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 ثرجامت

(2) 

 ًبذة تعزيفيت مبيشيل كىيربس:

هق رجؾ ديـ كاثقلقؽل، مـ أتبااع ااارد دف كقكاق،  ااش    مقشقؾ كقيربس

كعضااق   الؿعفااد الاادفمقـقؽل لؾدراشااات الشاام قة   9989مصاام مـااع العااا  

(IDEOاا اا الؼاام، ، ا ص   الدراشااة ابدةقااة لؾااـص  (، فتخص  ؼ شااقؿا كقؿااا ي عؾ 

 ا.س الؿ ؼد  تاريخق  ة مع ابدب الؿؼد  ةرتكقبف فةعال اتف الـصق  

 اله:هي أهن أعو

- La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ân, Paris, Gabalda, 

2012. 

 دكان الؿؼما  فطارق مـزف،  :ؿ لؾعمةقة، تمجؿف  كظؿ الؼم،ن، فهق مرتج   -

 .2198فصدر  ـ دار الؿشمق، لبـان، 

- Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 

2007. 

  كظؿ شقرة الؿائدة: كظؿ ،ي الؼم،ن   ضاق  ماـفج ال حؾقاؾ البال ال، فهاق 

 ؿمف  بد العاطل صالح، فصدر  ـ دار الؿشامق  اا   :ؿ لؾعمةقة، تمجؿفمرتج  

2196. 
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 ثرجامت

(3) 

هقدهت
(1)

: 

ـ الادياكمف  فالاااكؽمف  كاتجااهقـ م ؿاايزيـ  ؾاك ق  ا ما ُيـظم لالتجاه  دفم  

فهااعا لالخاا الن ةقـفؿااا  ؾااك مااا ق  الؿااـفج  :شاااحة الاادرس ااش شااما ل

فالؿؼاركاة ةاقـ الؿـفجاقـ  :الؼام،  فطميؼاة مؼارة اف فالؿـطؾؼات فالـظمة لؾاـص  

ثام    شااحة الادرس أاديدة ابهؿقاة ددرا  هاعا ال باايـ ةاقـ الؿـفجاقـ ف تعد  

 يؿ.،ن الؽملؾؽثقم مـ الؼضايا الؿ عؾؼة ةالؼم

ؼااق  مقشااقؾ كااقيربس رائااد تطبقااؼ مااـفج   هااعا البحااث الااعي ةااقـ أيااديـا ي

ةالؿؼاركاة  -حد أهؿ مـفجقاات ااتجاا  ال زامـالفهق أ-ال حؾقؾ البال ل لؾؼم،ن 

ةقـ الؿـفج البال ل فالؿـفج الدياكمف / ال ااريخل الـؼادي، فكلاؽ ماـ خاالد 

صاؾة ةقان الػقارق ةقـ الؿـفجقـ فأثمهؿا   مؼارةة ةعاض الؼضاايا الجعرياة الؿ   

لؽميؿ فتاريخف، ف د كان مؿثؾ تطبقؼ الؿـفج الدياكمف    مؼارك ف هاق ةالؼم،ن ا

 (.جقن فاكاربف)الؿا شمق ابمميؽل الشفقم 

                                                   

الرتجؿة،  اؿ الرتجؿات   ا  ةؽ اةة الؿؼدمة، فكعا ال عميػ ةاب ال  فال عؾقؼات القاردة   كص   (9)

، ( اؿ الرتجؿاتا)ؿ ةلن كصصـا ةعدها ةػ فالؿرتج  حقااقـا  ـ حقاال الؿمل  زكا ةؿمكز تػاقم، ف د مق  

صػحة ل قاقم إدراج  ا لؽؾ  تبع  إا أكـا ،ثمكا تم قؿفا  ،ف د كاكت حقاال الؿملػ مقضق ة ةشؽؾ تاؾاؾل

 .جؿ ف اؿ الرتجؿاترتة ةالؿالحقاال الخاص  
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 ثرجامت

(4) 

ماـ مزاياهاا  فالاعي يعاد  -عاد ال طبقؼال  ؾاك هاع  الؿؼاركاة فبجؾ إضػا  البُ 

لؾ ـظقم، كؼاد أجماهاا كاقيربس ماـ خاالد  افتجافز   فجعؾفا أكثم  ؿؾقة   -ةؿ  فؿال

  - قـ  ؾقفا، فهاق ماا د اا  فالؿقازكة ةقـ حصاد تطبقؼ الؿـفجق   (ؼشقرة العؾ)

 -شبقؾ تجافز إاؽالقة  اد  طامح فاكااربف ل حؾقاؾ م ؽاماؾ لااقرة ماـ الؼام،ن

اد  لضؿ   ح : كقكف طام  ؿـفج ال اريخل الـؼدي، فهق  قكرت لقلقـغالرائد ،خم مـ رف 

 .الـؼديؾ كقف الؿـفج ال اريخل لاقرة العؾؼ تقش   افاكق   تحؾقال  

اا اا امـفجق اا الؼااد أةاامز كااقيربس   هااع  الؿؼاركااة كار    ؾااك مااا ق   اجااد   امفؿ 

الؿـطؾؼات الؿمكزية ةقـ مـفج ال حؾقاؾ البال ال فالؿاـفج ال ااريخل الـؼادي   

 الؼم،  فالقاجب إزا  : كبقـؿا يـطؾؼ ابفد مـ تؼاديم الاـص   طبقعة الـظمة لؾـص  

  ةـا  م ـاف  ؾقـاا اك شااكف ةام ؿ ماا  اد  اخاص   ا  اؽؾف الـفائل فأكف يؿ ؾؽ كظام  

اا يظفاام كقااف مؿااا  ااد يباادف  ااد    ، ؿفةعضااا مااـ فجفااة كظاام دالق اا ااتااااق فاكؼطا  

فةال الل يج فد   كفؿ هاعا الـظاا ، كانن الؿاـفج الادياكمف  يـطؾاؼ ماـ خاالن 

فما يحقيف مـ مظاهم  د  اتاااق كقاف  ص  أن هعا الشؽؾ الـفائل لؾـ اكلؽ مػرتض  

 .، فةال الل يحافد البحث   مصادر تؽقيـف الااةؼة  ؾقفدالة  ؾك كقكف مـ حال  

تاربز  ال  اف ةؿاا  ػاارق   طامح  اما ة تـاصاقة لؾؼام،نفكعلؽ ت بَّع أثم كلؽ ال

ن  أفكقػ أهنؿا ر ؿ اتػا فؿا  ؾاك ضامفرة الؼاما ة ال ـاصاقة إا   ،بمف مـ ك ُ تؼدَّ 

الؼام،  فطمائاؼ  مـفج ال حؾقؾ البال ل يحافد اش خدامف لػفاؿ تؿاايزات الاـص  
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(5) 

ا ،ةـائف لؾؿعـك ةقـؿاا  ماا ؼال   افمعمكة طبقعة الؿحقط الاعي هفام كقاف ةا  باار  كص 

ةا  باار   يقهػف الؿـفج ال اريخل الـؼدي دثبات ابصقد ال ال أخاع مـفاا الاـص  

 .مـ حال   اكص  

ا كؿا أةمز كقػ أن مـفج ماـ أهؿقاة البحاث    اال حؾقؾ البال ل يضاعػ تؿام 

ةاؾ فيع ارب  ةاال  قؿاة  ،الؼم،  كؿا يػعؾ الؿـفج ال ااريخل الـؼادي مصادر الـص  

اخ الن تاريخف  اـ تااري   :الؼم،  ا يا ؾز  تػعقؾ هعا الؿـفج كقف فأن الـص  

ا ـ  كصقص أخم  كاان ل ػعقاؾ هاعا الؿاـفج كقفاا ماا يااق ف، فم ا إلاك خؾاص  ؿ  ث 

ا افإكا كان البحث  اـ الؿصاادر مطؾقة ا»ف كلالؼقد ة دة إزا   ادد ماـ ةصاقرة ممك 

ا الؽ ب ال قراتقة ال ل يؿ د   ػم تاريخفا إلاك  امفن )فلـاعكم  ؾاك شابقؾ الؿثااد ش 

د ضمفرة إخضااع ، كنكف لقس مـ الؿمك  (ابكاجقؾ)أاعقا( أف يؿ د إلك  ؼقد مثؾ 

 .«الؼم،  لـػس الطميؼة الـص  

اافؿكؿااـ الؿزايااا ال لااعلؽإضاااكة ف مااـ  اهنااا طمحاات كثقاام  أة لفااع  الؿااادة ؿ 

الؼام،  ففا عفاا ةصاقرة تطبقؼقاة  ممتؽزات الؿـفج ال زامـل   ال عامؾ مع الـص  

  ال عامااؾ مااع كفؿااف فتػاااقم ، فهااق مااا يػقااد   كفااؿ الؿااـفج ال زامـاال فتؼقااقؿ 

 .ا ؿؼ   معطقاتف ةصقرة أاد  
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(6) 

 (2()1)الدراست

ق اا
ةالـؼااد ةصااقرة أكاارب مااـ  (3)ت الـ ااائج ال اريخقااة لبحااث جااقن فاكاااربفحظ 

  -الؼم، : فلفاعا كؼاد ارتليـاا أن كؼاق   الؿـفجقة كاهتا ال ل طبؼفا   كؼد  لؾـص  

                                                   

 .L’analyse rhétorique face à la critique historique de Jهع  الؿادة لؽقيربس (9)

Wansbrough et de G. Lüling. L’exemple de la sourate 96 :هل ةحث مـشقر ضؿـ ك اب 

«The coming of the comforter: When, where, and to whom? Studies on the rise of 

Islam in memory of John Wansbrough, Edited by Basile Lourié, Carlos A. Segovia, 

and Alessandro Bausi, Orientalia Judaica Christiana; Piscataway, NJ: Gorgias 

Press, 2012, p: 343-363» 
اع الؿع ؿاد ماـ    -فتجدر اداارة إلك أن الااقد مقشاقؾ لاق كؾقام  باؾ الااقد كاقيربس لؿماجعاة الؿماج 

اع  الرتجؿة فكعلؽ تمجؿ ل ابخم  ال ل كُ ع ةؿماجعة ه د تضؾ   -ة ةؽ اةاتفالرتجؿات الخاص   ا شااةؼ   ت  م  ش 

 كؾاف خاالص :ماـ مؾحقهاتاف ال ال أةاداها ، ف اد أكادُت «البال ة الااامق ة   الؼام،ن» :مقاد كقيربس  حدد

 .الشؽم فال ؼديم. )الؿرتجؿ(

مـ  خؾقؾ محؿقد القؿا ، ةاحث   الدراشات الؼم،كقة، فمرتجؿ، صدر لف  دد   :ؿ هع  الؿادةمرتج   (2)

 .اب ؿاد العؾؿقة الؿطبق ة

ف ال ـؼقحال، فتع ارب  (، ما شمق أمميؽل، يع رب هق رائد أكؽار ال قج  2112 - 9928جقن فاكاربف ) (3)

ا   تاري  ااش شماق: حقث ةدأت   تشؽقؽ جعري   ا رئقا   الؿادفكات العمةقاة ادشاالمقة ك اةاتف مـعطػ 

ف   اادرهتا  ؾااك رشااؿ صااقرة أمقـااة ل اااري  ادشااال  فتاااري  الؼاام،ن، فد ااا اشاا خدا  مصااادر ةديؾااة  ااـ 

الدراشات الؼم،كقة، » :الؿصادر العمةقة مـ أجؾ إ ادة ك اةة تاري  ادشال  ةصقرة مقثق ة، فمـ أهؿ ك اةاتف

اا9977« )شااةالؿؼد   مصااادر فمـاااهج تػاااقم الـصااقص فد را لفااعا الؽ اااب ك بااف كااا (، ف ااد تمجؿـااا  مض 

، يؿؽاـ مطالع اف (مؾػ ااتجا  ال ـؼقحال)مـشقر ضؿـ الؿؾػ ابفد  ؾك  اؿ الرتجؿات فهق كقمش ـ، 

 ./https://tafsir.net/translation/10:  ؾك هعا الماةط
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(7) 

  ؼفااا فاكاااربف ةؿـفجقااة أخاامةؿؼاركااة هااع  الؿـفجقااة ال اال طب   -هااعا البحااث

اا فهاال ال حؾقااؾ الا  ، أ  كؿارشاافا ةلكػاااـا مـااع ةضااع شااـقات كاكاات  ابال اال. فلؿ 

ب ا
اد الؿاـفج ال ااريخل ،خام ماـ رف   ؾ رائاد  مـفجقة فاكاربف  د جم  كؼادها ماـ   

 فاكااربف (9)فهق  قكرت لقلقـغ
 
، كؼد ارتليـا أن كجؿع   كات الق ات ةاقـ مـفجق  ال

                                                   

دراشاتف   ةدايات ادشال ، زت (، اهقيت ةمفتا اك ل ألؿا ، تمك  2194 -9928 قكرت لقلقـغ ) (9)

حؾة لجؿا ة ماقحقة كاكت تاؽـ مؽة، فأن ك     ـصال  أر حقث حافد إثبات كمضق ف  ـ كقن ادشال  تطقَّ 

لف  دد مـ الؽ ب   هعا الاقاق  .ر احؼ لؾرتاتقؾ الؿاقحقة الؿا خدمة مـ هع  الجؿا ةالؼم،ن هق تطق  

 مـفا:

Kritisch-exegetische Untersuchung des Qur'antextes. Erlangen, 1970 
 الؼم، . دراشة تػاقمية كؼدية لؾـص  

Über den Ur-Qur'an. Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher 

Strophenlieder im Qur'an. Erlangen: Lüling, 1974 

 ادشال    الؼم،ن.حقد الؼم،ن ابصؾل، مؼارةات د ادة ةـا  الرتاتقؾ الؿاقحقة  بؾ 

ؾ الطبؼة ابفلك فاب ؿؼ حقث تؿث   :ة طبؼاتا مـ  د  ا مرتاكب   تجعؾ الؼم،ن ك اة  فكمضقة لقلقـغ تػصقال  

مؽة كقؿا  بؾ الـبل محؿد، ثؿ طبؼة ثاكقة تحقي ال عديالت  لماقحق ة تخص  كقف مجؿق ة تماكقؿ ماقحق  

، ثؿ طبؼة ثالثة تحقي ادضاكات ادشالمقة   ئـااادشال  ال ئت    فد محؿد ل ـاجؿ مع مبادال ل تؿ  

ما ةعد محؿد أثـا  تحميم   فد محؿد، ثؿ طبؼة راةعة تحقي تؾؽ ال عديالت ال ل  ا  هبا الؿاؾؿقن  

  ةقجقد  ص  ال خم  أدلة  ؾقفا، إا   ي  أهع  الػمضقات تقجد دفن فجقد  فالغميب أن   .العمةل الخط  
 
 ماقحل

 ااكرتاض ةؽقن تجميد الؿصاحػ ابفلك ادشال  فهق ما ا يقجد دلقؾ  ؾقف، فإا     مؽة  شقة ؿ  مـظَّ 

الؿؽ قب يضبط  ما تف، مؿا ي قح إمؽان تعديؾ فتغققم خطل  تؼؾقد اػفل مصاحب لؾـص   ا مـ أي  كان خؾق  

العمةقة، فهعا ااكرتاض ابخقم ا يخالػ كؼط حؼقؼة فجقد  أف   شبقؾ الضبط   إطار  قا د ،أف فهؿ

 كمضقة تجعؾ الؼم،ن أصال     هؾ   امثؾ هعا ال ؼؾقد كؿا هق ثاةت، فإكؿا كقن فجقد مثؾ هعا ال ؼؾقد أشاشق  

= 
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(8) 

  الؿؼاركة مع ال حؾقؾ البال ل.  -دفن أن كخؾط ةقـفؿا- افلقلقـغ فكجعؾفؿا مع  

ة هبؿا كنكـا شـا عمض ال حؾقؾ البال ال لااقرة ؿـاهج الخاص  فةعد أن كعمض ال

ؼة، كؿا أكـاا شاــظم   الـ اائج  العؾؼ فال ل  ا  لقلقـغ ةدراش فا كعلؽ دراشة معؿَّ

دة  اـ هاع  الؿـفجقاات فاكعؽاشااهتا  ؾاك الػؽامة ال ال يؿؽاـ أن ك بـاهاا الؿ قل  

الؿؼاركاة ةاقـ الـؼاد  ةشلن الظمفن ال اريخقة بصؾ الؼم،ن، ثؿ كخ ؿ ةبعض كؼاط

 ال اريخل فال حؾقؾ البال ل.

