


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(2) 

 :(Michel Cuypers) نبذة تعزيفيت مبيشيل كويربس

هق رجؾ ديـ كاثقلقؽل، مـ أتباا  ااارل دو كقكاق،  اا     مقشقؾ كقيربس

كعضاااق   ملؿعفااد ملاادومقـقؽل لؾدرمرااات ملشااار ق   9989مصاار مـااذ ملعااام 

(IDEO)اا رااقؿا كقؿااا ي عؾااؼ  ملؼاار، ، ا ص   ملدرمراا  مبدةقاا  لؾااـص  ، وتخص 

 ا-س ملؿ ؼدم تاريخق  ةرتكقبف وةعال اتف ملـصق  مع مبدب ملؿؼد  

 أعماله:من أهم 

- La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ân, Paris, Gabalda, 2012. 

 دكان ملؿؼرم  وطارق مـزو،  :وهق مرتجؿ لؾعرةق ، ترجؿف -  كظؿ ملؼر،ن

 -2198وصدر  ـ دمر ملؿشرق، لبـان، 

- Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007. 

وهق  -كظؿ ،ي ملؼر،ن   ضقء مـفج مل حؾقؾ ملبالغل :ملؿائدة  كظؿ رقرة 

 ام  ، ؿرو  بد ملعاطل صالح، وصدر  ـ دمر ملؿشرق :ؿ لؾعرةق ، ترجؿفمرتج  

2196- 

 

  



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(3) 

مقدمت
(1)

: 

اور ا  ألؼاهاا مقشاقؾ كاقيربس   مامتؿر     هذه ملؿؼال  هال كاص   د ةالساػارة ؼ 

صا  لؿـفجقا  تؼاديؿ صاقرة مؾخ  ، يحااول كقفاا 2191ملبؾجقؽق    ملؼااهرة  اام 

ا لؼقم اد ملبالغا  وكًؼا ومل ال ت ؿلاؾ   تحؾقاؾ ملاـص  ,مل حؾقاؾ ملبالغال ملساامل

ا ,ملسامق  رب ولؽقػق  تطبقؼفا  ؾك ملؼار،ن، وملـ اائج مل ال يؿؽاـ ملخؾاق  لفاا   

 هذم مل طبقؼ-

اا رب راارد ملؿصااطؾحات ملػـقاا  ومل ؼـقااات وكااقيربس يعاارا هـااا طريؼ ااف ا   

كاار  اادد مااـ مبملؾاا  لبـاااء ملـظااري لؿـفجق ااف، ةااؾ يعرضاافا  اارب    ملؿـفجقاا  وم

ملؾ راقرة ملػاتحا ، وراقرة يقراػ،  :مل طبقؼق  مل ل مر عؿؾ كقفا هذه ملؿـفجق 

وهذم مـ أجاؾ بةارمت تؿااال هاذه ملساقر وممياات ماع  -و،يات مـ رقرة ملؿائدة

مت مـطااؼ ملبالغاا  ملسااامق    تركقاا، ملخطاااب، وكااذم مااـ أجااؾ محاولاا  بةاار

وتؾاؽ  ،فا  رب هذه ملؿـفجق  مـ جفا قلبماخ الف ةقـ ملـ ائج مل ل ي ؿ ملقصقل 

  كظااره  تاا ملؿػق  هتاا موفااا  اارب مل ػساقرمت ملؽالرااقؽق  وأدقلبمل ال ياا ؿ ملقصاقل 

 ملدمخؾل مـ جف  أخرى- لالل ػات لبـق  ملـص  

                                                   

مسامولق  ساؿ ملرتجؿاات ةؿق اع   ملرتجؿا الم ملقمردة   كاص    ام ةؽ اة  ملؿؼدم  وكذم مل عريػ ةاب (1)

 -( سؿ ملرتجؿاتا)ـا ةلن كصصـا ةعدها ةقتػسقر، و د تؿ تؿققز حقما



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(4) 

 كؿا يحاول كقيربس مـ خالل هاذه مبملؾا   ارا ةعاض مسااحات مل ـاا   

ع تؼديؿاف تؼـقا  طق س،   محاول  إلةرمت ماا تساملؼر،  وملؽ اب ملؿؼد   ملـص  ةقـ 

ـ ـ ك ا، م امل حؾقؾ ملبالغل   بةرمت  ال ات مغػقل  ـفا ةقـ ملؼر،ن وما ربؼف م  

  مل ل ا تباقـ  ـاد مإلصارمر  ؾاك ؿ  فؿمل مساحات ملـص  الهنا بيضاح ملؽلقر مـ 

 تجاهؾ هذه ملسقا ات-

  هااذه ملقر اا  هااق هدكااف  مـفجق ااف كااقيربس عاارال ملفاادف مباااؿؾ ويظااؾ  

ا   لؾاـص  ملدمئؿ ةؿحاول  بةرمت ملبـق  ملخاص     مل ال ك ا، ملؼار،  وملبالغا  ملخاص 

ةال رمةط كؿاا  اا مػؽؽً م  بار ملؼر،ن كص   كا، ومل ل يمدي تػقيت ملق ل هبا بلوكؼف  

 هذه ملؿزم ؿ-  ال كقل قر،   حقـ يدحض ملق ل هبا كؾ  

 ا ؿؾق ا اهؿق  كشر هذه ملؿادة ضؿـ هذم ملؿؾػ، مـ كقهنا تشاؿؾ تطبقًؼاوتليت أ

هباا  أدق   اما ي اقح لؾبااحلقـ و ًقا :لـ ائجفا ورهاكاهتا اتطبقؼق   اق ، وةقاكً جلفذه ملؿـف

   فا ملؿـفجل-ئأكرب  ؾك تؼققؿ ةـا و درةً 

  



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(5) 

املقالت
(1()2)

 

كػاال ملقم ااع هـاااك  ا:أدةق اا اطاةًعاا ,كؿااا يباادو مااـ  ـقمكااف,يحؿااؾ هااذم ملطاارح 

ؾ معالج  ملؼر،ن ماـ خاللفاا، ياليت ةاالطبع ملعديد مـ ملؿؼارةات مل ل يؿؽـ تقر  

ومل ل  ,مل ل يؿاررفا ملؿسؾؿقن  ادة,  مؼدم فا ملؿؼارة   مت ملطاةع مإليؿا  

ا ت خذ كؿًطاا  ح اكا   مقمجفا  غقار ملؿساؾؿقـ أو ا دكا ق امـ جااكبفؿ كؿًطاا تربيري 

ا مـ جاكا، غقار ملؿساؾؿقـ- ا و دومكق  ا، أو ت خذ اؽاًل جدلق  يقلقجق  وأيدا رقارق  

، مإليؿاا  كعاـ ملؿاـفجطار: ماـ هاذه مب   تحات أي   ةاالطبعـا هذم ا يـادرج وةحل  

ملؼار،ن  ، كلكا أ ارأ كاص  أ ؾ   ةحلل هذم ي ؿقضع كقف لؽـ ةشؽؾ   بن   :يؿؽــل ملؼقل

ع ارب مرجعقا   ؼديا  لؿؾقاار وكصاػ ماحارتمم ملاذي يـبغال لؽ ااب ي   ا ةؽامؾ  حؼ  

س ةقصػف  ؿاًل ا يـػصؾ  أكـل أ رأ هذم ملؽ اب ملؿؼد  ملؿؾقار مـ ملؿسؾؿقـ، با  

 ـ ملرتمث مبدةل ملعالؿل، وأحاول كفؿاف مسا عقـًا ةابراالق، ملعؾؿقا  ملحديلا  

ل، دون أن أغػؾ كذلؽ  اـ برافامات ملارتمث مل ػساقري لؾ حؾقؾ مبدةل وملـص  

ملؼديؿ مـف أو ملؿعاصر- وهذه هل ملؿؼارة  مل ال كاان يب غقفاا ملؿػؽار  :مإلرالمل

 ملؿصري ملؽبقر طف حسقـ، خالل ملـصػ مبول مـ ملؼرن ملعشريـ- 

                                                   

 -2191لؼقت   ملسػارة ملبؾجقؽق    ملؼاهرة،   مللامـ مـ ديسؿرب  ام مـ محاضرة أ   (1)

 -لفا  دد مـ ملرتجؿات ملؿـشقرة ،مرتجؿ ،  بقر  دلل :ؿ هذه ملؿادةمرتج   (2)
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 ترجامت

(6) 

 ارمءة ملؼار،ن، وكقاػ  ,مـ وجف  كظركاا,ورلةدأ أوًا مقضًحا لؿا م تصع، 

 ملشالء ماـ كفاؿ ةـقا  ملاـص   ل ةعاض  ـ     ـ  ؽ  س م  أن مار عاك  ة ػسقر ملؽ اب ملؿؼد  

 ملؼر،  ومـ ثؿ كفؿ معاكقف- لؼد  ام  ؿؾل  ؾك تؼـق  مـفجق  لاـ أتطارق بلقفاا با  

  
 
أ طقؽؿ كؽرة  ـفا ن   ؾك  در ملحاج  وةؿا يؽػل ب

(1)
حقث أ  ؼاد أن أكلار ماا  ،

ل بلقفاا هاذه مل ؼـقا  ماـ ض  ػ  يعـقؽؿ   مبمر هق ملـ ائج ملؿؾؿقر  مل ل يؿؽـ أن ت  

 ؿ هذم ملبحث ةابعض مبملؾا  ماـ ممياات ورلدملؼر، -  أكضؾ لؾـص   كفؿ   أجؾ  

ةعض مل سااالات مل ال لفاا أثار مبااار  ؾاك  ,لسب، أو مخر,ملؼر،كق  مل ل تلقر 

  -ملقفقدي  مـ جف  أخرىملعال ات ةقـ مإلرالم مـ جف  وملؿسقحق  و

  

                                                   

طال   ؾك خقارمت تعري، مصطؾحات ػ كظري لؿـفجق  كقيربس، وكذلؽ لالطال   ؾك تقصقلال (9)

ع   ت بع هذه ملؿادة مل طبقؼق ، تـظر ملؿؼال  ؾ  كقيربس وتقضقح دال  ملـظؿ  ـده وصقره، مؿا يػقد ملؿط  

مقشقؾ كقيربس، ترجؿ : خؾقؾ محؿقد ملقؿا ،  ؾك  «ملبالغ  ملسامق     ملؼر،ن»ماك  احق    هذم ملؿؾػ 

 : هذم ملرمةط

https://tafsir.net/translation/ 54/  

 -( سؿ ملرتجؿات)، 95   (9)ملفامش كذم  ، 93، 92  (3)ا ملفامش خصقًص 
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 ترجامت

(7) 

 : أولًا: لغز النَّظم القزآين

ملسفؾ  رمءة ملؼر،ن ملؽاريؿ، و اد أ ار  ةاذلؽ ملؿػؽار بكف لقس مـ  :كـت أ قل

برحاق(كريد )مإلرالمل ملجـقب بكريؼل 
(1)

ملؼار،ن ك ااب ماـ  بن  » ـادما  اال:  

