمي السعد بن ناشب ،الذي كان أصابه
دما حيث ُهدمت داره وأحرقت ،فقال:
[[[ -شولر.42 ،1386 ،

[[[ -حسين.57 ،1996 ،
[[[ -نولدكه.4 ،1358 ،

[[[ -نولدكه.40 ،1979 ،

[3]- Newman, 1992, 1.
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يل قضا ُء الله ما كان جالبا
سأغسل ع ّني العا َر بالسيف جالباَ ...........ع َّ

[[[

يب الح ّر بهذه الكلامت مييض إىل ساحة
وهو يذكر يف توضيح البيت أن العر ّ
عم إذا كان
القتال ولقاء املوت ،ويقول« :واآلن يربز أمام الشعب األملاين السؤال ّ
قد عقد العزم عىل أن يغسل بدمه العار القديم»[[[ .فالواضح أ ّن األدب الذي يقصده
إل مبدى اقتداره عىل تصوير روح العرص وخصوص ّية املجتمع،
نولدكه ال يكون أدبًا ّ
وبالتايل عندما استحسن نولدكه هذا البيت وبعض مقاطع من القصائد الجاهل ّية،
فالواقع أنّه مل يستحسنها ومل يعجب بها إلّ ملا يظهر فيها من الق ّوة والحريّة وعدم
منحول أم ال.
ً
حة البيت أو كونه
قبول الحقارة والوقوف بوجه العار ،وال يهت ّم بص ّ

اخلامتة
مم سلف أن نولدكه عندما طالع القرآن أصيب بالدهشة والخيبة .هو
يتلخّص ّ
ٍ
مختلف يكرس أفق توقّعاته ،وما إن يبدأ يف قراءة القرآن حتّى
نص
وجد نفسه أمام ّ
ٍ
وانزياحات ترسم مسا ًرا
يصطدم بتغيريات وتعديالت أجراها القرآن عىل سنن أدبيّة،
جدي ًدا ،ومع أنّه يذكّر باملسار القديم ،لك ّنه يحتفظ ،يف الوقت ذاته ،باختالفه ومتايزه.
إ ّن هذه االنزياحات تؤ ّدي إىل خيبته وحكمه عىل األسلوب القرآين بعدم الرشاقة
إل أ ّن هذه القيمة التي يسندها نولدكه للقرآن ،يف الواقع ،هي ترجع
وضعف األناقةّ .
إىل توقّعاته عن رضورة تطابق شكل القرآن وأسلوبه مع املعايري األدبيّة واملقاييس
املرتسخة يف وعيه .فبالنسبة إىل أدبيّة القرآن ،كانت توقّعات نولدكه ،عند
الجامليّة
ّ
تلقّيه القرآن تتشكّل عن معايري الشعر الكالسييك ،وعن معايري األنواع األدبيّة الرسديّة
ترسخت يف ذهنه عن أعراف األدب اليوناين
والخطابيّة القدميةّ ،
وكل من هذه املعايري ّ
واألدب الجاهيل .وبناء عىل توقّعاته النابعة عن تلك األعراف ويف ضوء ما يعرف
أول أن تتواىل وحدات صوتيّة متامثلة،
من قوانني الشعر ،حني يقرأ اآليات ،يتوقّع ً
كل آية مبجموع ٍة من
كل منها من الطول املتساوي ،وثم يتوقّع أن تنتهي ّ
وأن يتألّف ّ
حكم لزيادة اآلية أو
األصوات املح ّددة التي متثّل الفاصلة .ويف النهاية ،يُصدر
ً
عدول
ً
اإللحاق بالتأخري لآلية الخارجة عن النمط املتتابع .وعندما يرى يف القرآن
[[[ -التبريزي.53 ،1 ،

[[[ -نولدكه.40 ،1979 ،
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املرتسخة يف وعيه ،يُصاب بالخيبة.
حا عن بنية املعايري الفن ّية
ّ
واض ً
والواضح أنّه يُعيل من شأن الشعر الجاهيل؛ أل ّن هذا الشعر يتوافق مع املعايري
ين يف فرتة حياة
وتوقّعاته الفن ّية األرسط ّية التي ألقت بظاللها عىل املجتمع األملا ّ
وترسخت يف وعيه ،وكذلك يتطابق مع نزعته الليربال ّية التح ّرريّة ،بينام يخالفها
نولدكه ّ
ألي قارئ أن يلحظ أن القرآن
القرآن ،وذلك أ ّدى إىل عدم إعجابه بهذا
ّ
النص .وميكن ّ
نصا دين ًّيا
ال يبدو متوافقًا مع معايري الحريّة التي يقصدها الليربال ّيون ،وإنّه بوصفه ًّ
كالسيك ًّيا ال يستجيب لتلك الفكرة ،بل لعلّه عىل النقيض منها .ففي الوقت الذي
رب العاملني والتسليم
ّ
تلح الفكرة الليربال ّية عىل الحريّة ،نرى القرآن يدعو إىل طاعة ّ
حة عىل العبوديّة .فإ ّن مناخ عرص
ألوامره .ومن هذا املنظور ،يُعترب من النصوص املل ّ
التنوير والقرن التاسع عرش مل يكن مهيئًا لقبول املفاهيم الالهوت ّية الكالسيك ّية بعدما
رص طبيعته النفور من التسليم ويرى
عانوا من ضغوط الكنيسة طوال قرون .ففي ع ٍ
عامل قويًّا يف سلب حريّاته ،من الطبيعي أن يُالقي القرآن ردو ًدا كر ّد فعل
ً
األديان
يتأسس عىل قيمٍ ليربال ّي ٍة
نولدكه .فال يُنتظر من نولدكه الذي ت ّم تشكيل توقّعاته يف أفقٍ ّ
نصا يقع عىل الطرف النقيض من
ت ُعيل من شأن الحريّة ،أن يألف ،أو يعجب ،أو يكرب ًّ
هذه الفكرة .ويبدو أ ّن قيمة القرآن الجامل ّية لديه تابعة للوظائف العمل ّية التي يبحث
عنها يف دراسته للنصوص األدب ّية .وقد ات ّضح أنّه ينظر إىل األدب من منظور وظيفته
االجتامع ّية .فام دام املتلقّون ينظرون إىل القرآن من منظور وظائفها العمل ّية ،فهم لن
يقدروا عىل إدراك جامليّته كام ينبغي له.
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