  

                                                   
= 

ا هعا الؽال  يعـل أن الؼم،ن كان ك اة   رة، كؽلن  دة فم ؽم  بات لق قرجقة محد   ؾك   مـاشا يُ ا اعائمي  ك اة  

إمؽاكات  ف  كػس الق ت ا يقجد تؼؾقد اػفل ل ـا ؾف يضبط  ما تف   هؾ   ،ا   الشعائماػفق   م دافا  

 .( اؿ الرتجؿات)تعديؾ  قم مـضبطة! 
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(9) 

  :ًبذة عي هٌهجياث جىى واًسربو وغىًتز لىليٌغ

اا  (Quranic studies الدراشااات الؼم،كقااة/) :فاكاااربف   تؼااديؿ ك اةاافم كك 

اا  قاام معاامفن كقثقؼااة  اةؾااة  أن يؽااقن يؽاااد الؼاام،ن: »، حقااث  اااداااافقم   اتعؾقؼ 

«سلؾ حؾقؾ  ارب أدفات فتؼـقاات كؼاد الؽ ااب الؿؼاد  
(1)

فاكااربف  ااؽ أن   . فا

اكؿاا هاق مُ - ـد ك اة ف لفعا لؿ يؽـ يجفؾ أن الـؼد ال اريخل  س   دراشاات ار  ؿ 

لؾؼام،ن الؽاميؿ مـاع كشالة   د هقؿـ  ؾك الدرس ااش شاما ل -سالؽ اب الؿؼد  

أن  ، إا  ، فح ااك يقمـااا هااعااالؼاامن ال اشااع  شاام تؼميب ااس،   مـ صااػ ر  هااعا الااد  

لؾاقحل الؼام،   طار ال اريخل العا   ك لؿ يا شؽؾقا ادهما  الؿا شم قـ الؼدام  

ا  اةعقاد   االؼام،  حاد   غ فاكااربف ةـؼاد الاـص  كؿا كؼؾف الرتاث ادشالمل   حاقـ ةؾ 

س، ف اد مع الؽ اب الؿؼاد   ؾ هبا ةقل ؿان  كلؽ الطميؼة ال ل تعام   اؿ  ما ؾف   اجد  

 :ؾ فاكااربف إلاك ك اائج ثقرياة كقؿاا ي عؾاؼ ة ااري  الؼام،ن فأصاقد ادشاال تقص  

ااؾ الؼاام،ن  ااـ اااخص محؿااد فا  بااار الؼاام،ن حقااث اك فااك ةااف ابماام إلااك ك   ص 

د إ اادة ( مجام  شالمل )الحديث فالااقمةاد ثمة لؾرتافالؽ اةات ابخم  الؿبؽ  

                                                   

(9) Wansbrough, John. Quranic Studies. Sources and Methods of Scriptural 

Interpretation, IX. Oxford University Press, 1977. 
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 ثرجامت

(91) 

فمـ خااالد محااقط طااائػل مـاااهض لؾ ثؾقااث، ةـاا  أشااطقري تااؿ إ ااداد  داخااؾ/

 .(9)فهعا الؿحقط أجـبل  ـ الجزيمة العمةقة فرةؿا يؽقن   ةالد ما ةقـ الـفميـ

ر  ضاقي مؿ اد  لؿجؿق اات ماـ هق ك قجاة ل طاق   ة لقاكاربفبالؼم،ن ةالـا إن  

فال ل أخعت   هناية الؿطان صقغة رشؿقة تؿ  خاللفاا ال ؼمياب  ،ةاب قاد الـبقي  

مثااؾ  :فااا  ااـ طميااؼ ةعااض ابشااالقب الـؿقكجقااةةااقـ هااع  اب ااقاد فإ ااادة رةط  

 .(2))الـفايات العؼدية( :أف الصقغ الخ امقة ،() ؾ، أيفا :الصقغ ااش فاللقة

الؼام،ن  ؾاك  دياد ماـ  لقاكاربف هال اح اقا  كاص   كؼطة ااكطالق ةالـابة إن   

كنكاف  ال ؽمارات فالؼػزات الدالقة الؿػاجئة فادضؿارات فال ـا ضات: فمـ ثؿ  

أن هاع  ابماقر هال مماامات  ؾاك  -كاائم الـؼد ال اريخل  بؾف فةعد - يا ـ ج

                                                   

مـ الباحثقـ الؿعمفكقـ  ؾت ابشاس لؽ اةات  دد  أها لقلقـغ ففاكاربف مث  هع  الػمضقات ال ل اة د   (9)

 ،فجقمد ةقيـ ،فجقمالد هقتـج ،فيفقدا دي كقػق ،فمايؽؾ كق  ،ةاتميشقا كمفن :مثؾ ،(ال ـؼقحققـا)ة

 .الدرس الغمةل الؿعاصم لؾؼم،نا حقد هعا ااتجا  فأثم    ف قمهؿ، ف د كشمكا  ؾك  اؿ الرتجؿات مؾػ  

 ،الؿقاد ال ل ت ـافد اا غاد هعا ااتجا   ؾك تاري  الـص   ةعض   (تاري  الؼم،ن)كؿا تمجؿـا ضؿـ مؾػ 

تعؾقؼات  ؾك أطمفح ل  :تدفيـ الؼم،ن)، فدراشة  ميغقر اقلم (الشاهد الؿغػقد  ـف)دراشة فيالن  :مثؾ

 .( اؿ الرتجؿات)الرتجؿات ةالؿق ع. ، يؿؽـ مطالع فؿ  ؾك  اؿ (ةقرتقن ففاكاربف

مـ  : ف...إل ؾ  ؾك  درة اهلل ف ؾؿف ف ققمق  يؼصد اك فا  اآليات   الؼم،ن ةالعبارات ال ل تليت ل دل   (2)

ؿفا ةابشؿا     ، فكعا خ   ٴۇمث ۈ ۈ ۆ نثۆ،  ڱمث ڳ ڳ ڳ ڳ نثگ،  ڻمث ڻ ڻ ں نثں :مثؾ

 .. )الؿرتجؿ(كؿا هق شائد   الؼم،ن الحاـك
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 ثرجامت

(99) 

ص دفر الـؼد   تػؽقؽاف العي ي ؾخ   ابصؾل. هعا الـص   لؾـص   القضع الؿ شمك 

  كاااخ ف - تحمياام    فاكاااربف أن الؼاام،ن لااؿ يجاام  إلااك أجزائااف ابصااؾقة. فياام

س ادشاالمل الؿؼاد   تمكقاب الاـص  »دكعة فاحدة، كقؼقد ةالن:  -المشؿقة الـفائقة

ا ُيع  كاتف ا يقك   م لػمضقة  ؿؾ تحميمي فاضح لؾـص  م د ؿ   .(9)«ك 

فكاعلؽ  ،ز الؿؼااطع الؼم،كقاةيم  فاكااربف أن ال قازياات الؿ ـااهمة ال ال تؿق ا

ري لفع  الؿؼاطع تـؿ   ـ أصاؾ  ابشؾقب  . (2)ااػفل فتادافد ااػفل مؿ اد   ال ؽم 

اا ل ؼـق االؿع ؿاد كاتاف تؿث ا كشالة الاـص  »ف يعارتن ةالن  ةالم ؿ مـ كلؽ كنك   ة ؾ تطبقؼ 

فااا هفااقر  ك جؿقااع أن اااؽؾف الـفااائل يااربز مشااؽالت لااقس أ ؾ   زة. إا  ة مؿق ااأدةق اا

 .(3)«م شمك  لؿؼاطع كات صؾة فاضحة

كف طبقعاة  الاـص   ـا كؾحظ مػار ة هاهـا: كقاكاربف ةالم ؿ ماـ إ امار  ةالن  فلعؾ  

  كات الق اات ةالعال ااات  أكااف يؼاام   ، إا  (4)«فا يؿ ؾااؽ ةـقااة مـطؼقااة»قاام مـظؿااة  

ا  ؾاك فجاقد شاؿات مشارتكة ) ـ أكف  الؿؼاطع، كضال   القاضحة ةقـ   -ا  ؿاد 

دة ةلشاالقب يات الؿؼااطع الؿحاد  الصقغ فابكؿاط فأشالقب الـَّظ ؿ فةدايات فهنا

                                                   

(9) Wansbrough, Quranic Studies, 46-47. 

 . 2الؿمجع الااةؼ، ص (2)

 . إةماز ةعض الػؼمات مـ  ـدكا. 49الؿمجع الااةؼ، ص (3)

 . 95الؿمجع الااةؼ، ص (4)
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 ثرجامت

(92) 

ةقـ هع  الؿؼاطع فأشاالقب الامةط ةقـفاا فةاقـ ابكؿااط ابدةقاة  -لؾـظؿكؿقكجقة 

طاائػل يفاقدي مااقحل  أصاؾ   =كؼد اك فك إلك الؼقد ةقجاقد   (سلؾؽ اب الؿؼد  

لفع  اب قاد الـبقياة فال ال اشا ؾز  تطقرهاا ةعاض الق ات: فماـ هـاا جاا   قلاف 

الـفااائل فالمشااؿل لؾؼاام،ن )الؿصااحػ(، فالااعي ي مجااع  ص  م الؽبقاام لؾااـةال االخ  

 تاري  هفقر  إلك أفاخم الؼمن الثا  الفجمي.

ا  ؾااك ثااالث ركااائز: فهاال: تجااز   إن   ، ؤ الااـص  هااعا البـااا  لقاكاااربف يااا ـد إك 

س، فااا ؿالف كاعلؽ  ؾاك    ؾك العديد ماـ ،ثاار تاماث الؽ ااب الؿؼاد  ؤفاح قا

 )ال ؽمار فال قازي ف قمها مـ ال ـاهمات(. ابشالقب الؿؿقزة لؾشػاهة

لؼااد  ؿااؾ فاكاااربف   ف اات  كااان لؾـؼااد الماديؽااالل فلـاازع فإزالااة الصاابغة 

س، فلؽااـ تػاااقم   تػاااقم الؽ اااب الؿؼااد     ةااارز  صااد   (9)ابشااطقرية لبقل ؿااان

 ت مؼارةاتااف لؾااـص  فتعاادد   ،رس أخااع مـااع كلااؽ الحااقـ   ال طااق  الؽ اااب الؿؼااد  

شااقؿا مااع ال حؾقااؾ البال اال  ، ا(تعااا بل)أكثاام مـااف  (تزامـاال)ل ـحااق اتجااا  

 فالامدي فالاقؿقائل.

                                                   

  لمفدفلػ ةقل ؿان، ز  ع  فهل تُ  ،(إزالة الصبغة ابشطقرية  ـ العفد الجديد)هع  الؿـفجقة تعمن ةا (9)

  ماللة البحث  ـ ياقع ال اريخل،  ؾك كحق مباام أف  قم مباام.  فالعي حافد  ربها الـظم  

 .)الؿرتجؿ(
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 ثرجامت

(93) 

ماااـ كػاااس  -ةا  باااار  مجااااد الـظااام   ةحثـاااا-فيـطؾاااؼ ال حؾقاااؾ البال ااال 

ؤ ا )تجز  ماـ  ةادا   فلؽـ ،، إل (، هاهم  الػقضقيالـص   الؿالحظة الؿعكقرة ،كػ 

أصاال  تاؿ  جؿعفاا ةطامق م ػافتاة ة هـا  كؼامات أف مؼااطع ماا ؼؾ   أن يا ـ ج ةلن  

الـفاائل لؾؽ ااب، يؼارتح ال حؾقاؾ البال ال كمضاقة  عد  اـ ادتؼاان   الشاؽؾ  البُ 

ا الاماد: أا يؿؽـ الؽشػمعاكاة   -فرا  هع  الػقضك الظاهمة لؾاـص  - طارح 

ااؿ معااق ـ، أف مـطااؼ، أف تمكقااب مؼصااقد  مااا ااـ ك   فمااا هاال   هااق هااعا الااـَّظ ؿ ظ 

  (9)مماماتف

                                                   

 تجدر اداارة بمميـ: (9)

ا لؿا هق م بع   العي يا عؿؾف كقيربس ةا)الـ ظؿ( فكؼ   (composition):  ؿـا ة عميب مصطؾح األول

يماد ةف لد  كقيربس كلؽؿ الرتكقب « كظؿ الؼم،ن»كقن  ؾك هاهـا  ال ـبقفتمجؿات أ ؿاد كقيربس، فيجدر 

 :ػ مـفا م ـف، فهعا أمم يبايـفالؼقا د الحاكؿة لطميؼة ةـائف فالؽقػقات ال ل ي لل   الؽؾل لؾـص  

فالعي يدفر ةصقرة  امة  ؾك ةحث ال ـاشب ةقـ اآليات  ،ؿ   الرتاثظ  الؿؼصقد ةؿصطؾح الـَّ  -

 .كاتف  الـظم   الؽقػقات ال ل يرتكب هبا الـص  ا ،فالاقر ففجق  اارتباط ةقـفا

مثؾ الشق  محؿد  :فالعي  ا  ةف  دد مـ الدارشقـ ،البحث الؿقضق ايت فالؿػاهقؿل الؽؾل لؾؼم،ن -

فالعي يفدن لبقان الؿقضق ات فالؿحافر الؽرب  ال ل يعالجفا الؼم،ن ا  .الغزالل، فكضؾ المحؿـ

 تف.كا الـظم    قا د ةـا  م ـ الـص  

اااالثااا ي ااا ،ة: لؿاااـفج ال حؾقاااؾ البال ااال جؿؾاااة ماااـ ااصاااطالحات الخاص  ا لؿاااا ف اااد تمجؿـاهاااا فكؼ 

 ،«البال اااة الااااامق ة   الؼااام،ن»هاااق دارج   تعميبفاااا. يماجاااع   ادااااارة لفاااع  الؿصاااطؾحات تمجؿ ـاااا 

 يت:(. فهاااال تمجؿااااة مـشااااقرة  ؾااااك مق ااااع تػاااااقم تحاااات الااااماةط اآل95شااااقؿا الحااااااقة   ص) ا

https://tafsir.net/translation/45. )الؿرتجؿ(. 

https://tafsir.net/translation/45
https://tafsir.net/translation/45
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 ثرجامت

(94) 

الااعي فاجااف كػااس الؿشااؽؾة   ةعااض - سالؽ اااب الؿؼااد   اب تػاااقمُ أجاا لؼااد

ماـ  اةاد   ) ؾك كلؽؿ الاماد مـ خالد ااك شاان الؿ ادرج  -الـصقص الؽ اةقة

اا  اـ  (مـ صػ الؼمن الثاامـ  شام لؼقا اد البال اة الااامق ة فال ال تخ ؾاػ تؿام 

تحؾقااؾ  ا هااق إا  فال حؾقاؾ البال اال ماا .(9)البال اة الققكاكقااة الالتقـقااة ال اال فرثـاهااا

ا لاؼقا د البال ة الاامق   لؾـص   ، ال ل تع ؿد كؾق ا  ؾك مبدأ ال ـااهم: كػال ة هع فكؼ 

ي ؿ ةـاا  الؿعـاك ماـ خاالد ةـقاة معؼادة ماـ ال قازياات الشاؽؾقة ةاقـ  البال ة هع 

اال ة الؿ ـاااهمة )كؾؿااات أف جؿااؾ(، فلااقس مااـ خااالد تطااق  العـاصاام الـصااق   ر خط 

   البال ة الققكاكقة.كؿا هق الحاد  ،ما ؿم

فهاق أشاالقب كظاؿ الخطااب  )أا  فتجدر اداارة إلك أن ما كعـقف هـا ةالبال ة 

ال ػااقم »ماع ماا كفؿاف فاكااربف ماـ  اجزئال جاد   ةشاؽؾ   ( ا ي ؼااطع إا  أف الـص  

                                                   

باؾ رفان مقـقاف، فكلاؽ   ماـ     فاضاح   الؼقا اد ةشاؽؾ     د تؿ   ف  ـا الاماهـ ال ـظقام فال ؼعقاد لفاع (9)

 أطمفح ف: رشالة   البال ة الؽ اةقة.

 Traité de rhétorique biblique. Paris: Lethielleux ،2007. 

 فةالـابة ل طبقؼ هع  الؼقا د  ؾك الؼم،ن، كنكـا كشقم ةشؽؾ أشاشل إلك ك اةـا:

Le Festin. Une lecture de la sourate al-Maida. Paris: Lethielleux ،2007 

 الرتجؿة ادكجؾقزية لؾؽ اب:ف 

The Banquet. A Reading of the fifth Sura of the Qur’an. Miami: Convivium Press, 

2009.  

ةف د/  ؿمف صالح   كظاؿ شاقرة » :ا  ـ دار الؿشمق تحات  ـاقانفصدر ممخم   ،يالحظ أن الؽ اب  د  م 

 .)الؿرتجؿ(«. كظؿ ،ي الؼم،ن   ضق  مـفج ال حؾقؾ البال ل -الؿائدة
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 ثرجامت

(95) 

فالعي  صد ةف دراشة ااصطالحات ابدةقة ، (rhetorical exegesis) «البال ل

اا»فالصااقغ ال ؽماريااة ال اال:  د ااكطباااع ةرتكقااب مصااـقع مااـ مجؿق ااة مااـ تمك 

 .(9)«الؿؼاطع  قم الؿرتاةطة أصال  

اافؿ  القثقؼااُة الفتؼااد   ااُة ال اال كُ ؿ  مااـ   بااؾ الؾجـااة الؽ اةقااة  9994مت    ااا  ش 

لؾ حؾقؾ البال ل  ؾك الـحاق  افصػ  « س   الؽـقاةتػاقم الؽ اب الؿؼد  »الباةقية 

 يت: اآل

اار ]الاارتاث ابدةاال ال ااقرايتث   الثؼاكااة الاااامق ة، كنكااف ُيظ  ل جااع   اكظاام  »  م مااقال  ف 

فال ال يا ؿ ماـ خاللفاا إ اماة رفاةاط ةاقـ مخ ؾاػ  ،لصقر الـظؿ ال ـاهمية ااديد  

 دة لؾ اقازي فابشاالقب الااامق ة. فتامدي دراشاة ابااؽاد الؿ عاد   ـاصم الـص  

ابخاام  لؾااـَّظ ؿ ل ؿققااز الرتكقااب ابدةاال لؾـصااقص  ؾااك أحاااـ فجااف، فكااعا 

 .(2)«أكضؾ لػحقاها القصقد إلك كفؿ  

ا لفعا الـقع مـ الؿـفجقة، فكلؽ لؿؼاركة ك ائج  فشـعؿد إلك تحؾقؾ شقرة  فكؼ 

 افلؽاـ كظام   :هع  الؿـفجقة ةالـ ائج ال ل تؿ ال قصؾ إلقفاا  ارب مـفجقاة فاكااربف

م  بن فاكاربف شقرة كامؾة، كنكف ماـ  قام الؿؿؽاـ لـاا مؼاركاة  -لألشػ-لؿ يػا 

                                                   

(9) Wansbrough, Quranic Studies, 12. 