، وح اك ةالـساب  لؾؽلقار ماـ (غريباقن  ـاف)هاؿ  ـأغقمره ةالـسب  لؿ   ملصع، ررب

«ملؿساؾؿقـ ملاذيـ يرغباقن    رمءتاف كؼاط
(2)

كقاف أن بحادى هااذه  - ومؿاا ا ااؽ  

ملصعقةات ملؽربى لفذه ملؼرمءة تـشل  ـ ملطبقع  مل جزيئق  أو ح ك ملرتكقبق  لفاذم 

 994ماـ ملساقر مل ال تصاؾ بلاك  كبقار   كفق ا ي ؽقن كحسا، ماـ  ادد   :ملؽ اب

رقرة ةال حديد،  مت أطقمل م ػاوت   د تؿ د مـ رطقر  الئؾ ل صاؾ بلاك را قـ 

، ح اك (ملساقر)ضق ات   أثـاء هاذه ملػصاقل أو صػح ، ةؾ ت ـق  وت  اةع ملؿق

ملارمةط ملؿـطؼال ملاذي يرةطفاا ةابعض- و  خضاؿ هاذه  اا يؿؽــا أن كدرك دمئؿً 

ا د  ملسقر، ي ع   ل ملرتتق، ملقحقد ملذي يؿؽاـ مالحظ اف ةسافقل  هاق ملرتتقا، ملؽؿ 

                                                   

(، كات، وةاحث ورقارل جـقب أكريؼل، مـ مـاهضال ملػصاؾ ملعـصاري وماـ 9959ق )اكريد برح (1)

  بطار تجاوت رقارات  دم ملؿساومة ةاقـ ملجـساقـ، درس ملدرمراات  (ماكديال)د اة ملؿساومة،  ؿؾ مع 

مل لوياؾ ماـ جامعا  ةرمـجفاام، كؿاا أكؿاؾ درمرااتف حاقل  همإلرالمق    ةاكس ان، وحاصؾ  ؾاك ملادك قرم

فؿ   ممتؿر مبديان ملعالؿل ماـ أجاؾ ملساالم، لاف  ادد ماـ مملؽ اةل   ألؿاكقا، وهق مـذ مللؿاكقـات  ضق 

مـظقر برالمل لؾ ضامـ ةقـ مبديان ضد  :ملؼر،ن ومل حرير ومل عددي  :مـفا ،ملؽ ، حقل مبديان ومإلرالم

مؼدما   صااقرة،  :ملؼار،ن -9999الؿ ملقاقم، بيجااد طرياؼ ديـاال   ملعا :اأن تؽاقن مساؾؿً  -9997ماج فااد، 

 -( سؿ ملرتجؿات) -2112

(2) Esack Farid, Coran, mode d’emploi, Albin Michel, Paris, 2003, p. 281. 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(8) 

ثاؿ  ملبحت: حقث تؿ ترتق، ملسقر   وم ع مبمر وكًؼا لؾطقل، ةدًءم ةابكلر طاقًا 

مب صر كاب صر، وح ك هذم ملرتتق، لاؿ يا ؿ مل ؼقاد ةاف ةصاقرة كامؾا : أو ةعباارة 

 -ملؿس قيات بدرمك مبراس ملؿـطؼل لرتتق، ملـص   أخرى، ا يسعـا  ؾك كؾ  

ا أن هذم مارتباك ملذي يعرتيـاا  ـاد مطالعا  ملؼار،ن يعاقد تدريجق   و د مر ـ جت  

االةصقرة كبقرة بلك أكـا ا كعؾاؿ كقاػ كؼار   ةاف، كاـحـ ه وكاؼ ااػرتف مبدةقا  ملخاص 

ن يشارتطان   جاقدة من ملؾاذاؾفا ملؿـطاؼ وملبالغا  ملققكاكقاه ةعؼؾقاتـا مل ل اؽ  الكؼر

  وتدريجق  لؾؿقضاق  ن مـ مؼدم  م بق   ةؿؼارة  خطق  أو ملخطاب أن ي ؽق   ملـص  

ا  ,ومـفاا ملؼار،ن,وصقًا بلك خاتؿ  ومضح  ومؼـع - ولؽاـ ملـصاق  ملساامق  

طرحفاا    ؿ ملسامل لؾـصق  مل ل أود  ظ  ب ، وهذه هل طريؼ  ملـ ل  ق  تخضع لفذه ملؼ  

 ملؼر، - ا لؼرمءة ملـص  خطقطفا ملعريض ، و لؽ ةا  بارها بطاًرم مرجعق  

  ح  ر  و د ط  
ترتقا، أو  ملعرب   ملؼرون ملفجري  مبولك باؽالق    ؾ   ؾؿاء  ب      ـ  م 

 شرت مللؼاكا  ملققكاكقا    ملعاالؿ ملعرةال  ؾاك كطااق كظؿ ملؼر،ن ملؽريؿ حقـؿا مك

 بلاك ةعاض مارا ـ اجات ملجزئقا ، كؼاد احظاقم ومرع، لؽاـ دون أن يصاؾقم با  

ت  ـدها ملساقرة مل ال أكف كلقًرم ما تبدأ بحدى ملسقر ةـػس ملػؽرة مل ل تق ػ   اغالبً 

ضح  الؿ مل ػساقر ما ت عؾؼ ةبدمي  كػس ملسقرة- و د أو تسبؼفا، أو أن هناي  رقرة  

(أمقـ أحسـ بصالحل)ملباكس ا  
(1)

  هنايات ملؼرن ملعشريـ، أن أغؾ، ملسقر  

                                                   

( أحاد أةارت تالمقاذ مإلماام ملػرمهال، وأحاد أهاؿ رومد مدررا ف 9914,9997أمقـ أحسـ بصالحل ) (1)

ملؿؽ قب   تسع  مجؾدمت، وملذي مر غرق   ك اة ف « تدةر ملؼر،ن»مإلصالحق ، وأافر ك بف تػسقره ملؽبقر 

= 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(9) 

اتـ ظؿ مقضق ق   ,بن لؿ تؽـ جؿقعفا,ملؼر،كق   ا ترمدكقا  ا   مجؿق ات ثـائق  )بم 

أو تؼاةؾق  أو تؽامؾق (
(1)

- ولؽاـ هاذه مبماقر لقسات راقى ةعاض  ـاصار ملاـظؿ 

ا، ب م ما مكرتضـا أن هـاك كظاًما ةالػعؾكظاًما حؼقؼق   ؾ ةعد  مل ل ا تشؽ  
(2)

- 

 (،يا   ؾاك حادة كاؾ  ) ةشرح ملـص   , ؾك كلرهتا,ن ،كعادًة ما تؼقم تػارقر ملؼر

مل ػساقر،  دون مل طرق   أغؾ، مبحقان بلك ملسقاق مبدةل ملؿبااار لميا  محاؾ  

و اد أطؾاؼ ملباحاث  -رقا ف ـ  خطقرة مج زمء ملـص   ما ة ـا ملققم كدرك جقدً ةقد أك  

(مس ـصاار مقاار)مإلرااالمل ملؿعاصاار 
(3)

 ؾااك هااذم ملااـؿط مل ػسااقري: مل ػسااقر  

                                                   
= 

حؼقؼا  »ملاؾ:  :، ولاف ك ا، أخارى«كظاام ملؼار،ن»مثـقـ و شريـ  اًما، ورار كقف  ؾك ماـفج ااقخف   ت باع 

 -غا  مبرديا ؿ ك ا، ملػرمهال لؾ  ، وكؾ  ك بف ةابردي ، وهاق مارتج  «تزكق  ملـػس»، «حؼقؼ  ملشرك»، «مل قحقد

 -(ملرتجؿات  سؿ)

(1) Voir Mustansit Mir, Coherence in the Qur’ān, A Study of Iṣlāhī’s Concept of 

Naṣm inTadabbur-I Qur’ān, American Trust Publications, Indianapolis, 1986, p. 75 

et ss. 

 :مؾحؼ  ةؽ اةل (مل ػسقرمسلل  متساق ملؼر،ن مـ خالل تاريخ ) وهل رقف تجدون درمر  أكلر تػصقاًل  (2)

Le Festin. Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Letheilleux, Paris, 2007 كؿاا يؿؽاـ ،

كرتكات  ؾاك ملحصقل  ؾك ملؽ اب مـ مؽ ب  معفد ملعالؿ ملعرةل   ةاريس، أو ةسفقل  أكلار ماـ خاالل مإل

 مق ع أماتون- 

كظؿ :   كظؿ رقرة ملؿائدة» :دمر ملؿشرق تحت  ـقمن م ف ممخرً وجدير ةالـظر أن هذم ملؽ اب  د ترجؿ  

 -)ملؿرتجؿ(«- ،ي ملؼر،ن   ضقء مـفج مل حؾقؾ ملبالغل

ا ، أر ا  ملدرمرات مإلراالمق  ةجامعا  يقكغسا اون ةالقاياات  (، ةاحث ةاكس,9949) مس ـصر مقر (3)

ةؿحؿاد  ملؿعاصار، كؿاا لاف مه ؿاام خاا   ز مه ؿاماتف   درمرات ملؼر،ن ومل ػسقر ملؿ حدة مبمريؽق ، ترتك  

= 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(91) 

اا مت صااغقرة ي، حقااث ياا ؿ م  بااار مميااات ةعضاافا ةعااد ةعااض كااذر  ملااذر  ,لملخط 

ما مـ خالل رقا فا مبدةل،  ام ملؿػسرون   ـ ارح ،ي    امس ؼؾ  م قملق - و قًض 

ا   مل ؼؾقااد ، وهااذم مااا ي عاارف كـق ااخااارجل  ااـ ملااـص   ةشاارحفا ةاراا د اء  امااؾ  

هاذه  (كزولا)ماـ حقااة ملـبال ةا ث  مرتباا  حاد   :أي (،أرباب ملـزولا)ةمإلرالمل 

اا مااـ أرااباب ملـاازول هااذه تباادو  مكلقاارً  ، مبماار هااق أن  ع  ممياا  أو تؾااؽ، ومؿااا ي ص 

غامضا   إلضاػاء معاان   ؾاك ،ياات  اد تبادو اوأكف  د تؿ ب حامفا احؼً  ،مصطـع 

ةعض ملشلء، كؿاا أن ملساقاق مبدةال ملؿبااار لميا  مقضاع مل ػساقر يقجاف بلاك 

  معان  أكلر مالئؿ  ودال    ملؽلقر مـ مبحقان-

مـ ملؿػسريـ ملؿساؾؿقـ   ملؼارن ملعشاريـ تجااوت مسالل   و د حاول ملعديد  

رقرة  ـ مقضاق فا مبرااس، وأطؾؼاقم   ـ طريؼ ملبحث   كؾ   ملـص   ءتجزي

ة تضاػل ة مـفا: ركقزة ملسقرة أو محقرها، وتؾاؽ محاولا  جااد  ؾقف مسؿقات  د   

 -ؿ ملـص  إلاؽالق  ك ظ   د  حال  ع  م ة   ؾك ملسقرة وحدهتا، ولؽـ  لؽ ا يؼد  

وب م ما متجفـا بلك ملدرمرات ملغرةقا  كنكـاا راقف كالحاظ أهناا مـاذ ةادمي فا   

ريخل  ؾاك أةحااث ملؿس شار قـ مـ صػ ملؼرن مل ارع  شر راد مـفج ملـؼد مل ا

                                                   
= 

ملؼار،ن، درمرا    مػفاقم ملساقرة  ـاد  مل ؿاراؽ   كاص   و -2116ب باال،  :ب بال، مـ ك بف   هاذم ملساقاق

