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 دراسة مقارنة لبداية والنهاية وملك جيم ابئبل منوذجا:نظرية التماسك و قصة نوح عليه السالم
Cohesion Theory and the Story of Prophet Noah : A Comparative
Study of Al bīdāyā wā al-Nīhāyā and King James Bible
*

م مد ف ي صل

Abstract
The Textual grammar has become a separate field of modern linguistics. It is
combination of different lingual rules, methods and curriculums to analyze literary texts,
religious Scriptures, and human speeches/discourses in the field of modern criticism in
both languages and literatures. However these studies became a distinct area for
research in scientific advancement in the academic world in general, and especially in
the Arab and Muslim world. Many scholars of the modern Arabs resorted to this area in
response to those who denied these studies in Arabic grammar, and blamed the ancient
Arab grammarians that they were sentence grammarians" nuhāt al jumlah" , and they
were not know the textual linguistics, so the modern Arab scholars began translating
Western books in this area to know their origins. They understand that non-Arabs were
dealing with ancient Arab’s methods and criteria which have been used in Arabic texts in
the earlier time in terms of: al-nazm, al-tarābut, al-tālif, al-fasl wal-wasl, al-munāsbāt,
etc. The main objective of this study is to prove this theory’s roots in the studies of
ancient Arab scholars and also have look at the modern linguists and their methods of
applications regarding the theory of “cohesion” in the light of Arabic and English texts
in terms of comparative study. While the methodology followed during the research work
is theoretical, applied and contrastive curriculum in the story Noah (PBUH) between
Arabic and English. The paper explores the many types of coherence and cohesion theory
and identifies the phonetics, morphological, syntactical, pragmatically and semantically
textual cohesiveness in the light of Noah story’s discourse analysis.
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نظرية الامتسك و قصة نوح عليه السالم

مقدمة

نظرية "الامتسك النيص" من القضااي اليت اهمت هبا لك من العلامء اللغويني واملفرسين والبالغيني والنقاد
أحس علامء العرب بأأمهية
والأدابء يف الرتاث العريب بصفة عامة و يف نظرية "اجعاز النص القرآين" بصفة خاصة حيث آ ّ
متاسك النص املقدس بأأحرفه ،وبلكامته ،ومبركباته ،ومجهل ،وبفقراته ،وبسوره ،ومبجمهل مبتدءا ب "بسم هللا الرمحن
الرحمي" ومنتهيا ب" من ا ِجلنّة والناس" حىت كأنه لك موحد؛ ذلكل آأطلقوا عىل النص القرآين مصطلح "املعجز"
بوحدته النصية اليت اليضارعه آ ّأي واحد من النصوص الأدبية وكيف يضارعه آأحد من اخللوق وقد قال اخلالق عز وجل
فيه "كتاب فصلت آايته قرآان عربيا لعلمك تعقلون" فالنص القرآين ليس كنص عادي يف س بك وحداته وحبك معانيه
طوروا هذه النظرية يف النصف
وانسجام لكياته الكربى .وتزداد آأمهية الامتسك النيص جبهود العلامء الأروبيني اذلين ّ
الثاين من القرن العرشين يف كتب اللسانيات النصية ،وحدّدوها حتديدا واحضا ،وآ َأسسوا لها بعض الوسائل اللغوية،
فاشرتطوا لنص ما آأن يكون مامتساك مجليع آأجزائه ،ومتناسقا بأأبنياته اللكية واجلزئية .وتظهر آأمهية الامتسك النيص بأأنه
مشرتك بني حنو امجلةل وحنو النص ،آأعين آأن علامء حنو امجلةل هيمتون هبذا املعيار يف بناء امجلةل ،كام آأنه ِهم ّم جدا يف بناء
النص يف لك من الرتاث العريب والغريب احلديث .وقد ظهرت ادلراسات املتنوعة حول "الامتسك النيص" بعدّة
مصطلحات عىل الساحة الأدبية واللغوية ،فالباحثون حيامن كتبوا حول "الامتسك النيص" اختلفوا يف مناجههم وتوسعوا
يف تناول حماوره ومظاهره ومبادئه اللغوية والنقدية والبالغية وادلاللية والتداولية بغري اس تخدام مصطلح "الامتسك
النيص" يف كتبهم العلمية ،وحبوهثم املنشورة ،ورسائلهم الأاكدميية .لكن ليس معىن ذكل آأهنا ادلاسات االحصائية للك
جوانب الامتسك النيص.
الشك يف آأن الأس باب واملراحل اليت دعت اىل "نظرية الامتسك النيص" يف الثقافة العربية خمتلفة متاما عن
الأس باب واملراحل اليت دعت اىل "نظرية الامتسك النيص  Textual Cohesion"1يف الثقافة الغربية ،كام آأن البحث
اللغوي االجنلزيي خمتلف بلك خصائصه عن طرق البحث اللغوي العريب اختالفا اتما؛ فللك واحدة من اللغتني العربية
واالجنلزيية لها ثقافتها الغنية عن الأخرى ،واترخيها القدمي ،ورجالها الكبار ،ومصادرها املتعددة ،وجذورها معيقة يف
فصيةل خمتلفة عن الأخرى ،ابالضافة اىل ذكل هناك بُعد زماين وماكين بينهام آأيضا ،مع لك هذه الأبعاد جند آأن علامء
اللغة االجنلزيية آأمثال "ايكبسن ،و هاريس ،و هاليدائ وحسن ،وفاندائك ،و رافيل ساليك ،وبيوجراند ودريسلر
وغريمه هنجوا يف القرن العرشين خالل حبوهثم اللغوية والنصية عىل املنهج النيص اذلي سكل عليه علامء العرب آأمثال
 1مصطلح  Textual Cohesionيرادف الامتسك النيص يف اللسانيات احلديثة ،آأو "النظم" يف الرتاث العريب القدمي .ينظر :محمد فيصل،
"الامتسك النيص وعالقته ابلنص القرآين :دراسة نظرية يف ضوء الرتاث النقدي والبالغي"،جمةل العلوم االسالمية  ،1العدد 2 :)2016(2۔
Muhammad Faisal, "Al tamāsūk Al nāṣī Wā ‘Elāqatūhā bil Nāṣ Al Qurāni: Dirāsāh Nazarīyyā Fī
dau -e- Al Turāth Al Naqdī wā Al Blāghī," Majāllāh Al Elum Al' Islamīyyāh 1 no. 2, 2016.
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برش بن املعمتر ،و عامثن بن معرو اجلاحظ ،والباقالين ،واخلطايب ،وقايض عبد اجلبار املعزتيل ،وعبد القاهر اجلرجاين،
وآأيب حازم القرطاجين من القدماء ،و دكتور متام حسان من احملدثني يف بيان نظرية الامتسك النيص .ونقدم هنا يف هذا
املبحث مراحل تطور الامتسك النيص يف اللغتني العربية واالجنلزيية حسب املنهج اليت:
ظهرت هذه النظرية يف البداية عىل هامش العلوم اللغوية العامة يف كتب علامء اللغة آأمثال "ديسوسري"،
وايكبسن ،وهلمسلف ،وابختني" اذ انقش هؤالء العلامء عدّة قضااي اللغوية بصفة عامة ،والقضااي النصية بصفة خاصة
ومن مضن هذه القضااي "نظرية الامتسك" وبعض آأجزاهئا ووسائلها لكن جند عندمه االشارات املبعرثة خلدمة هذه
النظرية ،وحالتهم يف هذه املرحةل حاةل علامء اللغة العربية آأمثال "سيبويه ،وخلف الأمحر ،وبرشبن املعمتر ،ولكثوم بن
معر العتايب" اذلين انقشوا هذه النظرية ابشارات متناثرة نعتربها البذرة الأوىل يف نظرية الامتسك النيص يف آأوائل القرن
2
الثاين والثالث الهجري.
ما زالت قضية اللفظ واملعىن من آأمه القضااي اللغوية والنقدية مث النصية عند علامء اللغة االجنلزيية ،اذ بدآأت
النقاشات واملناظرات بني آأحصاب اللفظ "البلومفيديني" وآأحصاب املعىن ،فاللفظيون يقدسون الألفاظ وينقصون من
شأأن املعاين ،وآأما آأحصاب املعىن فعندمه قداسة املعىن وشأأن الألفاظ عندمه فقط شأأن وس يةل وآأداة ورابط بني اثنني؛
حفالتهم يف قضية اللفظ واملعىن حال علامء العرب يف هذه القضية ،فقد انقسم علامء العرب اىل طائفتني ،طائفة تؤيد
اللفظ وتقدسه ويعرف ابللفظيني مفعظمهم "املعزتةل" ،وطائفة من آأحصاب املعىن ،فهم آأحصاب كتب املعاين .فأأحصاب
اللفظ يف اللغتني يقدسون الشفرة اللغوية ويعتربون الألفاظ ،والرصف املباين كلك يف الامتسك النيص .آأما آأحصاب
املعىن يف اللغتني يركزون عىل قداسة املعىن والفكرة يف النص ،ففي رآأهيم اليأأيت الامتسك النيص اال ابس مترا املعاين
والأفاكر اذلهنية.
ظهر يف هذه املرحةل عامل من العلامء البارزين من املدرسة التوزيعية "هاريس "Harissفهو آأول من خرج
يف كتابه "حتليل اخلطاب "Discourse analysisعىل آأحصاب النحو التقليدي  /آأحصاب امجلةل من انحية ،وعىل
آأحصاب اللفظ واملعىن من انحية آأخرى ،اذ و ّجه هاريس الباحيون اللغويني اىل رضورة دراسة العالقات النحوية بني
امجلل والفقرات داخل النص ،واعترب النص واخلطاب الك موحدا بثالثة وسائل الامتسك النيص  ،ويه:
"الاستبدال ،" substitutionو "التكرار  ، "repetitionو "االحاةل  ،"Anaphoraدون آأن ينظر اىل اللفظ

