


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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(2) 

 :(Michel cuypers) وبذة تعزيفيت مبيشيل كىيربس

هو رجل دين كاثولقؽي، من أتباع شارل دو فوكو، طاش يف  ،مقشقل كويربس

كعضو يف الؿعفد الدومقـقؽي لؾدراسات الشرققة  م9989مصر مـذ العام 

(IDEO) سقؿا فقؿا يتعؾق  الؼرآين، ٓ ، وتخصص يف الدراسة إدبقة لؾـّص

 برتكقبه وبعالقاته الـصقة مع إدب الؿؼدس الؿتؼدم تاريخًقا.

 من أهم أعماله:

Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 7002. 

يف كظم سورة الؿائدة: كظم آي الؼرآن يف ضوء مـفج التحؾقل البالغي، وهو 

طؿرو طبد العاصي صالح، وصدر طن دار الؿشرق طام  :مرتجم لؾعربقة، ترجؿه

2196. 

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

7007. 

طدكان الؿؼراين وصارق مـزو،  :يف كظم الؼرآن، وهو مرتجم لؾعربقة، ترجؿه

 .2198وصدر طن دار الؿشرق، لبـان، 
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 ثرجامت

(3) 

مقدمت
(1)

: 

  َسرقطرة -ومـرذ بردايتفا- رآن يف السقاق آستشرراقي الغربريالؼ  ُدراسة َطَرَفْت 

 التطروري، حقرث اهتؿرت هرذه الدراسرات بشرؽلٍ  (التعراقبي)الؿـفج الدياكروين 

ر إوضرراع السقاسررقة يتررزامن مررع تطرروّ  بنطررادة ترتقررق الؼرررآن بشررؽلٍ  أسرراسٍ 

هررذا الطريررق هررو  هرا، واطتررربت أنّ ءة الرردطوة وأثـاوآجتؿاطقرة يف الجزيرررة طشررقّ 

يتـاسرق مرع آهتؿامرات العؼؾقرة  الؼررآين بشرؽلٍ  الطريق الؿؾؽي لدراسرة الرـّص 

إكررب لفرذا  التؽثقرَ   (تاريخ الؼرآن)اب الؽالسقؽي لـولدكه تَ مثَّل الؽِ الغربقة، و

  الؿـفج. 

ا لؾؿـررراهج السررراكؽروكقة ا تطرررورً رف ٓحًؼرررالررردرس آستشرررراقي َطررر إٓ أنّ 

ا بؽثقرر دَ س، مؿرا َحر، والتي أثبتت كػاءة كبقرة يف دراسة الؽتاب الؿؼدّ (التزامـقة)

 الؼرآين. هذه الؿـاهج بتطبقؼفا طؾى الـّص ٓستػادة من امن الباحثقن لؿحاولة 

البالغي التحؾقل التزامـقة، ما يعرف بؿـفج  (الساكؽروكقة)من هذه الؿـاهج 

 لقسا ا كبقرً رف تطورً ، والذي طَ (تركقق الخطاب من حقث البالغة هي فنّ )

سة غقر اإلسالمقة، بل إكه قد تم تطبقؼه بالػعل من فؼط يف دراسة الـصوص الؿؼدّ 

                                                   

الرتجؿات مسمولو قسم الرتجؿات بؿوقع  الم الواردة يف كّص طقام بؽتابة الؿؼدمة وكذا التعري  بإ (1)

  .(قسم الرتجؿاتر)كصصـا بعدها ب ـا بلنْ قتػسقر، وقد تم تؿققز حواش



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(4) 

 ،طؾى إحاديث الـبوية (والؿسؾؿقن قنالقسوطق  )سقن يف لبـان رابعض الد لبَ قِ 

 وخرج بـتائج شجعت البعض لتطبقؼه طؾى الؼرآن.

وكان يف صؾقعرة هرمٓء إب الػركسري الردومقـقؽاين مقشرقل كرويربس، وهرذه 

ة ءايف قررر الؿؼالررة الترري بررقن أيررديـا لرره هرري محاولررة مـرره لتوضررقح مـفجرره الخرراّص 

طؾررى مررا يررراه  خرراص   ز بشرؽلٍ بعررض كتائجره، كؿررا أكرره يرّكرر ىإلرر إلشررارةالؼررآن وا

 الؼرآين. ق طؾى الـّص طبَّ إمؽاكات كربى يستطقع مـفجه فتحفا حقن يُ 

: الؼرردرة طؾررى تسررققق أيررات الؼرآكقررة يف أوًل هررذه اإلمؽاكررات تررتؾخص يف: 

لًيرات مرن  -ا لرهوفًؼر-ا ؽً أكثر تؿاس أوسع تستطقع كش  معانٍ مجآت دٓلقة 

صرادر التي تعتؿد طؾى م، والخارجقة له مفا الؼراءة التجزيئقة لؾـّص تؾك التي تؼد  

 : الؼردرة طؾرى كشر  التـراص برقن الرـّص اثاىًوً .مثل أسباب الـرزول خارج الـّص 

كؿرا كران -الؼرآين وغقره من الـصروص الؿحقطرة بره والسرابؼة، والتري ٓ تـطؾرق 

ل ـتَحراطتبرار الؼررآن مُ  ىإلر -ققة الؽالسقؽقةالحال يف بعض الدراسات آستشرا

باكتشاف كقػقة إطادة  االؼرآين رهقـً  سابؼة، بل تـطؾق من كون ففم الـّص  من كتٍق 

  .ة والعؼديرررة طؾقفررراتركقرررق الـصررروص السرررابؼة طؾقررره لتحؼقرررق الفقؿـرررة الـصرررقّ 

اف مسررتويات أيررات داخررل فضرراء شررؽطؾررى است ا: كررون هررذا الؿررـفج قررادرً اثالًثًً

وهذا من شرلكه  ،الؼرآين، فقستطقع التػريق بقن آيات محورية وأخرى فرطقة الـّص 

 .ضبط طؿؾقة تػسقر الؼرآن بالوقوف طؾى الؿرتؽزات الؿحورية لؾـّص 
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ل أحد داخل الدرس آستشراقي، فتؿثّ  ةٍ دَ ة مـاهج ذات جِ قالؿـاهج التزامـ

شفرة الؿـاهج  ، والتي ربؿا ٓ تعرف طـد الباحثقن العرب كػسةالؿفؿّ مساحاته 

ن هـا البالغي، م التحؾقل مـفجطؾى  ّص َخ التعاقبقة، ويـطبق هذا بصورة أَ 

أن هذا التعري  بلحد  :فج وما يزيد أهؿقة هذه الؿؼالةمحاولة التعري  هبذا الؿـ

 .ائد تطبقق هذا الؿـفج طؾى الؼرآنرأهم الؿـاهج التزامـقة جاء طؾى لسان 
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(6) 

املقالت
(1)(2) 

 :أولًا: ميالد حبث

سرقؿا وأن هرذا الؽتراب لطالؿرا  لؾؼررآن ٓ ما وجره الحاجرة إلرى تػسرقر جديردٍ 

الؼررون  فخرالل !سه وتحؾقؾه وتػسقره بصورة كبقرة مـذ كشلة اإلسرالم رْ جرى دَ 

الخصوص )من الؼرن السرابع وحترى الحرادي  إربعة إولى لؾفجرة طؾى وجهِ 

الرذي اسرتؿر كرذلك  طشر(، اّصرد الـتاج التػسقري بصورة مؾحوضرة، وهرو إمرر

قـره عِ الـاضر يف هذا الؿـتوج التػسقري يجد أكه قد كضرق مَ  حتى يومـا هذا، غقر أنّ 

ة هرقؿن طؾقره : فطروال قررون طردّ بعقردٍ  مـرذ أمردٍ  -مرا يف جعبتره بعدما صررح كرّل -

مررع ذلررك هررذه  ْت بؼَقرر اجرررتار تػسررقرات الؼرررون إولررى دون كبقررر إضررافة، وإنْ 

                                                   

 International :هذه الورقة هي إحدى مشاركات الؿمل  يف ممتؿر الؿجتؿع الدولي لتاريخ البالغة (1)

Society of the History of Rhetoric –(ISDR)  ، ً(، 2117يف )سرتاسبورغ، يولقو ا والذي ُطؼد تحديد

ة مرات باطتباره أحد أطضاء مجتؿع وقد شارك الؿمل  يف ممتؿرات الؿجتؿع الدولي لتاريخ البالغة طدّ 

وكؿا ذكر يف خاتؿة الؿؼالة كؿا -(. وجدير بالـظر أن الؿمل  RBSة )دراسة البالغة الؽتابقة والسامقَّ 

مفا لؿمتؿر ورقة أخرى كان قد قدّ  اهب استبدل مّ : ومن ثَ إصؾي لفذه الورقة الـّص  كان قد فؼدَ  -سقليت

ة تعديالت إٓ يف العـوان وحذف السطرين والتي ٓ تحوي أيّ  ،2191مشابه طؼد يف لقون ومارسقؾقا طام 

 .إولقن ٓ غقر. )الؿرتجم(

مررن  احررث يف الدراسررات الؼرآكقررة، ومرررتجم، لرره طررددب خؾقررل محؿررود القؿرراين، :مرررتجم هررذه الؿررادة (2)

 ة الؿطبوطة.إطؿال العؾؿقّ الرتجؿات و
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ة ى بؿثابة مراجع رئقسة ٓ مـاص من الؾجروء إلقفرا خاّصرالتػاسقر التؼؾقدية الؽرب

د كافقرة لتؾبقرة عُ تؾك التػاسقر لم تَ  د أنّ قْ فقؿا يتعؾق بالؿسائل الـحوية أو الؾغوية، بَ 

 :مشاغل اإلكسان الؿعاصر، الذي برات يعرقش يف طرالم مختؾر  تؿرام آخرتالف

اتخرذت صابًعرا  التري ةالؿفّؿرالتػاسرقر  ولذلك ضفررت يف الؼررن العشررين بعرُض 

الؽاترق الفـردي الباكسرتاين  ،مملػات الؿودودي :ا، والتي من أشفرهايديولوجق  أ

ر الررئقس عترب الؿـظ ر( والذي يُ 9966والؿصري سقد قطق )ت:  ،(9979)ت: 

َّٓ . لجؿاطررة اإلخرروان الؿسررؾؿقن مشرراغل  ِؼط طؾررى الررـّص  أن هررذه التػاسررقر ُتْسررإ

ة بتؾرك التري كاكرت يف الؼررن السرابع اجتؿاطقة وسقاسقة معاصرة ٓ صؾة لفرا البّتر

الذي شفد ضفور الؼرآن، ورغم ذلك، فنن التقارات اإلسرالمقة الؿعاصررة ترّدطي 

 يديولوجقة.اكبثاقفا الؿباشر من هذه التػاسقر إ

عـر  يرديولوجي حرديث يرمدي إلرى الأوما بقن تػسقر تؼؾقدي جامرد وتػسرقر 

الذي كشفده القوم، تتزايد أطداد الؿػؽرين والؿثؼػرقن الؿسرؾؿقن الرذين يطرالبون 

ل التػسرقر الرتاثري الؼرديم َؼر  مرن ثِ كػسه، ويتخػّ  َؼى من الـّص تَ بتػسقر جديد ُيْس 

بوسرائل العؾروم  واإلسؼاصات إيديولوجقة الحديثة، ويسرتعقن يف تحؾقرل الرـّص 

ت والتحؾقل إدبي والتاريخ، كؿا فعل مػسررو ة الؾغويااإلكساكقة الحديثة، خاّص 

س يف مقرردا م مـررذ أواخررر الؼرررن التاسررع طشررر، واسررتطاطوا أن الؽترراب الؿؼرردّ 