 -2118درمر  لؿؼاطع مخ ارة مـ ملؼار،ن،  :كفؿ ملؽ اب ملؿؼدس مإلرالمل -9986ملػرمهل وبصالحل، 

 - ( سؿ ملرتجؿات)
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ملغرةققـ ملؿ عؾؼ  ةالؼر،ن، و لؽ ةال قمتي مع ةدميات مل ػسقر ملحاديث لؾؽ ااب 

ملؼر،  كحؼقؼ  ومضح ، وكاان يا ؿ  س: كؼد كان ي ؿ مل سؾقؿ ة جزئ  ملـص  ملؿؼد  

ملؼاار،  مااـ خااالل تحديااد مل سؾسااؾ ملزمـاال  لؾااـص   تاااريخ   ملبحااث  ااـ بكشاااء  

ر مبرااالق، ؾ ملسااقر، و لااؽ  ااـ طريااؼ تغق اامل اال تشااؽ   لؿخ ؾااػ أجاازمء ملااـص  

 ؾااك )تـا ضااات(، و ااد كااان هااذم  وملؿقضااق ات أو مكاارتما مح ااقمء ملااـص  

 مفقؿـًا  ؾك ملبحقث ملغرةق -  ,وا يزمل,ملؿـظقر 

أكجقؾقؽاااا ) :مااـ أملااال,ةعااض ملباااحلقـ  كتبـ اا 9981كااف ومـااذ ملعااام أ با  

(كقيػرت
(1)

(كقؾ روةـسقن)و ،
(1)(2)

: كعقًضا  ـ ملبادء اوجف  كظر جديدة تؿامً  , 

                                                   

( مااـ أااافر ملباااحلقـ مبلؿااان ومبوروةقااقـ ملؿعاصااريـ   ملدرمرااات ,9943أكجقؾقؽااا كااقيػرت ) (1)

ملؼر،كق  ومإلرالمق - أر ا  ملدرمرات ملسامق  وملعرةق    جامع  ةرلقـ ملحارة، دررات ملدرمراات ملساامق  

وملعرةقاا  وملػقؾقلااقجل   جامعااات ةاارلقـ ومقااقكقخ وطفاارمن،  ؿؾاات كلراا ا  ومحاضاار    اادد مااـ 

جامعا   :ملاؾ ،ةرلقـ ومقاقكقخ وةاامرب ، كؿاا  ؿؾات كلرا ا ة تمئارة   ةعاض ملجامعاات :ملجامعات، ملؾ

 وجامع   قـ اؿس ةالؼاهرة- ، ؿان ةابردن

 من أهؿفا:، ة يف مجال الؼرآن ودراساتهولفا عدد من الؽتابات والدراسات الؿفؿ  
 -2191مـ ملعصقر ملؼديؿ  ملؿ لخرة، مؼارة  أوروةق ،  ملؼر،ن كـص   ,

 -9989درمرات حقل تركق، ملسقر ملؿؽق ،  ,

  -2194أدةل،  س، ملشعر، وصـا   ملؿج ؿع:  رمءة ملؼر،ن كـص  ملؿؼد   ملـص   ,

ملدرمرات ملؼر،كق  وملػقؾقلقجل مل اريخل » :و د كشركا ثالث ترجؿات بكجقؾقؽا كقيػرت ةعـقمن

، ترجؿ : حسام صربي، «حػوجفان لؾؼر،ن: ملؼر،ن وملؿص»، ترجؿ : محؿد  بد ملػ اح، و«ملـؼدي

= 
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وةال االل ملبحاث  اـ مل سؾساؾ ملزمـال ل،جازمء، كؼاد  ابً مرك   ةػرضق  كقن ملـص  

لاف وحادة وتؿاراؽ   صاقاغ ف ملـفائقا  وملؿع ؿادة  مكطؾؼقم مـ كرضق  أن ملاـص  

ماـ ملؿؿؽاـ أن  ومل ل يج، مك شاف تركقبفا: مع ؼديـ أن معركا  تركقا، ملاـص  

 رؾقؿ لف- لك كفؿ  تػضل ب

                                                   
= 

، يؿؽـ مطالع فؿ  ؾك ، ترجؿ : أمـق  أةق ةؽر«س كـص ضؿـل لف را ك اب ملؼر،ن وملؽ اب ملؿؼد  »و

 :هذه ملرومةط

https://tafsir.net/translation/ 54/  

https://tafsir.net/translation/42/ 

https://tafsir.net/translation/37/ 

 -( سؿ ملرتجؿات)

(1) Voir Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 

Walter deGruyter, Berlin/New York City, 1981. Neal Robinson, Discovering the 

Qur’an. A 
Contemporary Approach to a Veiled Text, Georgetown University Press, 

Washington, 1996 (2e éd. 2003). 

مـ أافر أ الم ماتجاه ، (،  أر ا  ملدرمرات مإلرالمق  ةجامع  لقدت,9948كقؾ روةـسقن  ) (2)

 ملساكؽرو  )مل زممـل(    رمءة ملؼر،ن-

وملذي  -«9996مك شاف ملؼر،ن،  رمءة معاصرة لـص مؼـع، » :ومـ أافر ك بف   هذم ملسقاق ك اب

ا لػؽرة ملؼرمءة ملؿؽق  وملؿدكق ، كؿا حاول كقف مل لرقس كظري  درس كقف تركق،  دد مـ ملسقر ملؼر،كق  

 ، وملحجاج حقلفا-مل زممـق  لؾـص  

، تـشر  ؾك  سؿ ملرتجؿات ضؿـ هذم «ةـق  وتػسقر رقرة ملؿممـقن»و د ترجؿـا لف درمر  ةعـقمن 

 -( سؿ ملرتجؿات)، «مؾػ ماتجاه مل زممـل»ملؿؾػ 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(93) 

و لؽ  ـ طريؼ تطبقؼ مـفج مس عار ماـ درمراات , ار ت  ومـ جاكبل كؼد 

وكًؼاا لؾؿـظاقر ملاذي رلصاػف كقؿاا  ملؼار،    تحؾقاؾ ملاـص   ,سملؽ اب ملؿؼاد  

ولـ أت بع تاريخ هذم ملؿاـفج ملاذي يعاقد بلاك مـ صاػ ملؼارن مللاامـ  شار  ،يليت

ملااذي ,هااذم ملؿااـفج  ملعشااريـ- بن   حػاااوة رااقى   هناياا  ملؼاارن وملااذي لااؿ يؾااؼ  

وكًؼا  يؼقم  ؾك تحؾقؾ ملـص   ,(مل حؾقؾ ملبالغل)س أرؿاه  ؾؿاء ملؽ اب ملؿؼد  

وكذلؽ  ،س  ةالبالغ  ملسامق  كؿا هل مقجقدة   ملؽ اب ملؿؼد  لؾؼقم د ملخاص  

   دد مـ كصق  ملعصقر ملؼديؿ    ملشرق مبورط وا رقؿا   ملؼر،ن
(1)

-  

دة، رالكطؾؼ  ؾاك ملػاقر ماـ ملاال ارح هاذه ملـظريا  ةطريؼا  مجار  وةدًا مـ 

اا :م   كػااس ملق ااتؿ جااد  فاامةسااقط و ؼ ةسااقرة ملػاتحاا  مل اال ي ؾقهااا حقااث ي عؾ 

ة ماارمت   ملقاااقم كؿااا   ملعديااد مااـ ملؿـارااابات ملؿسااؾؿقن   صااالهتؿ  ااد  

 مبخرى-

  

                                                   

ػسقر مل قرميت   ملجامع  ملغريغقري    روما، ملعالؿ ملرئقس ملذي يدرس يع رب روان مقـقف، أر ا  مل  (1)

 -(Traité de rhétorique biblique) :ا- ولؼد كشر أطروح  كبقرة ةعـقمنكظري  مل حؾقؾ ملبالغل حالقً 

 .2117 ,لقتققؾق، ةاريس
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 ثانيًا: موجز البالغت الساميت من خالل سورة الفاحتت:

 ملسقرة كؿا هق   ملؿصحػ: كص   أوًا  وها هق

قؿ  } ح  ـ  ملر  ؿ  ح   ملر 
 
ؿ  مهَّلل ـ   * ة س  ق

ؿ  ال  ع  ب  مل   ر 
د  ل ؾ ف  ؿ  قؿ   *مل ح  ح  ـ  ملر  ؿ  ح   *ملر 

ـ   ي م  ملد   ي ق 
ال ؽ  ـ   *م  ق

ب ي اك  ك س   ع  ب د  و  قؿ   *ب ي اك  ك ع 
س   ؼ  ؿ  م   مل  ر  ك ا ملص 

د   *مه 

ـ   ق ال  ا  ملض  ق ف ؿ  و  ؾ  قب     ض  غ  ؿ  ق ر  مل  ؿ  غ  ق ف  ؾ  ت     ؿ  ك ع  ـ  أ  ي
ذ  م   مل  ر 

 .{ص 

 :ـ كقػق  تركق، ملـص  يؿؽــا أن كبق   يتمم ملـحق ؾك و

ؿ   9 ,  ة س 
 
ـ                                       مهَّلل ؿ  ح  قؿ                                       ملر  ح   ملر 

د   2 = ؿ  ب                                  ل ؾ ف  مل ح  ـ                                              ر  ق
ؿ  ال  ع   مل 

ـ                                                    3 , ؿ  ح  قؿ                                         ملر  ح   ملر 

ال ؽ                                            4 = ـ                                                م  ي م  ملد    ي ق 
 

 

 

 

 

ك ا  6اا   د  م                                                  مه  ر  قؿ  ملص 
س   ؼ  ؿ   مل 

م    أ7اا  ر 
ؿ                                               ص  ق ف  ؾ  ت     ؿ  ك ع  ـ  أ  ي

ذ   مل 

ق ر   ب= ؿ                                                    غ  ق ف  ؾ  قب     ض  غ  ؿ   مل 

ا   ج= ـ                                                     و  ق ال   ملض 

ب د                             ب ي اك               أ5+  ك ع 

ـ                             ب ي اك         و   +  ب ق
 ك س   ع 
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صرم ( أو ,اك بي  ,ملرحؿـ ,)مهَّلل :ملػقر تؽرمر ملعـاصرتالحظقن  ؾك 

ما ( وهق ، جب7قفا وملؿـػقان   ممي  ملساةع  ةشؼ   ،.مؾؽ)رب :ؿرتمدكاتمل

يقحل ةال قمتي
(1)