 2آأمحد محمد عبد الرايض ،حنو النص بني االصاةل واحلداثة(:القاہرہ :مكتبة الثقافة ادلينية 2008،م)145-144 ،؛ عبد الرحمي الكردي ،قراءة النص
مقدمة اترخيية ( :بريوت :مكتبة الأداب2008 ،م)19—18 ،۔
Ahmad Muhammad Abd Al Raadi, Nahw Al nāṣ baynā Al Asalāh Wāh Al Hdātha (Qahira: Al
)Nāshr: maktābāh Al thaqāfāh Al Dinīyyā,2008
Abd Al Rahim Al kordy, Qirāt Al Nāṣ: Muqāddīmāh Tarīkhīyyā ( Beruit: Al Nāshr: Maktābāh Al
)Adaāb, First Edition 2008
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واملعىن 3.فهاريس يف بداية الثاين من القرن املايض سكل عىل مسكل "ابراهمي اخلطايب" يف وقت مبكر يف الثقافة
العربية ،اذ مجع بني آأحصاب اللفظ واملعىن حتت مظةل النظم النيص – الامتسك النيص -بثالثة وسائل النظم ،ويه:
"اللفظ حامل للمعىن" ،و "املعىن به قامئ" ،و "رابط هلام انظم" 4.فشأأن هاريس يف وضع آأسس الامتسك النيص يف
اللغة االجنلزيية شأأن اخلطايب يف وضع املبادئ الأساس ية يف نظرية النظم النيص ،فلك واحد منهام رائد النظم /الامتسك
النيص.
وقد نشأأت يف هذه املرحةل عدّة اجتاهات تمت هبذه النظرية حسب معايري ميادينهم وجماالتم اخملتلفة ،ومن
آأمه هذه االجتاهات:
اجتاه تركييب :ظهر هذا االجتاه عىل يد ديسوسري وتطور جبهود نعوم تشومسيك بشلك ممتزي ،فهو من آأمه
النحاة اذلين وضعوا آأصول الرتابط يف امجلل وما فوقها من انحية ،و طريقة بناء النص بتحويل امجلل وتوليد بعضها
ببعض من انحية آأخرى ،مفدرس ته النحوية ممتزية يف بناء النص ومتاسكه من املدارس الأخرى 5،ويذكران تشومسيك ما
فعهل سيبويه وابن هشام الأنصاري يف كتبهام ،اذ ّقسم لك منهام امجلل اىل عدّة آأقسام ،مفنها امجلل الصغرى والكربى،
فامجلل الكربى يف معظم الأحيان تقوم مقام النص املامتسك بلك آأجزائه اخلارجية وادلاخلية اذا توافرت ملثل هذه امجلل
املعايري الس بع بصفة عامة ،ومعيارا الس بك واحلبك "الامتسك النيص" بصفة خاصة.
اجتاه فلسفي :اهمت رواد هذا االجتاه ب "الامتسك النيص" اهامتما ابلغا الأمهية يف اللغتني العربية واالجنلزيية ،فقد اكن
"فاندائك" هيمت ابلامتسك مبعايري ووسائل ادلالةل " ، "semantics relationsوآأشار يف بعض حمارضاته اىل آأن
البذور الأوىل لهذه النظرية يف الفلسفة وعمل الالكم ،فهو آأول من آأدخل العالقات ادلاللية والفلسفية يف عمل النص
بصفة عامة ،ويف "الامتسك النيص" بصفة خاصة .وقد ذكر "فاندائك" يف كتابه النص والس ياق بعض املعايري والوسائل
اليت ذكرها "آأبوحازم القرطاجين" يف كتابه منهاج بلغاء يف وقت مبكر  ،اذ بدآأ "حازم القرطاجين" 6هيمت ابلنظم عىل
3

Laura Wright and Jonathan Hope , Stylistics A Practical Coursebook , simultaneously published
in the USA and Canada ,by Rutledge 2001, page:164-200

 4حممد خلف هللا أمحد و حممد زغلول سالم (،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن) ,دار املعارف،قاھرہ ط ,2007 ،8.ص27 :

Muhammad Khalf - ullah Ahmad Wa Muhammad Zaghlul Salam, Thlātha Rasāil Fī E'ejāz Al
Qurān, Edition:8, (Qahira:Dār Al Mu‘ārīf,2007) 27.
5
Course in General Linguistics Ferdinand de Saussure , Edited by Charles Bally and Albert
Sechehaye in collaboration with Albert Riedlinger, Translated , with an introduction and notes by
wade Baskin , published by Mc Graw- Hill Book Company New York, 2016),122- 123
6
وسر األدابء ) ،مع تقدمي وحتقيق حممد اجليب ابن اخلوية،
أبو احلسن حازم بن حممد بن حازم القرطاجين( ,منهاج البلغاء ّ
الدار العربية للكتاب ،تونس  ،ط3.سنة 2008م  ،ص 157-89-47