(2) Commission biblique pontificale, L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, 36. 

Paris: Cerf, 1994. 
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 ثرجامت

(96) 

ال حؾقؾ البال ل مباامة ةؿاا كاان يؿؽاـ أن يؽاقن  ؾقاف مثاؾ هاعا ال ػااقم، ف اد 

اا ااديد   -اد الـؼد ال اريخل لؾؼم،نفهق رائد ،خم مـ رف  -ف  قكرت لقلقـغ فج    القم 

ا  ـااا  الؼقااا  بهنااؿ لااؿ ي :(حاقـالؿـؼ  )لقاكااربف، فكااعلؽ ل المقااع    جشاؿقا أةااد 

 .(9)ؼ لاقرة كامؾةة ػاقم م عؿ  

ا اكؼادي   اتػااقم   -  شابقؾ مجاافزة هاع  العؼباة-  لقلقـاغ ف د  د    اياة  ال  مػص 

ا ةاقـ (2)صػحة!( لاقرة العؾؼ 69ال ػصقؾ ) . فالؼاشاؿ الؿشارت  ابكثام فضاقح 

أ لؾاـص   مـفجق ف فمـفجقة فاكاربف  هق اكطال ة كؾقفؿا مـ اد مار ةالطاةع الؿجاز 

 الؼم،  فالؿػ ؼد لؾ ؿاشؽ فالرتاةط.

شااقرة العؾااؼ تح ااقي  ؾااك ثالثااة مؼاااطع ا رفاةااط ةقـفااا:  فيع ؼااد لقلقـااغ أن  

فهل: اآليات الخؿس ابفلك، فال ل ت قاكؼ مع الؼصة الاائدة   الرتاث )شابب 

ن الؿال  جربيؾ  ا  ةؿخاطب ف: الجز  الؿمكزي الـزفد( لؾبعثة الـبقية لؿحؿد فأ

ال اال تحااقط ةااف:  فالااعي ا يقجااد مااا يمةطااف ةقضااقح ةاآليااات ،(7 ،6 :)اآلي ااان

                                                   

(9) Lüling, Günter. A Challenge to Islam for Reformation. The Rediscovery and 

reliable Reconstruction of a comprehensive pre-Islamic Christian Hymnal hidden 

in the Koran under earliest Islamic Reinterpretations, XXXVII. New Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishers, 2003. Trad. anglaise de Über den Urkoran. Ansätze zu 

Rekonstruktion der vorislamisch-christlichen Strophenlieder im Koran. 3e éd. 

Corrigée, ed. G. Lüling, 2004 (1ère éd. 1974). 

 .97-28الؿمجع الااةؼ،  (2)
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 ثرجامت

(97) 

لعا  الاقثـل الاعي  فال ل ت قاكؼ مع شبب الـزفد الثا  (99إلك  9مـ )فاآليات 

 أراد مـع الـبل مـ أدا  صالتف. 

أ  ) :تفمااـ خااالد كؼااد ال ػاااقم ال ؼؾقاادي لاابعض الؽؾؿااا اام  ، ، ا   ااالَّ ، ك  ااؼ  ؾ    

ااك( ع  فالؼقااا  ة عااديؾ الصااقتقات الصااام ة إلااك م حمكااة فكااعا الااااكـة إلااك  ،ُرج 

: 96اآلياة ا )ماـ خاالد حاعن ماا يع ارب  هامشاق   قمها ماـ ابصاقات، فكاعلؽ 

اد، ماـ االكف أن  ؾ إلك كاص  كؼد ا  رب لقلقـغ أكف تقص   (،مث   نث مقحَّ

ؾـاااخة المشااؿقة لؾاااقرة الؼم،كقااة، لالجااقهم  يؽااقن الـاااخة ابصااؾقة، فالااـص  

از حاقد  فالعي ا يخمج  ـ كقكف مجمد كشقد ماقحل شااةؼ  ؾاك ادشاال  يرتك 

اُجد  »مقضقع الصالة. فيام  لقلقـاغ   الؿػصاؾ ابخقام لؾـشاقد  اش  )لؾصاالة( ف 

ب   ا    م  اص أف العـاقان لفاعا الـشاقد. فيمكاد ؾ  أكف ةؿثاةاة الؿُ  (9)!«ف   االفة  ؾاك -خَّ

                                                   

 لخطاطةا فكؼ     كػس إطار كمضقة لقلقـغ، فحافد إثبات تطقر طبؼات الـص  ع لؽاـربج ااا غاد تاة   (9)

فالعمةقة  بؾ  ؿؾقة ال حميم الـفائقة  كقة ب ةؾغة مزيج ةقـ الاميالقلقـغ  رب اكرتاض فجقد  م،ن أصؾل كُ 

، ف د (مـ الؿعةح نُ اد  )ا هل كؾؿة شمياكقة تعـل أشاش   (ا رتب)، فكؿثاد  ؾك هعا كؼد ا  رب أن كؾؿة لؾـص  

 اكقة لؾؼم،ن، مااهؿة   كؽ  يشم - ما ة ،رامقة)ا لؽ اب لؽاـربج الحافي لػمضقاتف ا كؼدي  تمجؿـا  مض  

د تعمض كقف ةالـؼد لألشس ، ك بف كمكاقا دي ةؾقا، فتمجؿ ف: هد   بد المحؿـ، ف (اػمة لغة الؼم،ن

 شل  بس مثاا  -، حقث رأ  أن (ا رتب) :فمـفا مثاد ،الؿـفجقة لؾؽ اب فلبعض ابمثؾة ال ػصقؾقة الؽااػة

( مـ 99الؽؾؿة ابخقمة   اآلية ) -الؼم،  خاص ف لؾـص   «الامياكقة/الؼما ة اآلرامقة»ا لؾؽاتب مـ أخقم  

لؽـ الؽاتب   صػحة  ،)كعؾ أمم( (اد نُ )ا  ؾك أكف ا دائؿ  ا مػفقم  ، ال ل كان معـاه(ا رتب)شقرة العؾؼ هل 

مـ الػعؾ « اؽ دخقؾة ةال»هل  (ا رتب)بكف يم  أن  :«ساار    الؼمةان الؿؼد  »يظـ أن معـاها  (296)

= 



 

 

 سورة العلق أمنوذًجا - مقارنة بني الجحليل البالغي والنقد الجاريخي لجون وانسربو وغونرت لولينغ

 ثرجامت

(98) 

فالؿـاقج مـ العديد مـ ال قازياات ةاقـ  ، ؾك الـَّظ ؿ ااش ثـائل لؾؼصقدة -كلؽ

 العـاصم.

ا   أصاااؾفا  ؾااك ثاااالث  -ةالـااابة لؾقلقـاااغ-شااقرة العؾاااؼ  إن   ا تح ااقي إك 

ااؼ    فاحاد م ة، فلؽاـ تح اقي  ؾاك كاص  ة مـ اب اقاد الـبقي امجؿق ات ما ؼؾ  

تااؿ إ ااادة تػاااقم   ااـ طميااؼ الؽ اةااات »ياادفر حااقد مقضااقع الصااالة، فالااعي 

ا امة لقصاابح   ط  ادشاالمقة الؿبؽ  « قام م ـاشااؼة اع 
(1)

الـاازفد  بل، ف اد تاؿ رةااط شاب  

ا ااحؼ   إضاػا  الؿعـاك  ؾاك هاع   ؾ  ةالاقرة مـ خالد الارتاث ال ػااقمي ماـ أج 

 ط ع.الؼ  

                                                   
= 

يدكق مـ الؿعةح( لق اؾؿ الؼمةان ») :ف ؾك فجف ال حديد (نُ اد  ) ، فالعي يعـلeQkarrabالاميا  

  أ ؼاب ةعض اداؽاات ال حميمية ممتقـ( كؼمة مـ  298فلقد ؿ هعا، يؼ بس )  صػحة «. الؿؼدس

د كقفا أن الػعؾ العمةل (ك اب العقـ) ب  )، ي م  مَّ س ؿ  مةان مؼد  تاؾ  »ا   معـك يا عؿؾ صميح   (ت ؼ 

كااصطالح ال ؼـل العمةل  :حجة الؿملػ مـ أصؾفا لؽـ كلؽ ال قكقد الؿز ق  يفد  «. )كصما (

ب  )الؿاقحل )الؿعمفن ةالػعؾ(  ةـػس ةـقة جعر  ،eQkarrabا تمجؿة مؼرتضة مـ الامياكقة ، هق حؼ  (ت ؼمَّ

فلقس ثؿة شبب جقد اكرتاض أن كات الػعؾ الاميا   (،ت  )مع الااةؼة  (  ُمب  )الجعر  :الؽؾؿة، أي

 .(ا رتب  )ا رتض ةالؽامؾ لؾؿمة الثاكقة كجعر )ةبـقة مخ ؾػة(   

 :هعا الماةط ؾك  اؿ الرتجؿات،  ؾك  (تاري  الؼم،ن)طالع  ؾك العمض ضؿـ مؾػ يؿؽـ اا

https://tafsir.net/translation/28/. 

(9) Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, 39. 
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 ثرجامت

(99) 

 باؾ  امن  ؾل لؾااقرة يمجاع إلاك    ف د جعؾ لقلقـغ أصؾ مصادر الـشاقد ابصا

   -ااؽ ةاال-بكاف لاؿ يؽاـ يم اب  ا: كظام  (9)ة محؿاد ؾك اب ؾ ماـ هفاقر كباق  

م ال حميم الـفاائل فالمشاؿل لؾؼام،ن كؿاا  اا  ةاف فاكااربف الـزفع إلك الؼقد ة لخ  

إرجا ف إلك كارتة  ر كؼؾ الـشقد مـ الؿؿؽـ أن ي ؿ  تطق   شقؿا فأن   فال ـؼقحققن، ا

ما  بؾ هفقر ادشاال . ف ؾاك صاعقد ،خام كانن لقلقـاغ لاؿ يؽاـ ةحاجاة ل حدياد 

لقجقد كصار   امب   اابف  اشال    ةالد ما ةقـ الـفميـ: كظم  مؽان ةدايات اد

 .(2)الجزيمة العمةقة

  

                                                   

 . 33ص  الؿمجع الااةؼ، (9)

 الؿمجع الااةؼ. (2)
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 ثرجامت

(21) 

  :التحليل البالغي لسىرة العلق -

 ا للوصحف:وفقً الٌصّ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ نثچ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 . ڭڭمث ڭ ڭ         

هاع  الااقرة ت ؽاقن ماـ مؼطعاقـ  ع مػامف الرتاث ادشالمل  ؾك أن  جؿ  يُ 

( فهاق أفد ماا 5-9 مخ ؾػقـ: الؿؼطع ابفد )مـ اآلية ابفلك ح ك الخامااة

كزد مـ الؼام،ن، فالاعي يح اقي  ؾاك الـادا  الـباقي ماـ اهلل لؿحؿاد ةقاشاطة 

ؾااف 99-6الؿاال  جربياؾ: أماا الؿؼطااع الثاا  ) ( كفاق م االخم  فيعؽاس ماا تحؿَّ

ا  م   ت  الـبل مـ  ـ   باؾ أحاد الاقثـققـ مـ أدا  صالتف ةجقار الؽعبة مـ    عف ـ  جم 

دُ - يا . هعان هؿا شببا الـزفد الؾعان ُرف  -ف   أةق جفؾفالعي ُيعمن  ادة ةلكف   

 ؼ هبع  الاقرة.  الرتاث ادشالمل كقؿا ي عؾ  
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 ثرجامت

(29) 

 الااـص   ف أن  ال ػاااقمي ادشااالمل كػُااا ع اارب كقفااا الاارتاُث حالااة ي   الااديـا هـااا إك  

ا ،قـ   أصاؾفؿامـ مؼطعقـ ما ؼؾ   ػفمملَّ  بممكَّ     افلؽاـ جام  جؿعفؿاا مع 

 .(9)ة ق قػ إلفل اشقرة فاحدة احؼ  

 ب ؾااقا هااع ال ؼاااقؿ الثـااائل الؿمكااب لؾاااقرة. أمااا  (2)العؾؿااا  الغاامةققـ ؾ  ُجاا إن  

-9/  8-6/  5-9ري شااارد ةقااؾ كقؼاااؿ مااـ جاكبااف الاااقرة إلااك ثالثااة أجاازا  )

، كفق يم  أهنا ا تخؾاق ا( هل ابكثم تلخم  8-6اآليات ). فر ؿ ا  بار  أن (3)(99

مـ  ال ة دالقة مع الجز  ابفد: إك تؿثؾ   القا ع إداكاة لجحاقد المجاؾ الاعي 

عؿااف يحقااا   ر ااد مااـ العااقش   حااقـ كااان ي قجااب  ؾقااف أن يشااؽم اهلل  ؾااك ك  

ع  فكازفد الاقحل. فلعؾـاا كحا ػظ هبا ،( فهل: الخؾؼ5-9الؿعكقرة   اآليات )

 الؿالحظة.

                                                   

هعا الرتكقز مـ كقيربس  ؾك هع  الـؼطة فإ مار الرتاث ةقجاقد شاقرة ممكباة ماـ مؼطعاقـ جام   لعؾ   (9)

ؿ  ا يبدف  ميب  جؿعفؿا احؼ   كالؽثقم مـ شقر  كزلات  ا كؿا هق معؾق ، فمـ ثؿ  ا: كقن الؼم،ن الؽميؿ كزد مـج 

كجؿ كازد   مقضعف ماـ  ة لقضع كؾ  ب  أجزاؤها  ؾك كرتات زمـقة  د تطقد أف تؼصم، فكان الـبل يقجف الؽ   

 .(الؿرتجؿ) .إكؽار لف ؿ  اتػاق فلقس ث   محؾ   الاقرة ال ل ي بعفا، فهق أمم  

(2) Voire, Par exemple Blachere, R. Le Coran, II, 91. Paris: Maisonneuve, 1947. 

(3) Bell, R. The Qur’ān. Translation, with a critical re-arrangement of the Surahs, 

667. Edinburgh: T. & T. Clark, 1950. 
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 ثرجامت

(22) 

ااؿف إلااك:  ،فتع ؿااد أكجقؾقؽااا كااقيػمت كػااس ال ؼاااقؿ ، ث5-9]«كشااقد»ك ؼا 

ا)كؿااا أهنااا تضااقػ  ،ث98-9«]جااداد»، ث8-6«]تلكقااب» ، (9)ث99](كاادا   أخقاام 

ا  باار  اد  لؽاـ ماع  ،(ةقاؾ)اكنكاف يع ؿاد ال ؼااقؿ الثالثال لا (لقلقـغا)فةالـابة لا

ـ يحقطااان ي  ( فالطامكقـ الؾاع  8-6 ال اة فاضاحة ةاقـ الجاز  الؿمكازي ) فجاقد

 .(3). فيمكد كعلؽ ال حؾقؾ البال ل هعا ال ؼاقؿ الثالثل(2)ةف

فكلاؽ  ،جاز  ماـ هاع  ابجازا  فمـ هاهـا كنكـا شـدرس الـظؿ البال ل لؽاؾ  

يـ أة حؾقااؾ الجااز م جاااكس. فشااـؼق  أفا    بااؾ أن كخ اارب كقػقااة تؽقيـفااا لؽااؾ  

 كقؿا ةقـفؿا، ثؿ الجز  الؿمكزي العي يمةطفؿا. نيـ ي قازياقـ الؾع  الطمكقَّ 

  

                                                   

(9) Neuwirth, A. Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 231. Studien 

zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients, 10. Berlin/New York: 

Walter de Gruyter, 1981 

(2) Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, 92. 

