


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(2) 

 : Ulrika Martenssonنبذة تعزيفيت بأونزيكا مارتنسىن 

إديان بجامعة العؾقم  أستاذ الػؾسػة ودراسات باحثة سقيدية،

مـ )أوبسآ( يف تاريخ إديان،  هوالتؽـقلقجقا الـرويجقة، حاصؾة طؾك الدكتقرا

 كاكت حقل تاريخ الطربي.ه ورسالتفا لؾدكتقرا

هتا يف تاريخ اإلسالم يف العصقر القسطك، والتاريخ والتػسقر اترتكز اهتؿام

 اإلسالمل.
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 ثرجامت

(3) 

 :(1)مقدمت

ح جقن ة بقـ الؼرآن والتػسقر مـذ َصرَ ؾَ الغربقة بالص  هتتؿ كثقر مـ الدراسات 

ف حقل كشلة الؼرآن مـ خالل الجدل التػسقري حقل الـصقص َح رْ واكسربو صَ 

ا طـ قبقلف بالؽؾقة أو بعقدً -سة يف وسط صائػل، وشّؽؾ هذا الطرح الؽتابقة الؿؼدّ 

 .ا لؿحاولة ففؿ صبقعة التػسقر الؼرآين وصؾتف بالـّص إصارً  -رفضف

سقن تقسعة السمال يف هذه الؿساحة طرب ربط ـ هذه الدراسة تحاول مارتيف

والتقاصؾ والحؼقؼة والؽتاب والؿقثاق والسؾطة  الؼرآن والتػسقر يف قضايا الؾغة

  يف كتابَ والؼاكقن والتشريع بالؿقروث الػؾسػل لؾشرق إدكك الؼديؿ متؿثاًل 
ْ
 ل

ة تـاول الؼرآن لفذه الؼضايا ، فتحاول ففؿ صبقع(السقاسة)و (الخطابة)أرسطق 

مؼاركة لف بالتـاول الؿقروث مـ أرسطق، وكذلؽ صبقعة تـاول تػسقر الطربي 

 لفذه الؼضايا.

كؿا تحاول مارتـسقن سحب الؼرآن والتػسقر الؼرآين لؿساحة الـؼاش 

غة والتقاصؾ وإخالق والـسبقة طرب استثؿار الؿعاصرة حقل الحؼقؼة والؾّ 

ؾة يف هقدجر وجادامقر فرمـققصقؼا الػؾسػقة الؿعاصرة مؿثّ كؼاشات جؾـر مع ال

                                                     

والتعؾقؼات القاردة  داخؾ الرتجؿة، الباحثان: خؾقؾ  ،مة، وكذا التعريػ بإطالمقام بؽتابة الؿؼدّ  (1)

قسؿ ـ)صـا بعدها بمارتـسقن بلن كّص طـ حقاشل  ازكا حقاشقفؿمحؿقد القؿاين، وصارق حجل، وقد مقّ 

 .(قسؿ الرتجؿات) (.الرتجؿات



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(4) 

ومع فؾسػة فتـجشتايـ الؾغقية، وإثارتف طرب هذه الـؼاشات إشؽال الؿعرفة يف 

راتف طـ التقافؼ الـسبل سامفا بالـسبقة، واستثؿار تصقّ طصر ما بعد الحداثة واتّ 

اإللفل فقفا وبقـ كظرة بقـ كظرية الؿعرفة العؼالكقة طـد ديؽارت ومققع التعالل 

 .الؼرآن وتػسقر الطربي لؾؿعرفة، ومقاجفة هذا لؾـسبقة يف الؿعرفة والؼاكقن

أهؿقتفا تليت مـ أهنا  راهتا، فننّ الـظر طـ كتائج هذه الدراسة ومؼرّ  وبغّض 

 ،ا الدرس الغربل الؿعاصر لؾؼرآنهبؾ تؽثقًػا لؽثقر مـ الؿساحات التل يفتؿ تؿثّ 

التعامؾ مع بعض هذه الؿساحات طرب استدطاء لؾـؼاشات  وكذلؽ تقسعة إلصار

ا يف القققف طؾك مثؾ هذه صالع طؾقفا مػقدً الػؾسػقة الؿعاصرة، مؿا يجعؾ آ

طة يف تـاول الؼرآن الدراسات الؿتـامقة يف السقاق الغربل وتؾؽ الطرائؼ الؿتـقّ 

  والتػسقر.
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(3)(2()1)اندراست

 :ومنهجهاانقسم األول: هدف اندراست 

يسعك هذا البحث إلك إطادة تركقب الفرمـققصقؼا يف الؼرآن ويف التػسقر 

( 923الؼرآين الشفقر ٕبل جعػر محؿد بـ جرير بـ يزيد الطربي )ت. 