Abu Al Hasan Hazim Bin Muhammad Bin Hazim Al Qartuajni, Minīhāj Al Būlaghā wa sīrr Al
Udabā, māh Taqdīm wā Tahqīq Muhammad Al Jayb bin Al Khuiya, (Al Dār Al Arābīa Līl Kūtāb,
)Tunis , Edition.3, published: 2008
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املبادئ واملعايري املس تنبطة من الفلسفة وادلالةل ،مفن هنا جند آأن املنهج اذلي سكل عليه "فاندائك"  7يف النصف
الثاين من القرن العرشين هو نفس املنهج اذلي هنجه "آأبو حازم القرطاجين" يف الثقافة العربية عدّة قرون قبهل .مفن هنا
جند آأن هناك اقرتاب شديد بني آأيب حازم القرطاجين وفاندائك يف وضع وحتديد وسائل الامتسك النيص.
اجتاه براجاميت:ظهر هذا االجتاه عىل يد "مائلك هاليدائ" يف كتابيه "الامتسك يف االجنلزيية 8،والنحو الوظيفي" 9حيث
سكل "هاليدائ" يف بيان وسائل الامتسك النيص يف القرن العرشين عىل املنهج اذلي هنجه عبد القاهر اجلرجاين يف
بيان وسائل نظرية النظم /نظرية الامتسك يف كتابه "دالئل االجعاز" يف وقت مبكر 10.ومن آأمه وسائل الامتسك النيص
اليت ذكرها اجلرجاين يف دالئل االجعاز ،وتبعه هاليدائ يف كتابه الامتسك يف االجنلزيية يه اكليت " :العطف
 ,conjunctionاحلذف  ,Ellipsisالتضام ,Collocationاالحاةل  . Referencesهذه يه وسائل الامتسك
املشرتكة بني اللغة العربية واالجنلزيية عند عبد القاهر اجلرجاين ومائلك هاليدائ .وهناك بعض وسائل الامتسك ذكرها
عبد القاهر اجلرجاين الجندها يف كتاب هاليدائ ،كام جند بعضها عند هاليدائ والجندها يف دالئل االجعاز  ،ومن آأمه
الوسائل اخملتلفة عندهام كام يف التايل :التقدمي والتأأخري ,االس ناد ,احلوار يف العربية .والاستبدال ,substitution
الرتادف  ,synonymsو التضاد والتقابل Antonyms.ابالضافة اىل هذه الوسائل جند يف دالئل االجعاز عدّة الأسس
والوسائل البالغية يف بناء نظرية النظم القرآين ،آأما هاليدائ فهو يركز عىل الوسائل النحوية ،ويشري اىل ادلالةل
اشارات رسيعة.
اجتاه تطبيقي لنظرية الامتسك :الشك يف آأن نظرية "الامتسك النيص" ليست فقط نظرية حمضة ،بل يه نظرية وتطبيق،
فهناك من طبق آأسس ووسائل هذه النظرية عىل النصوص الاكمةل ،ومن آأمه من سكل عىل منهج التطبيق عىل النص
ادليين املقدس مه علامء العرب من املفرسين اذلين قاموا بتحليل النص القرآين بعمل "املناس بات القرآنية" آأو "بدراسة
 7تيون فاندائك ( ،علم النص مدخل متداخل اإلختصاصات) ،ترمجة  :د .أ .سعيد حسن حبريي) ،دار القاهرة للكتاب،

ط1.سنة  ،(2001ص 208

Tiun Fandayik, ‘Ilm Al nāṣ Madkhāl Mutadākhīl Al- Ikhtīsāsāt, Tarjāmāh : Saīd Hasan Buhayrī ,
(Dār Al Qāhira Lil Kutab, Edition.1 published: 2001), 208.
8
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الوحدة القرآنية" 11مبعىن آأن النص القرآين مكون من املباين واملعاين فهيي كأبنية صغرى يف النص القرآين ،فتتكون منهام
امجلةل ،مث الية ،مث الفقرة ،مث النص عىل مس توى السورة ،فالسور املكية نص واحد يف س ياقاتا ،كام آأن السور املدنية
نص واحد يف س ياقاتا ،مث القرآن الكرمي نص ،وهل وحدة موضوعية تبدآأ ب "بسم هللا الرمحن الرحمي" وتنتهيي ب"
ِم َن ا ِجلنَّ ِة َوالنَّ ِاس" ،وهذه خالصة ما قال العلامء يف هذا اجملال .آأما تطبيق هذه النظرية يف الثقافة الغربية بصفة عامة،
ويف اللغة االجنلزيية بصفة خاصة الخيرج من امجلل والفقرات ،اذ منهجهم يف تطبيق هذه النظرية هو منهج تعلميي يف
كتبهم النصية ،اليصل اىل منهج علمي وحتلييل شامل .وقد آأورد هاليدائ بعض الأمثةل يف تطبق هذه النظرية تطبيقا
نصيا شامال يف هناية كتابه "الامتسك يف االجنلزيية" الميكن للباحث املتعمق ،والناقد املنصف آأن يساوي بني منهج
املفرسين يف اللغة العربية ،ومنهج هاليدائ يف اللغة االجنلزيية .و يف العرص احلارض شاع هذه النظرية يف اللغتني :العربية
واالجنلزيية بعدة وسائلها اللغوية وغري اللغوية اخملتلفة .ومن آأمه رواد الامتسك النيص وكتابه ،وجامعي وسائهل يف الامثنيات
هو "دي بيوجراند" يف كتابه "النص واخلطاب واالجراء" .مجع هذا العامل الفلسفي لك وسائل الامتسك  ،قسمها اىل
حسان يف نظرية "تضافر القرائن" يف اللغة العربية،
مس توى الس بك واحلبك ،وتقس ميه هذا يذكّران ما فعهل دكتور متام ّ
فنظرية "تضافر القرائن" توس يع يف نظرية النظم ،وصورة جديدة تعكس الامتسك النيص اذلي ذهب اليه "دي
بيوجراند" وغريه يف اللغة االجنلزيية.
ومن آأمه وسائل الامتسك النيص عند "دي بيوجراند" ،ووسائل تضافر القرائن عند "د .متام حسان" نقدهما
يف الصورة التية :اعادة اللفظ  , Recurrenceالتعريف  ، Definitionاحتاد املرجع  , Co-referenceاالضامر بعد
اذلكر  ,Anaphoraاالضامر قبل اذلكر ,catephoraاالضامر ملرجع متصيد  ,Exophoraالربط آأو
الوصل ,conjunctionsاحلذف  .Ellipsisابالضافة اىل هذه الوسائل جند عندهام عدّة وسائل الامتسك النص
الأخرى يف مواضع خمتلفة ،لكن ما زال تركزيمه عىل الوسائل اليت ذكرانها هنا .هذه يه آأمه املراحل اليت تطور فيها
"الامتسك" جبهود آأعالم و ُكتاب هذه النظرية يف اللغتني العربية واالجنلزيية.
دراسة فنية لوسائل التماسك النصي يف ضوء قصة نوح عليه السالم يف النص العريب واإلجنليزي