,9) :ملؾ كؼد تقجد هذه مل قمتيات ةقـ مػصؾقـ مـ ملـص   -

ةقـ مجؿق ات  أو  ؾك مس قى ،خر   ملـص   ،(ج7,ب7 أ،6,7ب، ,أ5، 2

: ملرتمدف ةقـ ملػر  ملؾ (كرو )مـ مػصؾقـ ومل ل جرى ملعرف  ؾك تسؿق فا 

أ( 6,7كر  ) (، وكذلؽ كنن  9,2ا مع ملػر  )( ملذي يرتمدف وي شاةف جزئق  3,4)

ج( مل ل يذكر ,ب7ولؽـف مضاد لؾػر  ) ملصرم  ملؿس ؼقؿ م قمت  ملذي يذكر 

 قـ-طريؼ ملضال  

وكالهؿااا ,كبااقـ ملؿجؿااق  قـ ملؿ طاارك قـ  :ملحااد   وا يؼااػ مبماار  ـااد هااذم

اكع   ؿ  ، ومـ ث  ادالق   اكجد تقمتيً  ,(أ سام)ك  مـ كر قـ، وهق ما يطؾؼ  ؾقف مؽق   ك ؾ 

 مل ؿااس ملعباادة هَّلل ةابعض   ملؼساؿ مبول  باارة  اـ ن  ن: كمس قى ثالث مـ ملـص  

ا ،مـ أرؿائف ملحسـك كؾاديـا هـاا  ساؿان  -نق  أماا ملؼساؿ مبخقار كفاق مل ؿااس ملع 

ملعبادة ومار عاك  هؿا ملؿؽقكان مبراراقان لؾصاالة،  ن  با، حقث م ؽامالن دالق  

ااك  }: ر  ـاف ملؿؼطاع ملؿحاقري ملصاغقر   ملاـص  وهذم هاق ماا  ب ا ب اد   ب ي  ااك   ك ع  ب ي   و 

                                                   

ح  ؾك بثر ملؿمتؿر، أالكد  ؾك  مرد   (1) ن مل قمتي   ملبالغ  ملسامق  ا يعـل وجاقد متسااق أ ؾك رممل ط ر 

بيؼا ل أو مؼطعل صارم ةقـ ،ي قـ، كؿا هق ملحاال ةاقـ أةقاات ملشاعر ملؽالراقؽل، وملققكاا ، وملالتقـال أو 

ملغرةل ةشؽؾ  ام- بكؿا هل متسا ات دالق   ـ طريؼ ملرتمدف أو مل ضاد أو مل ؽامؾ ةقـ مػاصؾ  مت كؿاط  

 ػاصؾ أاعاركا ملؽالرقؽق -أكلر تحرًرم مـ م
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ـ   ق
ااا  ع  ا ةاااقـ ملؼساااؿقـ ذم ملػااار  ملؿحاااقري مك ؼااااًا ملالق اااؾ هااا، حقاااث يؿل ااا{ك س 

ملؿػصؾ مبول يشاقر بلاك رااةؼف ومللاا  يشاقر بلاك احؼاف-  ملؿ طركقـ، حقث بن  

ا بن   :وةنمؽاكـا ملؼقل ا)ا أو ملسقرة   مجؿؾفاا  اد متخاذت ااؽاًل محقري   :(ادمئري 

ـ معـاهؿاا، وهاذم كفـاك  سؿان م قمتيان وم ؽامالن يرةطفؿاا كار  محاقري يعاق  

، وهق يظفار   م   ملؼر،نكلقًرم جد   ديرتد   (أ\x\أا)ملشؽؾ ملذي يؿؽـ أن كرمز لف ةا

وراـرى أملؾا   ،(أ"ب"ج\x\أ-ب-ج) :ملاؾ ،أغؾ، مبحقان   صقرة أكلر تعؼقًدم

  ؾقف كقؿا ةعد-

 وكخؾص من مثال سورة الػاتحة إلى أمرين: 

:  خااذ اااؽاًل وملااذي  ااد ي    ،ملؼاار،   ااد ة ـاال  ؾااك مباادأ مل ـااا ر ملااـص   أن   أوًلا

اا ااا م قمتي  ا )وملااذي ي ؿلااؾ   بدخااال )م ـااا ًرم أو م ؼاااةاًل أو م ؽاااماًل( أو محقري 

 - ـصر محقري ةقـ  ـصريـ م قمتيقـ(

)مػاصااؾ، كاارو ، أ سااام،  :ة مساا قيات كصااق مااـ  ااد   ي ؽااقن ملااـص   أن   ثاكقاااا:

 مـ أاؽال مل ـا ر- مس قى مـفا يـبـل  ؾك اؽؾ   وكؾ   ،مجؿق  ملسقرة(

 باؽال يذكر- تلقر كقؿا يبدو أي   ومضح  تؿاًما وا ص  ةـق  هذم ملـ و ؾقف كنن  

ملؿػصؾقـ مبخقريـ  د يؼصد هبؿا ملقفاقد  أن   ومع  لؽ كرةؿا رؿع ؿ مـ  بؾ  

، وهاذم هاق مل ػساقر {ملضاالقـ} :وملـصاارى   ،{ملؿغضقب  ؾقفؿ} :   بارة
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)ملؿ اق     مئع  ملصقت مـفا، ك ػساقر مةاـ كلقار ملشائع   معظؿ مل ػارقر وخاص  

 ؟  ساكا أن كػفؿ مـ  لؽ (، كؿا م9373 ام 

 االء   ةؼقا  ملاـص   أول ما يد قكا لركض هذم مل ػسقر هق  ادم وجاقد أي   بن  

ةعقااد ا  )أ ـاال   ملسااقاق مبدةاال ملؿباااار لفاااتقـ ممي ااقـ( ي ؾؿااح مااـ  رياا، أو

ؿ يؽاـ ملػاتح  هل أولك رقر ملؼار،ن ومػ  حاف، كؾا لؾقفقد وا لؾـصارى، كؿا أن  

ؾعـاا أكلار  ؾاك لؾحاديث  اـ ملقفاقد وملـصاارى- وب م ماا مط   ق ةعاد  مبمر  د تطر  

ملحاديث  اد  ملؼار، ، راـجد أن مل عبقاريـ محاؾ    ؾك مم دمد ملـص   :، أيلسقاقم

أصاـاف ملبشار، ولاقس كؼاط  م   مقمضاع أخارى  ديادة، ولؽاـ ل صاػ كاؾ  ر  ك     

ريـ ملقفقد وملـصارى ملؿـؽ 
(1)

خالل  لؽ أن هذم تػسقر أياديقلقجل ـ مـ - وي بق  

ام   م ل،رااػ، و ااد أ اارب ةعااض ، ولؽـااف اااائع جااد  ا ا أراااس لااف   ملااـص  ر  غ 

(  اـ ركضافؿ 9291ريـ ملؽبار أملاال كخار ملاديـ ملارمتي )ملؿ اق   اام ملؿػس  

 بدمكا  لمثؿاقـ مبلػاا  ملاقمردة   ملػاتحا  لقسات با   ملقمضح لفذم مل ػساقر وأن  

 ام وملؿـؽريـ ةشؽؾ  
(2)

- 

                                                   

(1)Voir le commentaire de la Fâtiha par de Theodor Khoury, dans sa trad. 

allemande duCoran: Der Koran, Gütersloher Verlagshaus, 1990, I, pp. 157-58. 

 أمريـ:بلك تجدر مإلاارة ( 2)

هق معؾقم، كؿا أكف كؿا تػسقر ملؿغضقب  ؾقفؿ ةالقفقد وملضالقـ ةالـصارى هق تػسقر كبقي  ول:األ

م   ملؼر،ن وحديلف  ـ ملقفقد وملـصارى، يؼقل مةـ  طق    م جد  يبدو  اهرً ,ا لؿا يصقره كقيربسخالكً 

ر كقف كؼقلف: قفقد م ؽر  بن  كر غض، مهَّلل  ؾك مل :ـ مـ ك اب مهَّلل تعالك لؽ ةق  »تعؾقؼف  ؾك هذم مل ػسقر: 

= 
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 :بلك مؼارة  جاك، ،خر لؾسقاق ,تلـا ةصدد رقرة ملػاتح  وكحـ ما,ويؼقد  هذم 

املساقاق كقؿاا ي عؾ ا كؼد رأيـا ح اك ممن أن   دة ؼ ةالبالغا  ملساامق  يؼصاد ةاف ملبـقا  ملؿعؼ 

 ولؽـاف  اد يصاؾ لؾـصاق  ملسااةؼ   ؾاك ملؼار،ن ا ،لؾ ـا رمت مل ل تـدرج كقفا ممي 

ة يصاػ ملؼار،ن  ال   هباا- كػال مقمضاع  اد   ملؼر،  مل ل  د يؽقن لؾـص  رقؿا مل قرمة 

 متااف ةلكااف جاااء احًؼااا لؾؽ اا، ملساااةؼ  كااال قرمة ومإلكجقااؾ أو غقرهؿااا )كالصااحػ 

ا ملؼار،  دون رةطاف  ا كفاؿ جؿقاع د اائؼ ملاـص  مبولك(، وهذم يعـل أكـا ا كسا طقع حؼ 

 ةشاؽؾ   اا )وأحقاًكال ؾؿاقح بلقاف ضاؿـق  س )أو غقاره(، يا ؿ م،خر مـ ملؽ اب ملؿؼاد   ةـص  

 صريح(-

                                                   
= 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ نثڄ، وكؼقلف تعالك: [992، ،ل  ؿرمن: 69]ملبؼرة:  ائمث ى ى نثې

كفماء ملقفقد، ةدال   قلف تعالك ةعده: [ 61]ملؿائدة:   ڎمث ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

وملغض،  ؾقفؿ هق مـ مهَّلل [ 65]ملبؼرة:   مث گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ نثڈ

 ؾك أكف  د    وكحق  لؽ، مؿا يدل  ا و ؼقةات و ل  تعالك  بارة  ـ ب فاره  ؾقفؿ محـً تعالك، وغض، مهَّلل 

ؼقهؿ  ؾك ار    بؾ ورود ار  محؿد ا كقف، وملـصارى كان محؼ  م مبالغً م ممكدً أةعدهؿ  ـ رحؿ ف ةعدً 

مهَّلل - و د  ال ڠؼقفؿ كضاللفؿ م ؼرر مـذ تػر ت أ قملفؿ    قسك ، كؾؿا ورد ضؾقم، وأما غقر محؼ  ملسو هيلع هللا ىلص

]ملؿائدة:   مث ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ نثڀتعالك كقفؿ: 

 (-9.77ملؿحرر ملقجقز، )«-  [77

ـ حؿؾ ممي   ؾك ملعؿقم وضع ػ تؼققدها ةالقفقد وملـصارى مـ ملؿػسريـ كؼقلف مشؽؾ:  الثاين: م 

ملبعض، أو يع رب ص لؾعؿقم كؿا كحا بلقف لؿصادم ف ل ػسقر كبقي صريح: كنما يؽقن مل ػسقر ملـبقي مخص  