مجؾة الحقلقات ادشالمقة، العدد -، «98إلك  92الرتكقبات البال قة لؾاقر مـ »لا  ؿـا   دراشة أفلك (3)

الؽالشقؽل  الثـائل ال ؼاقؿ ةاتباع -22-996ص ،2111 اهمة،الؼ ،، الؿعفد الػمكال لمثار الشم قة34

ا مـ الضمفري  د ةد   -ةعد ال لمؾ الؿطقد-ل. ةقد أكف ا  ؾك ما هق حاضم   الرتاث ادشالمجمي   :لؾاقرة

 ـ   الصػحات ال القة.ال خؾل  ـ كلؽ ال ؼاقؿ لصالح ال ؼاقؿ الثالثل كؿا شـبق  
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 ثرجامت

(23) 

 :(5-1اجلزء األول )اآلياث: 

ؿ   اْقَرأْْ( ]أث 9) - أ ة ؽ    ة اش    ر 

ي]بث  = ب  َخَلَقْ الَّع 

ان    َخَلَقْ( 2) + ج   ك ا 
ؾ ؼ   اد   ـ    

 م 

ة ؽ     ف   اْقَرأْْ( 3) – 'أ ُ   ر  م   اب  ك 

ي( 4) = 'ب  ؾ ؿ   َعلَّمَْ الَّع  ؼ   ة ال 

ان    َعلَّمَْ( 5) + 'ج   ك ا 
ؾ ؿ   اد   ؿ  ي ع  ا ل   م 

ؾ الػم ان ثالثقَّ     كاامال   اتقازي   -كان هعا الجز فالؾعان يؽق  -ا الؿػاصؾ يشؽ 

 اامؼ  كامع ةخاط   ف د تؿ تؿققز ال ؽمارات داخؾ كاؾ   .'ج 'ب 'صقرة أب ج // أ

ا ال ؽمارات ةقـ الػام قـ كؼاد ُمق ازت ةحامفن تح فاا خاط، فأم   ،{َعلَّمَْ/َْْخَلَقْ}

 مخ ؾػة. ال شديد  ؾك ال ـاشبات الؿخ ؾػة ةاش خدا  أكؿاط خط   كؿا تؿ  

ػاص  « كااناد« / »ؽرة  »كمع  ؾك ال ؼاةؾ ةقـ  كؾ   في ؼق  ؾف الطمكقاة )أ ج:   م 

كادكااان  يشار لضعػ فهقان كشلة ادكااان: ،كػل مؼاةؾ العظؿة ادلفقة (:'ج 'أ

 فجاهؾ ةاالقحل. فيامتبط الؿػصاالن الثاا  فالثالاث ماـ كاؾ   ،مخؾقق مـ  ؾؼ

ااؾ كاامع مااـ خااالد تؽاامار  ـصاام ف   اا}» :(كؾؿااة رةااط)أف ص  اا}/  {ؼخؾ  . «{ؿ ؾ 

اؿ( اؼ / ل   أهناا تـ ؿال إلاك  ـاصام م ؿاثؾاة إا   ،فتـ فل الػامفع ةؼاقان  مخ ؾػاة )ل 

كؼااد  'ؾ ب ف بفةالـااابة لؾؿػاصااا م ضااؿـة لجؿقااع الصااقتقات أ/ د / أ. صااقتق  
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 ثرجامت

(24) 

ؾ العـاصم الطمكقة لؾؿػاصؾ ج فجأضقػ إلقفا الصقت ق  ': خؾؼ /  ؾؿ. فتشؽ 

ا تام    :ؿ / يعؾؿا: خؾؼ /  ؾؼ :  ؾ   الفة  ؾك كلؽ جـاش 

ؾ ؼ   2  ؾ ؼ   (khALAQa) خ  ـ    
ان  م  ك ا 

 .  (ALAQ‘) اد  

ؾَّؿ   5   (‘ALLAM
a) ا ان  م  ك ا 

ؾ ؿ   اد   ؿ  ي ع   .  (yA‘LAM) ل 

لااقس دلااقال   ،الااعي تااؿ إدراجااف   ف اات م االخم ،فكالحااظ أن تاام قؿ اآليااات

ا   تؼاقؿ الاـص   ، )حقاث يجاب هـاا تؼااقؿ اآلياة ابفلاك إلاك مػصاؾقـ معصقم 

ة فجؿؾاة صاؾة(. فيـطباؼ الشال  كػااف  ؾاك الؼاكقاة: كـفاياة ي عؾؼان ةجؿؾة رئقا

اا  مع الؿػصؾقـ ال الققـ. الؿػصؾ ابفد ا ت ـا ؿ فتـطبؼ هاع  الؿالحظاات أيض 

يجاب تؼااقؿفا  99ف  95ف  93ف  9 ؾك ةؼقة ال حؾقاؾ الاعي كؼاق  ةاف، كاآلياات 

ش ةشاؽؾ   ةغض   ،إلك اطميـ ماـ   مياب ةـقاة الاـص   الـظم  ـ الؼاكقة ال ال تشاق 

 خالد إخضا ف لإليؼاع.

عاُ » أف« مأ   ا  »ؿ  ادة  ةػعؾ ابمم العـصم ابفد لؾاقرة يرتج   إن   ا لؾمفاية فك« د  ؼ 

يعاضاد  . فيالحظ مع كلؽ أكف ا ال    الـص  (9)ال ؼؾقدية ال ل تشمح هعا الؼاؿ

                                                   

مشؽؾ: إك الؿعا  ال ػاقمية ابكثم افمة ال ل ككمها الؿػامفن « ا مأ»هاهـا   معا   ما ككم  كقيربس (9)

 :ة د قية. يماجعتدفر    البفا  ؾك ال الفة فالرتديد ا الؼما ة ةؿعـاها الشائع مـ مؽ قب فا الؼقا  ةؿفؿ  

د أااار كاقيربس (. ف ا91/516(، البحم الؿحقط )32/295(، مػاتقح الغقب )5/519الؿحمر القجقز )

= 
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 ثرجامت

(25) 

ا ؿ  ؾاك هاعا الـحاق،  قام أن هاعا ابمام هع  المفاية ةاش ثـا  هاعا الػعاؾ الاعي ُكف 

د الؿ ؽؾ ؿ أف الؿخاط ب فا مقضقع الؼما ة أف الخطاب الاعي  ااك  احل ا يحد 

ي لمم ةف
 (ا امأ)يام  أن الػعاؾ  (9)كفـاا  كمياؼ ماـ العؾؿاا  الغامةققـ . ف ؾك هاعا(9)

                                                   
= 

)  كظاااؿ الؼااام،ن( لؿعـاااك الااا الفة، حقاااث  ااامض   ك اةاااف لؾحاااديث   كات الؿقضاااع، كؼااااد  :  ك اةاااف

 .)الؿرتجؿ(«. ا هعا ابمم د قة إلك ااطالع أف ال الفة... د ا يؽقن إك  (: »291)ص

الخؿس ابفلك مـ العي يما ل أشباب الـزفد فأن هع  اآليات -كؼد كقيربس لؾ ػاقم الرتاثل الشائع  (9)

 لـا  ؾقف مؾحقه ان: -شقرة العؾؼ هل ةداية القحل

يعاضد هعا ال ػاقم  دا رفايات الـزفد مشؽؾ ف قم مؼبقد:  : الز ؿ ةلن ا ال    الـص  األولى

: إك تػرتض أن هع  ابشباب مؿا أصال   كقكف ي لشس  ؾك أرضقة ا تشاطم الؿاؾؿقـ رؤي فؿ ل اري  الـص  

فأهنا مؿا ا ضمفرة لؿما اة أةعادها   ال ػاقم،  ،بؾ الرتاث فلقات حؼقؼة   كاهتاا مـ    احؼ  جم  إضاك ف 

 ب  فهق ما ا يُ 
ل معف لؾـؼاش   هعا ابمم كبقم معـك. فهعا الؿق ػ هق أحد العققب الؽبقمة لؾؿـاهج ؼ 

ا تاريخف م جاهؾة تؿام   كؼط ش شما ل مـ جاكب: إك تـشغؾ ةالـص  الااكؽمفكقة ال زامـقة   الطمح اا

ة أف فؿ  م مـ تجافزها كلهنا  قم فضمفرة مؼارةة الؿمفيات الؿ عؾؼة ةف فاش ثؿارها   ةـا  الؿعـك ةدا  

م دفن طمح تدلقؾ  ؾؿل شائغ، كؿا أهنا أحد اداؽاات المئقاة مـ جاكب ،خم ا  بارها مجمد ك اج م لخ  

شقؿا  ا ،مـ خالد مجمد لغ ف كحاب فلقا تػاقم الـص  لد  ةعض الؾغقيقـ   الرتاث ادشالمل مؿـ حا

بؾ الؿػاميـ ف قمهؿ كؿا اش شؽاد مـ     كاكت محافل ف محؾ   : فمـ ثؿ  «مجاز الؼم،ن» :أةق  بقدة   ك اةف

ا   ةقان الؿعـك ال ػاقمي ةا  بار  معـك لف مشمفطقة ا كثقمة يؽقن تمكفا ممثم  هق معؾق : كقهنا تغػؾ أمقر  

 لؾداات الؾغقية بلػاظ الؼم،ن. إك اجف تػارق مجمد ال بققـ العا   ة   خاص  

ا: كؼد  لؾ ػاقم الرتاثل ةلكف ُيب  الث نية ف اد أجااب  ـاف  ،ا لاقس ةنااؽاد أصاال  محاعفك  « ا امأ»ل مػعاقد ؼ 

ا :مػعاقد (ا امأ)عكم لػعاؾ فلؿ يُ »   ةقان  ؾة هعا الحعن: يؼقد اةـ  ااقر مثال   ،الؿػامفن كازد ا بكاف إم 

= 
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 ثرجامت

(26) 

ة اؽ  }: كؼقلف: «ادعُ » ،«كاد  » :ػفؿ ةؿعـكيجب أن يُ  ؿ  ر  أ  ة اش  م  هاق ةؿثاةاة كااخة  {ا  

-qāra' be « امأ ةشاؿ يااهق» :سالشاائعة   الؽ ااب الؿؼاد   ،ماـ العباارة العربياة

shem Yhwhهاع  الحالاة-« اا اة»فيؽقن الحمن  .(2)«اشؿ المبة   كاد  » :، أي  - 

ا ا يضااقػ اااقئ ا إلااك الؿعـااك. فهؽااعا كااان يػفؿااف الـحااقي أةااق  بقاادة )ت  زائااد 

 ، إكا أخااعكا  ةؿعـااا  الاااائد   ال ؼؾقااد ادشااالمل،«ا اامأ»الػعااؾ  . فيظااؾ  (3)(824

ا مـ الؿػعقد ةف الؿباام اشاؿ »حقث يصبح  ،د القجفة ابخم فهعا ما يمي   ،خؾق 

، ف ؾك كلؽ يؽقن كعؾ ابمم  «)المب( أ  }مػعقا  م  ا  ؾك الصالة أكثام ماـ حث   {ا  

                                                   
= 

ا لظفقر الؿؼمف  مـ الؿؼا ، فتؼديم : ا مأ ما شـؾؼقف إلقؽ مـ مـزلة الالز  فأن الؿؼصقد أفجد الؼما ة، فإم  

 .(. )الؿرتجؿ(436/ 31ال حميم فال ـقيم )«. الؼم،ن

-9854(، هارتػقغ هقماػقؾد )9931-9836(، تققدفر كقلدكف )9889-9818)  قش ان كايؾ (9)

(، أفري ريبقـ، جاكؾقـ 2116-9931(، ألػميد لقيس دي ةميؿار )9928د   (،  قكرت لقلقـغ )فل9934

 ااةل، إل . 

 :اكظم

 Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, 31 ss  

 Die syro-aramäische Lesart) يمةط كميا قن لؽاـربج الػعؾ ةصقغة شمياكقة لؾشمفع   الصالة

des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, 279. Das arabische 

Buch. Berlin, 2000). 
رمقا أ، 4، 92اعقا  أ(، ف  ك ب ابكبقا  )4،996: 6،99: 99،81: 6،79كجد كلؽ   الؿزامقم ) (2)

 (، إل .9، 93: زكميا  9، 3: صػـقا  5، 3: يميؾ  25، 91

 .9988، الؼاهمة 314، 2كقاد شزكقـ، الجز   محؿد :، طبعةأةق  بقدة، مجاز الؼم،ن  (3)
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 ثرجامت

(27) 

ا اكقكف ةعث   ا  مفؿ   ةصاقرة أكضاؾ ماع اآلياة الثالثاة اة. فهاعا الؿعـاك ي ؿاااك أيض 

اام  ُ } ة اااؽ  اب  ك  ر  أ  ف  اام  بكاااف  :فأكاات   أماااان كامااؾ : يؿؽـاااؽ أن تااعكم رةاااؽ{ا  

فيعؾ ؿااؽ  ،(2ب ف،يااة  9خالؼااؽ )،يااةك هااق إةؽممااف فكضااؾف:  ،شقااا جقب لااؽ

(. فيؽاقن ال عبقام الؼام،   ميب اا ماـ 5-4ةالقحل ما لؿ يعؾؿاف ادكااان )اآلياات 

ة ااؽ  }: اآلخاامال عبقام الؼاام،   ااؿ  ر  اب ح  اش  : فالااعي يلخااع الصااقغة ث9 اب ؾاك:]{ش 

ا  ة اؽ  ك}: (ةا)لقفا حمن الاإمضاك  اؿ  ر  ب ح  ة اش  الحا اة:  : 96ف  74القا عاة: )   {ا 

ا  ؾاك دراياة  فيشقم لقلقـاغ .(9)(52 إلاك أن الؿعـاك الؿؼارتح هـاا يػارتض ماا ؿع 

ةالعربية )أف اآلرامقة(، فيػارتض ةال االل فجاقد القفاقد أف الؿااقحققـ القفاقد أف 

 .(2)الؿاقحققـ الاامققـ

أ  }كنكا كفؿـا الػعؾ  م  حدة ةؽامؾفاا هبع  الطميؼة كنن الاقرة تبدف مباامة م    {ا  

  حااقد مقضااقع الصااالة الااعي يحضاام ةشااؽؾ  
 
. فتظفاام (3)99-9  اآليااات  جؾاال

 95( كؿزمااقر صااغقم اك  اااحل مشاااةف لؾجااز  ابفد مااـ الؿزمااقر 5-9اآليااات )

(94 ،)9-7(4) . 

                                                   

(9) Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, 33–34. 

 .33 ،32الؿمجع الااةؼ،  (2)

 .39الؿمجع الااةؼ،  (3)

 م ما ما كك   فالعي يقاكؼ ةؼدر   ،«كاد  »فأهنا ةؿعـك « ا مأ»مـ الؿعـك ااا ؼا ل لا فؿماد كقيربس لؿا ككم  ةعض (4)

ةا  بار أن البا    )ةاشؿ( زائدة، كقكف ارتآ  أ مب ل ؼديؿ فحدة تمكقبقة « ماككُ » :الؾغقي أةق  بقدة مـ أهنا ةؿعـك

= 
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 ثرجامت

(28) 

 اْقَرْأْبِ ْسِمَْربَِّكْ( 9)

 

 

 

 

ي  ع    َخَلَقْالَّ

 

 

ْنَس نَْ( 2) ؾ ؼ   َخَلَقْاْْلِ ـ    
  م 

 

أ  3) م  ْ( ا   ي 4) اأْلَْكَرمْ َوَربَُّك ( الَّع 

ؾ ؿ  ) ؼ  ؾَّؿ  ة ال  ؿ  5   ا ل  ان  م  ك ا 
ؾَّؿ  اد      )

. ؾ ؿ   ي ع 

هن ػ لصاخمة  هلمْنرنمْللرب 1 

ك ؼااد  أمامااف ةحؿااد  2 خالصااـا.

المب  بن   3فةرتكقؿات هن ػ لف. 

 إلااف  ظااقؿ مؾااؽ كبقاام  ؾااك كااؾ  

 مؼاصاااقم ةقاااد  الاااعي 4اآللفاااة. 

ْ.لف الجباد فخزائـ ابرض

 

الاا لْلاابْالوحاارْوهاا ْ اا  بْ 5

 .ويداهْسوََكت ْالي بسة

هؾؿ كاجد فكمكع فكجثق أماا   6

 .خ لق  المب 

ْ

فكحااـ اااعب  ألناابْهاا ْال  اا  7

 مم ا  ف ـؿ يد .