بعد ما س بق يف المتهيد بنس بة تطور الامتسك النيص بصفة عامة ،يقوم البحث بدراسة آأقسام الامتسك
النيص يف قصة نوح عليه السالم من انحية وهيمت ابملعايري اليت تسهم يف ترابط القصة وتناسقها عىل املس توى الشلكي
واملعنوي من انحية آأخرى .كام يبني املقال آأين وقع االتفاق واالختالف يف القصة عىل مس توى الس بك الصويت ،ومدى

 11القاضي أبو بكر الباقالين  (,إعجاز القرآن ) ،حتقيق :السيد أمحد سقر ،داراملعارف ابلقاهرة 1998،ط ،5.ص 194
Al Qadi Abu Bakr Al Bāqillani , E‘ejāz Al Qurān, Tehqīq: Al sayyed Ahmad Saqer, (Dār Al
Ma‘ārif Bil Qahirah, Edition.5, 1998)194.
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مناسبتها يف اجلانب التطبيقي يف النص الأسطوري يف اللغتني :العربية واالجنلزيية .وسائل الس بك الصويت يف قصة نوح
عليه السالم :تنقسم الوسائل يف القصة اىل وسائل الس بك املتفقة واخملتلفة.
ابالضافة اىل هذه االتفاقات والاختالفات الجند لهذه الوسائل عىل مس توى اجلانب التطبيقي الامنذج
املناس بة ،وخاصة يف النص االجنلزيي ،والسبب يف هذا ،آأن وسائل الس بك الصويت يف معظم الأحيان تتعلق ابلنص
الشعري ،لكن النص اذلي حنن بصدده هو النص النرثي آأو القصيص /الأسطوري؛ مع ذكل حياول البحث آأن يقدم
مناذج جيدة الس بك الصويت.
وسائل الس بك املعجمي يف قصة نوح عليه السالم :من آأقسام الس بك النيص يف القصة ،املس توى املعجمي
اذلي حظي اهامتما كبريا يف اللغتني :العربية واالجنلزيية .ويش متل هذا القسم من الامتسك النيص عىل عدّة وسائل ،لها
عالقة وثيقة ابلصيغ املعجمية ،وتكرار بعضها ببعض ،ومصاحبة بعضها مع بعض يف حقل داليل ،آأو جمال تداويل ،كام
هناك صيغ تشرتك يف املعىن آأحياان ،وختتلف يف آأحيان آأخر .واذا اكن الأمر كذكل فنجد آأن هناك عدّة وسائل
املشرتكة من انحية ،وآأخرى خمتلفة بني العربية واالجنلزيية .
وسائل الس بك النحوي يف قصة نوح عليه السالم :هذا النوع من الس بك يتعلق ابملس توى السطحي اذلي
اهمتت به مجموعة من علامء العرب والغرب يف مصادرمه اللغوية ،وحبوهثم العلمية ،ورسائلهم الأاكدميية ،حيث حدّدوا
مفاهمي الس بك النحوي ،وضعوهل الوسائل النحوية ،وربطوا بعضها ببعض ،ومن الوسائل النحوية اليت يامتسك هبا
النص آأو قصة نوح عليه السالم عىل املس توى النحوي منها" :التعريف  ،Definitenessواالحاةل ، References
والعطف  ،Conjunctionواحلذف .Ellipsis
وسائل احلبك النيص يف قصة نوح عليه السالم  :ثبت آأن احلبك معيار من معايري اليت تتعلق ابس مترارية
معان النص ومتاسك بعضها ببعض .وقد اهمت به لك من علامء العربية واالجنلزيية يف كتبهم النصية ،حيث وصلوا اىل آأن
نصا ما بصفة عامة ،وقصة نوح عليه السالم بصفة خاصة الجتد نصيتها اال ابنسجام معاين آأبنية الصغرى والكربى
داخلها ،حفبك معاين النص وانسجاهما يأأيت بعدّة وسائل بعضها مشرتكة وبعضها خمتلفة عند آأحصاب اللغة العربية
واالجنلزيية يف ضوء قصة نوح عليه السالم.
وسائل احلبك التداويل “ Pragmatic Coherence ” :التداولية نوع من آأنواع عمل لغة النص ظهر
بشلك لغوي يف الامثنيات من القرن املايض يف الغرب ،فهو اجتاه جديد بشلكه وظهوره وقدمي بنشأأته وجذوره .وقد
اتفق علامء العرب احملدثني عىل آأن التداولية جمال لغوية واجتاه من االجتاهات اليت نشأأت نشأأة عربية منذ و ّجه علامء
العرب اهامتهمم اىل النص القرآين ،ذلكل جند عدة وسائل التداولية يف القصة اليت يدرسها هذا البحث بني اللغتني:
العربية واالجنلزيية.

ادلراسة املوضوعية املقارنة خلصائص و ّممزيات القصة بني النص العريب واالجنلزيي
النص هو قصة نوح عليه السالم بني العربية واالجنلزيية ،ويه ذات آأمهية ابلغة منذ القرون الأوىل يف كتب
الساموية والواثئق القدمية ،كام آأنزل هللا س بحانه وتعاىل هذه القصة يف سور قرآنية عديدة بصفة عامة ويف سورة نوح
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بصفة خاصة ،ولكها تشري اىل بعثته ورسالته ،ومنهجه يف ادلعوة اىل هللا تعاىل ،واىل موقف قومه منه وعصياهنم هل،
وصربه يف ادلعوة وحتمل االيذاء ،والعقاب اذلي حل ابملكذبني .واذا اكنت القصة تدور حول حدث واحد بلغتني
خمتلفتني متاما ،فنجد هناك عدّة خصائص و ّممزيات القصة يف اللغة االجنلزيية والعربية نقدم لك هذه اخلصائص واملمزيات
يف املطلبني التيني ،وللك منهام خصائص ممتزية عن الخر يبيّنها هذا البحث يف فامي ييل:

املطلب ا ألول :خصائص و ّممزيات القصة يف اللغة االجنلزيية
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
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االجياز يف القصة :الاختصار يف قصة نوح عليه السالم يف التوراة من آأمه خصائص النص االجنلزيي اذلي حنن
بصدده يف البحث مع ذكل جند هذا االجياز يف بعض الأحيان من مأخذ النص االجنلزيي عند التحليل النيص.
االختصار يف آأس باب الطوفان :الجند يف النص اال جنلزيي بيان الأس باب والعلل اليت دعت اىل الطوفان ،اال آأن
بداية النص يقدم بعض الأس باب بدون تفصيل.
الأمر بصناعة الفكل  :صناعة السفينة من الأمور الشاقة اليت ّمرت هبا س يّدان نوح عليه السالم ،واس تغرق يف
صناعة الفكل عدّة س نوات ،وصنعه من خشب الصنوبر.
ادلخول يف السفينة :يشري النص اىل آأن آأبناء نوح وزوجاته لكهم دخلوا يف السفينة قبل الطوفان ولكهم اكنوا من
احملفوظني يف حادث الطوفان.
اخلروج من السفينة :يقول نص التوراة "آأول من آُرسل اىل الأرض بعد الطوفان هو الغراب اذلي مل يرجع اىل
الفكل ّمرة اثنية؛ ذلكل آأرسل نوح عليه السالم "امحلامة" ّمرتني ،مرة ذهت فعند ما رجعت اىل الفكل فهم نوح
آأن الأرض مليئة ابملأء حىت الن ،وبعد آأسابيع آأرسل "امحلامة" مرة اثنية فرجت ويف مفه بعض اخلرضوات ،ففهم
نوح آأن الأرض ايبس خفرج من السفينة.
امليثاق عىل بقاء االنسانية :يقول نص التوراة ان هللا وعد نوحا عىل آأنه اليع ّذب الأرض ومن عليها مبثل هذا
الطوفان ،وال يلعنهم آأبدا.
امليثاق عىل حامية االنسان :وقد آأخذا هللا ميثاقا من نوح ومن معه عىل آأن اليسفك ادلماء يف الأرض ،وآأن
والحيرم ما آأح ّل هللا هلم.
حرم هللاّ ،
اليقرب اىل ما ّ
القرابن بعد النجاة :يقول نص التوراة آأن نيب هللا نوحا شكر ربه وقدّم هل قرابان من لك آأنواع احلالل عىل آأنه آأجناه
هللا
نس بة الرشب امخلر اىل نوح :يشري نص التوراة اىل آأن نوحا عليه السالم اكن يرشب امخلر فيوم من الأايم رشب
مخرا وآأصبح عرايان خارج اخلمية ،فابنه الصغري"الكنعان" اكن معه وتركه عىل حاهل ومل يسرته ،وعند ما جاء آأوالده
الكبري سام وحام وايفث فهؤالء آأخذوه اىل اخلمية ،وعند ما آأصبحت حالته ج ّيدة فعمل آأن الكنعان فعل كذا
وكذا ،دعا عليه.
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تزوج بعد الطوفان ،وهل آأبناء بعد الطوفان منهم ابنه
 .10زواجه بعد الطوفان :يشري نص التوراة اىل آأن نوحا ّ
الصغري يسمى "كنعان".
 .11معر نوح بعد الطوفان :يشري نص التوراة اىل آأن معر نوح بعد الطوفان ثالث مائة ومخسون س نة ،مع ذكل
حنن النتفق ما خالف النص القرآين ،ومثل هذه املعتقدات من خصائص بين ارسائيل اذلين ّغريوا كتاب هللا،
وقدّموا ما حقه التأأخري وآأخروا ما حقه تقدمي.
وجند آأن القصة يف التوراة بأأسلوب اخباري الجند فيها حوارا وال جدالا ،وال ترغيبا وترهيبا ،وغري ذكل من الأساليب
اليت جندها يف النص العريب.

املطلب الثاين :خصائص و ّممزيات القصة يف اللغة العربية
نسب نوح عليه السالم :هو نوح بن المك بن متوشلخ بن آأخنوخ بن يرد بن همالييل بن قينني بن آأنوش ابن
شيث بن آدم آأيب البرش عليه السالم.
نوح عليه السالم آأول رسول :لقد آأرسل هللا نوحا  -عليه السالم -اىل قومه بقول هللا تعاىل" :لَقَدْ آَ ْر َسلْ َنا نُو ًحا ا َ ٰىل
ِ
مي".12
قَ ْو ِم ِه فَقَا َل َاي قَ ْو ِم ا ْع ُبدُ وا َّ َ
اَّلل َما لَ ُمك ِّم ْن ِا َ ٍ ههل غَ ْ ُري ُه ِا ِ ّين آَخ َُاف عَلَ ْي ُ ْمك عَ َذ َاب يَ ْو ٍم ع َِظ ٍ
رب العاملني ،وظ ّل هذا التوحيد هو دين االنسانية
آأس باب رساةل نوح :دآأت البرشية عىل التوحيد املطلق هلل ّ
فرتة طويةل ،واكن الناس اليعرفون الوثنية واليرشكون ابهلل شيئا ،واليعرفون آأصناما وال آأواثان ،وظل البرش عىل
هذا التوحيد حىت احنرفت الأمة اليت بعث فيها نوح عليه السالم.
دعوة نوح عليه السالم والر ّد عىل هذه ادلعوة :عند ما آأرسل هللا نوحا عليه السالم اىل قومه منذا لهؤالء من
عذاب هللا يف ادلنيا والخرة بقوهل تعاىل":اانَّ آَ ْر َسلْ َنا نُو ًحا ا َ ٰىل قَ ْو ِم ِه آَ ْن آَن ِذ ْر قَ ْو َم َك ِمن قَ ْبلِ آَن يَأْتِ َيهُ ْم عَ َذابٌ
ِ
ِ
رسا وهجرا ،واس تعمل معهم لك آأساليب ادلعوة من
آَلِ ٌمي" 13فبدآأ نوح عليه السالم يدعوا قومه ليال وهناراّ ،
النصيحة ،واملوعظة ،واجملادةل ،والتلطف واللني ،ولكن القوم مصوا آذاهنم ،وكفوا آأبصارمه ،وعكفوا عىل آلهتهم،
وزادوا يف ارصارمه وعنادمه لنبيهم ورسوهلم نوح عليه السالم ،آأن خسروا منه واس تهزءوا بدعوته وآأخذوا يف
14
معاداته واتامه ابلكذب والسفة.

.1
.2
.3

.4

 12القرآن 59 :7
13

القرآن1 : 71

14

احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي(،البداية والنهاية) ،دارالبيان احلديثة ،مكتبة

الصفاء سنة الطبعة 2003م1423 /ه104/1 ،
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 .5منهج نوح عليه السالم يف ادلعوة و ّالر ّد عىل هذه ادلعوة اكن نوح عليه السالم مثاال خادلا يف ادلعوة اىل هللا
تعاىل ،ومثاال حيتذى للك ادلعاة اىل هللا وآأسوة حس نة للك من حيمل آأمانة ادلعوة يف آ ّأي زمان وماكن .ويتلخص
منهجه يف الأسس التية -1 :التنوع يف ادلعوة -2 .التلطف واللني  -3التكرار والاس مترار يف ادلعوة  - .ضامن
15
احلياة السعيدة العيش الرغد -5 .توجيه الأنظار يف الكون -6 .احلوار .
 .6العرب يف قصة نوح ابللغة العربية :جند يف هذه القصة بعض العرب وادلورس :فالقصة القرآنية مدرسة املؤمنني
الصابرين ،املنتفعني هبدي القرآن فيها آأحسن ادلروس والعرب ،وآأقوى الأمثال واحلمك ،اليت ترضب يف حتمل ادلعاة
املرشدين  ،ومنها -1 16:التولك عىل هللا والثقة به - 2 .17الصرب  - 3 .18الرصاع بني احلق والباطل وانتصار
.19
احلق دامئا عىل الباطل  -4 .الثورة عىل الوثنية والقراابت الفاسدة "
 .7التوجيهات اللغوية :من خصائص مؤلف هذا النص العريب آأنه آأحياان حيلل النص حسب الرضورة كام يف قول هللا
تعاىل" :حىت اذا جاء آأمران وفار التنور قلنا امحل فيها من لك زوجني اثنني وآأهكل اال من س بق عليه القول ومن
آمن وما آمن معه اال قليل" 20يقول ابن كثري " :هذا آأمر بأأن عند حلول النقمة هبم آأن حيمل فيها من لك زوجني
اثنني ويف كتاب آأهل الكتاب آأنه آأمر آأن حيمل من لك ما يؤلك س بعة آأزواج ومما ال يؤلك زوجني ذكرا وآأنىث

Al Hafiz ‘Imad Al dīn Abi Al fidā Ismā’il Bin Umar Bin Kathīr Al Qurashī Al Dimashqī, Al
Bīdāyah wā Al Nīhāyāh, (Dār Al Bayān Al Hadītha, Maktābāh Al safā , Published: 2003)104.