م لفا وهق ا وتؼققدً هذم مل ػسقر مجرد ملال وكرد مـ أكرمد ملعؿقم ملدمخؾ تحت لػظ ممي  ولقس تخصقًص 

 (- سؿ ملرتجؿات)مل ػسقر ملـبقي ةد قى معارض ف ملعؿقم كغقر صحقح -   قل لبعض ملؿػسريـ- وأما رد  
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ةـشر ور   ةحلقا    كادوة  (مس ـصر مقر)و د  ام ملباحث ملباكس ا  ،كػ ملذكر 

، (س رمءة ملؼر،ن    االل ملؽ ااب ملؿؼاد  ) :أ  قؿت ملعام ملؿاضل   لـدن، ةعـقمن

ااوي    ,ومااـفؿ مػساارو ملؼاار،ن,ب كقفااا  ااـ مم عاضااف مااـ أن معظااؿ ملؿسااؾؿقـ ر  ع 

س، مؿااا يؿااـعفؿ مااـ مراا قعاب ملؽلقاار مااـ مل ؾؿقحااات ي جاااهؾقن ملؽ اااب ملؿؼااد  

 ملؼر، - ملخػق  مل ل تقضح معا  ملـص  

س ياذكر ح ًؿاا ،خر راقرة ملػاتحا  ةالـساب  لؼاارك ملؽ ااب ملؿؼاد   وهؽذم كنن  

وملذي كجده  ،مقضق  ملطريؼقـ، وملذي هق مقضق  تؼؾقدي   ملحؽؿ  ملؼديؿ 

اا  مقمضاع  دياادة مااـ ملؽ اااب ملؿؼااد       رااػر مل لـقاا ( وةااابحرى   س )خاص 

ا يعاد   ملؿزمقر مبول ملاذي اكص  لؿجؿق ا   , ؾاك غارمر راقرة ملػاتحا ,ًدم ا مؿف 

كبقرة مـ ملصؾقمت  مت أطقمل مخ ؾػ ، وهق راػر ملؿزممقار ملؿاذكقر   ملؼار،ن 

اد  }: ومحادة  ؾاك مب اؾس ماـ ،ياتاف   ابأو ،ة مرمتكػسف )حقث تؿ  كره  د   ؼ  ل  و 

قن   ح 
اال  ي  ملص 

ب ااد 
اا    ث ف  ا  ي ر  ر  أ ن  مب ر  ك   ملاذ 

اد  اـ ة ع 
ة اقر  م  ال ملز 

مبكبقااء: ]{ك   ب ـ ا ك 

 -37.29، وهل م  باس حر  مـ ملؿزمقر [915

 لرتكقبف: املؿزمقر مبول وكؼً  وها هق كص  
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 وكؾ ما يصـعف يـجح  س 

 لقس كذلؽ مبارمر 4
 

 كالعاصػ = لؽـفؿ            ‘ب

 الريح تذريفامل ل = 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 ًل يـتصب يف الديـوكة األشرارلذلؽ  5 ,        ‘أ

 األبرار جؿا  الخاصئون يف وا  ,

  األبرارطريؼ  الؿ ة ملربكنن  6+

 -األشرار صريق+ وبن بلك ملفالك 

 لؾرجلطقةك  9      ,أ 

 األشرارمشقرة  يفيسؾؽ  لمملذي  ,

 لم يؼفملخطاة  طريؼ ويف= 

 يجؾس لم الؿستفزئقن مجؾس ويف= 

 ملرب مسرتف يف كاموس لؽـ 2+  

 يؾفج هناًرم ولقاًل ويف كاموسه +  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 كشجرةكقؽقن  3=       ب 

  الؿقاه ـد مجاري  مغروسة= 

 + مل ل تعطل ثؿرها   أومكف

 + وور فا ا يذةؾ 
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،  د ترك   هذم ملـص   ومـ دون ملخقا   جؿقع مل ػاصقؾ، كؽؿا ترون بن  

أيًضا مـ مجؿق   مـ ملؿ قمتيات لؽـفا أكلر تعؼقًدم مـ تؾؽ ملؿقجقدة   

أ )ا لؾـؿق ج  ف كؿًطا محقري  م  ملؿزمقر ةر   - وي بع كص  ملػاتح  ةسب، طقل ملـص  

ويرةط ملؿحقر ةصقرة ومضح  ما ةقـ ملجاكبقـ ملؿ ضاديـ:  ،(‘أ ‘ب\ x\ب

تؿفقًدم لؿا  كالؿػصؾ مبول هق مخ  ام لؾجزء مبول ةقـؿا ملؿػصؾ مللا  يعد  

 ،(طريؼ مبةرمر)و (طريؼ مبارمر)ط ملضقء هـا  ؾك مل ضاد ةقـ رقؾحؼف- وأرؾ  

وبن بلك )تح  ومل عبقر ملخ امل ملؿشاةف لذلؽ ملذي يليت   خ ام رقرة ملػا

 -(ملفالك طريؼ مبارمر

ا اوهذم جدول لؾؿؼاركا ، ياربت مل ؼاارب ةاقـ ملـص  ز   ممي اقـ قـ، وملاذي يرتك 

 (:6,7مبخقرتقـ مـ رقرة ملػاتح  )
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 ، الػاتحة1سورة   الؿزمور األول

 طقةك لؾرجؾ 9 ,

 ملذي لؿ يسؾؽ   مشقرة مبارمر ,

 لؿ يؼػ طريؼ ملخطاة= و  

 = و  مجؾس ملؿس فزئقـ لؿ يجؾس 

 مسرتف لؽـ   كامقس ملرب 2+ 

 + و  كامقرف يؾفج هناًرم ولقاًل 

 كقؽقن كشجرة 3 =

 = مغرور   ـد مجاري ملؿقاه 

 + مل ل تعطل ثؿرها   أومكف

 + وور فا ا يذةؾ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 وكؾ ما يصـعف يـجح  ,

 لقس كذلؽ مبارمر 4  ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 = لؽـفؿ كالعاصػ 

 = مل ل تذريفا ملريح

 لذلؽ ا يـ ص،   ملديـقك  مبارمر 5اا 

 اا وا ملخاطئقن   جؿا   مبةرمر  

  طريؼ مبةرمركنن ملرب  الؿ ة 6+ 

 -طريؼ مبارمر+ وبن بلك ملفالك 

 ةسؿ مهَّلل ملرحؿـ ملرحقؿ 9  ,

 ملحؿد هَّلل رب ملعالؿقـ 2  =

 ملرحؿـ ملرحقؿ 3  ,

 مؾؽ يقم ملديـ4  =

 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 بياك كعبد أ 5 +

 وبياك كس عقـ ب+ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 
 

 ملصرم  ملؿس ؼقؿمهدكا  6 اا

 صرم  ملذيـ أكعؿت  ؾقفؿ أ7اا 

 غقر ملؿغضقب  ؾقفؿ ب= 

 -ا ملضالقـو ج= 
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س بلك تحديد هقي  هماء لؿ ي طرق أحد   تػسقرمت ملؽ اب ملؿؼد  

مبارمر، كالجدير ةاه ؿام ملبشر هق معرك فؿ ةح ؿق  مخ قار أحد ملخاطئقـ أو 

أو طريؼ ملفالك ملذي  ،ملطريؼقـ: طريؼ ملخال  ملذي يسؾؽف ملصالحقن

ؾ ةبقاكف ةعد ملؿزمقر ي ؽػ   ةؼق  كص   ا وصػ ملطريؼقـ كنن  وأم   -يسؾؽف مبارمر

  ملطريؼقـ يبقـ ماهق  لؽ، وهق  مت ملحال كذلؽ   ملؼر،ن، كنن رائر ملـص  

 ؾك ما ,تؿ  كرهؿا   ملػاتح - وهؽذم ومـ خالل هذم ملطرح يؿؽــا  ـ  ي  ملؾذ  

ـ   لقجل لسقرة ملػاتح ، لؾقصقل هبا بلك يقيدتحققد مل لويؾ ملشائع ومب ,أ 

 معـك أكلر  ؿًؼا واؿقلق -

 ملؼار،  وا ملعؼقادة مإلراالمق  ةالي     هـا لاقس ملاـص  كؿا كرى أن مقضع ملعؾ  

ـ مباؽال، ولؽـفا ةعض تؾؽ مل ػسقرمت مل ال ا طائاؾ ماـ ورمئفاا وا م اؽؾ  

  ، ا   رقا ف ملدمخؾل أو ملخارجل-أراس لفا   ملـص  

 ؾاك تحدياد جقمكا،  (راقرة يقراػ) 92ورقسا دكا ملال ،خر ماـ ملساقرة 

 ملؼر،  ت عؾؼ ةسقا ف ملدمخؾل وملخارجل-  أخرى لدرمر  ملـص  
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 :(يوسف) ةالثانيت عشزثالثًا: السورة 

 ؾك ملرغؿ مـ أرؾقهبا ملبقا  ملؿؿاثؾ لسائر ملؼصص ,تع رب رقرة يقرػ 

هل ملسقرة ملقحقدة مل ل أ ادت تـاول  ص  مؽ ؿؾ  مـ ملعفد ملؼديؿ،  ,ملؼر، 

ردت  ص  ملـبل يقرػ     ت مللالث   شر كصاًل ،ي   ر،كق  ةقـؿا اغؾ   999كؼد ر 

ر مل حؾقؾ ملبالغلف  ظ  وي  مبخقرة مـ رػر مل ؽقيـ- 
(1)

ؿ رقرة يقرػ   مثـ ل ظ  ك   

تؿ ترتقبفا ةطريؼ  معؽقر ، ويبقـ هذم ملـظؿ ملؿعؽقس ملـق    شرة رؾسؾ 

مللالث مـ ملـظؿ ملؿس خدم   ملبالغ  ملسامق  جـًبا بلك جـ، مع ملـظؿ 

مبرؾقب هؿا، وا يخ ؾػ هذم اـربؼ وتـاوليـ ملؿ قمتي وملـظؿ ملؿحقري ملؾذ  

  ـ مبرؾقب ملؿحقري رقى   غقاب ملؿحقر-

  

                                                   

(1)On trouvera l’analyse détaillée du texte de la sourate « Joseph » dans M. 