                                                   
= 
 {ا مأ}س  ؾقف كقيربس   كفؿ اؼة لاقرة العؾؼ تدفر حقد الصالة، فيالحظ هاهـا أن هعا الؿعـك العي أش  م   

ر ةـا  ي  يشؽؾ  ؾقف مخالػ ف لابب الـزفد   اآلية العي يم د ممكزية ال ػاقم ةال الفة فالرتديد لؾقحل الـازد، فأما تعع 

  حااقة  ادمة.   ؾقف ؼكاقن كعؾ   {ا مأ}ا لؽؾؿة ا لؾؿعـك الرتاثل ابكثم اقق   اؼ لاقرة العؾؼ تبع  تمكقب م   

 .)الؿرتجؿ(
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 ثرجامت

(29) 

إلااك  - ؾااك الصااالة ةعااد صااقغة ابماام ااك  احقااة ال اال تحااث  -تشااقم الاااقرة 

  فيؼاد  ، خااص   ، ثاؿ تشاقم إلاك خؾاؼ ادكااان ةشاؽؾ  مقضقع الخؾؼ ةشؽؾ  اا   

هؾاؿ كامكؿ »،   صقغة ابمام )كات ال اؾاؾ: د قة إلك الثـا  95 كعلؽ الؿزمقر

 ،ياة ،«ا القاةااة   ؽ  العي لف البحم فهق صـعف فيدا  شب  »: اهلل الخالؼ )(9،ية  «لؾمب

 .(6،ية  ،«خالؼـا ما  المب  فكجثق أ»( : فخالؼ ادكاان )5

َربُّاااَكْف}تربيااام م شااااهبة: ال الـصاااقـ صاااقغة في باااع هاااع  الؿؼااااطع   ك ااا

ةقاان مزياد ماـ  ا(. فشقليت احؼ  7 ،95)مز  «ل   األنبْه ْ/ »ث3العؾؼ: ]{اأْلَْكَرمْ 

 قـ.فجق  ال ؼارب ةقـ الـص  

فتمجؿاف  adherence""ا، الاعي تمجؿـاا  ةاا«ؼ ؾ ا»فيم  لقلقـغ أن مصاطؾح 

)الؿضاغة(،  "embryon"ا، أف ةاا)الاد  الؿا جؾط( "caillot de sang"ا،خمفن ةا

. فهق ابمم الاعي ماـ االكف أن (9)العي يؾ صؼ (الطقـ) ،(الصؾصاد) د يعـل هـا 

ماحة ماـ الؼصاة ال قراتقاة الؿ عؾؼاة ةخؾاؼ ادكااان، فلؽاـ دفن  ُيؽاب الـص  

تغققاام لؾؿعـااك العااا  لؾجااز  الااعي يمكااد  ؾااك  ظؿااة اهلل ف ؾااك ضااعػ فهااقان 

« الؿضاغة»ةاا« العؾاؼ»تػاقم  نن  ك ،ادكاان   أصؾ كشلتف ف ؾك جفؾف. فمع كلؽ

، شاقرة الؿممـاقن 5شقرة الحاج اآلياة )لف ما يمكد    مقاضع أخم  مـ الؼم،ن 

 (. 38، شقرة الؼقامة اآلية 67، شقرة  اكم اآلية 94اآلية 

                                                   

(9) Lüling, A Challenge to Islam for Reformation, 36–38. 
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 ثرجامت

(31) 

 :(19-9)اآلياث:  الثالثاجلزء 

ممت بااة  ؾااك  ،(99-95/  94/  93-9ي ؽااقن هااعا الجااز  مااـ ثالثااة أ اااا  )

 هقئة ةـا  محقري.

  :(13-9)اآلياث:  القسن األوّيلّ

ك َأَرَأْيَتْ  – ـ ف  ي ي 
ع  ا( 9) الَّ ب د      

ؾَّك = ا ص   ( 91) إ ك 

ُفد   َأَرَأْيَتْْ– ؾ ك ال  ان      (99) إ ن  ك 

ق   = م  ة ال َّؼ   (92) أ ف  أ م 

ب   َأَرَأْيَتْث أ]  – عَّ  إ ن  ك 

لَّك = ت ق   ( 93) ]بث ف 

م ؽقكاة ماـ ةق اقـ م ؽاامؾل  :أي ،فهال ثـائقاة الؿػاصاؾ-تبدأ الػمفع الثالثاة 

ن هع الؼاؿ -الؿعـك يدفر الجاز  «. أرأيت »ةـػس الػعؾ ااش ػفامل  ال ل تؽق 

ؾةصقرة  قم مباامة حقد إداكة رجؾ  ماـ  بااد اهلل ماـ  ـ اع  باد  شعك إلاك م   م طػ 

 ماـ مقضاع ،خام   الااقرة إا    أي  أدا  صالتف، فلؿ ي ؿ اداارة لفعا الؿصؾ ل  

. فاحد   الخاد  أف العبد )هلل(   ،ن   :فالعي يؿؽـ أن يعـل ،( بد)خالد مصطؾح 
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 ثرجامت

(39) 

لؽاـ ا يقجاد    ،ادشاالمل هاعا الؿصاؾل ةلكاف الـبال محؿاد الارتاثـ ف د  اقَّ 

 .(9)مباام إلك مثؾ هعا ال ػاقم ما يػضل ةشؽؾ   الـص  

 :(19-15القسن الثالث )اآلياث: 

ْث أ] – ـ   ف   َكّلَّ ؿ  ي  ـ  ل 
ئ   ل 

ـ  ث ب] – ع  ػ  ـ ا  ق ة   ل 
 ( 95) ة الـَّاص 

ق ة   –
ة ة   ك اص 

اك  اط ئ ة   ك   (96) خ 

ُع  = ق د  ؾ   ( 97) َن ِدَيبْ ك 

ُع  = ـ د  َب نِيَةَْش   ( 98) الزَّ

ْ]أث  + ُف  َكّلَّ ع 
 ا  ُتط 

ب   + ا    م  ُجد  ف  اش   (99) ]بث ف 

ااا  ن ابفد مـفااا مااـ ثالثااة ي ؽااق   ، ؾااك ثالثااة كاامفعيح ااقي هااعا الؼاااؿ أيض 

  الاعي فجادكا    في ؽقن الػم ان اآلخمان مـ مػصؾقـ. فياا ؿم الاع   ،مػاصؾ

الؼاااؿ ابفد فلؽااـ   اااؽؾ إيجاااةل فلااقس ةطميؼااة اشاا جقاةقة، فيلخااع طاااةع 

الَّ »ةالـػل الؿمكد  ال فديد ةالعؼاب. فتبدأ الػمفع الطمكقة فكؿا هق الحااد   «. ك 

                                                   

 Das Leben ).  (  د أكاد هبع  الؿالحظة: )اكظم:9893-9893كان الؿا شمق القيس ااربكغم ) (9)

und die Lehre des Mohammad, 2 ed. II, p. 115, ،  ككم  لقلقـغ: , A Challenge to Islam 

for Reformation, 39. 
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 ثرجامت

(32) 

كنكااف ياا ؿ تؽاامار العـاصاام الؿ قشااطة )أف كؾؿااات  ،5ااااا  4 ف 2ب ااااا 9 الؿػاصااؾ

ب ااؽ  ،«كاصااقة»أ ف ب: ف 95 ،«اااال  »(   مػصااؾقـ م  ااالققـ: حاامن ال قكقااد (9)الح 

 «كاديااف». ف  الػاامع الؿمكاازي 98ف  97 ،«شااـدع»/  «ادع»: ف  6:  96ب ف 95

أ ف  99(. فيؿثاؾ الػامع ابخقام الثـاائل الؿػصاؾ 98) «الزةاكقة»( ت ؼاةؾ مع 97)

ااا ب أ( فلؽاااـ 99)= ا تـشاااغؾ  اااـ صاااالتؽ( ) {ا تطعاااف} :اتضاااادي   اتقازي 

 )ب(. صؾ  

فلؽـاف ي باع الثـائقاة  ،فا الؼاكقة ،فا ي بع تؼاقؿـا هـا ممة أخم  تم قؿ اآليات

اآليااة  أن -مااع كلااؽ- أ ف ب(. فشااـالحظ 99) الدالقااة لؾؿػصااؾقـ الؿ ضاااديـ

اا ةقاان  ابخقمة ا ت بع  اكقة أي   ،ية أخم  ماـ الااقرة، فهاق ماا شاقليت معـاا احؼ 

 شببف.

فالاعي  -((2)هبؾاقي، شاميا   ،مصطؾح مـ أصؾ أجـبال )،رامال ،«الزةاكقة»ف

ؾاة ةحػاظ يعـال: الؿالئؽاة الؿقك   ،   هعا الؿقضع مـ الؼم،ن الؽاميؿا كجد  إا  

 جفـؿ.

  

                                                   

ةال  ف، فهل تقازي ما يؿؽـ س فالؿع ـقـ ةبقان كؾؿات الحبؽ مـ مصطؾحات  ؾؿا  الؽ اب الؿؼد   (9)

 تاؿق ف ةالعـاصم القصؾقة أف كؾؿات القصؾ. )الؿرتجؿ(.

(2) Voir Jeffery, A. The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, 148. 1938. 
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 ثرجامت

(33) 

 :(14)اآليت:  القسن املزكزيّ

ؾ ؿ  ة ل نَّ اهلل  ي م  94) ؿ  ي ع  ل   .( أ 

 مػصؾ فاحد كؼاط، فماـ الالكات لؾـظام أكاف  باارة  اـ هعا الؼاؿ لقس ةف إا  

شماد. فالؿحقر   البال ة الااامق ة  الب اا ماا يؽاقن شاماا  يحؿاؾ  ؾاك ال ػؽقام 

فا- . فكعلؽ يظفم(9)فاتخاك مق ػ ف يقشاػ    ؾب الخطااب الـباقي الاعي فج 

: ث41-37: يقشاػ]الاماد الؿمكازي لؾمشاالة الؼم،كقاة  -إلك ركؼائف   الاجـ

. فتحؿااااؾ الؿماكااااز  الب ااااا   (2)مث ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ

العاصال  كعاؾ   : يام  اهللُ ، كؿاا هاق الحااد هـاا(3)الؼم،ن الؽاميؿ الطااةع ابخامفي

 لقحاكؿف. 

هاال  -الجااز  ابفد  -فيؿؽــاا اا اارتاض  ؾااك أن الػاامفع الثالثاة الااااةؼة 

ااا أشاائؾة، إا    ي ؿقااز  ـفااا ةلكااف ياا ؿ ال عبقاام  ـااف ةالؿضااارع 94 أن الؿػصااؾ أيض 

                                                   

(9) Voir Meynet, Traité de rhétorique biblique, 35-417  

(2) Voir notre article « Structures rhétorique dans le Coran. Une analyse 

structurelle de la sourate ‘Josef’ et de quelques sourates brèves », MIDEO 22 

(1995): 179. Deux autres exemples de ‘la question au centre’ figurent dans la 

même sourate, v. 46 et 109 (Ibid., 185, 189). 

الؿائدة: ]  ممكز الؿؼطع  اآلي قـ ال اشعة فالعاامة مـ شقرة الؿائدة،ة كعكم مـ ةقـ العديد مـ ابمثؾ (3)

 ٻ ٻ ٻ ٱ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى نثى: ث7-99

 ..CF. Cupers, Le Festin, 74 .  مث پ پ پ ٻ
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 ثرجامت

(34) 

  حاااقـ أن ابشااائؾة   الػااامفع الاااااةؼة تاااؿ ال عبقااام  ـفاااا ةالؿاضااال  الغائاااب،

ا مـ ااهتاا  ةقـؿاا يعؾاـ  ،الؿخاطب. فمـ جاكب الؿعـك يؽقن الؼاؿ ابفد كق  

ا ةالؼااؿ ابفد  94ا يؿؽـ مؿاثؾاة الؿػصاؾ  اهلل: فمـ هاهـا ـ حؽؿ الؿمكز 

مـفؿااا تؿاشااؽف  فلؽااؾ   94ـ يخ ؾػااان  ااـ الؿػصااؾ ي  الؾااع   ،فا ةالؼاااؿ الثالااث

 الداخؾل.

  :جمول اجلزء الثالث

ك َأَرَأْيَتْ  – ـ ف  ي ي 
ع  ا( 9) الَّ ب د      

 ( 91) اَِذاَْ لَّى =

ُفد   َأَرَأْيَتْ  – ؾ ك ال  ان      (99) إ ن  ك 

ق  أ ف    = م  ة ال َّؼ   (92) أ م 

ب   َأَرَأْيَتْث أ]  – عَّ  إ ن  ك 

ك = لَّ ت ق   ( 93) ]بث ف 

ؾ ؿ  ة ل نَّ  ع  ؿ  ي  ل   (94) ي م   اهلل  أ 

ْث أ]  – ـ   ف   َكّلَّ ؿ  ي  ـ  ل 
ئ   ل 

ـ  ث ب] – ع  ػ  ـ ا  ق ة   ل 
 ( 95) ة الـَّاص 

ق ة    –
ة ة   ك اص 

اك  اط ئ ة   ك   (96) خ 

ُع  = ق د  ؾ   ( 97) َن ِدَيبْ ك 

ُع  = ـ د  َب نَِيةَْش   ( 98) الزَّ

ْ]أث  + فُ  َكّلَّ ع 
  ا  ُتط 

ْدَْواْقَترِْبْ]بث  +  (99) َواْسج 
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 ثرجامت

(35) 

اك }: )قـ، الؿػاصؾ ابفلك مـفؿاا م ضاادةةػم  ايظفم الجز  محدد   ـ ف  ي ي 
اع  الَّ

ا ب اااااااد  ااااااافُ }                9،{   ع 
 أ(، فالؿػاصاااااااؾ الثاكقاااااااة مرتادكاااااااة: 99، {ا  ُتط 

ؾَّك} ب  } ( 91)             {ص  ا    ام  اُجد  ف  اش   99ب(. فياليت الػامع ابخقام )99) {ف 

ا. فيؾعب الؼاؿ الؿمكزي -أ كؿاا -ب( كخاتؿة لؾاقرة ة ؿامفا كؿا شـم  احؼ 

ب ام فر الؼـطامةد   -البـاك الؿحقرياة هق الحاد  اادة ةالـاابة لؿماكاز  كفاق :(9)فالؿع 

ا ةقاشاطة  ،أ صؾ ةالؼاؿ ابفد  ـ طميؼ صقغة ااش ػفا  البادئة ةحمنم    فأيض 

ا ةؼضاا  اهلل  ،لؾؼااؿ ال االل يؿثاؾ اك ؼااا   ،: ف  الق ت كػاف{ م  ي  }الػعؾ  ماعكم 

الااعي شااقظفم ةعااد كلااؽ   صااقرة  ؼقةااة )الؼاااؿ ثالااث(. فمااـ الضاامفري أن 

تؿ كقف ككم لػظ )اهلل( فالاعي يؼاع ةالضابط   ممكاز كالحظ الؿؽان القحقد العي 

الجز  كؾاف، ف  هاعا الؿمكاز كؼاط. ف  الؿزامقام، يؼاع اشاؿ اهلل   ابطامان ف  

 .(2)الؿمكز

                                                   

مـ الػمع الؿمكزي ثـائل ا   هعا الصدد: حقث يشقم الؿػصؾ ابفد  كؿقكجق  تمكقب شقرة الػاتحة مثاا   يعد   (9)

ُبدُ }الؿػاصؾ  (، فهق ةالؽامؾ د ا   بادة هلل ةبعض أشؿائف الحاـك،   حقـ أن 4-9أ إلك شاةؼف )5، ،ية {إ يَّا   ك ع 

ـُ }الؿػصؾ الثا   ق إ يَّا   ك ا   ع   :(، فالعي هق د ا  طؾب. اكظم مؼال ـا7-6الالحؼ ) يعكم {ف 

«Une analyse rhétorique du début et de la fin du Coran», dans Al-Kitab. La 

sacralité du texte dans le monde de l’Islam. Actes du Symposium International Al- 

Kitab, 29 mai- 1 juin 2002, 236-37. Acta Orientalia Belgica. Louvain-la 

Neuve/Leuven, 2004. 

 اكظم الؼاكقن الخامس لؾقكد: (2)

Meynet, Traité de rhétorique biblique ,  89  et Lund, Nils Wilhelm. Chiasmus in the New 

Testament. A Study in Formgeschichte, 40–41. Chapel Hill: The University of North 

= 
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 ثرجامت

(36) 

ت قاكؼ اب اا  الثالثة ماع ابزمـاة الثالثاة لؾؿحاكؿاة: ائحاة ااهتاا  )الؼااؿ 

 
 
لاال العؼقةااة )الػم ااان ( / ال فديااد ة( / إ ااالن الحؽااؿ )الؼاااؿ الؿمكاازي  ابف 

 ابفلقان مـ الؼاؿ الثالث(.

 :(8-6اجلزء املزكزي )

الَّ   – ك اِنَّْ ك  ق ط غ  ان  ل  ك ا 
 (6) اد  

،  ُ  أ ن    – ـ ك ر   ( 7) اش   غ 

ك اِنَّْ  – ع  ج  ة ؽ  الم   (8) إ ل ك ر 

يظفام  ،  ؾك كمع فاحد ثالثل الؿػاصاؾا يش ؿؾ الجز  الؿمكزي لؾاقرة إا  

بعض أكثاام مااـ ةااتبط الؿػصااالن ابفلقااان ةعضاافؿا )حقااث ياام ب'أأ ؾااك هقئااة 

الاعي يمكاد « إن  »ارتباطفؿا ةاابخقم(. فتبادأ الؿػاصاؾ الطمكقاة ةحامن ال قكقاد 

فةقـ الؿصاقم الح ؿال  ، ؾك كلؽ ال ضاد ةقـ ادكاان الغـل العي ي ؿمد  ؾك اهلل

   المجقع إلك اهلل.