 15القرآن33-25 :71

 16أمحد مجال العمري( ،دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين) ،مكتبة اخلاجني ،مصر ،ط ،2سنة  ،2001ص
176
Ahmad Jamal Al Umri, Drrasāt Fī Al Tafsīr Al Mawduī Līl Qasās Al Qarāni, (Ejypt: Maktābāh Al
Khanījī, Edition: 2, published: 2001)176.

 17القرآن71 :10
 18القرآن40 :11
 19القرآن 45 : 11
 20القرآن40 ::11
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وهذا مغاير ملفهوم قوهل تعاىل يف كتابنا احلق (اثنني) ان جعلنا ذكل مفعوال به .وآأما ان جعلناه توكيدا لزوجني
واملفعول به حمذوف فال ينايف وهللا آأعمل".21
 .8الأخبار العجيبة  :ميتاذ النص العريب ببعض الأخبار العجيبة منها:
آأ .يقول :ملا اس تجاب هللا هل آأمره آأن يغرس جشرا ليعمل منه السفينة فغرسه وانتظره مائة س نة مث جنره يف
مائة آأخرى وقيل يف آأربعني.22
ب .يقول :واملراد ابلتنور عند امجلهور وجه الأرض آأي نبعت الأرض من سائر آأرجاهئا حىت نبعت التنانري
اليت يه حمال النار .وعن ابن عباس التنور عني يف الهند وعن الشعيب ابلكوفة وعن قتادة ابجلزيرة .
وقال عيل بن آأيب طالب املراد ابلتنور فلق الصبح وتنوير الفجر آأي ارشاقه وضياؤه آأي عند ذكل
فامحل فيها من لك زوجني اثنني وهذا قول غريب.23
ج .يقول :وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس آأن آأول ما دخل من الطيور ادلرة ،وآخر ما دخل من
احليواانت امحلار .ودخل ابليس متعلقا بذنب امحلار.24
د .ويقول " :ملا محل نوح يف السفينة من لك زوجني اثنني قال آأحصابه وكيف نطمنئ آأو كيف تطمنئ
املوايش ومعنا الأسد فسلط هللا عليه امحلى فاكنت آأول محى نزلت يف الأرض .مث شكوا الفأأرة فقالوا
الفويسقة .تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأأوىح هللا اىل الأسد فعطس خفرجت الهرة منه فتخبأأت الفأأرة
منها ".25
ه .ويقول يف رشح قول هللا تعاىل " :قال نوح رب ال تذر عىل الأرض من الاكفرين دايرا .انك ان تذرمه
يضلوا عبادك وال يدلوا اال فاجرا كفارا" 26واملقصود آأن هللا مل يبق من الاكفرين دايرا فكيف يزمع بعض
املفرسين آأن عوج بن عنق ويقال بن عناق اكن موجودا من قبل نوح اىل زمان موىس ويقولون اكن
 21ابن كثري ،البداية والنهاية108/1 ،
Al Bīdāyah wā Al Nīhāyā, V:1,P:108

 22نفس املصدر107/1 :
 23نفس املصدر107/1 ، :
 24نفس املصدر107/1 :
 25نفس املصدر108/1 :
 26القرآن 26-25 :71
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اكفرا ممتردا جبارا عنيدا ويقولون اكن لغري رشدة بل ودلته آأمه عنق بنت آدم من زان وآأنه اكن ي أأخذ
من طوهل السمك من قرار البحار ويشويه يف عني الشمس وآأنه اكن يقول لنوح وهو يف السفينة ما
هذه القصيعة اليت كل ويس تهزئ به * ويذكرون آأنه اكن طوهل ثالثة آالف ذراع وثالث مائة وثالثة
وثالثني ذراعا وثلثا اىل غري ذكل من الهذايانت اليت لوال آأهنا مسطرة يف كثري من كتب التفاسري
وغريها من التوارخي وآأايم الناس ملا تعرضنا حلاكيتها لسقاطتها وراككتها * مث اهنا خمالفة للمعقول واملنقول.
آأما املعقول فكيف يسوغ فيه آأن هيكل هللا ودل نوح لكفره وآأبوه نيب الأمة وزعمي آأهل االميان وال هيكل عوج بن عنق
ويقال عناق وهو آأظمل وآأطغى عىل ما ذكروا .وكيف ال يرمح هللا منهم آأحدا وال آأم الصيب وال الصيب ويرتك هذا ادلعي
اجلبار العنيد الفاجر الشديد الاكفر الش يطان املريد عىل ما ذكروا .وآأما املنقول فقد قال هللا تعاىل "مث آأغرقنا الخرين
وقال رب ال تذر عىل الأرض من الاكفرين دايرا"  .27مث هذا الطول اذلي ذكروه خمالف ملا يف الصحيحني عن النيب
صىل هللا عليه وسمل آأنه قال " :ان هللا خلق آدم وطوهل س تون ذراعا مث مل يزل اخللق ينقص حىت الن ".28
هكذا ميتاذ آأسلوب النص العريب يف هذه القصة من النص االجنلزيية اذلي يعرب عن نفس القصة بأأسلوب اخباري فقط.

آأوجه الاختالف واالتفاق بني النص العريب واالجنلزيي

يش متل هذا املبحث عىل آأوجه الاختالف واالتفاق يف قصة نوح عليه السالم بني اللغة العربية واالجنلزيية.

املطلب ا ألول :آأوجه الاختالف بني النص العريب واالجنلزيي
 .1االجياز والطول يف القصة :ذكرت التوراة هذه القصة ابجياز شديد  ،آأما القصة يف البداية والنهاية حفجمها كثري.
 .2كيفية وقوع الطوفان :يعترب النص االجنلزيي الطوفان يف العامل لكه ،آأما النص العريب فيعتربه يف ماكن خاص بشلك
29
خاص وهو شعب نوح عليه السالم.
 27القرآن26 :71
 28ابن كثري ،البداية والنهاية111/1 ،

Al-Qurān 71:26

Al Bīdāyāh wā Al Nihāyā, V:1,P:111

29

موريس بوكائ  (،القرآن الكرمي والتوراة واالجنيل والعلم دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة) ،داراملعارف

ابلقاهرة ،2006 ،ص 248-244
Maurice Bucaille , Al Qurān Al Karīm wā Al Tawrāt wā Al Injīl Wā Al Ilām, Dirāsāh Al Kūtūb Al
Mūqaddāsāh Fī Dau il Ma‘ārīf Al Hadīthā, (Dār Al Maārīf Bīl Qahīrāh, published: 2006),244248.
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.3