طؾقف  ؾ الؿـفج الذي سارْت الؿقسقم بجامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن. ويتؿثّ 

                                                     

 :العـقان إصؾل لفذه الدراسة هق  (1)

THE PERSUASIVE PROOF": A STUDY OF ARISTOTLE'S POLITICS AND 

RHETORIC IN THE QUR-AN AND IN _ AL-T. ABAR_I'S COMMENTARY   

 JSAI 34 (2008)وقد كشرت يف 

 اإلسالمقة الدراسات قسؿ - قام برتجؿة هذه الؿؼالة: حسام صربي، مدرس بؽؾقة الؾغات والرتجؿة (2)

وقام برتجؿة طدد مـ ؽتب الديـقة، ال مـ طدد ترجؿة يف شارك إزهر، بجامعة اإلكجؾقزية، بالؾغة

قسؿ . )لؽرتوكقةلف العديد مـ الرتجؿات الؿـشقرة طؾك بعض الؿقاقع اإل البحقث، كؿا أنّ 

 .  (الرتجؿات

أديـ بالػضؾ وآمتـان إليػا رياض لتػّضؾفا بؼراءة هذا البحث وإبداء مالحظات طؾقف، وكذلؽ  (3)

يشقر إلقف الؼرآن هق آكتؼال مـ الؿجتؿع ر آجتؿاطل الذي لققكقؾ ساكس الذي أوضح لل أن التطقّ 

َـّ لل الققت لتـاول هذه الؿسللة يف بحثل هذا ٕن الرتكقز اكصرف يف  الؼبؾل إلك طصر الدولة. ولؿ يتس

مـ  يـ والسقاسة. وأتقجف بالشؽر لؽّؾ إساس إلك الؼضايا التلويؾقة، لؽـ أتـاولفا يف بحث قادم يف الد  

وتقربجقرن كـقستـ لؿا أبدوه مـ اقرتاحات  ،وجقـقػر بايؾل ،هاسقـستاب كريستقـوصابريـا رامقت، 

ر ة، سلتـاول معظؿفا يف العؿؾ الؼادم. كؿا أوّد أن ُأطرب طـ بالغ شؽري لؾؿراجعقـ، ومحرّ مفؿّ 

 فريدمان. وقد أسفؿت مالحظاهتؿ يف هتذيب البحث الذي بقـ أيديـا. يقحـانالؿجؾة 
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لسؾسؾة الفرمـققصقؼقة الدراسة يف تحديد مققع الؼرآن وتػسقر الطربي مـ ا

الؿتقاصؾة مـذ العصقر الؼديؿة حتك وقتـا الحاضر، يف ضقء ما جاء يف مقسقطة 

ـّ (  :ستاكػقرد الػؾسػقة مـ الدرجة  أّن مصطؾح الفرمـققصقؼا يتـاول كالا مـ الػ

إولك وكظرية الػفؿ مـ الدرجة الثاكقة وتلويؾ التعبقرات الؾغقية وغقر الؾغقية. 

ؼا بقصػفا كظرية لؾتلويؾ تضرب بجذورها يف التاريخ لتعقد إلك والفرمـققصق

حؼبة الػؾسػة الققكاكقة الؼديؿة. ويف سقاق العصقر القسطك وطصر الـفضة 

س، ثؿ ضفرت الفرمـققصقؼا كػرع لف أهؿقتف البالغة يف دراسات الؽتاب الؿؼدّ 

مذهب تضّؿـت فقؿا بعد دراسة الثؼافات الؼديؿة والؽالسقؽقة. ومع ضفقر 

ر القضع بالـسبة لؾفرمـققصقؼا، واتخذت الؿثالقة والروماكسقة إلؿاكقة تغقّ 

صات العؾؿقة مـًحك فؾسػقاا. ولؿ َتُعد وسقؾة مـفجقة أو إرشادية لؾتخّص 

إخرى، بؾ اكصرفت إلك العـاية بالشروط والظروف التل هتقئ التقاصؾ 

ًٓ مـ السمال الؿعتاد: كقػ كؼرأ؟ ضفر سمال جديد حّؾ محؾف، أٓ  الرمزي. وبد

ل الذي بدأه فريدريش وهق: كقػ كتقاصؾ يف إساس؟ وبدون هذا التحقّ 

ل القجقدي ر التحقّ شاليرماخر، وفقؾفؾؿ دلتاي وآخرون، يستحقؾ تصقّ 

)إكطقلقجل( يف الفرمـققصقؼا الذي أصؾؼف مارتـ هايدجر يف مـتصػ 

، وحؿؾ لقاءه (لقجقد والزمانا)العشريـقات يف الؼرن الؿاضل مـ خالل كتابف: 