 ا.يحؼؼوا كجاًحا كبقرً 
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يف الحؼقؼة، لؼرد بردأ هرذا العؿرل بالػعرل بالـسربة لؾؼررآن مـرذ مـتصر  الؼررن 

التاسررع طشررر
(1)

تؼريًبررا طؾررى ا كرران مؼتصرررً  ا، ولؽـرره وحتررى وقررت متررلخر جررد  

 -وحترى يومـرا هرذا-الؿستشرققن الغربققن، والذين استـدوا جؿقًعرا يف الؼقرام بره 

 ل يف الـؼرد التراريخي، ذلؽرم الؿرـفج الحرريص كرّل طؾى الؿـفج الشائع والؿتؿّثر

 طؾى تحديد التسؾسل الزمـي لؾسور وأيات من أجلِ  -شيء قبل كّل -الحرص 

لؿملػرره إلؿرراين  (ترراريخ الؼرررآن)عررّد كترراب الؼرررآين، ويُ  ترراريخ كشررلة الررـّص  ففررمِ 

 ا فقه.ا رئقًس ثقودور كولدكه تجسقًدا لفذا الؿسؾك، ومرجعً 

ة يف الؿؼررام مررن كظرررة تعاقبقررة وتطورّيرر ويـطؾررق هررمٓء العؾؿرراء يف ففررم الررـّص 

، (موسروطة اإلسرالم) يؿؽــرا أن كجرده يف ا هرائاًل ا طؾؿق رلفم كتاًجر إول، كؿا أنّ 

   التي صدرت حديًثا بالؾغة اإلكجؾقزية. (ة الؼرآنموسوط)وكذلك يف 

وطؾى الرغم مرن ذلرك، فرال ترزال الؿعاقرل الؽرربى لؾعؼقردة اإلسرالمقة، مثرل 

لفرذه  جامعة إزهرر بالؼراهرة، وحترى وقتـرا الرراهن، تـظرر بعرقن آرتقراب الترامّ 

تررة ة تجريديرة بحتررة ٓ تراطري البقّ عِ ْضررالؿـراهج الحديثررة، حقرث تعتربهررا مـراهج وَ 

طؾررى سرربقل - دٓ ترررتدّ ، فتتـاولرره كغقررره مررن العؾرروم اإلكسرراكقة، وقداسررة الررـّص 

يف تغققر مواضع بعض آيات الؼرآن بغرض إضرػاء تسؾسرل أكثرر مـطؼقرة  -الؿثال

 ه.طؾى كّص 

                                                   

ستعقن بلدوات تحؾقل الؼرآين ويَ  ى من الـّص ستؼَ ح تػسقر جديد لؾؼرآن يُ رْ ن صَ مِ  يؼصد ما ذكره قبُل  (1)

 .)الؿرتجم( جديدة.
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الؼررآين هري التري سرّوغت الؾجروء  الطبقعة التجزيئقة لؾرـّص  ويجدر الؼول بلنّ 

التعامل معه، وهرو إمرر ذاتره الرذي يتوقرع لؾؿـفج التاريخي الـؼدي يف مؼاربته و

 دْ َترعْ ا ولرم يَ ة إذا لرم يؽرن مسرؾِؿً قارئ لؾؼررآن خاّصر دة مع أّي حدوثه بصورة ممكّ 

سرررطان مررا سقشررعر باإلحبرراط وبعرردم الؼرردرة طؾررى  ذْ إِ  :مـررذ صػولترره هررذا الررـّص 

والرررذي ٓ يـرررتفج يف  ،الؼررررآين الؿتابعرررة بسررربق آضرررطراب الواضرررح لؾرررـّص 

ر التدريجي يف معالجتفرا كؿرا ا يراطي التطوّ الؿوضوطات التي يتـاولفا  ًجا خطق  

اطترردكا طؾررى ذلررك يف البالغررة القوكاكقررة، وإكؿررا تررليت الؿوضرروطات فقرره مختؾطررة 

ه سررطان مرا ُيررتك لقعراَود صرقره مررة أخررى صرقُ  ومتداخؾة: فؿوضوع بالؽاد يتم  

طرضررقة، وهـرراك يف بعررض إحقرران ُجَؿررل اطرتاضررقة  بعررد فاصررل صويررل بصررورة

-مؼحؿررة ٓ صررؾة لفررا بالسررقاق، ومررن هاهـررا سررعى أربرراب الؿررـفج الترراريخي 

إلرى  -واطتبراره أمرًرا واقًعرا ٓكطالقفم من هذا آضرطراب الرذي يشروب الرـّص 

 ا يف الوقت كػسه.ا ومـطؼق  ترتقًبا تاريخق   ترتقق الـّص 

س وجرردوا أكػسررفم أمررام ذات اإلشررؽال، ب الؿؼرردّ الؿعتـررقن بتػسررقر الؽتررا إنّ 

مثل كصوص كترق  :ع متػرقةا مجّزأة ومرّكبة من قِطَ حقث واجفوا كذلك كصوًص 

إكبقاء، وأسػار موسرى الخؿسرة أو حترى إكاجقرل، ولؽرن إلرى جاكرق الؿرـفج 

ررق الرـّص  ع َطررمرن قِ  التعراقبي )التراريخي الـؼردي(، الررذي يـطؾرق مرن فرضرقة ترك 

تحديررد ترراريخ كشررلته وكررذلك  مررن أجررلِ  ؾقرره يؼرروم بتػؽقررك الررـّص متػرقررة، وط

 رٌج تزامـري  -سيف مجرال الؽتراب الؿؼردّ - رؼد تطوّ التسؾسل الزمـي ٕجزائه، ف
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يف صررقغته الـفائقررة، كؿررا هررو بررقن - الررـّص  نّ يـطؾررق مررن فرضررقة معاكسررة مػادهررا أ

ؾقفؿررا يـبغرري أن يؽررون ذا وحرردة واكسررجام، وطؾررى التػسررقر أن يسررؾط ط -أيررديـا

 الضوء. 

ا جرردواه يف حالًقرر (التحؾقررل البالغرري)وقررد أثبررَت هررذا الؿررـفج الررذي ُطرررف بررر

س، وهررو ُيعررّد حصررقؾة قررركقن وكصرر  مررن الدراسررات دراسررات الؽترراب الؿؼرردّ 

س، كؿررا أكرره تررم صرروغ مبررادئ هررذا الؿررـفج الؽترراب الؿؼرردّ  الؿستػقضررة لررـّص 

 ز مـذ طشرين طاًمرا طؾرى يرد إب القسروطي روٓن مقـقرهمتؿقّ  وقواطده طؾى كحوٍ 

ة يف اثـررقن مررن خاّصرر -أسررتاذ الالهرروت الؽتررابي بالجامعررة الغريغوريررة يف رومررا-

مملػاتررره الـظريرررة الرئقسرررة: التحؾقرررل البالغررري، مرررـفج جديرررد لػفرررم الؽتررراب 

الؿؼدس
(1)

، والذي تؿت إطادة صقاغته وتطويره يف طؿل ضرخم وهرو: رسرالة يف 

غة الؽتابقةالبال
(2)

. 

هرو الرذي حاولرُت مـرذ اثـري طشرر طاًمرا تطبقؼره  هذا الـفج التزامـي لؾرـّص  إنّ 

صات، حقث إكـري بحثي يؼوم تؿاًما طؾى تداخل التخّص  طؾى الؼرآن، ولذلك فننّ 

                                                   

(1) R. MEYNET, L’Analyse rhétorique. Une nouvelle méthode pour comprendre les textes 

bibliques : textes fondateurs et exposé systématique, Initiations, éd. du Cerf, Paris 0191. 

Trad. italienne : L’analisi retorica, BiBi(B) 9, Queriniana, Brescia 0117 ; trad. anglaise : 

Rhetorical Analysis. An Introduction to Biblical Rhetoric, JSOT.S 756, Sheffield Academic 

Press, Sheffield 0119. 

(2) R. MEYNET, Traité de rhétorique biblique, Rhétorique sémitique 4, Lethielleux, Paris 

7002 ; deuxième édition revue et corrigée, Rhétorique sémitique 00, Gabalda, Pendé 7002. 
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ا مباشرررة مررن تػسررقر الؽترراب د  ا مسررتؿَ أصّبررق طؾررى التػسررقر الؼرررآين كظاًمررا تحؾقؾق رر

 .  الؿؼدّس 

تػؽقري يف تطبقق هذا الؿـفج طؾى الؼرآن هري مجررد فرضرقة  وقد كاكت بداية

ٓ غقر، ولؽن بعد أن ُأكجز بحث بالػعل قبل حوالي طشرين طاًمرا بواسرطة أربعرة 

)روٓن مقـقه :ن من الؿسقحققن القسوطققن وهؿاقاثـ :باحثقن يف لبـان
(1)

ولرويس  ،

بوزيه
(2)

)أهق  سـّو :ن وهؿاقْ ؿَ ن مسؾِ يْ وآخر ،(
(3)

فاروقي(، حقرث قراموا  وكائؾة ،

بتطبقق هذا الؿـفج التحؾقؾي طؾى بعض كصروص إحاديرث الـبويرة )وهري آثرار 

                                                   

الغريغورية (، راهق يسوطي فركسي، أستاذ طؾم الالهوت الؽتابي يف الجامعة 9992 -9939روٓن مقـقه ) (1)

ة طؾى إكجقل لوقا. من أشفر ق مـفجقة البالغة السامقَّ ص يف السامقات ويف إكجقل لوقا، وقد صبّ الحربية بروما، متخّص 

صريؼة جديدة لػفم الؽتاب الؿؼدس، الـصوص  التحؾقل البالغي،)، 9982، (مؼدمة يف البالغة الؽتابقة) :كتبه

 .(قسم الرتجؿات) .9989، (التلسقسقة والعرض الؿـفجي

بؾبـان، ولد يف فركسا  (يس يوس جامعة الؼدّ )إب لويس بوزيه، طؿقد كؾقة أداب بالجامعة القسوطقة  (2)

 ىكؿا ارتحل إل ،هبااسة العربقة وآد، اهتم بدرا9961يف  ام كاهـً، ورّس 9945، اكتؿى لؾرهبـة القسوطقة يف 9928

ولى ترجم فقفا يف إ :جاءت طؾى مرحؾتقن هة أداب من فركسا، أصروحته لؾدكتورازلبـان بعد حصوله طؾى إجا

، ويف الؿرحؾة الثاكقة كاكت حول الحقاة الديـقة يف دمشق يف الؼرن 9982طؾقفا،  قالػركسقة وطؾّ  ىـووية إلالإربعقن 

 .2112شارك يف طديد الؾؼاءات والؿمتؿرات الدولقة، وتويف طام . 9988الفجري، السابع 

 من أهم كتبه:

 الػركسي من العصور الوسطى حتى القوم. اثيوبي يف الرتالسؾطان صالح الدين إ -

 .(قسم الرتجؿات) .قراءة جديدة لؾـصوص التاريخقة -

قسم ) .سالمقة ومدير معفد أداب الشرققةواإل كائق رئقس جامعة الؼديس يوس  لؾدراسات العربقة (3)

 (.الرتجؿات
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ا لرري مررن فؼررد برردَ  :ا لؼواطرردهق لؿحؿررد( وأثبترروا بـاءهررا وتركقبفررا تبًعررـَسرركبويررة تُ 

الؼرررآن الؿعاصررر لتؾررك  طؾررى كررّص  كػسرره الؿـطؼرري أن أحرراول تطبقررق الؿررـفج

إحاديث
(1()2)

بتحؾقرل بعرض قِصرار السرور، وسررطان مرا اتضرح لري  وقد بردأُت . 