 ،حؿقلاة ماـ الحؽؿاة ابخال قاةفيلخع الؿػصالن ابفلقان طاةع جؿؾة كات 

ةابخمفياات. فلؼاد رأيـاا  فالؿػصؾ ابخقم يلخع طاةع جؿؾة كات حؿقلة ت عؾؼ

                                                   
= 

Carolina Press, 1942 (réimpression: Chiasmus in the New Testament. A Study in the Form 

and Function of Chiastic Structures. Peabody MA: Hendrickson, 1992). 
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 ثرجامت

(37) 

، أف جؿؾاة ُخؾؼقاة أف أخمفياة ا أن ممكز البـك الؿحقرية  الب اا ماا يؽاقن شاماا   ،كػ 

اا   الؼام،ن-كؿا هاق الحااد هـاا. يؼاةاؾ الؿمكاُز  ةاقـ  -  كثقام ماـ ابحقاان أيض 

 .(9)كؿا هق الحاد هـا ،، فالخالص فالفال م  الخقم فالش

االَّ }ااش فاللل الؿ ؽامر  ااش ـؽار إن   اؾ هاعا ػ  الاعي ي  -( 6)  اآلياة:  {ك  ص 

، كال يؿؽـ لؾؿام  أن يام  (2)  ال ػاقم فالرتجؿة يثقم إاؽالقة -الجز   ـ شاةؼف

ف ا لااةؼ  هال جؿاؾ تلكقدياة ماـ الدرجاة ابفلاك،  ك  إ   ،فا لالحؼف ،كقفا كػق ا خالص 

ا بهناا م ضاادة )كضاؾ ا  :ػفاؿ ةؿعـاككانن الـػال يُ  ،/ طغقاان الغـال(هللفلؽـ كظم 

 .(3)«فلؽـ»أف ةبااطة  «ف ؾك الم ؿ مـ هعا»، «د أنق  ة  » «فمع كلؽ»

  

                                                   

ف  ممكز شقرة الربفج  (.31الحااقة )ـ ال اشعة فالعاامة مـ شقرة الؿائدة فما شبؼ   قاآلي  :اكظم (9)

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ نثڌكؼمأ: 

 .  مث ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .(. الؿرتجؿ33(   ص)3الؿملػ هل الحااقة ) إلقفا   كص  يالحظ أن الحااقة الؿحاد 

ما  إلك أكف يجب كفؿ الـػل ةاديجاب، أي   فما يؾقفا، لقخؾص 41كلؽ ةال ػصقؾ، ص لقلقـغكا ش  (2)

 القارد. كبقم مؼاركة ةالـص   ا. فلؽـ هعا الـػل، ةالـابة لف، يـ ج جؿؾة معدلة إلك حد  حؼ   :يعادد

  .«لؽـbut/»ةا -  تمجؿ ف ادكجؾقزية-الحؾقؿ شعقد ةرتجؿة كلؽ الـػل  ا  محؿد  بد  (3)

The Qyran. A New Translation, 428. Oxfoird University Press, 2005. 
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 ثرجامت

(38) 

  :جممل السورة
ؿ   اْقَرأْْ]أث  -   َربَِّكْة اش 

ؾ ؼ   = ي خ  ع   (9) ]بث الَّ

ؾ ؼ   + ْنَس نَْخ  ؾ ؼ   اْْلِ ـ    
 (2) م 

أ   – م  م  ُ  َربَُّكْف   ا    (3) اب  ك 

ؿ   = ؾ  ؼ  ؾَّؿ  ة ال  ي   
ع   (4) الَّ

ؾَّؿ   + ْنَس نَْ   ؾ ؿ   اْْلِ ؿ  ي ع  ا ل   (5) م 
 

  – ْ ْنَس نَْإ نَّ  َكّلَّ ك اْْلِ ق ط غ   (6) ل 

،  ُ  أ ن   – ـ ك ر   ( 7) اش   غ 

ك إ نَّ  – ْجَ ى َربَِّكْ إ ل   (8) الرُّ

  

 

أ ي ت   – ك أ ر  ـ ف  ي ي 
ع  ا( 9) الَّ ب د      

ؾَّك = ا ص   ( 91) إ ك 

أ ي ت    – ُفد   أ ر  ؾ ك ال  ان      (99) إ ن  ك 

ق   = م  ة ال َّؼ   (92) أ ف  أ م 

أ ي ت   – ب   أ ر  عَّ  إ ن  ك 

لَّك = ت ق   (93) ف 
ؾ ؿ  ة ل نَّ   ؿ  ي ع     (94) ي م   اَّللَْأ ل 

 
ْث أ] – ـ   ف   َكّلَّ ؿ  ي  ـ  ل 

ئ   ل 

ـ  ث ب] – ع  ػ  ـ ا  ق ة   ل 
 ( 95) ة الـَّاص 

ق ة   –
ة ة   ك اص 

اك  اط ئ ة   ك   (96) خ 

ُع  = ق د  ؾ   ( 97) َن ِدَيبْ ك 

ُع  = ـ د  َب نِيَةَْش   ( 98) الزَّ

ْ]أث  + ُف  َكّلَّ ع 
 ا  ُتط 

ُجد  ف   + اش   (99) اْقَترِْبْ]بث ف 
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 ثرجامت

(39) 

-6العـاصم هـا  ؾك دفر الؼـطمة ةالـاابة لؾؿمكاز ) تمكد العديد مـ تقازيات

كانن  ،فالبعض اآلخم يعقد  ؾك الالحؼ. فكعلؽ ،(، كبعضفا يعقد  ؾك الااةؼ8

 ،(8-6يمطمان الػمع الؿمكزي ثالثل الؿػاصؾ )« رةؽ»ف «ادكاان»مصطؾحل 

:  2 -أ  9) الؿػاصاؾ الؿؽاقكقـ لؾجاز  ابفد لكؿا أهنؿا يمطمان الػم قـ ثالثقَّا

( 7  الؿمكاز ) «م ي ا»ح ك فإن كان كلؽ ةرتتقب  ؽال. فيظفم الػعؾ  ،(3-5

إلاك فجاقد  خااص   (. فتجدر ادااارة ةشاؽؾ  94.93.99.9ف  الجز  ابخقم )

 ،   ـ ااك« ياام  كػاااف»الطا قااة  ،7: كػاال (94ف  8-6  الؿمكاازيـ ) هااعا الػعااؾ

( 6داياة الؿمكاز )صاـقعف الؿشاقـ. ف  ة «يام »اهلل هاق الاعي كانن  ،94فلؽـ   

الَّ » ر ااش ـؽارتؽم   ياابؼ  6أ(.   اآلياة  99أ ف  95مامتقـ   الجاز  الثالاث ) «ك 

-6) -معـاا كؿا يم  ري شارد ةقؾ كقؿا مم  - : حقث يضع الؿمكزاتضاد  ااش ـؽار 

الخالؼ فمـازد الاقحل  ،طغقان الغـل الؿا غـل   مؼاةؾة فتضاد  مع كضؾ اهلل (7

االَّ »حضقر مضا ػ لامع  ،هعا الؿعـك   الجز  ابخقم يؿ د    الجز  ابفد.   «ك 

أ( فالعي يمطم تخصقص  ؿق  إداكة الغـل   كلاؽ الؿ طػاؾ الاعي  99أ ف  95)

، رةؿا يصـع الؿػصؾ ابخقم لؾؿمكز مـاشبة ايؿـع  بد اهلل مـ أدا  صالتف. فأخقم  

ب(،  99مـ اهلل )« يؼرتب»( فالؿصؾل العي 8ابخمفي إلك اهلل ) «المجقع» ةقـ

 الباحاث ال اقرايتفهق ما يجعؾـا ةعلؽ رةؿا أماا  تطبقاؼ لؾؼااكقن الثالاث لؾقكاد )
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 ثرجامت

(41) 

فالااعي ، (9) الااعي فضااع الـظميااة بفد ماامة   ابرةعقـقااات مااـ الؼاامن الؿاضاال(

 .(2)ةقـ الؿمكز فأطمان الـظؿ كػاف  ؾك فجقد  ال ة يـص  

الطمكقااان ةاانجما ات تباادف  ميبااة لؽـفااا مااـ شااؿات البال ااة  ن االجاازياامتبط 

ااؿ  } :الاااامق ة: كـفايااة الجااز  ابفد ؾ  ااؿ  ي ع  ااا ل  ت قاكااؼ ةالػعااؾ مااع ممكااز الجااز   {م 

ؾ ؿ  } :الثالث ؿ  ي ع  ل   ااكقن ااك ؼااد ماـ »)كػس الصقغة: لؿ يعؾاؿ(. هاعا هاق = {أ 

الغالب ةقـ ممكاز كظاؿ  تماةط    ؾك فجقد ، فالعي يـص  «الؿمكز إلك ابطمان

ا ماـ كاؾ   ؾاك قـ يشؽ  مؿا يشقم إلك أن الـظؿ   ،ةال ل فأطمان كظؿ ،خم الن جز  

فالؽثقام  ،(3)«الؼاكقن الماةع  ـد لقكاد»إكف  :الاقرة كؾفا( ،ما ق  أ ؾك )فهق هـا

 الشققع   الؼم،ن.

                                                   

أن « البـا  الؿحقري العؽال   العفد الجديد» :اش طاع الباحث ال قرايت كقؾس فيؾفؾؿ لقكد   ك اةف (9)

البـا  الؿحقري مـ خالد دراشاتف الؿطقلة لؾـصقص، ف د حصمها   شبعة  قاكقـ ل ـظقؿ  يا خؾص

 )الؿرتجؿ(«.  قاكقـ لقكد»مكت كقؿا ةعد ةا قاكقـ  ُ 

 (2) Voire Meynt, Traité de rhétorique biblique , 98 et Lund, Nils Wilhelm. 

Chiasmus in the New Testament ,41. 

 الؿمجع الااةؼ. (3)

  الؽثقم مـ الحاات تظفم ابكؽار   فشط كظا  أفد ف  أطمان كظا  ،خم »يت: كاآل الؼاكقن فكص  

ا ةالطبع لق ؿااك مع ابفد. فهق ما أطؾؼ  ؾقف  اكقن اك ؼاد القشط كحق يؼاةؾف، فيؽقن الثا  مبـق  

 .. )الؿرتجؿ(78يماجع: طميؼة ال حؾقؾ البال ل فال ػاقم، ص«. ابطمان
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 ثرجامت

(49) 

ا معـك الغؿقض   اآلياة تشمح هع  ال قازيات اؿ  }: 5 أيض  ؾَّ اؿ     اا ل  اان  م  ك ا 
اد  

ؾ ؿ   ، {ة ل نَّ اهلل  ي ام  }ةاا 94 يةما هق الشل  العي ا يعؾؿف ااكاان  تجقب اآل ،{ي ع 

 :ال ال لاـ تاا ؿم هؽاعا ةادفن  ؼااب. ةؿعـاك ،خام الػاشؼ    طمشة   أي: يم  اهللُ 

ؿ فشقحاكؿ إن ا ةؿعـك الػمع الؿمكزي:  كؾ   اهلل هق الحؽ  البشم، فهعا يمتبط أيض 

ع ك} ج  ة ؽ  الم   .{إ نَّ إ ل ك ر 

ا، هـاا  شاؿة اك اة لؾـظام تامةط ةاقـ ةداياة الااقرة فهناي فاا: كالعـصام  فأخقم 

الن  ،لصاالةا ؾاك  ابفد فابخقم ا يؼ صمان كؼط  ؾك أفامام تحاث   -ةاؾ يشاؽ 

اا -كضااال   ااـ كلااؽ ااا تام  أ  ة اااا»ا: جـاش  اام  ب  » / «ا   ا    اام  هااعا ال طاااةؼ البال اال . «ف 

افالعي ا يؿؽـ إا   ،قيتفالص   الؿعـاك  ا يدع مجاا  لؾشؽ   ، أن يؽقن مؼصقد 

فأكاف ي عؾاؼ ةاد قة لؾصاالة فلاقس ةعث اا   «: ا امأ»العي يجاب أن ُيعطاك لؾػعاؾ 

 .  (9)ة كبقية، كؿا تؿ تػاقم    شائم الرتاث ادشالملمفؿ  

اا ،ب(-أ 2/99 ،أ 9 ؾااك الصااالة فالؿثاااةمة  ؾقفااا ) ف  إطااار الحااث   م كُ ع  ت 

-ب  9ؼ )ؾ  الػضؾ ادلفل )الجز  ابفد( العي ي ؿ ال عبقم  ـف ةالخ   الاقرة أفا  

                                                   

أ  ة اا» ا   هعا الجـاس ال  (9) م  ب  « / »اا   ا    م  ا: إك ؾ ةف كقيربس  ؾك صاحة الؿعـاك يبادف ماا غمة  العي يدل  « ف 

اا ا الجـاااس ال ااا  كااال ةااد كقااف مااـ الؿطاةؼااة   الحاامفن فهقئ فااا فتمتقبفااا هااق محااض تؼااارب صااقيت، فأم 

ا  ي عاد  حمك اان كؿ ك ف اع الخاالن كقاف   الحامفن كانهنؿ يشارتطقن أ ا الجـاس الـا صفحمكاهتا، فأم  

 .ا. )الؿرتجؿ(فاحد  
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 ثرجامت

(42) 

د ةعاد كلاؽ )الجاز  الثالاث( ،(5-4فالقحل ) ،(2 ماـ مـظاقر  ،ثؿ تشجب فتـد 

اهلل. فياامةط  ةجحااقد هااعا الػاشااؼ الؿؿاااكع لؾصااالة ال اال يمديفااا  باادُ  ،أخاامفي

خالد جؿؾ اقـ كقفؿاا حؿقلاة أخال قاة ( ةقـ الجزأيـ الطمكققـ مـ 8-6الؿمكز )

اد لؾ   فأخمفية. في ظفم الؿمكز م عارض    ؿاة ا ماع ماا شابؼ )الػضاؾ ادلفال( فيؿف 

 ت   إةماز صقرة لعا  المجؾ العاصل الؿ ؿمد.ال ل تجؾ  

تمكقب الاقرة العي تؿ تاؾقط الضق   ؾقف ياؿح ةالعقدة إلك ال ـاص ممة  إن  

   ابفد ماـ الااقرة ةاآلياات الاابعمؼاركاة الجازثاكقة: بكف إكا كان مـ الؿؿؽاـ 

اا  ،الؿاعكقرة أ اال ( ،)الد قة إلك الثـا  95ابفلك مـ الؿزمقر  كنكاف يؿؽاـ أيض 

قـ   فا اع ال الـص  ك   إن   .مؼاركة ال الل مـ الاقرة ةالجز  الثا  مـ كػس الؿزمقر

: مخ ؾػاة   الحاال قـبقعاة ااهتاا  ح ك فلق كاكت ط ،ابمم  بارة  ـ لقائح اهتا 

فائحاة  ،(99-8ؾ اعب اهلل   الؿزمقر )ب  ـ    ااهتا  ادلفل  ؾك كؼض العفد م  

 (.98-6رجؾ كاشؼ،   شقرة العؾؼ ) اهتا  ضد ابثميا  فضد  

ت ُف: ق  ُ ؿ  ص  ع 
ؿ  ق ق    إ ن  ش     ال 

قا  8 ا  يب ةك ال  ُتؼ  م  ل م 
ا ك  ؿ  ، ك  اَّ ُ ُؾقة ُؽؿ  ث ؾ  ي ق    م 

،، م  يَّة  ب م  ل ال 
 ة  ك 

ؾ ل. 9 ع 
ا ك  ُمفا أ ي ض  ل. أ ة ص 

ل ،ة اُؤُكُؿ. اخ   ب ُمفك 
ة ـ  مَّ ق ُث ج   ح 

ُ ؾ ُت:  91 ، ف  قؾ  ؽ  ال ج 
ت  كل  ؼ  ـ ة  م  ـ  ش  ق

ة ع  اؿ  »أ ر  ُهاؿ  ل  ، ف  اُبُفؿ  ؾ  ااد     ب  ض  ع  ُهؿ  ا 

ُكقا ُشُبؾ ل م   «.ي ع 

ب ل:  99 ض  ُت ك ل    ؿ  ل   ا  اح   لا  ي د  »ك   «.ُخُؾقن  ر 
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 ثرجامت

(43) 

    الجاز  ابفد ماـ الؿزمااقر: تشااةف اآلياات الؿااعكقرة أ اال شاـالحظ أفا  

ااعُ » ك  ك م  ااُجُد ف  ُؾااؿَّ ك ا  ااد  »( ف6، 95)مااز  «ه  ؿ  ااُف ة ح  ام  ُ  أ م  اادَّ مااع  (2، 95)مااز « ك   ؼ 

ب  } ا    م  ُجد  ف  اش  م  » :فال لكقد  ؾك جفؾ الطغااة ،(9)ث99 العؾؼ:]{ف  اؿ  ي ع  ُكاقا ُهاؿ  ل 

ؾ ؿ  ة ل نَّ اهلل  ي ام  }( / 91 ،95)مز « ُشُبؾ ل ؿ  ي ع  ل  : 95مزماقر )ف   ث94العؾاؼ: ]{أ 

ةقـ  : فهعا هق كػس ال ؼاةؾ القا عطغقان الشعب   مؼاةؾ أكعاد اهللتؿ فضع  (9

ااا  .كػاامان ادكاااان( ،الجااز  ابفد فممكااز الاااقرة )كاام  اهلل فلؽااـ يؿؽــااا أيض 