مـ بعده تؾؿقذه هاكز جقرج جادامقر. وأن لؿ َتُعد الفرمـققصقؼا مؼصقرًة طؾك 

ترّكز طؾك حقاة اإلكسان  التقاصؾ الرمزي، بؾ سؾؽت درًبا أكثر حققية، فراحْت 
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ووجقده. وهبذا الشؽؾ الذي يؿعـ الـظر والبحث يف أطؿؼ ضروف التػاطؾ 

ٍف طام، قّدمت الفرمـققصقؼا إُفؼ الـؼدي لؾعديد مـ الرمزي والثؼافة بقج

الـؼاشات إكثر إثارة يف مقدان الػؾسػة الؿعاصرة يف السقاق إكجؾق أمريؽل 

)روريت، وماكدويؾ، ودافقدسقن(، بؾ وطؾك مستقى الخطاب الؼاّري 

 .)هابرماس، آبؾ، ريؽقر، دريدا(

وتػسقر الطربي يف سقاق والفدف الرئقس مـ وراء تـاول الؼرآن 

جال الؿعريف الفرمـققصقؼا )التلويؾقة( هق إبراز ما لفؿا مـ إسفامات يف الس  

الدائر مـذ العصقر الؼديؿة حتك يقمـا هذا، بقـ الؿثالقة أو العؼالكقة والقاقعقة أو 

ؼ هذا بالؿؼاركة بقـ الؼرآن وتػسقر الجامع وبقـ كتاب الخطابة التجريبقة. ويتحؼّ 

ق الذي يجسد الؿذهب القاقعل/ التجريبل. ومـ خالل الرتكقز طؾك ٕرسط

الن كظرية تلويؾقة الخطابة والبقان، يؿؽـ الؼقل أّن الؼرآن وتػسقر الجامع يؿثّ 

فنّن  فضاًل طـ كظرية لؾتقاصؾ الؾغقي بؿػفقمف إوسع. ويف السقاق الحديث،

هقرش ٕفؽار هاكز جقرج  ك بقضقح يف كؼدال بقـ الؿثالقة والقاقعقة يتجؾّ جَ الس  

، وهق وباء بدأ يف جادامقر ويف هجقم إركست جؾـر طؾك الؼقى الؿـاوئة لؾعؼؾ

                                                     

 اكظر:  

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Hermeneutics,” by Bjorn Ramberg and Kristin 

Gjesdal (2005). 

 .Ernst Gellner, Reason and culture (Oxford: Blackwell, 1992), pp. 132-135 اكظر: 
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(8) 

فتجـشتايـ ذهب فقفا إلك أن الؽؾؿات رأي جؾـر مـ رؤيٍة طقيصة تبـّاها لقدفقج 

 أن تعـل شقًئا لؿـ يـطؼ هبا. ٓ بدّ 

زيف اهلل طـ الجفة أّما الفدف الثاين ففق وضع مـفج جديد يف تـاول مبدأ تـ

ؼ بـظرية والحقز، فؾقس كؿثؾف شلء يف هذا العالؿ. وهبذا تتشّؽؾ لديـا رؤية تتعؾّ 

الؿعرفة، وتحديًدا الػرضقة القاقعقة، ترى أّن القاقعقة والحؼقؼة تقجدان بؼطع 

رهؿا أو التػؽقر فقفؿا، وأّن الؿالحظة التجريبقة هل الـظر طـ إمؽاكقة تصقّ 

الؿالحظة التجريبقة  قس. ويف سقاق الحديث طـ اهلل، فننّ صريؼ الؿعرفة الرئ

تعـل دراسة حؼقؼة اهلل مـ واقع مادة القحل اإللفل، وهل لغة الؼرآن العربقة. 

اء وهق ما سار طؾقف قصل بف الؼرآُن جؿفقَر الؼرّ وهذا هق الؿـفج التلويؾل الذي يُ 

 الطربي يف تػسقر الجامع.