Cuypers, «Structures rhétoriques dans le Coran. Une analyse de la sourate ‘Joseph’ 

et de quelques sourate brèves», dans MIDÉO (Mélanges de l’Institut Dominicain 

d’Études Orientales) 22, 1995, pp. 134-191. 
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 :سورة يوسف

 (9,3مر فالل )مميات  ,أ

  (4,7راليا يقرػ )مميات  ,ب

  (8,98كقد مإلخقة ةققرػ )مميات  ,خالكات يقرػ مع بخقتف ,ج

  (99,22تؿؽقـ ك سبل لققرػ )مميات  ,د

 (23,34مرمودة ملؿرأة لققرػ )مميات  ,ها

ل يقرػ   ملسجـ رالى ملسجقـقـ  ,و التوحقد  ويدعو إلىيمو 

 (35,42)مميات 
 

ل يقرػ   ملسجـ راليا ملؿؾؽ )مميات ي   ,"و   (43,49مو 

  (51,53ما  بار لققرػ )مميات  رد   ,مك ضاح مرمودة ملؿرأة  ,"ها

  (54,57تؿؽقـ تام  لققرػ )مميات  ,"د

  (58,98كقد يقرػ ةنخقتف )مميات  خالكات يقرػ مع بخقتف: ,"ج

  (99,919تحؼؼ راليا يقرػ )مميات  ,"ب

 (912,999خاتؿ  )مميات  ,"أ

 (ةالؼرب مـ مركز ملـظؿ ملؿحقري :أي)و  هناي  ملطرف مبول مـ ملسقرة 

س، كػل أثـاء تقمجد ملؿقمتي مـ ملؽ اب ملؿؼد   ةرتت وم ع  ا كجدها   ملـص  

 عان ةف ركقؼاه   تلويؾ أحالمفؿا، ولؽـ  بؾ تلويؾف يقرػ   ملسجـ  د مر
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ف لفؿا خطاًةا مقجًزم  ـ مل قحقد  ؾك ملطريؼ  ملؼر،كق  ل ؾؽ مبحالم وج  

,37ملخالص  ود اهؿا بلك ترك أوثاهنؿ ومإليؿان ملحؼقؼل ةاهَّلل وحده )مميات 

41-) 

 مؾ   قم ا يممـقن ةاهَّللب  تركت  أ 37اا 

 وهؿ ةامخرة هؿ كاكرون باا 

 ومتبعت مؾ  ،ةائل بةرمهقؿ وبرحاق ويعؼقب أ 38اا 

 ما كان لـا أن كشرك ةاهَّلل مـ الء ب+ 

  ؾقـا و ؾك ملـاس كضؾ مهَّللمـ   لؽ ج=       

 ولؽـ أكلر ملـاس ا يشؽرون د *              
 

 يا صاحبل ملسجـ أ 39* 

  أأرةاب م ػر قن خقر ب* 

 مهَّلل ملقمحد ملؼفار؟أم  ج* 
 

 ما تعبدون مـ دوكف با  أرؿاء أ 41اا 

 رؿق ؿقها أك ؿ و،ةاالكؿ باا 
 

 ما أكزل مهَّلل هبا مـ رؾطان ج= 

 بن ملحؽؿ با هَّلل د= 
 

 أمر أا  تعبدوم با بي اه ها+ 

 ملديـ ملؼقؿ  لؽ و=      

 ولؽـ أكلر ملـاس ا يعؾؿقنت*             
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أ( 37) {   قم ا يممـقن ةاهَّللمؾ  }: ويفقؿـ مل ضاد  ؾك ملجزء ةؽامؾف

 و(-41) {ؿيـ ملؼق  ملد  }و

 : سؿ مـ مب سام ملطركق  لؽؾ   ا   هنايات ملػرو ويبدو مل ـا ر جؾق  

ا هؿا ةعبادة مهَّلل وحده، أم  يلمرمن كال (ها41ب و 38)قان ول  كالؿػصالن مب  

 :تق م بقً ا ةالؿرتمدكات مم { لؽ}كقبد،ن ةارؿ مإلاارة  (و41ج و 38)

ا ، وأم  {يـ ملؼقؿملد  }ملذي ا يؼصد ةف با هب   {ؾك ملـاس(مهَّلل ) ؾقـا و  كضؾ}

جؿؾ ان م طاةؼ ان تـعقان  ؾك أكلر ملـاس  كفؿا (ت41 د و38)ملؿػصالن 

 كػرهؿ-

كفؿا م ؽامالن: كػل  ـ  ؾك مل قملل،ق  ويؿؽــا  رمءة هذيـ ملؼسؿقـ ملطركق  

كفق يد ق  بخقرا   ملؼسؿ مأم   ،ملؼسؿ مبول يحؽل يقرػ مساره ملروحل

ؾف  سؿ م  ؾك درةف، ولؽـ رقاق ملخطاب  د تخؾ  قف   ملسجـ أن يسقر  ركقؼ  

 محقري صغقر لف رؿات  ديدة ومضح :

أكف رممل، وملحال أن مركز ملرتمكق، ملؿحقري    ملبالغ  ملسامق  غالًبا ما  .1

 ما- يصطبغ ةالسممل ملذي يد ق ملؼارك أو ملؿس ؿع بلك مل ػؽر ومتخا  مق ػ  

 أأرةاااب م ػر ااقن خقاار}: جااقهر ملعؼقاادة مإلرااالمق  أن ملسااممل هـااا  ااـ ,2

 ؟ {مهَّلل ملقمحد أم
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 ، كفق مػ اح ملػفؿ ودمئًؿا ما يؽقن لؾؿحقر   ملبالغ  ملسامق  أهؿق  خاص  

 ملذي ي ؿحقر حقلف- ومل ػسقر لؽامؾ ملـص  

س حقل معضؾ  ملعال ات مبخقي : وت ؿحقر  ص  يقرػ   ملؽ اب ملؿؼد  

مكؼطا   ,وهل  ص  ملؼ ؾ مبولك,ر  ص   اةقؾ ت ظف   ػل ةدمي  رػر مل ؽقيـك

ملعال   مبخقي  ةسب، ملغقرة، و  هناي  ملؽ اب وردت  ص  يقرػ كل ت ظفر 

ر ملبؾجقؽل وهق ما أطؾؼف ملؿػس  » (صـا   مإلخاء) ؾك ملـؼقض مـ  لؽ 

«وجعؾف  ـقمًكا جؿقاًل لؽ اةف  ـ  ص  يقرػ (أكدريف ويـقـ)
(1)

 صـا   مإلخاء ،

ةالغػرمن وملؿصالح - وهذم ملجاك، لؿ يغ،  ـ ملؼص  ملؼر،كق  ولؽـف لقس 

ًدم ملسبقؾ ا لؾ قحقد مؿف  ا: كؿركزي  خطاب مل قحقد لققرػ جعؾت مـف كبق  رئقًس 

 لؾـبل محؿد-

س ويدكعـل هذم ملؿلال بلك بةدمء رأيل   ملعال   ةاقـ ملؼار،ن وملؽ ااب ملؿؼاد  

د   ةعاض مبدةقاات كؼاد تارد   :أكا وغقري ماـ ملبااحلقـ ملؿعاصاريـ كؿا مرتلي فا

س أو ي الثر ةاف أو أن ملؼر،ن يس ـسخ ملؽ ااب ملؿؼاد   :أو كلر مل ل أثارت جدًا  ؾ  

 ملؼار،ن لاقس با   وهاؿ يشاقرون ضاؿـًا بلاك أن   ،يس عقر مـف أجازمء ماـ هـاا وهـااك

ا كفاؿ أكف يصع،  ؾقـا حؼ  ،كًػا  مك حال رديء مـ ملؽ اب ملؿؼدس- و د أوضحت  

                                                   

(1) André Wénin, Joseph ou l'invention de la fraternité: Lecture narrative et 

anthropologique de la Genèse 37-50, éditions Lessius, Bruxelles, 2005. 
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ملؽ ااب  ما تحقيف مـ ثرمء ب م لاؿ كؼاؿ ةرةطفاا ةاـص   ةعض مؼاطع مـ ملؼر،ن ةؽؾ  

شار بلقف ضاؿـًا ةادرجات م ػاوتا - وةال االل، ا يػ ال ملؼار،ن يؼاقم    ملؿؼدس ملؿ 

كاات  اماات ةااف ملـصااق  ملؿخ ؾػاا  مل اال كق   ملااذي ذلؽ مبماارمبماار با ةااوم ااع 

كجؿقعفا ت عقد  رمءة ملـصق  ملساةؼ   ؾقفا، ولؽـ ماع ب اادة  :سملؽ اب ملؿؼد  

كان م تلمؾـاا    صا   :هبا تقجقف  لؾؿعطقات ملؼديؿ  ةؿا ي قمكؼ وملالهقت ملخا   

ؾات ملؽ ااب ملؼصا   اد تخؾ  أن هاذه  بقر ملبحر مبحؿر   راػر ملخاروج، كجاد 

ااملؿؼااد    ااالن  ااـ كؼااد مراا خدمفا أاااعقاء لإ :ف لؽااـ مااع ااالء مااـ مل غقاارس كؾ 

 ،ملعقدة مـ ملؿـػك، كؿا   كرت   ملعفد ملجديد ل عب ار  اـ ماقت يساق  و قام اف

 أن يعقاد  ارمءة لؾ عبقر  ـ مل عؿقد ملؿسقحل- كالعفد ملجديد لاؿ يؾباث با   اوأيًض 

وتػسقر ملعفد ملؼديؿ، و ؾك  لؽ كؼد وج،  ـد ب ادة ملؼرمءة أن كـ بف دمئًؿا بلاك 

ملؼاار،ن لؿعطقااات  وهؽااذم يجاا،  ـااد ب ااادة  اارمءة أوجااف مل شاااةف وماخاا الف،

أن كـ باف بلاك مبااباه وملػاروق، كابااباه تظفار مادى مكغؿااس  سملؽ اب ملؿؼد  

س، وملػروق تبقـ كقػ أن ملؼار،ن يعقاد تلوياؾ هاذه ملؽ اب ملؿؼد   ملؼر،ن   كص  

م ملال رقرة يقرػ ملدلقؾ ملقمضح  ؾاك - ويؼد  ملـصق  وكًؼا لالهقتف ملخا   

ا لؾ قحقاد، وهاق ماا لاؿ ي اذكر أةاًدم   ملؽ ااب كػل ملؼر،ن يصبح يقرػ كبق   : لؽ

  س-ملؿؼد  

  



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(31) 

 من السورة اخلامست: 96و 84رابعًا: اآلياث 

ا فاا تػصاقؾق  وهل ملسقرة ملخامس    ملؼار،ن ومل ال حؾؾ    (ملؿائدة)تؼدم رقرة 

لؾدهشا ، ومل ال تبادو  دًدم مـ مميات ملؿحقري  ملؿلقارة  (Le Festin)  ك اةل 

م ـا ض    ةعض مبحقان مع مميات ملؿحقط  هباا   كػاس ملرتكقا، مإلجؿاالل، 

سؿ ةااكػ اح ومل سامح حقث تليت هذه مميات ملؿحقري   ؾك هقئ  مبادك  ام  ت   

وت بااايـ مااع مميااات ملؿؾحؼاا  هبااا ومل اال ت سااؿ   معظااؿ مبحقااان ةالصاارمم    

ات مل  املؿسائؾ مل شاريعق  ومل ز   ةالؿساائؾ ملديـقا ، وهـاا تؽؿاـ  ام كقؿاا يخا ص  م 

ـ   م أكؽااًرم ومضاح  ةشالهنا- أكاف ةنمؽاان ملبالغا  ملساامق  أن تؼاد   ملؿػار   مل ل أ 

ؿ ااان لؾغاياا    ملعال اا  ةااقـ فموهؿااا ،ي ااان  ،وراالك ػل مـفااا هـااا ة ؼااديؿ ملااالقـ