ا الؼررآين، حقرث لرم أكرن مضرطر   مة هذا الؿـفج بصورة ضراهرة لتحؾقرل الرـّص ءمال

 ذْ ة تعديالت طؾى البـاء الـظري لفذا الؿـفج الذي وضرعه روٓن مقـقره: إِ إلدخال أيّ 

 الؼرآن تؿاًما. مبادئ الؿـفج متحؼؼة يف كّص  كاكت كّل 

ر والتري مرن الؿؼررّ -الي ثالثرقن سرورة قصرقرة أو متوسرطة الطرول وبعد دراسة حو

شرررطُت يف الؼقررام بتحؾقررل لؾسررورة الطويؾررة  -ة الؿحؿديررةوّ ُبررطودهررا إلررى برردايات الـ  

هرذه  بالؾغرة العربقرة(، وقرد اخررتُت  «الؿائردة»الخامسة من الؼرآن )والتي يطؾق طؾقفرا 

ًٓ هي آخر ا -وفًؼا لؾتؼؾقد اإلسالمي-السورة ٕ ا  فتحؾقؾفرا يبردو  مّ : ومن ثَ لسور كزو

ا ٓختبرار كجاطرة الؿرـفج طـرد تطبقؼره طؾرى الـصروص الؼرآكقرة، سرواء مرا ا تؿاًمرمـاسبً 

يتعؾق مـفا ببدايات الوحي أو  اياتره، وكرذلك إتاحرة اسرتؼراء ذلرك إمرر طؾرى كحرو 

ا لرذات وفًؼرق يف مجؿوطره الؼرآن يرتكَّ  ت من رجاحة الؼول بلنّ معؼول، وبالتالي التثبّ 

مهذه الؿبادئ الخاصة بالـَّظْ 
(3)

 . 

                                                   

 ُكشر هذا البحث، لؾؿرة إولى بالؾغة العربقة، ثم بالؾغة الػركسقة يف وقت ٓحق تحت طـوان:  (1)

 Rhétorique Sémitique éd. du Cerf, Paris 9998. 

صريؼة التحؾقل » :الؿشرق ببقروت تحت طـوانصَدر هذا الؽتاب الذي يشقر إلقه الؿمل  بالعربقة طن دار  (2)

 .)الؿرتجم( «.س ومن الحديث الـبوي الشري تحؾقالت كصوص من الؽتاب الؿؼدّ  -والتػسقر البالغي

 ضه يف الـؼطة التالقة من مؼالته.البالغي مؿا سقليت طر التحؾقل يعـي ذات الؿبادئ التي يؼرتحفا مـفج (3)

= 
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م التري هذه الطريؼة هي إطادة اكتشاف لتؼـقات الؽتابة وصرائرق الرـَّظْ  نّ أويبدو 

 كان يستخدمفا الَؽتبة يف العالم السامي الؼديم يف كتابة كصوصفم.

تركقرق  فرنّ »د وهرو أ را يجق أن ُتػفم هاهـرا بؿعـرى محردّ  (البالغة)كؾؿة  إنّ 

)الذي يؼابل فؼط أحد أجزاء البالغرة القوكاكقرة الروماكقرة الؽالسرقؽقة،  «الخطاب

أٓ وهو ترتقق الخطاب(
(1)

ة طؾرى كطراق البالغة الؽتابقة، أو البالغرة السرامقَّ  . إنّ 

فرا ثؼافتـرا الغربقرة تْ أوسع، تختؾ  تؿام آختالف طن البالغرة القوكاكقرة التري وِرثَ 

العربقررة كػسررفا بعررد اكػتاحفررا السررريع طؾررى الرررتاث  )وكررذلك ورثتفررا الثؼافررة

حقرث يبردأ بؿؼدمرة،  :االقوكاين(: فػي البالغة القوكاكقة، يتبع الخطراب كؿًطرا خطق ر

 -باسرتخدام الؿصرطؾحات الؽالسرقؽقة-يؾقفا طرض لؾؿوضروع ثرم خاتؿرة، أو 

                                                   
= 

ا لؿا هو متبع (  بر)الـّظم( تبعً compositionوهو أكـا قؿـا بتعريق مصطؾح )تجدر اإلشارة هاهـا ٕمر مفم 

يراد به لدى كويربس ذلؽم الرتكقق « كظم الؼرآن»هاهـا لؽون  التـبقهيف ترجؿات أطؿال كويربس، ويجدر 

   مـفا متـه، وهذا أمر يباين:والؼواطد الحاكؿة لطريؼة بـائه والؽقػقات التي يتللّ  الؽؾي لؾـّص 

والذي يدور بصورة طامة طؾى بحث التـاسق بقن أيات والسور  ،الؿؼصود بؿصطؾح الـظم يف الرتاث -

 ذاته.  ق هبا الـّص ٓ الـظر يف الؽقػقات التي يرتكّ  ،ووجوه آرتباط بقـفا

والذي قام به طدد من الدارسقن مثل الشقخ محؿد  ،البحث الؿوضوطايت والؿػاهقؿي الؽؾي لؾؼرآن -

والذي يفدف لبقان الؿوضوطات والؿحاور الؽربى التي يعالجفا الؼرآن ٓ  ،ي، وفضل الرحؿنالغزال

 .)الؿرتجم( ذاته. الـظر يف قواطد بـاء متن الـّص 

وحسن التعبقر  ،وترتقبفا ،من ثالثة أركان رئقسة: وهي: إبداع إفؽار -كؿا هو معؾوم-ة قتتؽون البالغة القوكاك (1)

 .طـفا. )الؿرتجم(
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خاتؿررة(، بقـؿررا تعتؿررد  -برهـررة وحجرراج -سرررد -)اسررتفالل :يتضررؿن الخطرراب

ل إلرى مجؿوطرة ة طؾى مبدأ بسقط، أٓ وهو التـراضر، والرذي يتحروّ السامقَّ البالغة 

ا، ا أكثرر مـره خطق را أو فضائق  مظفًرا هـدسق   معؼدة من التوازيات، مؿا يعطي الـّص 

ة طـرره يف البالغررة يختؾرر  يف البالغررة السررامقَّ  ففررم اتسرراق الررـّص  وبالتررالي فررننّ 

 الؽالسقؽقة الغربقة.

│ 
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 :عبَاملتّثاويًا: املىهج 

طن كثق، سللخص بنيجاز الجواكق الجوهرية  قبل الشروع يف دراسة الـّص 

 .يف هذا الؿـفج

)صرور ثالثة أشرؽال أو ثرالث  يؿؽن أن يتخذ التـاضر الذي يفقؿن طؾى الـّص 

م(من الـظ
(1)

. 

                                                   

 ر طن تؼـقاته يف تحؾقل الـّص ة التي تعبّ البالغي مجؿوطة من الؿصطؾحات الخاّص  التحؾقل ؿـفجل (1)

الصادر طن « صريؼة التحؾقل البالغي والتػسقر» :وتؼسقؿاته له، وهذه الؿصطؾحات جرى تعريبفا يف كتاب

سورة الؿائدة، كظم العربقة ٕطؿال كويربس )كظم  دار الؿشرق، وقد التزَمْت هذا التعريق الرتجؿاُت 

-هذه الؿصطؾحات من التعريق. و الؼرآن(، وبالتالي فنكـا سـؾتزم يف ترجؿتـا لفذه الؿصطؾحات ذاَت 

ًٓ  -هبا لقؽون الؼارئ طؾى بصرٍ   :إجؿا

برذااا  ظم التري ٓ تسرتؼّل وهذه الؿسرتويات مـفرا الؿسرتويات الردكقا مرن الرـّ  ما يتعلق بمستويات النظم: -1

ة من الؿصطؾحات: وهري: وهذه لفا مجؿوطة خاّص  ،ي أوسع مـفاا من مجؿوع كّص جزءً    بالضرورةوتملّ 

والررذي يؼابرل بصررورة طامرة مررا تطؾرق طؾقرره الؾسراكقات )الؿػررردة( أو الوحردة الؾغويررة الصررغرى،  «العنصًر»

والررذي يعرررب طررن مجؿوطررة مررن  «الفًًر »والررذي يعـرري مجؿوطررة مررن العـاصررر )الؿػررردات(،  «َصًً والَمف  »

الرذي يعررب طرن مجؿروع إقسرام. وأمرا  «الجًز »والذي يعرب طرن مجؿوطرة الػرروع، و «القسم»الؿػاصل، 

  والرذي يمّلر «المقَطً »الؿستويات العؾقا من الـظم والتي تؿثل أجزاء لفا استؼالل فؿصطؾحااا كالتالي: 

وهو مستوى أطؾى من الؿؼطع  «السلسلة»ؿا سبؼه وما يؾقه، ا يؿؽن قراءته باستؼالل طا متؿايزً  ومجؿوطً كال  

 ا من السالسل.وهي مستوى أطؾى من السؾسؾة وتحوي بالطبع طددً  «الشعبة»ويشؿل أكثر من مؼطع، 

ًٓ  :ما يتعلق بصور النظم -2 وهذه  .والمحوري ،والمعكوس ،النظم المتوازي يف ثالثة: والتي تتؿثل إجؿا

 .كالمه ويبقن دٓٓاا. )الؿرتجم( لؽاتق يف كّص الؿصطؾحات سوف يشرحفا ا
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ًًوازي: .9 طـرردما تؽررون العـاصررر ذات الصررؾة معروضررة بررـػس الرتتقررق،  الت

 "ج "ب"ومثاله: أ ب ج // أ

  بِْسمِ  -
ِ
ْحؿَ  اَّلل ِحقمِ الرَّ  ِن الرَّ

 [2، 9الػاتحة: ]َرب  اْلَعاَلِؿقَن.  اْلَحْؿُد لِؾَّهِ  -

ا، كؿا هو موضح يف الؿثال السابق، أو ويؿؽن لؾتوازي أن يؽون ترادفق  

 :ا كؿا يف الؿثال التاليمعؽوًس 

ا َمن َثُؼَؾْت َمَواِزيـُهُ = فَ  اِضَقةٍ َفُفَو فِي ِطقَشٍة   َلمَّ  رَّ

ْت َمَواِزيـُهُ =  ا َمْن َخػَّ ُه َهاِوَيةٌ   َوَأمَّ  [9 -6الؼارطة: ]. َفُلم 

ا وذلك طـدما يؽؿل الطرف الثاين من التـاضر ويؿؽن أن يؽون كذلك تؽامؾق  

 معـى الطرف إول، ومثاله:

َراَط اْلُؿْسَتِؼقمَ =   اهِدَكا الص 

ِذيَن َأْكَعْؿَت َطَؾْقفِ =   [7، 6]الػاتحة:  .مْ ِصَراَط الَّ

ًًنمظم المعكًًوس: .2 طـرردما تؽررون العـاصررر ذات الصررؾة معروضررة بطريؼررة  ال

 .كؿا سـرى يف إمثؾة فقؿا بعد "أ "ب "أ ب ج / ج قة:طؽس

أ ب ج  طـدما يتوسط طـصر محوِري صريف التوازي:النظم المحوري:  .3

/x/ اوسوف كعرض أمثؾته أيًضا ٓحؼً  ،"أ "ب "ج. 
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ة مختؾػرة: طؾرى مسرتوى أيرات الـظم هذه طؾى مستويات كصرقّ تتواجد صور 

أو مػصل من آية، ثم طؾى مستوى مجؿوطة مؽوكة من مػصؾقن أو ثالثة، وهؽرذا 

بلكؿؾره، وذلرك مرن خرالل مجؿوطرة مرن الترداخالت التري  دوالقك، حتى الرـّص 

ْوسقة َمى الر  تذّكركا بؾعبة الد 
(1)

. 