ـا دراسة استؼصائقة لؾبحقث التل سقف يؼّدم البحث الذي بقـ أيدي

تـاولت الؼرآن مشػقطة بنصار تحؾقؾل مؼارن لؾخطابة طـد أرسطق. ويؾل ذلؽ 

دراسة استؼصائقة لؾبحقث التل تـاولت التلويؾقة طـد الطربي ثؿ إطادة تركقب 

مـفجف التلويؾل وتحؾقؾف يف ضقء التػسقر السابؼ لؾؼرآن مؼاركة بالخطابة طـد 

، يعؼد البحث مؼاركة سريعة بقـ الؼرآن ومـفج الطربي التلويؾل أرسطق. وختاًما

 مـ جاكب وبقـ أراء الؿعرفقة لجؾـر وهقرش وباتريؽ كقرهقت.
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 :انقسم انخاين: انقزآن

تتـاول الدراسة آستؼصائقة البحثقة الؼرآن طرب محاور ثالثة: إول 

الؽتاب والؼرآن، أّما  يتصدى لؼضقة تللقػ الؼرآن، يف حقـ يـاقش الثاين مصطؾح

 الثالث فقستعرض الرتاث الؽالسقؽل والخطابة.

 :تأنيف انقزآن

اإلسالمقة الؽالسقؽقة أّن الؼرآن مـ طـد اهلل، سقاٌء أكان  ترى العؼقدةُ 

اهلل إزلل )كؿا يؼقل إشاطرة(، أو كان مخؾقًقا )كؿا يؼقل الؿعتزلة(.  كالم

 
 
( بؽالم اهلل: ولذا هق مبّؾغ رسالة اهلل إلك 632محؿد )ت.  وقد كطؼ الـبل

البشرية، ولقس هذا الؽالم مـ تللقػف، يستقي يف ذلؽ الؿـطقق أو الؿؽتقب. 

بة فدّوكقه، ثؿ ُجؿع يف كسخة معتؿدة بلمر مـ الخؾقػة الثالث تَ وقد طفد إلك الؽَ 

 م الـبل.ة مـ كالبَ تَ ( استـاًدا إلك ما دّوكف الؽَ 656 -644طثؿان )

ػاق مـعؼًدا ردًحا مـ الزمان بقـ الباحثقـ مـ تآ طؾك الجاكب أخر، ضّؾ 

 
ّ
وأكف قرأه طؾك الؿسؾؿقـ ثؿ دّوكف  غقر الؿسؾؿقـ طؾك أّن الؼرآن مـ تللقػ الـبل

زه ة وُجؿع يف الؿصحػ. والؼقل بلّن الؼرآن كان يف إصؾ شػفقاا يعزّ بَ تَ الؽَ 

جاء بال  غقر مرتابط -رة  بعد جؿعفسختف الؿحرّ حتك يف ك- ر بلن الـّص التصقّ 

ة الؽالم الطبقعل التؾؼائل بخالف ما طؾقف الؽتابةؿَ كظام: وهل ِس 
(1)

. وارتبط هذا 

                                                     

حقل الؼرآن مـذ  ؽ وطدم آكسجام هل مـ أشفر آكتؼادات آستشراققة الؿتداولةاهتام الؼرآن بالتػؽّ  (1)

ـقة والرتكقب سؼ البِ يؿؽـ الؼقل بلن خالف ذلؽ والؼقل بلن الؼرآن متّ  كقلدكف وحتك أن، غقر أكف

= 
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رة مـ مجلء الؼرآن يجسد الؿرحؾة الؿبؽّ  الؿـفج بػرضقة أخرى ترى أنّ 

اإلسالم ثؿ يليت بعده الحديث والسقرة الـبقية والتػسقر
(1)

. وقد خرق جقن 

واكسربو
(2)

الؿعتؿد هق وحدة  الـّص  جذري وذهب إلك أنّ  هذا اإلجؿاع بشؽؾٍ  

                                                     
= 

ثبات ذلؽ مـ نب ا يف الساحة آستشراققة الؿعاصرة، ففـاك مستشرققن كبار اهتؿقاا جدا ا بارزً أضحك رأيً 

أكجقؾقؽا كقيػرت، وخصقًصا كتاهبا: )حقل ة الؿـفجقة: مـ أبرزهؿ: ع العدّ خالل اشتغال طؾؿل متـقّ 