.4
.5

.6
.7

الاختالف يف العمر :يعترب النص االجنلزيي آأن معر نوح اكن س تة مائة س نة قبل الطوفان ،وثالثة مائة ومخسون
س نة بعد الطوفان 30،آأما النص العريب فيعتربه تسع مائة ومخسني س نة لكه قبل الطوفان فأأخذمه الطوفان ومه
ظاملون كام ورد يف قول هللا تعاىلَ " :ولَقَدْ آَ ْر َسلْ َنا نُوحاً ا َىل قَ ْو ِم ِه فَلَب َِث ِفيهِ ْم آَلْ َف َس َن ٍة ا َّال َ ْمخ ِس َني عَا ًما فَأَ َخ َذ ُ ُمه
ِ
ِ
ُّ
ون" ،31فهنا "الفاء" للتعقيب مبعىن آأن معر نوح اكن آَلْ َف َس نَ ٍة ا َّال َ ْمخ ِس َني عَا ًما مث آأخذ مه
الطوفَ ُان َو ُ ْمه َظالِ ُم َ
ِ
32
الطوفان.
جناة آأرسة نوح :يعترب نص التوراة عىل آأن لك آأوالد نوح وزوجاته اكنوا معه يف الفكل ،ومل يقدم آ ّأي اشارة اىل آأن
34
زوجة نوح وابنه اكان من املغرقني 33.آأما النص العريب فيعترب آأن زوجة نوح وابنه من املغرقني مع قوهمم.
الأخذ بني اثنني والس بع :يعترب النص االجنلزيي آأن محل الطيور واحليواانت اكن عىل نوعني :النوع الأول الطيور
واحليواانت الطاهرة س بع من اذلكور وس بع من االانث .والثاين :آأن الطيور واحليواانت النجسة يوخذ منها ذكرا
36
وآأنىث 35.لكن النص العريب يعترب عدد الأخذ "من لك زوجني اثنني" بدون آ ّأي فرق احلالل واحلرام .
الكنعان :يعترب نص التوراة آأن كنعان بن حام بن نوح ودل بعد الطوفان 37،آأما النص العريب فيعتربه من املغرقني
38
مع آأمه يف حادث الطوفان.
التنور :الجند آأي الكم والاشارة عن التنور يف النص االجنلزيي ،آأما يف النص العريب فتكرر الالكم عنه آأكرث من
مرة ،وفيه مروايت وآراء من الصحابة والتابعني وغريمه.39
ّ
30

The King James Bible published by: www.deeptruths.com. page 4, verse No; 7:6 and page 5,
verse No: 9:28-9:29

 31القرآن Al-Qurān 14 :29

 32ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 105
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1P:105

 34ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 108—106

James Bible page 4, verse No; 8:15—8:19

James Bible page 4, verse No; 7:1—7:3 Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P: 106--108

33

35

 36ابن كثري ،البداية والنهاية،ص 108

Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1, p:108
James Bible, verse No; 9:18- 9:27

 38ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 108
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P :108

39ابن كثري ،البداية والنهاية108-107 ،

Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P:107-108
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املطلب الثاين :آأوجه االتفاق بني النص العريب واالجنلزيي
.1
.2
.3
.4

.5
.6

يتفق النص العريب واالجنلزيي يف عدّة موضوعات قصة نوح عليه السالم من آأمهها حسب الرتتيب اليت:
ذكر نسب نوح عليه السالم:يتفق النص االجنلزيي مع النص العريب بنسب نوح عليه السالم فأأسامء آابء نوح عليه
40
السالم تقريبا عليها اتفاق النصني.
ذكر آأوالد نوح عليه السالم :يشرتك النص االجنلزيي والعريب يف آأسامء آأبناء نوح عليه السالم مثال :سام ،حام،
41
ايفث.
الأس باب اليت دعت اىل بعثة نوح عليه السالم :املعصية بصفة عامة من الأس باب اليت دعت اىل الطوفان
42
والغرق ،و يشرتك يف هذا السبب النص العريب واالجنلزيي معا.
معلية صناعة الفكل :يتفق لك من النص العريب واالجنلزيي عىل آأن هللا آأمر نوحا بصناعة الفكل بقوهل" :وصنع
الفكل" ""And make the Arkفعملية صناعة السفينة من الأمور املهمة اليت آأمر هبا هللا نبيه قبل آأن يأأيت
43
الطوفان؛ ليحمل فيها من آمن معه.
آأخذ من لك زوجني اثنني :يتفق النص االجنلزيي والعريب يف عدد "زوجني اثنني" ،وهذا العدد يف النص العريب
44
عام ،ويف النص االجنلزيي خاص ابلطيور واحليواانت الطاهرة.
الأمطار من السامء والأرض ،والطوفان والغرق :يتفق النص العريب واالجنلزيي يف آأن هللا اذا آأراد يغرق قوم نوح
45
فأأمر السمأء والأرض فأأخرجتا ما فيهام من املاء فوصل املاء فوق رؤوس اجلبال فغرق لك من كفر به.

98ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص James Bible verse No;5:1—5:32

40

109ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص James Bible verse No; 5:32

41

99-101ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص James Bible verse No;6:1—6:8

42

107-108ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص James Bible page 4, verse No;6:14—6:22

43

James Bible page 4, verse No; 7:1—7:3

44

ابن كثري ،البداية والنهاية،ص 108
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P : 108

ابن كثري ،البداية والنهاية،ص 109
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P:109
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 .7مسكن الفكل اجلبل اجلودي /آأرارات:يتفق النص العريب واالجنلزيي يف املاكن اذلي مكث عليه سفينة نوح،
46
وهذا املاكن يسميه القرآن "اجلودي" و تسمى التوراة الأرارات ،فاجلودي جبل من سلسةل جبال الأرارات.
 .8امحلامة:يتفق النص العريب واالجنلزيي يف ذكر امحلامة اليت اكنت مع نوح عليه السالم يف الفكل ،وآأرسلها نوح اىل
47
آأن ترى الأرض ،وخترب عن مقدار املأء ،فأأرسلها ّمرتني لتخرب عن آأن املاء قد نقص من الأرض.
 .9الهبوط من السفية :يتفق لك من النص العريب واالجنلزيي عىل آأن املاء ملا نضب عن وجه الأرض آأمر هللا تعاىل
نوحا ومن معه آأن هيبط من الفكل ،يقول هللا تعاىل " :قيل اينوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم
ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم" ،ويقابهل يف التوراة " And God spake unto Noah,
saying go forth of the Ark thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons, wives with
thee".48

 .10سالم هللا عىل نوح :يتفق النص العريب واالجنلزيي يف سالم قول من رب رحمي بقوهل" :سالم عىل نوح يف
العاملني" يف النص العريب ،ويقابهل يف التوراة "And God blessed Noah and his sons" .49
هذه يه بعض اخلصائص اليت وصل اليها البحث خالل ادلراسة املوضوعية لقصة نوح عليه السالم يف النص االجنلزيي
والعريب.