رات التري يعطقفرا مرن خرالل الؿمّشر مستوى يؿؽرن لحرظ التـراضرات ويف كّل 

 :الـظم، فالعـاصر قد تتـاضر

ة الؿتـاضرةيف بداية أو  اية أو وسط الوحدات الـصقّ  -
(2)

. 

لؾرربط بقـفؿرا، كررؿا الحرال  :ة وبداية الوحدة الالحؼرةأو يف  اية وحدة كصقّ  -

«كؾؿات الحبك»فقؿا يطؾق طؾقه 
(3)

. 

 .هالتحديد :أو يف بداية و اية الوحدة -

│ 
  

                                                   

ى بلحجام متـاقصة، بحقث تتضؿن إكرب مَ قة تحوي داخؾفا مجؿوطة أخرى من الد  مْ وهي طبارة طن دُ  (1)

جه يف ى متدرّ ـً بِ  -ىمَ هذه الد   يف كؿا-قته يؽتـز يف كؾّ  ا إصغر مـفا، وهؽذا. والغرض بقان أن الـّص حجؿً 

 )الؿرتجم(. .أحجامفا

وكذلك تسؿى بالعـاصر الؿركزية  ،ةحقـؿا تؼع العـاصر يف بدايات الوحدات تسؿى بالعـاصر البدئقّ  (2)

 .والـفائقة طـدما تؼع يف وسطفا أو  ايتفا. )الؿرتجم(

وهي تؼابل ما  ،س والؿعتـقن ببقان بالغتهكؾؿات الحبك هذه من مصطؾحات طؾؿاء الؽتاب الؿؼدّ  (3)

 .ه بالعـاصر الوصؾقة أو كؾؿات الوصل. )الؿرتجم(يؿؽن تسؿقت



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(98) 

 :مه سىرة املائدة 22إىل  11ثالثًا: مثال مه اآلياث 

والترري تتـرراول مجؿوطررة متـوطررة لؾغايررة مررن -ن هررذه السررورة الطويؾررة تتؽرروّ 

/  79-9قن )تقن كبقررمن شرعبتَ  -الؿوضوطات طؾى الؿستوى إطؾى من الـظم

الؿعؽوس، ق فرطقة، مرّتبة بطريؼة الـظم عَ (، َتضم كل مـفؿا ثالث ُش 72-921

 :طؾى الـحو التالي

 .(26-9أ )

 .(51-27ب )

 .(79-59ج )

 .(86-72) "ج

 .(918-87) "ب

 .(921-919) "أ

 ( الرررردخول يف الؿقثرررراق:"تتـرررراول الشررررعبتان الػرطقترررران الؿتطرفترررران )أ/أ

 فالؿسررؾؿون الؿممـررون الررذين دخؾرروا يف الؿقثرراق، والقفررود والـصررارى الررذين

ت دطروام والـصارى الذين دخؾروا فقره بالػعرل أو تّؿر)أ(،  يرفضون الدخول فقه

 (.")أ لدخوله

 .صابع تشريعي بحت ااتو( ففؿا ذ"أما الشعبتان الػرطقتان الوسطقتان )ب/ب



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(99) 

(، فتتـرراوٓن طالقررات أهررل "أمررا الشررعبتان الػرطقترران الؿتجاورترران )ج/ج

 .الؽتاب بالؿجتؿع اإلسالمي

ل لفذه السورة بالؽامرل يف هرذه ا لعدم استطاطتي طرض التحؾقل الؿػّص وكظرً 

(، وهرو 21إلرى  95الورقة، فنكـي سلكتػي فؼط بتحؾقل مؼتَطر  مـفرا )مرن أيرة 

 (أهرل الؽتراب)كرسرول أرسرؾه اَّلل إلرى  ة، حقث َيظفر محؿدمؼطع له أهؿقة ديـقّ 

من القفود والـصارى، لتصحقح أخطائفم العؼائديرة طرن اَّلل وطرن الؿسرقح وطرن 

 .أكػسفم

ة الؿتعؾؼة بالؿستويات من التػاصقل الػـقة الخاّص  كثقرٍ إلى لوج وبدون الو

َٓ ـدرس الؿستوى إطؾى ة إدكى، فنكـا سالـصقّ   وهو الؿؼطع، والذي يبدو أكه أ

    .’A/x/Aا لبـقة الـظم الؿحوري، يتؽون من ثالثة أجزاء، مرّتبة وفؼً 

15 
َ  ال كَِتاِب ]أ[  َقد  َجاَ ُكم  َرُسوُلنَا  ]ب[ َيا َأه 

ا ُكـُْتْم ُتْخُػوَن  ُيَبوُِّن َلُكم   ]ج[ ؿَّ َكثِقًرا م 

 َوَيْعُػو َطن َكثِقٍر.]د[  مَِن اْلؽَِتاِب 

----------------------------------------- 
  َجاَ ُكمَقْد  [ر]ه

ِ
َن اَّلل بِونٌ م  : ُىوٌر َوكَِتاٌب مُّ

16
َبَع ِرْضَواَكُه َيْفِدي بِِه اَّلُل ]أ[   َمِن اتَّ

المِ  ُؾَؿاِت إَِلى الـ وِر بِنِْذكِِه،  ]ب[ -ُسُبَل السَّ ِن الظ  َوُيْخِرُجُفم م 
َوَيْفِديِفْم إَِلى  ]د[

ْسَتِؼقٍم.  ِصَراٍط م 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(21) 

 

17 
ِذيَن  ]أ[ َؼْد َكَػَر الَّ  َقاُلوا :لَّ

َيمَ » ]ب[   «إِنم اهَّللَ ُهَو ال َمِسوُح اب ُن َمر 

 َشْقًئا : »ُق   ]ج[  
ِ
ُه ]د[ َفَؿن َيْؿؾُِك مَِن اَّلل َك اْلَؿِسقَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

إِْن َأَراَد َأن ُيْفؾِ

 .«َوَمن فِي إَْرِض َجِؿقًعا

 ---------------------------------------- 
َْٕرِض َوَما بَقْـَُفَؿا. [ر]ه َؿاَواِت َوا ِه ُمْؾُك السَّ  َوِلؾَّ

 َيْخُؾُق َما َيَشاء، ]و[ 

ٍء َقِديٌر. ]ز[
ْ
 َواَّلُل َطَؾى ُكل  َشي

18
 اْلَقُفوُد َوالـََّصاَرى: َوَقاَلِت  ]أ[ 

 َوَأِحبماُؤهُ » ]ب[ 
ِ
ُن َأب نَا  اهَّلل  «.َىح 

ُبُؽم بُِذُكوبُِؽم : »ُق     ]ج[ ْن َخَؾَق  ]د[َفؾَِم ُيَعذ  ؿَّ   «.َبْل َأكُتْم َبَشٌر م 

 ---------------------------------------- 
ُب َمن َيَشاء. ]و[َيْغِػُر لَِؿن َيَشاء  [ر]ه  َوُيَعذ 

َْٕرِض َوَما بَقْـَُفَؿا.  ]ز[ َؿاَواِت َوا ِه ُمْؾُك السَّ  َوِلؾَّ

 َوإَِلْقِه اْلَؿِصقُر. ]ح[ 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(29) 

19
َ  ال كَِتاِب  ]أ[  نَ  َفْتَرةٍ  َطَؾى َلُكم   ُيَبوِّنُ  ]د[ َرُسوُلنَا َجاَ ُكم   َقد   ]ب[ َيا َأه  ُسلِ  م   [ر]ه الر 

َٓ َكِذيٍر! ]و[ :َأن َتُؼوُلواْ   َما َجاَءَكا مِن َبِشقٍر َو

 ---------------------------------------- 
 َجاَ ُكم َبِشوٌر َوَىِذيٌر!َفَؼْد  ]ز[

ٍء َقِديرٌ  ]ح[
ْ
 .َواَّلُل َطَؾى ُكل  َشي

( يتالققران ببعضرفا الرربعض، 99و 95ين الؿتطرررفقن )أالجرز فؿرن الواضرح أنّ 

(. أمررا طررن مواضررع 98و 97ن الػرطقرران مررن الجررزء الؿركررزي )آوكررذلك الجررز

 ( ففي كؿا يؾي:99: 96-95التـاضر بقن الجزأين الؿتطرفقن )

 جزء مـفا طؾى قسؿقن. يشتؿل كّل  -

َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلـَا َيا َأْهَل اْلؽَِتاِب }يبدأ الؼسؿان إولقان بذات البداية:  -

  95: أ ب99) {ُيَبق ُن َلُؽمْ 
ّ
ة التبققن، الؿذكور لؿفؿّ  أ ب(، فؿوضوع إرسال الـبي

 يف بداية الؿؼطع، يعاود الظفور مرة أخرى يف الـفاية.

، {َجاَ ُكم/َقد  َجاَ ُكم َقد  }الؼسؿان التالقان كذلك ببداية واحدة  يبدأ -

يصػان الرسول )محؿد( بوص  مرتبط بالرسالة  واحدة بعـصرين متبوطة يف كّل 

بِقنٌ }: التي يحؿؾفا  .د( 99) {َبِشقٌر َوَكِذيرٌ }و د( 95) {ُكوٌر َوكَِتاٌب م 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(22) 

من  ة الـبي باطتباره مرساًل وهؽذا يدور الجزآن الطرفقان بالؽامل حول مفؿّ 

 س.طـد اَّلل لبقان الؽتاب الؿؼدّ 

 قن متوازيقن، يشتؿل كّل فرطقّ  ( من جزأين98و 97ويتؽون الجزء الؿركزي )

 مـفؿا كذلك طؾى قسؿقن:

لعؼقدة أهل  مرة طؾى بقانٍ  يحتوي الػرع إول من إقسام إولى يف كّل  -

ب(: -أ 97) {اْلَؿِسقُح اْبُن َمْرَيمَ }الؽتاب، حقث يمكد الـصارى طؾى ألوهقة 

 َوَأِحبَّاُؤهُ  َأْبـَاءُ }القفود والـصارى أ م  يطويدّ 
ِ
 ب(.-أ 98) {اَّلل

 ُيطؾَ  -
ّ
ن مَ  تذكقر طرب وذلك {ْل قُ } مرة أن يجقق: بعد ذلك يف كّل  ق من الـبي

ػفم البشري الذي يتـاقضعْ يحاورهم بَض 
(1)

ج، 97طائفم بل م أبـاء اَّلل )مع ادّ  

(، وكق  أن د97ْع  الؿسقح الذي لو أراد اَّلل، ٕهؾؽه )د(، وكذلك َض -ج 98

 دلقاًل طؾى طدم ألوهقته. ذلك يعد  

 ثم َيتبع ذلك، يف الؼسؿقن الثاكققن، سؾسؾة من الجؿل الخربية العؼائدية: -

ررِه ُمْؾررُك }ق لؾؽررون يف صررقغة متطابؼررة: ك اَّلل الؿطَؾررْؾرريتؽرررر التررذكقر بؿُ  * َولِؾَّ

َؿاَواِت َوإَْرِض َوَما َبْقـَُفَؿا  ز(.98، ره97) {السَّ

                                                   

اَّلل  القفود والـصارى أبـاءُ  عػفم البشري فؼط هو موصن الحجاج الؼرآين يف كػي دطوى أنّ لقس َض  (1)

 .ه، وإكؿا كذلك محاسبتفم وتعذيق طصاام. )الؿرتجم(وأحبابُ 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(23) 

ًٓ التلكقد طؾى كؿال ا يتم   *  {َيْخُؾرُق َمرا َيَشراءُ } يف الخْؾرق إلرادة الؿطؾؼة َّلل أو

ُب َمررنْ  َيَشراءُ  َيْغِػررُر لَِؿررنْ }(، ثررم يف قدرتره طؾررى الؿغػرررة والعرذاب )رهر97)  َوُيَعررذ 

  ز(.-ره98 ،{َيَشاءُ 

ا ذكرره الؼسرم إول لؾؿؼطرع مرن أن الجزء الؿركزي يعّبر طّؿر ومن هاهـا فننّ 

 
ّ
ل أهررل الؽترراب )إضررافة لبقرران صالقررة الؼرردرة مررن قَِبرر ن مررا تررم إخػرراؤهيبررقّ  الـبرري

اإللفقررة(، ويؼرروم بالبررّت يف بعررض الؼضررايا إخرررى )كررالبـوة اإللفقررة لؾؿسررقح 

 والؿممـقن من القفود والـصارى(. 