تركقب السقر الؿؽقة(، وكقؾ روبـسقن: )اكتشاف الؼرآن(، ومقشقؾ كقيربس: )يف كظؿ سقرة الؿائدة(، 

يف هذا السقاق طؼد مققع تػسقر  .وسؾقى العقا: )العالقات الـصّقة يف الؼرآن، الصؾة والتؿاسؽ والبـقة(

راسات ومؼآت ٕطالم هذا آتجاه الذي أبرز اتساق الؼرآن ضؿ د «آتجاه التزامـل» مؾػا حقل

 .(قسؿ الرتجؿات) .واكسجامف الداخؾل، يؿؽـ مطالعتف طؾك قسؿ آستشراق بؿققع تػسقر

 اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: 

Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans, Zweite Auage, bearbeitet von Friedrich 

Schwally, 3 vols., 1909-38 (Hildesheim and New York: Georg Olms Verlag, 1970); Tor 

Andrae, Muhammad: the man and his faith (New York: Charles Scribner's Sons, 1936); 

Richard Bell, The origin of Islam in its Christian environment (London: Macmillan, 

1926); Régis Blachère, Introduction au Coran (Paris: Maisonneuve, 1947); John Burton, 

The collection of the Quran (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); Angelika 

Neuwirth, Studien zur Komposition der Mekkanischen Suren, Studien zur Sprache, 

Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, Neue Folge, Bd. 10 (Berlin and New 

York: De Gruyter, 1981). 

 أفؽار رائد هق يعترب أمريؽل، مستشرق ،(م2002 - م1928، )John Wansbroughجقن واكسربو  (2)

 يف جذري تشؽقؽ يف بدأت حقث آستشراق: تاريخ يف رئقًسا مـعطًػا كتاباتف وتعترب التـؼقحل، فالتقّج 

 ودطا الؼرآن، وتاريخ اإلسالم لتاريخ أمقـة صقرة رسؿ طؾك قدرهتا ويف اإلسالمقة العربقة كاتالؿدوّ 

يؾة طـ الؿصادر العربقة مـ أجؾ إطادة كتابة تاريخ اإلسالم بصقرة مقثققة، ومـ بد مصادر ٓستخدام

 :أهؿ كتاباتف

Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University 

Press, 1977. 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(11) 

أدبقة لؿ تؽـ أبًدا كالم فرد واحد وإكؿا ُدّوكت يف صقرة مؽتقبة َوفؼ مػفقم 

ةتقحقدي كؿقذجل لؾـبقّ 
(1)

. وهق طؿؾ مجؿقطة مـ العؾؿاء يف الؼرن التاسع يف 

طـ محقطف الطائػل القفقدي وقت تؿقَّز فقف اإلسالم وأصبح ديـًا مستؼالا 

والؿسقحل
(2)

 . 

القحل الـبقي لؿ يؽـ البداية لؿا صار ٓحًؼا البـاء  بعبارة أخرى إنّ 

ؾ . وتؿثّ العؼدي لإلسالم يف الؼرن التاسع، بؾ كان ثؿرة لفذا البـاء العؼدي

                                                     
= 

م(، مـشقر طؾك مققع تػسقر 1977« )الدراسات الؼرآكقة، مصادر ومـاهج تػسقر الـصقص الؿؼدسة»

طرض لفذا الؽتاب كتبف كارول كقرستـ، ترجؿة: هـد مسعد، يؿؽـ مطالعتف ضؿـ ترجؿات مؾػ 

 طؾك قسؿ آستشراق بؿققع تػسقر  «لآتجاه التـؼقح»

The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, 1978 

 .(قسؿ الرتجؿات) اإلسالمل. «تاريخ الخالص»القسط الطائػل: محتقى وتشؽؾ 

 حقل ا كاماًل مؾػا  حقل أصروحات آتجاه التـؼقحل التل اكبثؼت طـ صرح واكسربو، طؼد مققع تػسقر (1)

تدويـ الؼرآن، تعؾقؼ طؾك »آتجاه وأصروحاتف مـ أكثر مـ زاوية، كؿا يؿؽـ آصالع طؾك دراسة 

، ترجؿة: د/ حسام صربي، ودراسة،  الشاهد الؿغػقل طـف، دلقؾ طؾك «أصروحتل بقرتقن وواكسربو

، بؼسؿ «تاريخ الؼرآن»ر لؾؼرآن، ترجؿة: محؿد طبد الػتاح، مـشقريـ ضؿـ مؾػ التدويـ الؿبؽّ 

 .)قسؿ الرتجؿات( آستشراق بؿققع تػسقر.