املطلب الثالث :التأأثر والتأأثري بني النص العريب و نص التوراة
الـتأأثر والتأأثري ابب همم يف ادلراسات النصية ،وقد اهمت علامء العرب قدميا وحديثا هبذا النوع من ادلراسة
حتت مصطلحات التية منها" :الأخذ ،والرسقات الشعرية ،والانتحال" ،وانقش العلامء احملدثون من الغربيني هذه

ابن كثري ،البداية والنهاية،ص 109

James Bible page 4, verse No; 8:4—8:5

46

Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P:109
James Bible page 4, verse No; 8:6—8:12

47

ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 113
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P:113

James Bible page 4, verse No; 8:13—8:19

48

ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 113
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P: 113

ابن كثري ،البداية والنهاية ،ص 100
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P : 100
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James Bible page 4, verse No; 9:1
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القضية مبصطلح التناص وبنصية .وقد تطورت يف حضن عمل اللغة املقارن .فاثبات التأأثر والتأأثري بني النص العريب
ونص التوراة آأمر عظمي وشاق حيتاج اىل هجد مسلسل لكن حناول آأن نشري اىل بعض ما يصل اليه هذا البحث.
قبل آأن نتلكم عن التأأثر والتأأثري ميكن لنا آأن نقول ان الرتاث العريب هو مجموعة جمهودات علامء العرب وغري العرب،
مسمل وغري مسمل ،آأو نقول مثال من علامء اليهود آأو النرصى اذلين آأسلموا مث كتبوا يف الرتاث العريب فأأدخلوا فيه ما مل
يكن منه؛ ذلكل جند آأن العلامء نبهوا اىل مصطلح "ارسائيليات" .فاالرسائيليات يه الرواايت واملعتقدات اليت دخلت
يف الاسالم آأو يف العلوم الاسالمية ومل تكن منه .ومن آأمه اجملاالت اليت جند فيها وقوع هذا الباب هو التارخي
الاساليم واملؤرخون ،وبعض املفرسين آأمثال" :قتادة" ،و "كعب بن الأخبار" "محمد بن احساق" ،و"آأيب جعفر ابن
جرير" فهؤالء آأدخلوا تثقفوا بثقافات عديدة مث نقلوا منها يف الرتاث العريب وبصفة عامة والرتاث الاساليم بصفة خاصة
ما مل يكن منه لزتيني كتبهم ،ورغبة القرآء اليهم؛ فهؤالء العلامء من املصادر اليت آأخذ عنها صاحب البداية والنهاية ونقل
عنها الرواايت اليت تتعلق ابالرسائيليات .50.تكررت هذه القصة يف الكتب املقدسة والنصوص ادلينية بصفة عامة ،ويف
النص القرآين والتوراة بصفة خاصة لعدّة آأس باب خنلصها فامي ييل:
 .1س يقت القصة للعربة والعظة ،حيث يقع الناس عىل آأحوال من تقدهمم من الأمم الطاغية ،فيعترب آأولو الألباب،
ويتعظون.
 .2وس يقت القصة آأيضا لتثبيت قلوب الأبنياء ،والتسلية الاكمةل هلم ولأحصاهبم ،حيث يقفون عىل آأخبار الرسل
السابقني ،وعالقتهم بأأممهم ،وكيف اكنت عاقبة للمتقني ،وادلائرة عىل الاكفرين املنكرينن املعاندين الطاغني ،ويف
هذا تثبيت هلم ،وحشذ لعزامئهم.
 .3س يقت القصة آأيضا عالجا للقلوب وشفاء للنفوس ،ملا فيها من آأخبار الأمم ،وما ح ّل ابلعاصني من عاجل بأأس
هللا ،فأأهل اليقني وغريمه اذا تلوها تراءى هلم من ملكة وسلطانه ،وعظمته وجربوته ،حيث يبطش بأأعدائه ،ما
51
تذهل منه النفوس ،وتشيب منه الرؤوس.
 .4وس يقت القصة يف النص القرآين دليال عىل صدق الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل ،واثباات آأن خربه من السمأء  .اذ
هو يقص آأخبارا ما اكن يعلمها هو ،وال آأحد من قومه ،وال يكون هذا اال بويح من السمأء؛ ذلكل يقول هللا

 50ابن كثري ,البداية والنهاية ،ص The King James Version of the Holy Bible, page 4 ,Genesis 8.1 to 1/113
12 .8
Al Bīdāyāh wā Al Nīhāyā, V:1,P: 113-121

51أمحد مجال العمري ،دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين ،ص 177-176
Ahmad Jamal Al Umri, Drrāsāt Fī Al Tafsīr Al Mawduī Līl Qasās Al Qarāni, 176-177
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تعاىل يف هناية قصة نوح عليه السالم" :تِ ْ َ
كل ِم ْن آَنْ َبا ِء الْغَ ْي ِب نُو ِحيهَا الَ ْي َك َما ُك ْن َت تَ ْعلَ ُمهَا آَن َْت َو َال قَ ْو ُم َك ِم ْن قَ ْبلِ
ِ
52
َه ه َذا فَ ْاص ِ ْرب ا َّن الْ َعا ِق َب َة لِلْ ُمتَّ ِق َني" .
ِ

خالصة البحث ونتاجئه

نتاجئ البحث العامة :لقد توصل البحث من خالل ادلراسة يف الصفحات السابقة اىل مجموعة من النتاجئ البارزة يف
صورة آأوجه االتفاق والاختالف ،وآأمهها ما ييل:
يتقوم هبا آأي نص من النصوص عند
 .1حاول البحث آأن عددا من املعايري النصية ،والقواعد الأساس ية اليت ّ
الغربيني ،والنظر يف الرتاث العريب للبحث عام ميكن آأن يع ّد آأصوال معرفية لها.
 .2ان ادلراسات النصية بدآأت عند الغربيني منذ النصف الثاين من القرن العرشين عىل آأيدى كبار علامء البنيويني
عامة وعلامء حنو امجلةل خاصة.
 .3وصل البحث اىل آأن احملدثني من علامء لغة النص يقرتبون من النقاد والبالغيني العرب القداىم اقرتااب شديدا يف
تعاملهم مع النصوص.
 .4اكن العرب القداىم هيمتون بلك املس توايت اللغوية خالل التحليل النيص ،ذلا نس تطيع آأن نقول ان ادلراسات
النصية لها جذور اثبتة يف الرتاث العريب القدمي لأهنم اهمتوا ابلنص القرآين وحرصوا عىل فهمه فهام حصيحا.
 .5كشف البحث آأن رواد الامتسك النيص ومؤسس يه اكنوا علامء العرب القداىم بَد ًءا من اجلاحظ اىل
احلازمالقرطاجين.
 .6واذا اكن آأثر علامء العرب القداىم عىل غريمه خالل تطور هذه النظرية ،فان علامء العرب احملدثني تأأثّروا بعلامء غري
العرب يف ازدهار هذه النظرية حيث تتلمذ احملدثون من العرب عىل آأيدي كبار منظري هذه النظرية يف العرص
احلديث.
 .7وصل البحث اىل آأن علامء الغربيني ركزوا عىل املعايري الس بعة يف ادلراسات النصية ،آأما العرب فلغتهم غنية ،فلها
عدّة معايري النصية ،فهناك املعايري اخلاصة ابلنحو العريب ،واملعايري اخلاصة ابلبالغة العربية  ،واملعايري اخلاصة
ابلتفسري ،وحىت هناك املعايري اخلاصة عند الفقهاء يف تعامل النص.

 52القرآن Al-Qurān 49 : 11
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