تركقبه جرى بطريؼة معؽوسرة: فرالجزء  ر أنّ تصوّ أن يُ مجؿل الؿؼطع يؿؽن  إنّ 

هررذا الجررزء  ولؽررن كؿررا أنّ  صرررفققن،ين أا بجررزيظفررر محاًصرر 98-97الؿركررزي 

مجؿرل الؿؼطرع يؿؽرن  ين فررطققن متروازيقن فرننّ أالؿركزي ذاتره مؽرون مرن جرز

(، وهو ما يمّشرر طؾقره التؽررار "أ "ر بـائه بطريؼة الـظم الؿعؽوس )أ ب/بتصوّ 

و( جؿؾة ختامقة طؼائديرة97من جاكق آخر: ٕكه يليت يف  اية الطرف )
(1)

مؿاثؾرة  

ٍء َقِديَواَّللُ }(: ره99لطرف إخقر )لؿا يف خاتؿة ا
ْ
، وهو ما يثبرت {رٌ  َطَؾى ُكل  َشي

 با بطريؼة معؽوسة.ت  أن الطرفقن رُ 

  
                                                   

الؼرآن من ذكر لصػات اَّلل وأسؿائه من كحو ذكر أن اَّلل  واخر آِي أيؼصد هبذه الجؿل ما يؽون يف ختام  (1)

 .إلخ. )الؿرتجم( طؾقم بذات الصدور...



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(24) 

 أ

َ  ال كَِتاِب ]أ[  َقد  َجاَ ُكم  َرُسوُلنَا  ]ب[ َيا َأه 
ا ُكـُتْم ُتْخُػوَن  ُيَبوُِّن لَُكم   ]ج[ ؿَّ َكثِقًرا م 

 َوَيْعُػو َطن َكثِقٍر. ]د[ مَِن اْلؽَِتاِب 

----------------------------------------- 
  َجاَ ُكمَقْد  [ر]ه

ِ
َن اَّلل بِونٌ م  : ُىوٌر َوكَِتاٌب مُّ

16
َبَع ِرْضَواَكُه ]أ[   َيْفِدي بِِه اَّلُل َمِن اتَّ

المِ  ُؾَؿاِت إَِلى الـ وِر بِنِْذكِِه،  ]ب[ -ُسُبَل السَّ ِن الظ  َوُيْخِرُجُفم م 
َوَيْفِديِفْم إَِلى  ]د[

ْسَتِؼقٍم.  ِصَراٍط م 

 ب

17
ِذيَن  ]أ[  َؼْد َكَػَر الَّ  َقاُلوا :لَّ

َيمَ » ]ب[   «إِنم اهَّللَ ُهَو ال َمِسوُح اب ُن َمر 

 َشْقًئا : »ُق    ]ج[ 
ِ
ُه إِ  ]د[َفَؿن َيْؿؾُِك مَِن اَّلل َك اْلَؿِسقَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

ْن َأَراَد َأن ُيْفؾِ

 .«َوَمن فِي إَْرِض َجِؿقًعا

 ---------------------------------------- 
َْٕرِض َوَما بَقْـَُفَؿا.  [ر]ه َؿاَواِت َوا ِه ُمْؾُك السَّ  َوِلؾَّ

 ،َما يََشاءَيْخُؾُق  ]و[ 

ٍ  َقِديرٌ َواهَّللُ َعَلى ُك ِّ  ]ز[  .َشي 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(25) 

 "ب

18
 اْلَقُفوُد َوالـََّصاَرى: َوَقاَلِت  ]أ[ 

 َوَأِحبماُؤهُ » ]ب[ 
ِ
ُن َأب نَا  اهَّلل  .«َىح 

ُبُؽم بُِذُكوبُِؽمُق    ]ج[ ْن َخَؾَق. ]د[ : َفؾَِم ُيَعذ  ؿَّ  َبْل َأكُتم َبَشٌر م 

 ---------------------------------------- 
ُب َمن َيَشاء. ]و[َيْغِػُر لَِؿن َيَشاء  [ر]ه  َوُيَعذ 

َْٕرِض َوَما بَقْـَُفَؿا. ]ز[ َؿاَواِت َوا ِه ُمْؾُك السَّ  َوِلؾَّ

 َوإَِلْقِه اْلَؿِصقُر. ]ح[ 

 "أ

19 
نَ  َفت َرةٍ  َعَلى َلُكم   ُيبَوِّنُ  ]ج[ َرُسوُلنَا َجاَ ُكم   َقد  ]ب[  َيا َأْهَل اْلؽَِتاِب  ]أ[ ُس ِ  مِّ  ]د[ الرُّ

َٓ َكِذيٍر! [ر]ه َأن َتُؼوُلوْا:  َما َجاَءَكا مِن َبِشقٍر َو

 ---------------------------------------- 
 َفَؼْد َجاَءُكم َبِشقٌر َوَكِذيٌر! ]و[

ٍء َقِديرٌ  ]ز[
ْ
 .َواَّلُل َطَؾى ُكل  َشي

 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(26) 

الؼرآين وفًؼا لؿبدأ التـاضر  التحؾقل، كرى أكه يجق قراءة الـّص ويف ختام هذا 

تػسقر طـصر أو آية  ه طدمَ ا له، وهو ما سقؽػل تطبقؼُ تبعً  الذي ُرّكق هذا الـّص 

من الؼرآن بؿعزل طن سقاقفا، وذلك خالًفا لؿا تم طؾقه إمر يف غالق التػسقر 

اإلسالمي التؼؾقدي مـذ بداياته وحتى يومـا هذا
(1)

. 

│ 
 

  

                                                   

- الؼول بلن الؿـتوج التػسقري لؾؼرآن يػتؼد لؿراطاة السقاق هبذا التعؿقم كوكه يسقر يف التػسقر آية آية (1)

فقه مبالغة: فالؿػسرون  قوٌل  -رس العربي واإلسالمي الؿعاصرمن الدّ  والذي كؼع طؾقه كذلك يف كثقرٍ 

السقاق هو أحد أدوات الرتجقح يف الؿوازكة بقن الؿؼوٓت  اطتربوا السقاق يف إكتاج التػسقر، كؿا أنّ 

ا إهؿال التػسقرية كؿا هو معؾوم لؿن يطالع الؿدوكة التػسقرية، والسقر يف تػسقر الؼرآن آية آية ٓ يعـي أبدً 

قن طؾى عِ صرائق تحؾقل جديدة تُ  اقرتاَح  طـد كشػفم لؿدلوٓت أي. إنّ رين لؾسقاق وآكؼطاع طـه الؿػس  

تلسقس أهؿقته بدطوى  َل توس   ا إٓ أنّ جد   مؼبوٌل  استثؿار السقاق وتزيد من فعالقة توضقػه كلداة تػسقرية أمرٌ 

يربز لؾؿتلمل وهـه ، وهو ما مشؽٌل  افتؼاد الؿدوكة التػسقرية ٓطتبار السقاق يف التػسقر طؾى هذا الـحو، أمرٌ 

 غقرهم طـد من يطبؼو ا سواء من الؿسؾؿقن أو الؿـاهجر لدى إكعامه الـظر يف حاصل تطبقق هذه بقْس 

، حقث يظفر من غالبه اطتبار السقاق لدى الؿػسرين ولقس العؽس ومؼاركته بالؿـتوج التػسقري الرتاثي

 .ى. )الؿرتجم(طَ كؿا ُيدَّ 
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 :رابعًا: التحليل البالغي يُمهّد لقزاءة سياقيت للقزآن

 تؽؿن إهؿقة الؽربى لؾتحؾقل البالغي يف حؼقؼة إمر يف إتاحته إمؽان قراءةٍ 

يف السقاق  طـصر من طـاصر الـّص  قراءة من شل ا وضع كّل  :، أيلؾـّص  سقاققةٍ 

 إدبي لؾؿجؿوطة الدٓلقة التي يـتؿي لفا. 

السبق الرئقس وراء تـاول جؿقرع التػاسرقر  -شك بال-كاكت  تجزئة الـّص  إنّ 

، ٓ تراطري (ّريرةالذَّ )رآيرة تؾرو إخررى، بطريؼرة يؿؽــرا وصرػفا بر التؼؾقدية لؾـّص 

، هررو أن (يررةرّ الذَّ )آطتبررار السررقاقي الؿباشررر لًيررات. ومؿررا طررّزز هررذه الؼررراءة 

ا ، وهررو مررا ُيعرررف فـق ررلررـّص أيررات جرررى توّسررل تػسررقرها بعـاصررر مررن خررارج ا

ة ، وذلك بالرجوع إلى أحرداث وقعرت يف حقراة الـبري، مسرتؿدّ (أسباب الـزول)بر

رون السبق التاريخي الؿزطوم الذي من أجؾه كزلت من إحاديث، فقذُكر الؿػّس 

مرا  ، ولؽن طـدما ُتوضرع آيرةٌ اـً معـى معقّ  -يف ضوئه-هذه أية أو تؾك، ويعطو ا 

ل هذه أية جزًءا مـه، فنن ي الذي تشؽّ ده الـَّظم الـَّّص يف سقاقفا إدبي الذي يحدّ 

أسباب )  يف أغؾق إحقان دون الحاجة إلى الؾجوء إلى معـاها الحؼقؼي يتؽّش 

ا، لشرررح ا تررم وضررعفا ٓحًؼرر، والترري يؿؽررن لؾؿرررء أن يػؽررر أ ررا غالًبرر(الـررزول

 .الؿساحات الغامضة يف الـّص 

ًٓ له دٓلة خاّص وأذك من سورة البؼررة والتري يؼرول  916ة، وهو أية ر هـا مثا

ـَْفا َأْو مِْثؾَِفاِسَفا َكْلِت بِ َسْخ مِْن آَيٍة َأْو ُكـْ َما َكـْ }فقفا اَّلل:  . ففذه أيرة يعتربهرا {َخْقٍر م 
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-أيرات  الػؼفاء بؿثابة إصل الؼرآين لـظرية الـسخ طـدهم، حقث َتـسخ بعُض 

الخرالص  -من خالل هذه الـظريرة-أخرى. وقد أمؽن  آياٍت  -ا لتؾك الـظريةتبعً 

ة أيرات التشرريعقة، حقرث من إشؽال التـاقضات الظراهرة برقن أيرات، وخاّصر

رة كاسررخة لؾؿتؼدمررة، ولؽرري يررتم تحديررد هررذه أيررات اطتررربت أيررات الؿتررلّخ 

وأ را بالترالي  ،تؼققرًدا وإكثرر رة، اطترب أ ا أيات ذات الؿضؿون إشردّ الؿتلّخ 

كاسخة لًيات إكثر رفًؼا أو إكثر تسامًحا التي كاكت قبؾفا، وذلك وفًؼرا لؿبردأ 

مفرا يف  ايرة ا إزاء بعض السرؾوكقات ثرم ُتحر  الرتبقة اإللفقة، التي قد تتسامح ممقتً 

 إمر. 