ػة يف طرض آراء الؿستشرققـ حقل الؼرآن الؽريؿ، وهذه أراء مشؽؾة ومخالػة لؿققػ ستتابع الؿمل   (2)

ؼـا قبؾ طؾك مثؾ هذه أراء يف طدد مـ الؿقاد الؿـشقرة طؾك الؼسؿ، الؿسؾؿقـ مـ كتاهبؿ، وقد طؾّ 

 (.قسؿ الرتجؿات)يراجع: الؿقاد ضؿـ مؾػ )تاريخ الؼرآن(، )آتجاه التـؼقحل(، وغقر ذلؽ. 

 اكظر: 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(12) 

مـفج واكسربو يف مؼاربة الؼرآن بقصػف جزًءا ٓ يـػصؾ طـ الرتاث التػسقري: 

. كذلؽ تبـّك كؾقد جقؾققبعف يف هذا أكدرو ريبقـوقد تا
(2)

َرْأَي واكسربو طـ  

                                                     
= 

John Wansbrough, Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation 

(Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 52:  

ؾ الس   ـة باطتبارها تجسقًدا لؾؿؿارسة/ الحؽؿ الـبقي ٓ يؿؽـ أن يؽقن قد حدث حقث يؼقل: إّن تشؽ 

قبؾ بداية الؼرن الثالث الفجري/ التاسع الؿقالدي، ولفذا يؿؽـ اطتبارها متزامـة مع الـظرة لؾؼرآن 

 باطتباره الـسخة الؿجؿقطة مـ أققال ال
ّ
. ووضع القحققـ يف مـزلة واحدة ٓ يعـل يف تصقري أن ـبل

َـّ إٓ بعد أن  العؽس محتؿؾ فننّ  الؼرآن صار بؿـلى طـ سؾطة السـّة. بؾ إنّ  جؿع القحل الؼرآين لؿ يتس

دت معالؿفا هـاك. وآطرتاف أمؽـ ربط محتقاه بالسـّة الـبقية وإهؿ بالشخصقة التاريخقة التل تحدّ 

رات التؼؾقدية الـبل هق مصدر التشريع يف حقاة الؿجتؿع الديـقة قد ُيـظر إلقف طؾك أكف اكعؽاس لؾتصقّ  بلنّ 

 طـ السؾطة الؽاريزمقة. 

 لالصالع طؾك فؽرة اإلسالم والطقائػ، اكظر:

Wansbrough, The sectarian milieu: content and composition of Islamic salvation history 

(Oxford: Oxford University Press, 1978). 

  اكظر: 

Andrew Rippin, The Quran and its interpretative tradition (Aldershot: 

Ashgate/Variorum, 2001), e.g. “The Quran as literature: perils, pitfalls and prospects" 

[1982], pp. 38{47; “Literary analysis of Qurʾān, tafsīr, and sīra: the methodologies of 

John Wansbrough" [1985], pp. 151-232; RHMNN and the Hanifs" [1991], pp.153-168; 

“Quranic studies, part IV: some methodological notes" [1997], pp. 39-46; “Western 

scholarship and the Quran," in Jane Dammen McAuliffe (ed.), The Cambridge 

companion to the Qurʾān (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 235{251, 

esp. pp. 243f. 

(، مستشرق فركسل وأحد أباء الدومـقؽان، وهق أستاذ -1940) claude.gillotكؾقد جقؾقق  (2)

وحتك  1989مارسقؾقا بػركسا مـذ طام  -الدراسات العربقة واإلسالمقة يف جامعة إكس أون بروفاكس

، وقد حصؾ طؾك دكتقراه الدولة يف 1940د جقؾقق يف السادس مـ يـاير طام لِ ، وُ 2006تؼاطده يف طام 

جقاكب الؿخقال »، وكاكت أصروحتف بعـقان Paris-111( مـ جامعة السقربقن 1982سبتؿرب طام )

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(13) 