امإلرالم وملؿسقحق  وملقفقدي ، وكلقًرم ما ت ذكر ممي     مبولك   ملؾؼاءمت ملخاص 

تح ااؾ ملؿركااز مـااف  يذملااوهااا هاال ممياا  مدرجاا    ملرتكقاا،  ،ةحااقمر مبديااان

 (-48,49 )ملؿائدة:
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مصدً ا لؿا ةقـ يديف مـ ملؽ اب،  بةالحؼ،  وأكزلـا بلقؽ ملؽ اب أ48

 -ومفقؿـًا  ؾقف ج

  مـ ملحؼ   ا جاءك ؿ   هاوا ت بع أهقمءهؿ،  د، كاحؽؿ ةقـفؿ ةؿا أكزل مهَّلل ج 
 

 ار ً  ومـفاًجا                        جعؾـا مـؽؿ  لؽؾ   و48+ 

 أم  ومحدة                    ولق ااء مهَّلل لجعؾؽؿ ت=  

 ولؽـ لقبؾقكؿ كقؿا ،تاكؿ حاا  

 كار بؼقم ملخقرمت  اا  

 بلك مهَّلل مرجعؽؿ جؿقًعا ي= 

 كـ ؿ كقف تخ ؾػقن                                 كقـبئؽؿ ةؿا ك+ 
 

 ومحذرهؿ أن يػ ـقك جوا ت بع أهقمءهؿ  ب وأن محؽؿ ةقـفؿ ةؿا أكزل مهَّلل أ49

 كا ؾؿ أكؿا يريد مهَّلل يصقبفؿ وكنن تقلقم  ها ما أكزل مهَّلل بلقؽ ـ ةعض  د

 وبن كلقًرم مـ ملـاس لػارؼقن تةبعض  كقهبؿ 

 لؼقم يق ـقن جومـ أحسـ مـ مهَّلل حؽًؿا  بأكحؽؿ ملجاهؾق  يبغقن  أ51

ا ا  ركق  تاريخق   ( باؽاًا 49,51ها و,أ48) ملؿؼطعـ مبجزمء ملطركق  مـ ق  ب  ت  

  :وهق ،ةام قات
 
ةقـ أهؾ ملؽ اب )مـ ملقفقد وملـصارى( ملذيـ  كقػ ي حؽؿ ملـبل

 يعقشقن   ملؿديـ  مإلرالمق  ملـاائ - 
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ك( يضااػل طاةًعااا ,و48ملجاازء ملؿحااقري ) و ؾااك ملـؼااقض مااـ  لااؽ، كاانن  

ااا وأخروي اااهقتق اا مإلرمدة  ا  ؾااك مل عددياا  ملديـقاا  مل اال ترجااع أصااقلفا بلااكا  ام 

اات(، هااذه مل عد  ,مإللفقاا  ملحؽقؿاا  )و ػ لـااا مغزمهااا با  ـااد دياا  مل اال لااـ ي ؽش 

 مل اال كحقاهااا كاخ بااار مااـ مهَّلل,ك(، كااـحـ   هااذه ملحقاااة ,رجق ـااا بلااك مهَّلل )ي

 (- ولساـا ,ال سااةؼ   مب ؿاال ملصاالح  )حةا ربقؾ لؾـجاة أمامـاا با  ,)ح(

ذه ممي ، كؿـ ملالكات لؾـظار أن هاذم ملؿبادأ ةحاج  لؾ لكقد  ؾك أهؿق  ووم عق  ه

محقر ملؿؼطع، ومـ ملقمضاح أكاف يفادف بلاك  ملالهقيت ملؿؿ د  رب مل اريخ يح ؾ  

ا ةقان  ركق  ةعض مل عالقؿ   تارتبط مل ال أ مار هباا ملـبال، وأهناا  مت راقا ات خاص 

ققاز م بلاك مل ؿتاد قكا ب ً  ةقضعق  تلرقس ملؿج ؿع ملؿسؾؿ ا غقار- بن ةـقا  ملاـص  

و لؽ   محاقر ملؿؼطاع،  ،دمئؿ قـ: أولفؿا: مبدأ  ام  ةقضقح ةقـ مس قيقـ دالق  

 و لؽ   مؾحؼاهتا- ،وثاكقفؿا: م  بارمت تاريخق  وطارئ 

(   هاذه 9988ملؿ اق   اام  ,كضاؾ ملارحؿـ)و د رأى ملؿػؽر مإلصالحل 

مج ؿعاات  ي  ؿ   اال  ماف ملؼار،ن إلااؽال ملـفاائل ملاذي  د   ممي  ملؿحقري  ملحؾ  

ً م بوتؽؿـ ملؼقؿ  مإليجاةق  اخ الف مبدياان وملؿج ؿعاات »دة حقث  ال: م عد  

«{كارا بؼقم ملخقارمت} :كعاؾ ملخقار   درهتا  ؾك مل ـاكس كقؿاا ةقـفاا  ؾاك 
(1)

- 

  ؾك هذم مل لويؾ-  كبقر   ةشؽؾ   ويربهـ مل حؾقؾ ملبالغل لفذم ملـص  

                                                   

(1) Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’ân, Biblioteca Islamica, 

Minneapolis-Chicago, 1980, p. 167. 
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  من سورة املائدة: 96اآليت 
 وبدخؾـاهؿ جـات ملـعقؿ جلؽػركا  ـفؿ رقئاهتؿ  بومتؼقم  ،مـقم أهل الؽتابولق أن  أ 65

كق فؿ ومـ  بكؾقم مـ جوما أكزل بلقفؿ مـ رهبؿ  ب ولق أهنؿ أ امقم مل قرمة ومإلكجقؾأ  66

 يعؿؾونراء ما  مـفموكلقر  هامـفؿ أم  مؼ صدة  دتحت أرجؾفؿ 

 دررال ف  كؿا ةؾ غت جوبن لؿ تػعؾ  بؽ مـ رةؽ يا أيفا ملررقل ةؾ غ ما أكزل بلق أ67

 -بن مهَّلل ا يفدي ملؼقم ملؽاكريـ هاومهَّلل يعصؿؽ مـ ملـاس 

وما أكزل  جح ك تؼقؿقم مل قرمة ومإلكجقؾ  ب ؾ يا أهؾ ملؽ اب لس ؿ  ؾك الء   أ 68 

كال تلس  و طغقاًكا وكػًرم ها ما أكزل بلقؽ مـ رةؽمـفم ولقزيدن كلقًرم  دبلقؽؿ مـ رةؽؿ 

 - ؾك ملؼقم ملؽاكريـ
 

 آمـوا                 بن ملذيـ أ69اا 

 هادوا والصابئون والـصارى                  اا ب وملذيـ

 ةاهَّلل وملققم ممخر آمن                         مـ  ج= 

 صالًحا                    و ؿؾ  د= 

 خقف  ؾقفؿ            كال  ها+ 

 وا هؿ يحزكقن  و+ 
 

 كؾؿا جاءهؿ ررقل جوأررؾـا بلقفؿ رراًل  بلؼد أخذكا مقلاق ةـل بررمئقؾ  أ71

ةقم هاةؿا ا هتقى أكػسفؿ  د  -وكريًؼا يؼ ؾقن و كريًؼا كذ 

كثقٌر وصؿقم  ثؿ  ؿقم دتاب اهلل عؾقفم ثؿ  ج كعؿقم وصؿقم بوحسبقم أا  تؽقن ك ـ   ,أ79

  بؿا يعؿؾونومهَّلل ةصقر  ها مـفم
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مااـ  62تػاصااقؾف، وكااذلؽ ممياا   ؿ ةؽااؾ  فااؿمل ا يسااعـل ممن درمراا  هااذم ملااـص  

مااـ ملسااقرة ملخامساا   69ا لمياا  ومل اال تع اارب تؽاارمًرم حركق اا (ملبؼاارة)ملسااقرة مللاكقاا  

رت لف ملعديد مـ حقث كر   ،(Le Festin)وأحقؾ   هذم ملشلن بلك ك اةل  (-ملؿائدة)

 ملصػحات-

ممخاار مـفؿااا  ي قمتيااان وي بااع كااؾ  يـ قـ ملؾااذ  يـ ملطااركق  أملجااز لؿااح كؼااط بلااك أن  وأ  

زء ملؿحقري ملذي يؼطاع ت ااةع مبكؽاار- وتحؿاؾ مميا  ي بايـان   كربهتؿا  ـ كربة ملج

مل ارع  وملسا قن كػاس ملطااةع ملالهاقيت ملؿؿ اد  ارب مل ااريخ حقاث تؿاـح ملخاال  

لؾقفقد وملـصارى، ةقـؿا تشقر مبجزمء مل ل تحقط هبا بلك أوضاا  أو مقم اػ مرا لـائق  

لاق و}ملجادول أ االه(: تـدرج   تؼؾبات مل اريخ )مبجزمء ملؿؾقك  ةالؾقن ملاقردي   

أن أهااؾ ملؽ اااب ،مـااقم--- ولااق أهنااؿ أ ااامقم مل ااقرمة ومإلكجقااؾ--- وكلقاار مااـفؿ راااء مااا 

ةقن أكبقاءهؿ ويؼ ؾقن كفؿ يؽذ   :ػرمن ملؽلقر مـفؿد وك  حقث يذكر ملؼر،ن تؿر   {يعؿؾقن

 بلخ----ةعضفؿ

ؾباات بلاك أهؿق فاا، كفال مبادأ اهاقيت غرضاف بيضااح تؼ 69وتشقر محقري  مميا  

 مبحدمث ملقمردة   مميات ملؿحقط  هبا- 

اكؼاد مرتههاا  :ج ملؿػسرون ملؿسؾؿقن مـ تػسقر هذه مميا و د تحر   ملاؾ , فؿةعض 

ةغقرها مـ مميات مل ل ا تؿاـح ملخاال  راقى لؾؿساؾؿقـ  مـسقخ ً  ،ي ً  ,(مةـ كلقر)

كؼط
(1)

تسعك »:  ائاًل  (كضؾ ملرحؿـ)ومـ جاكبف كؼد ك ، مإلصالحل ملباكس ا  - 

                                                   

ؾ مـف وهق   ممخرة ؼب  ا كؾـ ي  مـ يب غ غقر مإلرالم ديـً و}(: ،ل  ؿرمن(مـ ملسقرة مللالل   85ملؾ ممي   (1)

 -{مـ ملخارريـ



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(35) 

اا ريـ ملؿسااؾؿقـ ةااال جاادوى إلكؽااار ملؿعـااك ملقمضااح ملغالبقاا  ملعظؿااك مااـ ملؿػس 

وهاق أن ماـ كاان ياممـ  ،ماـ راقرة ملؿائادة( 69و ،مـ رقرة ملبؼارة 62) :لمي قـ

«ا كان جـسفةاهَّلل وملققم ممخر و ؿؾ صالًحا كفق مـ ملـاجقـ أي  
(1)