، فنكـرا من سورة البؼرة ووضعـاها يف سرقاقفا 916دكا إلى أية ولؽن، إذا ما طُ 

َّٓ سـؾحظ أ ا ٓ تتّ   ػق مع التلويل الؿذكور بشرل ا، حقرث إ را يف الواقرع لقسرت إ

خررالل تالوترره - َكرررَ ا طؾررى القفررود الررذين كرراكوا يعرتضررون طؾررى محؿررد ٕكرره ذَ رد  

ا طؾرى هرذا اة. ورد  رالترو مرن التروراة هبرا تعرديالت ٓ تطرابق كرّص  آيراٍت  -لؾؼرآن

سرابق  ٍي ْح اَّلل له اإلرادة الؿطؾؼة يف كسخ وَ  ن أنّ أية ُتبق  ، فنن (بالتحري )آاام 

ق هـرا بـسرخ الؼررآن لؾتروراة ٓ بـسرخ الؼررآن أفضل مـه، فرإمر يتعّؾر بآخر جديدٍ 

)مرن أمثرال: -رين الؿسؾؿقن يف الؼرن العشرين لـػسه. وقد قام العديد من الؿػّس 

ى الررغم مرن وحترى الؿرودودي طؾر ،ويوسر  طؾري ،ومحؿرد أسرد ،محؿد طؾي

الؿتخصصرة يف )ا الػركسرقة رً كوكه أحد آباء اإلسرالموية الحديثرة(، وكرذلك مرمخَّ 
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وبقوچقـقػق  چ (اإلسالمقات
(1()2)

بالتـبقه طؾرى التػسرقر الخراصه لفرذه أيرة،  -

ة شبه قّ ؿة يؼقـا ومـتشًرا كؿسؾَّ ٓ يزال الؼول بالـسخ مستؿر   ذْ ولؽن دون جدوى: إِ 

طرن دهشرته  -الباحرث اإلسرالمي-ة. ويف الستقـقات، أطررب أحؿرد حسرن طؼديّ 

وا يف مبعرض أبررز الؼامرات الؿرجعقرة يف التػسرقر، قرد أخطر أنّ  ايبدو غريبً »: قائاًل 

«ففم الؿغزى الرئقس لفذه أية
(3)

. 

                                                   

(1)Voir G. GOBILLOT, « Espoir en la pensée et pensées de l’espoir », intervention 

au colloque Comment vivre l’interculturel (Islam-Occident) ? Obstacles et 

perspectives d’ouverture, organisé à l’Université de Lyon 2 par le CRITIC, 0-2 

février 7002, à paraître dans les actes du colloque. Voir aussi notre ouvrage 

commun, Le Coran, Le cavalier bleu, Idées reçues, Paris, 7002, 12-12. 

الدولة، وأستاذة جامعقة يف الحضارة العربقة واإلسالمقة مـذ طام  هحاصؾة طؾى دكتوراوبيُّو؛ چچينڤييڤ  (2)

 والػؾسػة، والتصوف.ين، ، متخصصة يف تاريخ الػؽر يف الؼرون الوسطى: الدّ 9993

 من أعمالها:

Le Livre des nuances, Geuthner, 2116. - 

 .Geuthner ،2116، دار نشر: (كتاب الفروق) -
La Conception originelle, IFAO, 2112. - 

 .2112، املعهد الفرنسي لآلاثر الشرقية، (الفطرة) -
 .(قسم الرتجؿات) 

(3)«... it looks strange that some of the most eminent authorities of tafsîr have missed the 

central point of this verse » (AHMAD HASAN, « Theory of naskh », Islamic Studies IV 

(9965) 989). 
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وتحظررى قضررقة الـسررخ هررذه بلهؿقررة قصرروى يف الوقررت الررراهن، حقررث إن 

 ة الـسررخ يف اطتبررارهم أيررات إشرردّ ّجررُح إصررولققن اإلسررالمققن يسررتخدمون 

ض ( طؾى وجه الخصروص، والتري تحررّ 73و 29قسوة يف سورة التوبة )أيات: 

آيرة أكثرر تسرامًحا وتػرتح  931=كاسرخة لحروالي  الؿسؾؿقن طؾى محاربة الؽػرار

أبررواب التعررايش السررؾؿي بررقن الؿسررؾؿقن والؿجتؿعررات إخرررى، وبالتررالي فررنن 

مرثؾفم كؿثرل بعرض -عؾـون يُ  (سخ كؿا يػفؿوكهفم بؿـطق الـّ ؽِ لتؿس  ) فقنالؿتطرّ 

ًٓ  أنّ  -رين الؼدامىالؿػّس  سرقؿا  ، ٓسورة التوبة هري بالضررورة آخرر السرور كرزو

وإكثر تسامًحا الواردة يف سرورة الؿائردة، يف  (اكػتاًحا)وأ ا تـسخ أيات إكثر 

يحؿررل وصررقة  إمررر يتعؾررق بررـّص  ة ُيظفررر أنّ دشرريء يف سررورة الؿائرر كررّل  حررقن أنّ 

 ختامقة لؾوحي الؼرآين.

│ 
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 ثرجامت

(39) 

 :خامسًا: مه التحليل البالغي إىل التىاصّ

رف ٓ يتؼرر هذا الؼول إخقر الذي ذكركاه من مجرد التحؾقل البالغي الّص 

لسورة الؿائدة
(1)

ه إلقه، ْصل هذا التحؾقل بالتـاص وضؿّ وَ  وإكؿا كذلك مِنْ ، 

الؼرآين إلى كصوص أخرى  سقاُق إحدى آيات الؼرآن الـصَّ ا حقث يتجاوز أحقاكً 

ًٓ  يعتؾق معفا الؼرآن، ًٓ وسلططي أو  من الؿؼطع السابق مستال    طؾى ذلك مثا

 الذي قؿـا بتحؾقؾه.

هـاك مجؿوطة من العـاصر، يف الجزء إول من هذا الؿؼطع، تربط بقـه وبقن 

 من إكجقل لوقا. كّص 

ا يف الؼررآن يف غقرر هرذا الؿوضررع، د  ائق ررِ لرم َيرر [أ96]{سربل السرالم}فتعبقرر 

ة طـاصرر أخررى ا بعردّ يف كشقد زكريرا، يف إكجقرل لوقرا، وكران مصرحوبً  ولؽـه وردَ 

 من السورة: 96يؿؽــا أن كجدها كذلك يف هذه أية رقم 

 (16 - 11المائدة )  (67-67ىشود زكريا )لوقا، 

ى وأكت أيفا الصبي سُتدطَ  76

 ٕكك تسقر الَعؾِ  َىبويم 
ّ
الرب  مأماي

م َشعبه وُتعؾ   77ّد صُرقه، لُتعِ 

َيا َأْهَل اْلؽَِتاِب َقْد َجاَءُكْم  ]أ[ 95 

ا  ]ب[، َرُسوُلنَا مم ُِّن َلُكم  َكِثوًرا مِّ يُبَو

ِكتَاِب  ُفوَن ِمَن ال  َوَيْعُػو  ]ج[ ُكنتُم  ُتخ 

                                                   

يحؿل وصقة ختامقة لؾوحي الؼرآين.  هي بؿثابة كّص  (الؿائدة) يؼصد ما ذكره من أن السورة الخامسة (1)

 (.الؿرتجم)
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 78الخالص بغػران خطاياهم. 

تؾك رحؿة من حـان إلفـا بؿا 

فؼد  79 الُعلىالشارق من افَتؼدكا 

ضفر لؾؿؼقؿقن يف الظؾؿة وضالل 

الؿوت لقسدد ُخطاكا لسبقل 

    . السالم

 

َطن َكثِقرٍ 
 

  ]د[
ِ
َن اَّلل  ُىورٌ َقْد َجاَءُكم م 

بِقنٌ َوكَِتاٌب  َمِن يَْفِدي ِبِه اَّللُ  ]أ[ 96 م 

َبَع ِرْضَواَكهُ  المِ  اتَّ  ]ب[ ُسبَُل السَّ

ُؾَؿاِت ِإَلى   النُّوِر َويُْخِرُجُفم م ِن الظ 

َويَْفِديِفْم ِإَلى ِصَراٍط  ]ج[ ِبِنْذِكِه 

ِذيَن َقاُلوْا  ]أ[ 97م ْستَِؼقم  َؼْد َكَػَر الَّ لَّ

 .إِنَّ اَّلَل ُهَو اْلَؿِسقُح اْبُن َمْرَيم

قوَمرره الؿعرفررة: معرفررة الخررالص بغػررران  صررقن َيؿررـح الرسرروُل فػرري كِررال الـّ 

ا ُكـرُتْم ُتْخُػروَن مِرَن اْلؽَِتراِب } ويوضح ،[9/77لوقا ]الذكوب  ؿَّ الؿائردة: ]{َكثِقًرا م 

95]. 

، حقث [9/78لوقا ]«ؾىالعُ الشارق من »مع  [96الؿائدة: ] «الـور»ويتؿاثل 

ر  الشارق الذي »بالؿسقح كػسه  -يف التؼؾقد القفودي- «ؾىالعُ الشارق من »ُيػسَّ

«يجؾق الـور
(1)

 .  

، «الظؾؿررة»صررقن كررذلك، تررم َمررـح الـررور لفررمٓء الررذين يؼبعررون يف ال الـّ كِرر ويف

 .«سبل السالم»وجرت هدايتفم إلى 

                                                   

(1)La Bible de Jérusalem, en note à Lc 0729.  