التللقػ الجؿاطل لؽـف أبؼك طؾك التاريخ الؿتعارف طؾقف. وطؾك أساس 

رة والؼرآن يرى الؿعؾقمات التل تتقحفا السقرة الـبقية والؿصادر التاريخقة الؿبؽّ 

س وبالرتاث القفقدي بالؽتاب الؿؼدّ ة الـبل كاكقا طؾك دراية بَ تَ جقؾقق أّن كَ 

  والؿسقحل ولغتف، وكظًرا ٕنّ 
ّ
اكخرط يف حقار مستؿر معفؿ، فؼد تشّؽؾت  الـبل

الرسالة طرب ما لديفؿ مـ معرفة: ولذا فنن الؼرآن طؿٌؾ جؿاطل. ويرى جقؾقق أن 

ر يػّسر لـا سبب حرص الؼرآن طؾك تحديد مقاقػف العؼدية يف ضقء هذا التصقّ 

 .والؿسقحقة واشتؿالف طؾك العديد مـ الؽؾؿات السرياكقةالقفقدية 

                                                     
= 

ف طؾقف فقفا أستاذه محؿد أركقن، وقد طؿؾ ، والتل أشر«اإلسالمل الجؿعل مـ خالل تػسقر الطربي

(، ومشرًفا ومحرًرا IREMAMباحًثا يف معفد إبحاث والدراسات حقل العالؿ العربل واإلسالمل )

(، ولف إكتاج غزير وطدد كبقر مـ Arabicaلعدٍد مـ الؿجالت البحثقة الؿتخصصة كؿجؾة أرابقؽا )

 ؾك العديد مـ الرسائؾ إكاديؿقة وإطؿال العؾؿقة،الؽتابات حقل تاريخ الؼرآن والتػسقر، وأشرف ط

إسطقرة، »ترجؿة: د/ زياد فروح،  «بدايات تػسقر الؼرآن» :وقد كشركا لف ترجؿتقـ، إولك بعـقان  

 ، ترجؿة:«قصة الخالص يف تػسقر الطربي، تقضقػ إخبار اإلسرائقؾقة يف تػسقر الطربي ودٓٓتف

، «التػسقر اإلسالمل يف الدراسات الغربقة»لعتفؿ ضؿـ ترجؿات مؾػ أ.د/ سامل مـدور، يؿؽـ مطا

 .(قسؿ الرتجؿات)طؾك قسؿ آستشراق بؿققع تػسقر. 

 اكظر: 

Claude Gilliot, “Le Coran, fruit d'un travail collectif?", in D. De Smet, G. de Callatay & 

J.M.F. Van Reeth (eds.), al-Kitāb. La sacralité du texte dans le monde de l'islam, Actes 

du Symposium International tenu _a Leuven et Louvain-la-Neuve du 29 mai au 1 juin 

2002, Acta Orientalia Belgica Subsidia III (Bruxelles: D. De Smet, 2004), pp. 185-231.  

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(14) 

 وهـاك مـ الباحثقـ مـ أبؼك طؾك فؽرة مجلء الؼرآن مع الـبل، ولعّؾ 

أبرزهؿ أكجقؾقؽا كقيػرت
(1)

التل تحاجج طـ الرأي الذي يربز صبقعة الؼرآن  

                                                     
= 

ويف مسللة اشتؿال الؼرآن طؾك كؾؿات سرياكقة يشقر جقؾقق إلك دراسة لؽريستقف لؽسـربج يف هذا 

 الصدد. اكظر:

Christoph Luxenberg. Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur 

Entschlüsselung der Koransprache (Berlin, 2000), pp. 218-222.  

 راسة إولقة لػؽرة التللقػ الجؿاطل طـد:اكظر أيًضا الد

"Les "informateurs" juifs et chrétiens de Muḥammad. Reprise d'un problème traité par 

Aloys Sprenger et Theodor Nöldeke, JSAI 22 (1998): 84-126. 

وإوروبققـ ( مـ أشفر الباحثقـ إلؿان -1943) Angelika Neuwirthأكجقؾقؽا كقيػرت  (1)

ة، أستاذ الدراسات السامقة والعربقة يف جامعة برلقـ الحرّ  الؿعاصريـ يف الدراسات الؼرآكقة واإلسالمقة.

درست الدراسات السامقة والعربقة والػقؾقلقجل يف جامعات برلقـ ومققكقخ وصفران، طؿؾت كلستاذ 

كلستاذة زائرة يف بعض   ؿؾْت ومحاضر يف طدد مـ الجامعات، مثؾ برلقـ ومققكقخ وبامربغ، كؿا ط

أشرفت طؾك طدد مـ الؿشاريع  الجامعات مثؾ جامعة طؿان بإردن وجامعة طقـ شؿس بالؼاهرة.