، 49مثاؾ الؿزماقر  ،مؼاركة شقرة العؾؼ ةبعض مزامقم الحؽؿة ال ال ُتاديـ الغـاك

ـ ااُهؿ  »فكلؽ ةـػس الؿـظقر ابخامفي: 
ة     ث ام  ة ؽ  ، ف  ف ؿ 

ت  ف  ام  ؾ اك ث  ُؾاقن    
ـ  ي  َّؽ  ي

اع   الَّ

ااُمفن   ااانُ اد  »، (6« )ي ػ   خ  ااؿُ  ك ا  ف  كااقا   كااال ،(29ف  93« )ك اال ال َّاامن ا ي ػ  ـ ؿ  ُتم  غ 

ث   قُت ي م  اهؿم  قات فالؿ   (.95« )ق  اب م 

فالؿؼاركاات  مـ كاحقة معطقات البحث الؿعجؿل ز ةقضقح تماكؿُ م  فهؽعا ُيب  

تؾؽ الااؿة كات الطااةع الـشاقدي -ال ـاصقة فال حؾقؾ البال ل مـ كاحقة أخم  

كانن الؿصادر ابصاؾل لاافع  الااقرة هاق كشاقد  لاقرة العؾاؼ. فةالـاابة لؾقلقـاغ

اا ت إ ااادة ةـاا  الاااقرة ال اال  ااا  هبااا لقلقـااغ تؾااؽ مااقحل  ااـ الصااالة، ف ااد مح 

                                                   

أن الػعؾ  (TOB = Traduction Œcuménique de la Bible)تشقم الرتجؿة الؿاؽقكقة لؾ قراة  (9)

 ا مـ العبارات الخاصة ةالعبادة.يؿثؾ جز   « ا رتب»

En note à Jérusalem. 30,21, qui renvoi a Lv 9,5-9 («Approche-toi de l'autel») et Nb 

8,19 («Ainsi les fils d'Israël ne seront plus frappées par un fléau pour s'être 

approaches du lieu saint»). 
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 ثرجامت

(44) 

ااج  الم  »إك ا اارتح كفااؿ  :اداااارات ابخمفيااة الؽامـااة   الاااقرة ، 8  اآليااة « كع 

إلااك رةااؽ  إن  }مااـ الؼااما ة ال ؼؾقديااة:  دا  ةاا« إلااك اهلل كؾ جاائ ]  الصااالةث»ةااا

الاعي -الؿعـاك ال ؼؾقادي لمياة ا ةالـابة لـا، كانن فأم  ث. ]  دار اآلخمة {كع  ج  لم  ا

ا كمعـ ا طاليع -كع ؼد أكـاا أفضاحـا  ماع ةؼقاة الااقرة: إهناا  اااؼ  فم    امؼباقا  تؿام 

اا إداكاة فهتدياد  ةال لكقد حث    ؾاك الصاالة ف ؾاك ااصاطبار  ؾقفاا، فلؽـفاا أيض 

 .(9)لؿـ يعرتض أدا  هع  الصالة أخمفي

  

                                                   

ا يظفم كبقم صعقةة   ةقان تمكقب  -فابمم ةحاجة لؿزيد ةحث- ( مأا)االؿعـك الرتاثل ابكثم افمة ل (9)

ا لؾرتكقب الثالثل لؾاقرة العي  ا  ةف كقيربس، فلؽـ مع تغققم ا لف، فكلؽ ح ك تبع  قرة فكؼ  اؼ لؾام   

( 5-9 ): كالاقرة تلمم أفا  «طغقان ادكاان»إلك «  ؾك الصالة الحث  » مـ الـظمة لؿقضقع الاقرة ةدا  

م ةضمفرة أن ي لمؾ لؾـبل« ا مأ»افتقجقف ابمم ةة الفة الؼم،ن الؽميؿ العي أكزلف رب العالؿقـ  ، فتعك 

ادكاان   كقن الخالؼ لف فالقجقد هق الؿـزد لفعا الؼم،ن ما يؼ ضل مـ ادكاان الحػافة البالغة 

   ـ  ( حالة ادكاان إزا  كلؽ الؽ اب مربزة تؽرب  فاش عال8-6فااش جاةة الؽبقمة، ثؿ تبقـ مباامة )

م ةالمجقع إلك  الحػافة ةف د ةعلؽ الؿق ػ فتعك  فابشباب الؿمدية لعلؽ جما  اعقر  ةااش غـا ، ثؿ تـد 

ب مثال  99-9اآلخمة. فةعد كلؽ )  لصقرة ةغقضة مـ الطغقان، فهل مجافزة اام ـاع  ـ تؾؼل ( تضم 

 ا لمب  لصالة تعبد  ا   ككم الؿـع لؿـ يميد أدا  اـ ام ثؾقها م جاد  الفداية إلك محافلة ال ضققؼ  ؾك م  

ـ شؾؽقا طميؼ الفداية لعد  ااش جاةة العالؿقـ، فتخ ؿ ةبقان مصقم هعا الطغقان مـ جاكب فتقجقف م  

( ةقـ 8-6لد قات الطغقان فااش دامة  ؾك ماالؽ العبادة فال ؼمب هلل. فةعلؽ يمةط الجز  الؿمكزي )

د دةماز أكؿقكجف ك خالؼف ففحقف، فيؿف  د   ؾكفق يربز طغقان ادكاان فتؿم   :ـ ةفقيـ الؿحقطأالجز

 .ا لفعا ال ؼاقؿ الثالثل. )الؿرتجؿ(مؿا ا ي ععر تبقـ اش ؼام ف تبع   ،فالعؼقةة ال ل تـ ظم ...إل 
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 ثرجامت

(45) 

  :سىرة العلق وتاريخ القزآى وبدايت اإلسالم

هؾ يؿؽــا أن كا ـ ج اقئ ا ما مـ خالد ال حؾقؾ البال ل فال ـاص الاعي  ؿـاا 

 ةف لاقرة العؾؼ كقؿا ي عؾؼ ة اري  الؼم،ن فةدايات ادشال   

ا لؼقا د البال ة الاامق ة،ك   إن     الارتاث  يضع هاعا الاـص   ظ ؿ شقرة العؾؼ فكؼ 

شة   العالؿ الاامل الؼاديؿ، فكلاؽ   ممحؾاة ماا ابدةل الؽبقم لؾـصقص الؿؼد  

ا أن هاعا ابمام يـطباؼ  ؾاك الااقر   بؾ هقؿـة الثؼاكة الققكاكقة. ف د أفضحـا شاؾػ 

ااؿ . فمؿا ا اؽ كقف أن الؼم،ن لف أشؾقةف الؿ ؿقز، الاعي ي   (9)ابخم  مـ الؼم،ن

ة، لؽـفاا ةباااطة الخصقص ةال حقات الؿػاجئة ةقـ القحدات الـصق   ؾك فجف 

ا لؾبال ة الاامقة، فلاقس مـاكق اا لفاا، حقاث إكاف ماـ االن ة لألدا  تبع  فشقؾة خاص  

الصاقا ة  ، كانن  الـظا  البال ل القاحد أن يليت ةصقر تمكقاب مخ ؾػاة. ف ؾاك كاؾ  

 البال قة الد قؼة لفع  الاقرة تؿقضعفا   محقط أدة
 
  ل

 
 .(2)شامل

ا لرتاث اػفلهؾ يـبغل لـا كعلؽ أن كم  هعا    الـظؿ البال ل ك اج 

                                                   

  ائؿة مماجعـا   ك اةـا: :اكظم (9)

Le Festin. Une lecture de la sourate al-Maida,419. Paris: Lethielleux ،2007. 

 الػم قكقة، يماجع ال حؾقؾ العي  ا  ةف:   الـصقص (البال ة الاامق ة)الق قن  ؾك أمثؾة لايؿؽـ  (2)

 Laititia Coilliot ،Michel Cuypers ،Yvan Koenig  

«La composition rhétorique de trois textes pharaoniques», BIFAO 109 (2009): 23-

89 ; Cuypers, M. « Plainte de Ramsès II à Amon, et réponse d’Amon» à paraitre 

dans Meynet, R., et J. Oniszczuk, eds. Retorica Biblica e Semitica 2. Bologna: 

Centro editoriale dehoniano, 2011. 
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 ثرجامت

(46) 

َـّ  أن ال قازيات تـشل داخؾ كطاق الشػاهة، فهعا أمام محاؾ   اؽ   ا اتػااق. لؽا

ا رةؿا يـ ؿل إلك الؽ اةة العؾؿقاة أكثام ماـ  ا كفعا العي  ؿـا ة حؾقؾف ،كػ  ا معؼد  كظام 

مااري )قة. فتطمح  الؿة ابكثمفةقلقجقا ادكجؾقزياة اك ؿائف إلك اارتجالقة الشػف

  معاامض تااااؤلفا  ااـ الااابب فرا  هااع  اباااؽاد مااـ الؽ اةااة  (دفجااالس

اا ب ااة العصااقر الؼديؿااة أرادفا هبااعا إهفااار مؼاادرهتؿ ابدةقااة، أن ك     كؽاامة  -دة الؿعؼ 

ـ   كظؿ الـص   فكاكقا ي ـاكاقن ةؿفارة   ك
(1)

اا طميؼاة ل ؿققاز  الؾغاة كات . إهناا أيض 

صااااة لؾؿقاضااااقع الـبقؾااااة )كالـصااااقص الديـقااااة ابشااااؾقب المكقااااع فالؿخص  

 ااـ تؾاااؽ الؾغاااة الؿااا عؿؾة   الشااامفن الحقاتقاااة  ..(.فابشااطقرية فالقطـقاااة

الققمقة
(2)

طقياؾ  ر فجقد تاري   . لؽـ ا ال    كظؿ شقرة العؾؼ يؾزمـا أن ك صق  

حالاة هاع   ا يؿؽــاا تعؿاقؿ  ؾاك صاقغ ف الـفائقاة. فكحاـ ةال لكقاد، شاةؼ   لؾـص  

فخاصاة الطاقاد ) مـ الؿؿؽـ أن تؽقن ةعض الااقر ك  إ   :فالاقرة  ؾك الؼم،ن كؾ  

ااا  ااد  اام (مـفااا اا -لااقس طااقيال  ةالضاامفرة-ن تاريخ  ؿ   أ ؼاةااف جؿااع مؼاااطع ت 

ا. ؾ كُ ة   أصؾفا ل شؽ  ما ؼؾ    ال  م ؿاشؽ 

                                                   

(9) Douglas, Mary. Thinking in Circles. An Essay on Ring Composition, 29. New 

Haven/London: Yale University Press, 2007. 

(2) Douglas, Thinking in Circles, 27. 
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 ثرجامت

(47) 

 مضاـاها ةاقـ هاع  الااقرة ال ؼارةات ال ال  ا ةالـابة لؾ حؾقؾ ال ـاصل، كنن  أم  

م كؿا لق أك  فالؿزامقم، ا يـبغل أن ُتػ   ا  49ف 95ـا كم    الؿزامقم اَّ ا مباام  مصدر 

الؼاام،   ااد اشاا عار هااع  اآليااة أف تؾااؽ مااـ شااػم  ر الااـص  لؾاااقرة، فكاالنَّ محاام  

كؿا لق كاان  ر تؽقيـ الـص  ة أن ك صق  الؿزامقم، ثؿ أ اد تؽققػفا. فيبدف لـا أكثم د   

ا   ةقئة كات ثؼاكة تقراتقة  قية، فهق ما كاان يحؿاؾ  ؾاك ا  بااس  ػاقي  مطؿقر 

، فهاق (9)باؽاد أدةقة تقراتقة، كؿا هق حاد الؿزامقم، ةلشؾقهبا الصاقا ل الؿؿقاز

الؼااقد  ةقجااقد محااقط  -إزا  ماااللة هفااقر الؼاام،ن-ابماام الااعي يؼ ضاال ةال ااالل 

ماـ  قحل  اقي، كؿاا كاان يع ؼاد كلاؽ كاؾ  اج ؿا ل ةف حضقر يفقدي ف/أف ماا

ا محاا ؿال  فجااقد ةقئااة رهباكقااة ماااقحق . إن  (لقلقـااغ)ف (فاكاااربف) ة يباادف لـااا أماام 

ؿاد شاػم الؿزامقام   ُ اكف مـع الؼامن الثالاث الؿاقالدي، : كؽؿا هق معمفن ألؾغاية

ؾ جاز   (2)بؾ الؿااقحققـ بدا  صاؾقاهتؿ الديـقاةهنائل مـ     ةشؽؾ   ا ، كؿاا أكاف ااؽ 

:   الؼاامن الماةااع -ان هفااقر المهبـااةإة اا-مااـ صااالة الاااا ات المهباكقااة  اشاشااق  أ

                                                   

   ةحثـا: 9الػاتحة، مؼاركقـ إياها ةالؿزمقر  أفضحـا   معمض  ،خم الطاةع الـشقدي لاقرةلؼد  (9)

‘Une analyse du début et de la fin du Coran’, op. cit., pp. 238-42.  

 :ال قراتقة، فخاصة الؿزامقم، اكظم فالـصقص ةقـ شقرة ادخالصلؾؿؼاركة 

‘ Une lecture rhétorique et intertextuelle de la sourate al-Ikhlas’, MIDEO 25-26 

(2004): 160-70. 

  
(2) Saint-Arnaud,I.«Psaumes». Supplément au Dictionnaire de la Bible, t. 9, col. 

212, Patis: Letouzey et Ané, 1979. 
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(48) 

ا لؼقاكقـ  (، كانن الصاؾقات المهباكقاة 547 ا   )الؿ قىف« الؼديس ةـديؽت»ففكؼ 

 .95الققمقة تبدأ ةالؿزمقر ااك  احل 

  لعؾؼ مع الشخصقة ال اريخقة لؿحؿدما هل المفاةط ال ل تربزها شقرة ا

اا لؼما تـاا ال ال  ادمـاهاش ؽقن ادجا : ا اال . كؾؼاد أشاؼط الارتاث (9)ةة فكؼ 

 ،، فال ل ا أثام لفاا   الاـص  (أشباب الـزفد) مـ خالد هع  المفاةط  ؾك الـص  

ؼ ةالؿضاايؼات ال ال  ااكك مـفاا إة اان ؼ ةد قة محؿاد، فا كقؿاا ي عؾ اا كقؿا ي عؾ  

ث ؾاف مثاؾ الؿزامقام، حقاث يحؿاؾ مؽ اػ  ةعاتاف، فم   الاـص    قامف ةلدا  الصاالة. إن  

ماممـ إلاك الثـاا  ف اد  ااكشاغاد  اـ الصاالة ةااابب  ا، فياد ق كاؾَّ معـاك كقكق ا

اد ماـ خاالد حاد   الـص   الؿا فزئقـ. إن   ، أف اضاطفاد   ااكك مـاف ـث معاقَّ  اد يقل 

اخص ،خم   ف ت الصالة، لؽـ ا يقجد ماا يشاقم إلاك أن  تالل الؿزامقم أف أي  

 ؿد.هعا الشخص هق مح

: ماكا كػعؾ حقاد ال ػاقم الرتاثال لؾااقرة، ح كػاف ا محالةالاماد العي يطم

   إن    تاماث الؿااؾؿقـ فف اقفؿ ، فالاعي لاف حضاقر ااديد9ة اآلية ر ؿ خاص  

)الؿعـاك الحام ، الؿعـاك الممازي،  :الؾجق  إلك كظمية الؿعا  ابرةعاة لؾؽ ااب

                                                   

  صدر الاقرة ةلكف د قة لؾصالة ا ةقان لبعثة الـبل محؿد فتؽؾقػف  {ا مأ}يؼصد هـا تػاقم كعؾ ابمم  (9)

 .ةؿفؿة إةالغ الد قة لؾـاس. )الؿرتجؿ(
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(49) 

هاق معامفن   الارتاث ال ػااقمي ، كؿاا (9)الؿعـك ابخال ل، الؿعـاك المفحاا (

هاع  الـظمياة  اد  القفاقدي فالؿااقحل، يؿؽاـ أن يااا دكا   كلاؽ، خاصاة  فأن  

)هاااهم فةاااطـ فحااد   :تغؾغؾاات   ال ػاااقم الؼاام،  الؽالشااقؽل تحاات ماااؿك

ماا تمياد أن تؼقلاف »ؿـا ةلن الؿعـك الحم  أف ابفد لفع  اآلية كا شؾ  إ. ف(2)فمط ؾع(

هااق   الحؼقؼااة الؿعـااك الااعي ا رتح ااف  ما تـااا الـؼديااة، كاااـعطل العؼقاادة  «اآليااة

ا لؾؿعـك الممزي، العي ُيا خد   ادشالمقة فتماثفا الحؼ     تػاقم تؾؽ اآلية فكؼ 

لؾدالااة  ؾااك حؼقؼااة إيؿاكقااة ا يػصااح  ـفااا كلااؽ الؿـطااقق  كقااف مـطااقق الااـص  

ؼاركة هاع  العؿؾقاة ةااشا عؿاد ةعثة الـبل. فيؿؽـ م :ةـػاف، فهل   هعا الاقاق

آلياة الـبال أااعقا  - ؾاك شابقؾ الؿثااد-( 23 -9 ك)م    ك  ةف إكجقؾ م   العي يؼق

، حقاث «ا فتاد ق   ؿاكقئقاؾها هل الؿمأة الشاة ة تحبؾ فتؾد اةـ  »(: 94 -7 اش)