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(33) 

السورة كؿا لو كان إطادة قراءة لـشقد زكريا الذي هو  يظفر كّص  مّ ومن ثَ 

ْؾَؿِة َأْبَصَر ُكوًرا َطظِ ا»: 9 ،9شعقاء بؿثابة إطادة قراءة إل الُِك فِي الظ  ْعُق السَّ قًؿا لشَّ

كػسه من  . وقد تم اقتباس الـّص «والؿؼقؿون يف بؼعة الظالم َأْشَرَق َطَؾْقِفْم الـُورٌ 

 . [4، 4 ىمتّ ] لدطوة طقسى ومدخاًل  شعقاء يف إكجقل مّتى تؼدمةً إ

ا بالؿسقح: ولذلك، فنن ا جد  ا ضاهرً لسائر هذه الـصوص اطتالقً  ويالَحظ أنّ 

ي طؾى محؿد ورسالته ذات ضػِ تُ  السورةطودة ضفور طـاصر من كشقد زكريا يف 

ا يف أية ى بصورة ضاهرة جد  السؿات التي لؾؿسقح، وهو إمر الذي يتجؾَّ 

 .[97]الؿائدة: {اْلَؿِسقُح اْبُن َمْرَيم}التالقة التي تـػي ألوهقة 

ا من وَتؽش  الؼراءة الؿتلكقة لؾجزء إول من الشعبة الػرطقة من السورة طددً 

ًٓ ة بالؽتاب الؿؼدّ اّص الذكريات الخ س، والتي طـرد تجؿقعفرا مًعرا، ٓ تررتك مجرا

ر التثـقررة: ػْ لِسرر تػسررقرٍ  وإطررادةِ  يف كررون هررذه السررورة هرري بؿثابررة اختصررارٍ  لؾشررّك 

 -والذي يؿثل الؿوضروع الررئقس لؾسرورة-مجؿوع التعالقم والؼصص: الؿقثاق 

مر بضرورة سة، وإواوالحديث طن كشلة شعق جديد، ودخول إراضي الؿؼدّ 

مررن اَّلل، تؾررك السررؿة  «القرروم»ة تؽرررار لػررظ التررزام التعررالقم، والؿػررردات خاّصرر

 الؿؿقزة لسػر التثـقة، يف أيتقن الثالثة والخامسة:

ِذيَن َكَػُروْا مِن ِديـُِؽْم َفالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَقْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم } اْلَقْوَم َيِئَس الَّ

 .[3الؿائدة: ]{ْتَؿْؿُت َطَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضقُت َلُؽُم اإِلْسالَم ِديـًاِديـَُؽْم َوأَ 
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ِذيَن ُأوُتوْا اْلؽَِتاَب ِحلٌّ لَّؽُ } ق َباُت َوَصَعاُم الَّ ْم َوَصَعاُمُؽْم ِحل  اْلَقْوَم ُأِحلَّ َلُؽُم الطَّ

ُفمْ  والرذي يعتررب  ،التثـقرةػر هذه العـاصر هي سؿات مؿقزة لِس  كّل  .[5الؿائدة: ]{لَّ

الوصقة الـبوية لؿوسى التي تختم أسػار موسى الخؿسة، أي التوراة: حقث مرات 

 موسى يف  اية الؽتاب.

اهرا كزول سورة الؿائدة إلى حجة الوداع التي أدّ  ا لؾتؼؾقد اإلسالمي، يعودُ وتبعً 

كرران تشررابه الؿوقرر  مررذهل، فؾررئن  ا. إنّ الـبرري ثررم تررويف بعرردها بػرررتة وجقررزة جررد  

ا مرع جؿاطتره الؿـتصررة، محؿردً  سة بـػسه، فرننّ موسى لم يدخل إراضي الؿؼدّ 

 استطاع ذلك ودخل أرض مؽة الؿؼدسة.

ط الضروء بوضروح طؾرى صرابع ػر التثـقرة يسرؾ  التـاص بقن سورة الؿائدة وِس  إنّ 

الوصقة الـفائقة الذي تحؿؾه هرذه السرورة، وهرو إمرر الرذي يـػري فؽررة كسرخفا 

 بل ا ُكسخت بسورة التوبة. -الذي يذكره البعض-طؾقفا كالؼول ٓحق  بـّص 

وقررد يؽررون مررن الضررروري أن كؼررارن هـررا أيًضررا مررا بررقن  ايررة سررورة الؿائرردة 

والػصل السادس من إكجقل يوحـا، ولؽــي أحقل يف مطالعة ذلك طؾى كتابي
(1)

: 

 ا كحن بصدده. ْرض تؾك الؿؼاركة سقلخذكا بعقًدا طؿّ ٕن طَ 

                                                   

  ل فقه سورة الؿائدة بشؽلٍ الذي حؾّ ( le festin)يؼصد كتابه  (1)
ّ
ا لؼواطد مـفج التحؾقل وفؼً  كاملٍ  تػصقؾي

 .البالغي. )الؿرتجم(
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قررراءة الؼرررآن طرررب التـرراص ٓ يجررق أن ُيػفررم مـفررا الؼررول بررلن الؼرررآن هررو  إنّ 

ر بره، كؿرا هري العرادة يف س أو أكه مترلث  محض اكتحال أو كسخة طن الؽتاب الؿؼدّ 

 «يعقررد قررراءة»الؼرررآن  الجرردل الؿسررقحي الؿضرراد لفسررالم، فحؼقؼررة إمررر أنّ 

والذي لطالؿا  ،س كػسهسة السابؼة، كؿا الحال يف الؽتاب الؿؼدّ الـصوص الؿؼدّ 

أطاد قراءة كصوصه وأطاد تػسرقرها: ومرن ذلرك قصرة الخرروج الرواردة يف العفرد 

بـرا  عاد قراءاا، أو يعاد تػسقرها يف العفد الجديد، وقد مرّ الؼديم، والتي كثقًرا ما تُ 

 شعقاء.إكق  أطاد الؼديس لوقا والؼديس مّتى تػسقر ما ذكره 

وص السابؼة إلطادة توجقففا ودمجفا يف سقاق بـاء كذلك الـص ؼرأالؼرآن يَ  إنّ 

طدم آكتباه إلقره ببسراصة إلرى طردم الؼردرة  ػضيطؼدي جديد، وهو إمر الذي يُ 

 الؼرآن. طؾى ففم كّص 

│ 
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 :سادسًا: التحليل البالغي ومستىياث املعاين

لبقان قدرته طؾرى إتاحرة اكتشراف  :سلختتم كالمي بالعودة إلى التحؾقل البالغي

، فؼد كتق العالم الؿغربي طبده الػقاللي إكصراري، يف مستويات الؿعـى يف الـّص 

طررن اإلمررام اإلصررالحي العظررقم محؿررد طبررده )ت:   (إصررالح اإلسررالم) كتابرره

9915:)  

-توحقد اَّلل، واإليؿان بالقوم أخر، والعؿل الذي به يسؿو اإلكسران  إنّ »

ل جروهر العؼقردة اإلسرالمقة، أمرا هي العؼائد إساسقة التي تشؽ   -كؿا أشار

الباقي ففو مجؿوطة من إحؽام التي اردف إلرى تطبقرق الؿبرادئ إساسرقة 

ة هري بالترالي لفسالم يف سقاقات تاريخقة معقـة. وهذه الؿعتؼردات إساسرق

طؼقدة من طؼائد التوحقد، كؿرا إ را دائًؿرا  مبادئ طالؿقة، واضحة يف إصار أّي 

«عات إخالققة لفكساكقة...ما تتوافق مع التطؾّ 
(1)

. 

 ْصر أبو زيد:ا العالم الؿصري كَ وكذلك كتق ممخرً 

طدم التػرقة بقن ما هو تاريخي وما هو دائم مستؿر يف دٓلة الـصوص  إنّ »

«من العثرات والؿتاهات ة يمدي إلى الوقوع يف كثقرٍ الديـق
(2()3)

. 

                                                   

(1) A. FILALI-ANSARY, Réformer l’islam ? Une introduction aux débats contemporains, Paris, La 

Découverte, 2115, 31. Les soulignements sont de l’auteur. 

(2) NASR ABOU ZEID, Critique du discours religieux, Sindbad – Actes Sud, 9999, 72. 
شر، ـ، سقـا لؾ(الخطاب الديـيكؼد )كصر أبو زيد الذي أورده الؿمل  من كتاب كصر  كّص  قد أوردُت  (3)

 )الؿرتجم(. . 219، ص: 2،9994الؼاهرة، ط: 
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ا يف بـقرة ا، موجرودً التحؾقل البالغي لؾسورة الخامسة يؿـح أساًسا موضوطق   إنّ 

ا ذاته، لؾتؿققز برقن أيرات التري تختؾر  مؼاصردها: فقحؿرل بعضرفا صابًعر الـّص 

 ا.ا ضرفق  ا ويحؿل بعضفا أخر صابعً طالؿق  

ما  إلى حد  -فعـد الؼراءة الؿستؿرة لفذه السورة كؾحظ  :مدهشةة حؼقؼة وثؿّ 

طشر آيات تؼريًبا هـاك آية أو فرع يؼطع السقاق الؿباشر  أكه خالل كّل  -باكتظام

لفذه أيات، فقحؿل لفجة أكثر اكػتاًحا، وأكثر تسامًحا، وأكثر طالؿقة، يف وسط 

ا. وهذه أيات ا ضرفق  تاريخق   اأو تحؿل صابعً  ،آيات أكثر صرامة، أو أكثر سجالقة

ى البالغقة )يؼصد تؾك التي تؼطع السقاق( تتواجد جؿقعفا بالضبط يف وسط الُبـَ 

عترب ة، حقث يُ له أهؿقة خاّص  -ةيف البالغة السامقَّ - الؿحورية الؽربى. والؿحور

مركزه. وهذه أيات الؿحورية إكثر  الذي يحتّل  لتػسقر مجؿوع الـّص  امػتاًح 

 لفا إولوية يف بـاء معـى الـّص  ل حؽؿة طالؿقة، وبالتالي فننّ هي التي تؿثّ  ةرقَّ 

ا والتي تليت تالقة لألولى: كو ا ضرفقة قسوة وإكثر تؼققدً  بخالف أيات إشدّ 

 . متعؾؼة بؿحقط خاّص 

وتتعؾق هذه أيات الؿحورية إمرا بؿجرال إخرالق أو بؿجرال العالقرات مرع 

 لذكر هـا من ضؿـفا الثالثة إكثر أهؿقة. إديان إخرى. وس

، والترري [96-87 الؿائرردة:]فػري الـصرر  تؿاًمررا مررن السؾسرؾة البالغررة الطررول 

ْسرؽرة، مرات ومرن ضرؿـفا الؿشرروبات الؿُ ت طؾى تعديد قائؿرة مرن الؿحرّ اكصبَّ 

َؼروْ }صعرام لؾرذين  لرتفرع الحظرر طرن أّي  93 تظفر فجلة أيرة آمَ  ااتَّ  َوَطِؿُؾروا ـُرواوَّ
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الَِحاِت  الَِحاِت ُجـَراٌح }أية هو:  وكّص  ،{الصَّ ِذيَن آَمـُوْا َوَطِؿُؾوْا الصَّ َلْقَس َطَؾى الَّ

َؼرروْ فِقَؿرر َؼرروْ ا َصِعُؿرروْا إَِذا َمررا اتَّ ررالَِحاِت ُثررمَّ اتَّ آَمـُرروا َوَطِؿُؾرروا الصَّ َؼرروْ ا وَّ آَمـُرروا ُثررمَّ اتَّ ا ا وَّ

 .{قنَ َواَّلُل ُيِحق  اْلُؿْحِسـِ  َأْحَسـُواو

أية أكره يؿؽرن تجراوز حرمرة الؿطعومرات لألفرراد مترى  نق  بَ وبعبارة أخرى، تُ 

ة: ويظفر التلكقد طؾى ضرورة تروافر هرذا قكاكوا يحقون حقاة روحقة سامقة وحؼقؼ

الشررط مرن خررالل اإللحراح طؾرى تؽررراره يف أيرة، وبالترالي فررإمر لرقس إباحررة 

اين محؿرود محؿرد صره هرذه أيرة مطؾؼة. وهؽذا ففم الؿػؽر اإلصالحي السرود

 :طـدما يصل الؿرتحل بحًثا طرن الروحاكقرة إلرى هدفره الؿـشرود، أي»حقث قال: 

ررر لررره تـررراول سرررائر  لؾسرررؾوك، يحرررّل  ة لؾضرررؿقر وآطتررردال الترررامّ الطفرررارة التامَّ

«كؿا كان طؾقه الوضع يف إصل الؿطعومات،
(1()2)

. 