- 

رح: بكاف يجا، كفاؿ ممياات  ؾاك هاذم ملطا اوتمكد ملبالغ  ملساامق  هـاا أيًضا

  ولقس ملعؽس- ،ضقء مميات ملؿحقري  مبخرى  

 ،ماـ راقرة ملبؼارة 62) :ويد ق  تػسقر مةـ كلقر ملذي يؼضل ةا  بار ممي اقـ

ج راريًعا  ؾاك ماـفج ملـساخ   مـ رقرة ملؿائادة( مـساقخ قـ بلاك أن أ ار   69و

ةاابحرى مل ـا ضاات ةاقـ ملؼر،ن، كؼاد م  ؿاد ملػؼفااء لؿقمجفا  ماخ الكاات أو 

ا يؼضل ةا  باار أن ةعاض ممياات ملؼر،كقا  مـساقخ  ةعض مميات، مـفًجا تػسقري  

غقر  اةؾ  لؾ طبقؼ( ةهيات أخرى )كارخ (،  ؾك م  بار كقهنا أتت   ترتقا،  :)أي

تمـاال احااؼ لميااات مبولااك )ملؿـسااقخ (- وكلقااًرم مااا يساا خدم مبصااقلققن 

قـ أن مميااات ملدم قاا  لؼ ااال غقاار    يقمـااا هااذم مااد  ملؿسااؾؿقن هااذه ملطريؼاا    

29)وخاص  ممي   ،(مل قة )ملؿسؾؿقـ   ملسقرة مل ارع  
(2)

( تـساخ ،ي  ملسقػ, 

مميات مبكلر تسامًحا ملقمردة ةؽلرة   ملسقرة ملخامس  )ملؿائدة(، ولفذم ملسب، 

ةقـؿااا يظفاار  حقن ةاالن رااقرة مل قةا  تااليت احؼاا  ةالضاارورة لساقرة ملؿائاادة،يصار  

                                                   

(1) Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’ān, p. 166. 

م مهَّلل وررقلف وا يديـقن ديـ ملحؼ مقن ما حر  ممخر وا يحر   اتؾقم ملذيـ ا يممـقن ةاهَّلل وا ةالققم } (2)

 -{وهؿ صاغرون مـ ملذيـ أوتقم ملؽ اب ح ك يعطقم ملجزي   ـ يد  



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(36) 

وصااق  خاتؿاا  لؾررااال   مل حؾقااؾ ملااد قؼ لسااقرة ملؿائاادة أهنااا  بااارة  ااـ كااص  

 ملؿحؿدي -

ماـ راقرة  916 ؾك تلويؾ ممي   مبدأ ملـسخ   ملؼر،ن ةشؽؾ أراس و د ة ـل

اا}وكصافا:   ،ملبؼرة اخ   م  ـ   ك ـ س  ا
ا    م  ا أ و   ،ي  اف 

ق ار   ك ال ت   ك ـ س  اا ة خ   ف 
اا أ و   مـ  ف 

 :ملبؼارة]{م ل ؾ 

916]- 

تـاا ض ةاقـ  ولؽـ ملسقاق ملؽامؾ لفذه ممي  ا يشقر ماـ  ريا، أو ةعقاد بي   

،يات ملؼر،ن، كؼاد جااءت هاذه مميا  كجازء ماـ جادمل طقياؾ ماع ملقفاقد ملاذيـ 

وهااق لااقس مااـ ةااقـ ملشااع،  موحًقااا جدياادً  كيؾقمااقن  ؾااك ملـباال ت ؿااف أكااف تؾؼاا

ا كفاا  اـ مقمضاعفا، وةال االل وحر   ر ،ياات ماـ مل اقرمةملقفقدي ملؿخ اار وأكاف  ك 

مؼدرتف  ؾك كسخ أو محق ،يات مـ مل قرمة ومإلتقان ةلخرى  916مهَّلل   ممي   ـةق  

أكضؾ مـفا، وملؿؼصقد ةذلؽ ،يات ملؼار،ن- و اد م ارتف ملعدياد ماـ ملؿػساريـ 

ومحؿاد أراعد  ،و باد مهَّلل يقراػ  ؾال ،)رقد أحؿد خاان :ثقـ مـ أملالملؿحد  

ماـ راقرة ملبؼارة ولؽاـ  916خطل مل ػسقر مل ؼؾقادي لميا  وح ك ملؿقدودي(! ة

- وهاذم ك ااج كبقار   تمل هذم مل ػساقر مل ؼؾقادي راائًدم ةشاؽؾ   ؿامـ دون جدوى، ك

 مباار لـفج مل ػسقر مل ؼؾقدي ملذي أكؽرتف   ملبدمي  وملذي يؼقم  ؾك تػسقر كاؾ  

 ،ي  ةؿـلى  ـ غقرها دون ملرجق  بلك رقا فا مبدةل ملؿباار-

ةد مـ مل خؾل  ـ ملؾجقء لؾـسخ كؿـفج   تػسقر ملؼر،ن،    كان ا وب م

رأيل  ؾك مب ؾ، وهق ما تبؼك معف مسلل  مل ـا ضات ةقـ ةعض مميات  ائؿ ، 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(37) 

يؿؽــا  رب مل حؾقؾ ملبالغل مل ؿققز ةقـ ملؿس قيات  ,وكؿا رأيـا مـ  بؾ,كنكف 

ملؿحاور يؽقن لفا صبغ  أكلر   ؾ  ، كالداات مل ل تحملدالق  ملؿخ ؾػ    ملـص  

تؾؽ مل ل تؽقن محقط  هبا ومل ل تؽقن لفا    مل اريخ مـ م الؿق  ومم دمدً 

 - وهذه مميات ملظركق  ا يج، م  بارها مـسقخ  ولؽـ ت ػفؿ  ركق فا ملخاص  

صػ     مإلطار مل اريخل ل لرقس ملؿج ؿع مإلرالمل، دون أن كضػل  ؾقفا

( 2191وأاقر هـا لرأي مبر ا  ملرمحؾ كصر أةق تيد )ت:  طالق وملديؿقم -مإل

 دم مل ػر   ةقـ ما هق تاريخل وما  بن  » وملذي يؿؽــا م  باره وصق ف ملػؽري :

هق دمئؿ مس ؿر   دال  ملـصق  ملديـق  يمدي بلك ملق ق    كلقر مـ ملعلرمت 

«وملؿ اهات
(1)

- 

  

                                                   

(1) Nasr Abou Zeid, Critique du discours religieux, Sindbad – Actes Sud, 1999, p. 

72. 



 

 

 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(38) 

 اخلامتت: 

ملساامق  لؿاا م تباادو ملـصاق  ملؼر،كقا  وكااذلؽ كػفاؿ جقاًدم   ضاقء ملبالغاا  

 ؾاك  ادتـاا   ملؼارمءة  ساؼ   ـاد  رمءهتااس غقار م   ةعض كصق  ملؽ اب ملؿؼد  

ملخطق - أما ملرتمكق،  مت ملبـاك ملؿحقريا  أو ملؿعؽقرا  ومل ال تؽااد أن تؽاقن 

ًؼا ملعؾقا ك  عرا مبكؽار وك مـ ملـاحق  ملعؿؾق  ملؼا دة ملعام    مس قيات ملـص  

رة و ااقدة لؾااقرمء وتؽاارمرمت، ، مااع و ػااات م ؽاار  الرتتقاا، هـدراال ولااقس خطق اا

 ا م ـا ض -يؼقم كجلة ةن حام كؽرة جديدة بن لؿ تؽـ حؼ   ومحقر غالًبا ما

 بارة  ـ مـظقم  ةاال »أن ملؼر،ن  امقس ملػؾسػ  وبن كان كقل قر  د صرح   

ـ   يؽـ يدرك ملشاػرة مبدةقا  مل ال كفذم ةبساط  بكف لؿ  :«رمةط، وا ترتق،، وا ك

  -ود قؼ  من ملؼر،ن  ؾك أرارفا، وهل   حؼقؼ  مبمر اػرة م ؿقزة جد  تؽق  

تلكقااد يباادو أكااف كااان ومرااع   ـااا ةؽااؾ   اوهااذم ملااـؿط مبدةاال ملااذي كاارمه غريًباا

ت  الؿاااا  مإلكساااااكقات ماك شااااار   ملعااااالؿ ملسااااامل ملؼااااديؿ- و ااااد تساااااءل  

(،   درمراا  حااقل 2117ملربيطاكقاا  ماااري دوجااالس )ت: )مبكلروةقلقجقااا( 

املـ   د وصاعقة  هاذه ملاـظؿظ ؿ ملدمئري ،  اـ أراباب تعؼ 
(1)

، وهال تؿقاؾ بلاك أهناا 

                                                   

(1)Mary Douglas, Thinking in Circles, Yale University Press, New Haven and 

London, 2007,p. 29. 

، 9994، 2ملؿذكقر مـ ك اةف: كؼد ملخطاب ملديـل، رقـا لؾـشر، ملؼاهرة،   (كصر) كص    د كؼؾت  
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 س والقرآن؛ نسق أديب واحدالكتاب املقد  

 ترجامت

(39) 

كاكت طريؼ  ملؽ ااب   ملعصاقر ملؼديؿا  إلةارمت مؾؽااهتؿ مبدةقا  وهاؿ ي باارون 

 فؿ أ در  ؾك كظؿ ملـصق - أي  

   ؾك ملحدود مل اريخق  وملجغرمكق  ًما ح ك ك عرف ةد د  ملبحث     ولؿ يؿض  

ت  ؾك مدمر حال أهنا  د مقرر     هبذه مبرالق، مبدةق ، ويبدو  ؾك أي  ملخاص  

أكلر مـ ألػل رـ    ملشرق مبورط
(1)

ن ملؼر،ن كان يخاط، جؿفقًرم أوةؿا  -

مـ ملعصقر ملسامق  ملؿ لخرة، كؾقس هـاك ما يد ق لؾدهش   ـدما كجده  د 

ث ةالؾغ  ملعرةق  ؾقب ملؽ اة  ملؿ عارف  ؾقف ،كذمك، كؽؿا تحد  م  ؿد كػس أر

و قم د ملخطاب ملسامل،  كت ؿاا ل، كؽذلؽ لجل لبالغ   مل ل هل لغ  ملؿ ؾؼ  

 - ـ  بؾ  كؿا كان الن ملؽ اب ملؿؼدس م  

│ 

                                                   

(1)Voir, outre l’ouvrage de M. Douglas (note 15), Roland Meynet Traité de 

rhétoriquebiblique, pp. 643-44 ; Laëtitia Coilliot, Michel Cuypers, Yvan Koenig, 

«La composition rhétorique de trois textes pharaoniques », BIFAO (Bulletin de 

l’Institut Français d’Archéologie Orientale) 109, Le Caire, 2009, pp. 23-59 ; M. 

Cuypers, « Plainte de Ramsès II à Amon, et réponse d’Amon » à paraître dans R. 

Meynet et J. Oniszczuk, Retorica Biblica e Semitica 2, Centro editoriale 

dehoniano, Bologna, 2011. 