يا خدمفا مـ أجؾ ال دلقؾ  ؾاك الؿاقالد العاعري لؾؿااقح، ةقـؿاا يشاقم الؿعـاك 

. فا يؿؽاـ «،حااز»مياة )ةالؾغاة العربياة( إلاك فادة اةاـ الؿؾاؽ الحم  ابفد ل

العااربي، فلؽااـ  ؾااك  ةااالؼقد ةلكااف ا يااا ـد  ؾااك الااـص   إا   (م  ااك)كفااؿ تػاااقم 

                                                   

الؿعـك الحم  أف ال اريخل فهق معـك ابحداث كؿا جمت، الؿعـك الممزي أف المفحل حقث ت جؾك  (9)

ؿ الؿممـ  قا د شؾقكف، الؿعـك المفحا  العي يؽشػ لؾؿممـ اديؿان، الؿعـك الُخؾؼل العي يعؾ  أشمار 

مـ  الـؼاب  ـ الغاية ابخقمة ال ل شقبؾغفا. يماجع: طميؼة ال حؾقؾ البال ل فال ػاقم: تحؾقؾ كصقص

 . )الؿرتجؿ(.98-97س فالحديث الـبقي الشميػ، صالؽ اب الؿؼد  

(2) Wansbrough, Quranic Studies, 43-242. 
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(51) 

. فتؾجال الؼاما ة هـاا «العاعرا »ةاا «الؿامأة الشااةة»الرتجؿة الابعقـقة، ال ل ترتجؿ 

 ػاقم الؿػمدات.مـ شقرة العؾؼ إلك مغايمة   ت 9ية ا كؿا   اآلأيض  

ك مـ الؿعـاك الحام  إا    إكا فا يؿؽـ لؾ ػاقم ال ؼؾقدي لفع  اآلية أن ُيا قح 

، معااارتن هباااا   الااارتاث ااشاااالمل فكاااعلؽ   ااش شاااماق   بؾـاااا ةػمضاااقة 

ا -فإن كان ا يؿؽاـ ال حؼاؼ مـفاا- (الؽالشقؽل)  م  ةابصاؾ الؿاا ؼؾ  فال ال ُتؼ 

ا شم قن هعا ال ػاقم ماـ خاالد رةاط اآلياة د الؿلؾخؿس ،يات ابفلك. فلؼد أي  

- 41)اش « !كااد  »فهال:  ،ػ هباا أااعقا  الثاا ة ال بشقمية ال ل ُكؾ  ةالؿفؿ   9ر ؿ 

6.) 

 أن فةصمن الـظم  ـ هشااة المةط  ـ طميؼ صقغة ابمم القحقادة هاع ، إا  

ا ل ؿاشاؽ الااقرة  هعا ال ػاقم ا يجد   الـص   المشؿل الـفائل ماا ياااكد : كظام 

اا لؿباادئ البال اة الااامقة، فهاق ماا يجعاؾ ا  باار هاعا كؾ   فا فال ل تؿ ةـاؤها فكؼ 

جام  كمضاف  ـادما  ال ػاقم ةاابحم  مجامد إشاؼاط تػااقم رمازي  ؾاك الاـص  

ااا لاااهفاامت ابحاديااث )الؿ االخمة كااابق   فال اال تاامفي ، (9)(«أفري ريبااقـ»ا، فكؼ 

 ؾاك  الاعي ياـص   (فاكااربف). يؾ ؼل تحؾقؾـا هـا ةؿػفاق  (2)الةاات ةعثة محؿدم

                                                   

(9) Rubin, U. The Eye of the Beholder. The Life of Muhammad as viewed by early 

Muslims, 103–8, 230. Princeton: The Darwin Press, 1995. 

ا أن يؽقن لبعض اآليات   الاقرة أشباب كزفد تع رب   تػاقمها فأن تؽقن الاقرة ا يؿـع أةد   (2)

كجؿ    فكان الـبل يضع كؾ   ،ا  بُؾ ا كؿا ةقـ  م ؿاشؽة   ةـق فا كؿا يعكم كقيربس: إك الؼم،ن كزد كجقم  

= 
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(59) 

رتف  ااـ تاااري  مؼااد    ااال يااث فال ػاشااقم تؽشااػ لـااا  بااؾ كااؾ  أن ابحاد س صااق 

اا مااـ شاقرة العؾااؼ ) . فمؿااا ا ااؽ كقااف، أكاف ا يؿؽــاااالعؼقادة ادشاالمقة اكطال  

ف،  ؾك الؼم،ن كؾ   -قريةالؽااػ لؾصبغة ابشط-ؿ هعا الؿػفق  أن كعؿ   (فحدها

   ؾك هعا الاقرة ةؿػمدها.د أكف ا يـطبؼ إا  ، لؽـ مـ الؿمك  (فاكاربف)كؿا كعؾ 

  

                                                   
= 

هعا مـ  كنن -قر ؿ هعا الـزفد الـجقمل فالؿ ػم  -م ؿاشؽة   فصارت ةـق د الؼم،ن  أن مقضعف، فكقن

  مـ إلف  ر إمؽاكف إا  هق أمم ا ي صق   ك  ، فأكف لقس مـ تللقػ الـبل: إ  ا  ؾك صد ق ف كقحل  الدائؾ البارزة جد  

ا ةؿا يعالج هعا القا ع، ثؿ إكا كظمت   الؽ اب ةعد  الؿ ةؿا شقؽقن فيؼع مـ أحداث، كقـزد ك اةف كجقم  

م عارض فا  الرتكقب فالابؽ  قم   ا   ةـق ف تا َّ اؼ  فجدتف م    -العي اش غمق شـقات طقاد-تؿا  كزفلف 

. «مدخؾ لدراشة الؼم،ن»يف. ف د أاار لفعا الؿعـك الدك قر دراز   ك اةف: د  مخ ؾػ   معاكقف فه  

 .)الؿرتجؿ(
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 ثرجامت

(52) 

 اخلامتت

  :ا للٌقد التارخيي والتحليل البالغيالقزآين وفقً دراست الٌصّ

اا اا اهااؾ يؿؽــااا اكطال   فال اال تااؿ تـافلفااا -ة لاااقرة العؾااؼ مااـ الحالااة الخاص 

فمـ أةحاثـا ابخم ، اش خالص ةعض ااشا ـ اجات  -البحثةالدراشة   هعا 

  دراشة الؼم،ن العامة حقد العال ات ةقـ الـؼد ال اريخل فال حؾقؾ البال ل،  

، فهااعا ابماام دراشااة جااادة لؾااـص   هـااا  ممحؾااة ا يؿؽااـ تخطقفااا بي   :أفا  

ل يااا قي كقااف ال ػاااقم ادشااالمل الؽالشااقؽل أف ال ػاااقم ااش شااما ل العؾؿاا

 
 
ل قُؾقُلاااقج  الحاااديث ةجؿقاااع مدارشاااف: إهناااا ممحؾاااة ال حؼقاااؼ الؿعجؿااال فالػ 

كفؿ الؽؾؿاات فالجؿاؾ  ادر ادمؽاان  -ال  ف بؾ كؾ   أفا  -فالـحقي. كقجب 

 .(9)فلغ ف   شقاق ف ت الؼم،ن

اا الـؼااد ال اااريخل فال حؾقااؾ البال اال ي ػؼااان مااـ أجااؾ   إن    ااما ة  ؾ إلااكال قص 

اا الاامفاةط ةاقـ الاـص  ، هتا ؿ ةانةماز (2)تـاصاق ة ة الؼاام،  فالؽ اةاات الاااةؼة، فخاص 

                                                   

 :س، اكظمحقد هع  ابشئؾة، فال ل هل كػافا ةالـابة لؾؽ اب الؿؼد   (9)

Meynet, R. Lire la Bible, 25-40. Paris: Champs-Flammarion, 2003, chap. 2 « Quel 

texte au juste ?». 
ا بكف يدرس الـص  ص ال ـاد  ا يع (2) ا مـ ال حؾقؾ البال ل، فلؽـ كظم  ا مباام    شقا ف ابدةل  جز  

ا ةحؽؿ القا ع يُ   البـقة البال قة ال ل يشؽ   :الؿباام )أي ا مـفا(، كنكف أيض  ةالاقاق  اقلل اه ؿام  ؾ جز  

 .ابدةل الخارجل
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(53) 

 مع الاـص   نس )العفد الؼديؿ فالعفد الجديد(، فإن كاكا ا ي عاطقاالؽ اب الؿؼد  

 ةعات الـفج.

ا إلك اخ الن الؿـطؾؼاتفيمجع ااخ الن ةقـ الؿدرش ؾ : كفؾ تؿث ا قـ أشاش 

 الـؼاد ال ااريخل، كؼاط  إن  كف أمم هااهمي إحؼقؼة فا عة أ   ااكؼطا ات   الـص  

ماـ أجاؾ القصاقد إلاك  فهق يـطؾؼ ماـ الػمضاقة ابفلاك، يؼاق  ة ػؽقاؽ الاـص  

ا تطقر  «فاكاربف»ا لا)اب قاد الـبقية فكؼ   :مصادر  طالات أف  صامت - ا(، مػرتض 

فالاعي    صاقغ ف الـفائقاة، لفع  الؿصادر، فكلؽ  بؾ أن تصؾ إلك الاـص   -مدتف

 الت ال حميمية الـفائقة كقف ةافقلة. )ُيع ؼد هعا(.ال دخ  يؿؽـ ااش داد  ؾك 

اا ا ال حؾقااؾ البال اال، كقـطؾااؼ مااـ كمضااقة معاكاااة: كخؾ ااػ مااا يباادف لـااا أم 

، يؽؿااـ   القا ااع تمكقب ااا معقـ ااا يخضااع لؼقا ااد البال ااة كاضااطماب   الااـص  

 شاقا ةعات الؼدر الاامقة. الغميب   كلؽ ابمم هق أن هع  الؼقا د تؿ تجاهؾفا 

مااـ  بااؾ  ؾؿااا  الاارتاث ادشااالمل أف ااش شااماق الحااديث، فكااعلؽ مااـ   بااؾ 

هاع  الؼقا اد هال    س ح اك ف ات  مياب،   حاقـ أن  دراشات الؽ ااب الؿؼاد  

تعاديؾ  كػاف، دفن الحاجة إلاك أي   كاهتا معطقات مقضق قة مدرجة   ةـقة الـص  

طميؼااة  ؾؿقااة فكؼديااة  ال حؾقااؾ البال اال يعااد   : فمااـ هاهـااا كاانن  (9) ؾااك ادطااالق

                                                   
(1) Voir Meynet, R. Lire la Bible, 145-62, chap.8, « Les présupposés de l’analyse 

rhétorique».  
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(54) 

  قم أكف   الق ات كاتاف يحارت  هاعا الاـص   الؼم، ، ةؿعـك الؽؾؿة   دراشة الـص  

 .(9)اتام   ااحرتام  

ـ،  ؾك حؼقؼل، ةؾ فةـا  م ؼ   لف ةـا    الـص   فإكا كان ال حؾقؾ البال ل يػقد ةلن  

قب الم ؿ مـ ااكطباع الؿعاكس العي أفحت ةف تؾؽ الصقرة الصادمة لألشؾ

ا  الصمح الؽامؾ ل اري  الـص   الؼم، ، كنن   لؿ يجم كؼضف فهدمف، فإكؿا ةات مثار 

 لؾ ااؤد.

 - ؾك ابرجح-م ب     ع  د تُ عُ ؾ مجؿؾ الاقرة لؿ ت  ة ال ل تشؽ  القحدات الـصق   إن  

م ؿاشااؽ هااق ك اااج كظااؿ أدةاال  ة   أصااؾفا، فلؽااـ كاالجزا  لؽااؾ  كاالجزا  مااا ؼؾ  

ا لؾ اااؤد   هاعا الصادد كفاق كؼاط تؾاؽ ؾ مؽؿـ  يؿث  ا ما يجب أن ، فأم  (2)مؼصقد

 ا  ـ إطار  قاكقـ البال ة الاامق ة.الشعفكات ال ل تحؿؾ خمفج  

                                                   

حقد  تمػكقيتجدر اداارة أن هعا الـقع مـ ال حؾقؾ مابقق ةابةحاث المائدة ال ل أجمهتا أكجقؾقؽا  (9)

كقااؾ رفةـاااقن ف أ. هااا. ماثقاااس زهـقااام حااقد ةعااض الاااقر  ثتمكقااب الاااقر الؿؽقااة، فال اال تؾ فااا أةحااا

  :الطقيؾة. اكظم

Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren; Robinson, N. 

Discovering the Qur’an. A Contemporary Approach to a Veiled Text, 201–23. 

London: SCM-Press, 2003; Zahniser, A. H. M. « Major Transitions and thematic 

Borders in two long Sūras: al-Baqara and al-Nisā’». Dans Boullata, I. J., ed. 

Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’ān, 26–55. 

London/Richmond: Curzon Press, 2000. 
تؿقؾ  ،أكجقؾقؽا كقيػمت فما ـصم مقم :مفا رفاد ااتجا  ال زامـل، مثؾثؿة  دد مـ الدراشات ال ل  د   (2)

مثؾ ةقـا  -رشقـ لؾؿخطقطات الؼم،كقة الؿبؽمة اا  بار الاقرة الؼم،كقة فحدة أدةقة، كؿا فصؾ ةعض الد

= 
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 ثرجامت

(55) 

ا ةعـاقان ؼ ةالبحث الـؼدي   الؿصادر، كنن  فكقؿا ي عؾ    :القثقؼة الؿعكقرة شؾػ 

 ب  تُ « س   الؽـقاةتػاقم الؽ اب الؿؼد  »
 تقة:ي الؿؾحقهة اآلد 

كان هعا الـاقع ماـ الـؼاد  ال اؾاؾ الزمـل لؾـصقص ال قراتقة،شعق ا ل حديد »

، ابدةل يؼ صم  ؾاك مجامد ال ؼااقؿ فال ػؽقاؽ لؾ ؿققاز ةاقـ الؿصاادر الؿخ ؾػاة

اا كاكق اا ةالبـقاة الـفائقاة لؾاـص   ال اقرايت، فا ةالمشاالة ال ال  فلؿ يؽـ يقلل اه ؿام 

ا)كاكقا يُ  يعرب  ـفا   حال ف اآلكقة  مـ ال ؼديم لعؿؾ الؿحامريـ(. ضئقال   بدفن  در 

الـؼادي هاق تػااقم مؿق اع فهااد  -فك قجة لعلؽ،  اد يبادف أن ال ػااقم ال ااريخل

 .(9)«لؾـص  

ا أن  فإكا ماا تؼام   ال حؾقاؾ البال ال ا يجااب أن  ر كلاؽ، كنكاف يؿؽــاا أن كام  إك 

إلااك جاكااب الـؼااد ال اااريخل،  ،(2)«طميؼااة جدياادة لؾ حؾقااؾ ابدةاال»يؽااقن مجاامد 

ب م خطقة أفلقة ضامفرية   الدراشاة    أن ُيع   - ؾك الـؼقض مـ كلؽ-يـبغل  فلؽـف

ا  قام كي أهؿقاة ، خطقة تجعؾ مـ  ؿؾقة البحث  ـ الؿصادر أمام  الـؼدية لؾـص  

ا ةصاقرة ممكادة إزا    كثقم مـ ابحقان. فإكا كان البحاث  اـ الؿصاادر مطؾقة ا

                                                   
= 

م كؿا يشفد  ؾقف الحػاظ  ؾك تاؾاؾ اآليات داخؾ ا  بار الاقرة فحدة ما ؼمة مـع ف ت مبؽ   -شاديغل

 .( اؿ الرتجؿات. )الاقر ضؿـ هع  الؿخطقطات

(9) Commissionbiblique pontificale,29. 

(2) Commissionbiblique pontificale,29. 
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 ثرجامت

(56) 

مفن )فلـعكم  ؾك شبقؾ الؿثااد  دد مـ الؽ ب ال قراتقة ال ل يؿ د تاريخفا إلك  

ا(ابكاجقاؾ)شػم أاعقا( أف يؿ د إلك  ؼقد مثاؾ  د ضامفرة ، كنكاف لاقس ماـ الؿمك 

ؼااما ة الؼاام،  لااـػس الطميؼااة. ف ؾااك العؽااس مااـ كلااؽ، كاانن ال إخضاااع الااـص  

تا طقع الؽشاػ لاقس  اـ مصاادر  -مع أخع ةـق ف ةعقـ اا  بار- الد قؼة لؾـص  

س الاعي أحااط ـ  ـ خؾػق ف ف ـ ةقئاة ابدب الؿؼاد  الـص ةؿعـاها الد قؼ، فلؽ

ا تؿققاز ادطاار ةف، فمع تقاكم الؿالحظات ال ـاصقة، شقؽقن مـ الؿؿؽـ تادريجق  

-شقا  كان كلؽ الؿحقط يفقدي أف يفقدي ،لؾؿحقط العي هفم كقف الؼم،ن العا   

 
 
 .(طائػل)أف ح ك  ماقحل أف ماقحل شامل

│ 
 