                                                   

NASR ABOU ZEID, Critique du discours religieux, 47. (1) 
: هذا أوًل هذا الػفم الذي يطرحه كويربس لًية وأن فقفا إباحة مشروصة لؾخؿر لـا بنزائه مؾحوضتان:  (2)

ة يف تحريم الخؿر وما كان ـَّ ا وُس ة كصوصه قرآكً لصراحة اإلسالم وشدّ ا لقس فؼط  جد  الػفم يبدو مشؽاًل 

ا يف بدايات اإلسالم طؾقه واقع مجتؿعه من لدن كزول الوحي، ولؽن ٕن هذا الػفم الذي ذكره ضفر فعؾق  

ا بؿثل هذا الػفم، إٓ أن ففؿه هذا احتجاًج  الخؿرُقدامة بن مظعون وتم رفضه بصورة قاصعة، حقث شرب 

 ه يف شرب الخؿر. يراجع تخريجات أية والؽالم طؾقفا يف مدوكة التػسقر ٓا وتم حدّ رفضه تؿامً  جرى

-: أن الؿمل  يعتؿد يف تحؾقؾه هذا طؾى محورية موقع أية وأ ا اثاىوً  سقؿا تػسقري الرازي وابن طاشور.

ا بخالف ما حولفا مؿا يحؿل صابعً  ا ولفا ديؿومةا طؿومق  تؿتؾك صابعً  -ا لؼواطد مـفج التحؾقل البالغيتبعً 

إصل يف أيات الؿحورية يف مـفج التحؾقل  ا طؾى أنّ ا، إٓ أكـا قد كخالػه يف كظرته هذه اطتؿادً ضرفق  

= 
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والؾتقن - 69و 48الؿتـاضرتقن وفقؿا يتعؾق بالعالقات بقن إديان، فؾًيتقن 

أهؿقة  -(79-5459(، ) 51-5449تؼعان يف مـتص  الؿؼاصع إخقرة لؾسالسل ) 

 شديدة الخصوصقة يف وقتـا الراهن:

 79-65، 5محور الػؼرة   51-48، 5محور الػؼرة 

لُِؽل  َجَعْؾـَا مِـُؽْم ِشْرَطًة َومِـَْفاًجا  48

ررًة َواِحررَدًة  َوَلررْو َشرراء اَّلُل َلَجَعَؾُؽررمْ  ُأمَّ

َقْبُؾَوُكْم فِي َما آَتراُكم َفاْسرَتبُِؼوا  َوَلؽِن ل 

اْلَخْقررَراِت إَِلررى اَّلل َمررْرِجُعُؽْم َجِؿقًعررا 

 َفُقـَب ُئُؽم بَِؿا ُكـُتْم فِقِه َتْخَتؾُِػونَ 

ررِذيَن َهرراُدوْا  69  ررِذيَن آَمـُرروْا َوالَّ إِنَّ الَّ

ابُِئوَن َوالـََّصاَرى َمْن آ  َوالصَّ
ِ
َمرَن بِراَّلل

 أِخررِر َوَطِؿررَل َصررالًِحا َفرراَل  َواْلَقررْومِ 

 َٓ  ُهْم َيْحَزُكونَ  َخْوٌف َطَؾْقِفْم َو

                                                   
= 

ة أو تشريعقة أو خؾؼقة شديدة الخصوصقة، البالغي أ ا تؽون مؿقزة طن غقرها بحؿولة دٓلقة طؼديّ 

آكتباه ٕهؿقة مضؿو ا وخصوصقته وطظم فائدته، وأما توضقػفا يف وبالتالي فإصل يف التعامل معفا هو 

هذا  س بؿجرد كون أية محورية فحسق، بل إنّ بقان مسللة العام والظريف من أيات فنكه قد ٓ يتلّس 

يؿؽــا  -يف ضوء هذه الـظرة-الحؽم يحتاج لؼرائن ودٓئل أخرى تثبته وهو ما ٓ يتوفر يف صرحه، كؿا أكـا 

أ ا تحؿل  :-ا لؿحورية أية كؿا يظفر موقعفا يف التحؾقل البالغي الذي قام به الؿمل تبعً - ولالؼ

كؿا -ه إذ توّج  :اا وتحريؿً سقؿا التي تحؿل  قً  ي الؿسؾم ٔيات التشريع ٓا يبقن كقػقة تؾؼ  ا مفؿ  مضؿوكً 

ا يف حرًج  نا وٓ يجدو ويؾتزمومع هذه إوامر  نالؿممـقن يتجاوبو أنّ  -أشار صاحق التػسقر الؼرآين

 (.الؿرتجم)ا سائرين يف دروب اإليؿان ومراققفا. د هبا متى كاكوا فعؾق  كػوسفم من التؼق  
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 ن حصررية امرتالك الحرّق أخرى مِر ح به آياٌت صر  هاتقن أيتقن تؽبحان ما تُ  إنّ 

آخرر. ففؿرا  ديرنٍ  ي لؾخالص والـجراة يف أخررة وطؾرّو اإلسرالم طؾرى أّي الؿػِض 

ان الؼقؿة الخالصقة لجؿقع إديران التوحقديرة التري تـبثرق كرذلك مرن اإلرادة يؼرّ 

ان طؾى ضرورة مؿارسة إطؿرال الصرالحة باطتبارهرا إولويرة اإللفقة، كؿا تصرّ 

 48( أن أيرة 9988الؿؼدمة. ولؼد رأى الؿػؽر الباكستاين فضل الررحؿن )ت: 

تؽؿرن الؼقؿرة »جتؿعرات، حقرث قرال: د الؿا لؿشؽؾة العرالم متعردّ   ائق  م حال  تؼدّ 

اإليجابقة ٓختالف إديان والؿجتؿعات الؿممـة يف ما قد يؽون بقـفا من تـرافس 

«يف إطؿال الصالحة
(1)

. 

رين الؼرردامى يف حّقرررت الؿػّسرر ة الترري ذكركاهررا لؾترروّ هررذه أيررات الؿحورّيرر إنّ 

)مثل الررازي  الؽراموا من أهؿقتفا بالؿرور طؾقفا مرور ؾُ أغؾق إحقان، حقث قؾَّ 

أسرباب )من سورة الؿائدة(، أو قاموا بربطفا بلحرد  48والؿودودي بالـسبة لًية 

حقث يرتم  :من سورة الؿائدة 93)كؿا يف أية  ىـمع التي أفرغتفا من أّي  (الـزول

ؾررروا يف الؿعرررارك، وشرررربوا الخؿرررر قبرررل جعؾفرررا إشرررارة لؾؿحررراربقن الرررذين ُقتِ 

تحريؿفا!(
(2)

. 

                                                   

(1)  FAZLUR RAHMAN, Major Themes of the Qur’ân, 967. 
(2)  Voir S.H. BOUBAKEUR, Le Coran, I, 251. 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(49) 

مرن  62رت يف أيرة مرن سرورة الؿائردة، والتري تؽررّ  69تعؾق بأيرة أما فقؿا ي

ر اإلصرالحي الفـردي الباكسرتاين فضرل الررحؿن ق الؿػّؽرسورة البؼرة، فؼرد َكَتر

 طـفؿا، قائاًل:

رين الؿسررؾؿقن إلررى تجـررق سررَعى الغالبقررة العظؿررى مررن الؿػّسرر»

براَّلل  اإلقرار بالؿعـى الظاهر لفاتقن أيتقن، وهرو: أن الرذين يممـرون

 -فئرة كراكوا مرن البشرر مرن أّي -والقوم أخر ويعؿؾرون الصرالحات 

«هم أكاس كاجون وبؿـلى طن العذاب
(1)

. 

ل إحدى ُصرق إبعاد هذه أيات طرن أفرق الػؽرر اإلسرالمي، والتري يرتم وتتؿثّ 

وأن  ،ة من التقارات اإلسالمقة الحالقة، يف آتؽاء طؾرى كظريرة الـسرختليقدها بشدّ 

ت خَ َكَسر -طؾى وجره الخصروص- تشددة والعـقػة من السورة التاسعةأيات الؿ

ا، بؿا يف ذلك آيرات سرورة ا أكثر تصالحً ا من أيات التي تطرح مضؿوكً ا كبقرً طددً 

سخ من ضرع ، وكرذلك جؿقرع إسرباب ما يف كظرية الـّ  بـا قبُل  الؿائدة. وقد مرّ 

اتؿرة الروحي الؼررآين، التػسقرية التي تػرض ضرورة اطتبار سرورة الؿائردة هري خ

 وبالتالي فال يؿؽن كسخفا.

 

                                                   

(1)  FAZLUR RAHMAN, Major Themes of the Qur’ân, Minneapolis, Chicago, Bibliotheca 

Islamica, 9981, 966. 



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(42) 

 ًٓ رين الؿػّؽر ر، كحرا بعرُض  من أن يخضع إبعاد بعض أيات لرغبة الؿػّس وبد

وا يف إثر محؿد طبده إلى أكه يجق الحػاظ طؾى ؤمؿن جا الؿسؾؿقن الؿعاصرين

جؿقع آيات الؼرآن، لؽن بشرط طدم وضعفا جؿقًعا طؾى قدم الؿسراواة. ويعطري 

 ا لؾؼقام بؿثل هذا التصـق  لؿعاين أيات.التحؾقل البالغي أساًسا موضوطق  

│ 
 

  



 

 

 ة يف القرآنالبالغة السامي  

 ثرجامت

(43) 

 :اخلامتت :سابعًا

الؾجوء لتػسقر كؼدي ومـفجي يلخرذ بعرقن  ويف الختام، دطوكا كؼول ببساصة أنّ 

، مرن شرلكه تؿفقرد الطريرق إلكتراج خراّص  آطتبار أهؿقة الـظر لؾسقاق طؾرى كحروٍ 

مرع  -رغرم مػارقرة ذلرك-كػسره، وأكثرر اكسرجاًما  وفاًء لؾرـّص تػسقر لؾؼرآن أكثر 

هذا التػسرقر سرقعارض التػسرقر  د أنّ واقعـا الؿعاصر يف ذات الوقت. ومن الؿمكّ 

مررن  شررؽلٍ  التؼؾقرردي، ولؽررن برردون تعررريض العؼقرردة اإلسررالمقة لؾخطررر بررلّي 

 يسؿح طؾى العؽس من ذلك بتسؾقط الضوء طؾى أيرات الؿركزيرة ذْ إشؽال، إِ 

ا كاكرت أي ر- ع الؿرممـقنيف الؼرآن، التي لقست دطاوى حرب، ولؽن دطوة لجؿرو

إلى التـافس يف طؿل الخقر -دياكتفم
(1)

. 

│ 
 

 

                                                   

الورقة الؿؼدمة لؾؿمتؿر السادس طشر لؾؿجتؿع  بسبق فؼدان كّص »ذكر الؿمل  يف خاتؿة الورقة أكه:  (1)

َمت (، فؼد تم استبدال ورقة ُقد  2117الؿـعؼد يف )سرتاسبورغ، يولقو  (ISDR)الدولي لتاريخ البالغة 

ة تعديالت طن سابؼتفا ولم تشتؿل هذه الورقة طؾى أيّ  به، 2191لؿمتؿر مشابه طؼد يف لقون ومارسقؾقا طام 

 .)الؿرتجم( «.سوى تعديل العـوان وحذف السطرين إولقن