ة يف مجال . ولفا طدد مـ الؽتابات والدراسات الؿفؿّ (كقربس كقراكقؽقم) :مشروعمـفا:  ،ةقالعؾؿ

 مـ أهؿفا: ، الؼرآن ودراساتف

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010 

 .مـ العصقر الؼديؿة الؿتلخرة، مؼاربة أوروبقة الؼرآن كـّص 

 وقد ترجؿ لإلكجؾقزية هذا العام فصدر بعـقان:

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

  .قب السقر الؿؽقةدراسات حقل ترك

قسؿ ) .وقد ترجؿـا لفا بعض الدراسات طؾك قسؿ آستشراق، يؿؽـ مطالعتفا طؾك مققع تػسقر

 .(الرتجؿات



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(15) 

يف  دية. ويرى أصحاب هذا الؼقل أّن الؼرآن كشلالشػاهقة و)الؾقتقرجقة( التعبّ 

 
ّ
رة طـد الؽعبة ثؿ أصبح قرآًكا ُيتؾك يف الشعائر الؿبؽّ  صقرة طبارات كطؼ هبا الـبل

ف طؾك تاريخ الخالص يف الؽتاب . وبعد التعرّ ويف الؼؾب مـفا الحج

س َطْبر آتصال بالقفقد والـصارى تشّؽؾ مػفقم الؽتاب طـد الـبل الؿؼدّ 

رمـ التطقّ والؿجتؿع الؿسؾؿ، وهق ما يعؽس مرحؾة أخرى 
(2)

. ومع ذلؽ فؼد 

الؿعتؿد، الذي هق يف حؼقؼتف وثقؼة شػفقة يف إساس  تراجعت مع تبؾقر الـّص 

ر مراحؾ تطقّ  ُتتؾك يف السقاق التعبدي. ويؼقم مـفج كقيػرت طؾك فرضقة ترى أنّ 

عفا طرب تقاريخ السقر وأيات التل ويؿؽـ تتبّ  فا يف الـّص الؼرآن حاضرة كؾّ 

إلقف مـ طزو  . وجاء داكققؾ ماديغان فتاَبع كقيػرت فقؿا ذهبْت بّقـفا كقلدكف

 
ّ
الؼرآن شػفل يف إساس يف كظرتف لـػسف  ويف الزطؿ بلنّ  الؼرآن إلك الـبل

                                                     

 اكظر:  

Neuwirth, Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon: zu Entstehung und 

Wiederauflösung der Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung eines islamischen 

Kultus,” in Stefan Wild (ed.), The Qur'an as text (Leiden: Brill, 1996), pp. 69-105. 

 الؼرآين وتطقره، اكظر: لؾقققف طؾك مزيد مـ الـؿاذج لؿـفج كقيػرت يف تـاول الـّص 

 “Structural, linguistic and literary features," in Jane Dammen McAuli_e (ed.), The 

Cambridge companion to the Qur'an (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 

pp. 97-114, esp. pp. 100-104. 

آستؿرارية )س طؾك مػاهقؿ يان إسؿان حقل تعد هذه الػرضقة فرضقة رئقسة لدى كقيػرت وتتلّس  (2)

الدراسات الؼرآكقة  :، لؿراجعة هذه الػرضقة والتعؾقؼ طؾقفا، يراجع(آستؿرارية الـصقة)و (الشعائرية

قسؿ ) .والػقؾقلقجل التاريخل الـؼدي، ترجؿة: محؿد طبد الػتاح، ترجؿة مـشقرة طؾك مققع تػسقر

  (.الرتجؿات

(3) Neuwirth, “Rezitationstext,” pp. 100-103. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(16) 

ف وَوفؼ كقساصة بشرية لؾؽالم اإللفل، وأكف ٓ بد مـ ففؿ الؼرآن بحَسب كّص 

ؼرآن مشتؿؾ طؾك ػؼ مع الؼقل بلّن الة: لؽـف مع ذلؽ ٓ يتّ مػاهقؿف الخاّص 

 .مراحؾ مـ التطقر التاريخل

  

                                                     

 اكظر: 

Daniel A. Madigan, The Qur'an's self-image: writing and authority in Islam's scripture 

(Princeton: Princeton University Press, 2001), esp. pp. 13-52; 

دوركا إذن أن كؼرأ مـ الؼرآن ما كان محؿد والؿسؾؿقن : »إذ يؼقل 23ولالصالع طؾك مـفجف، اكظر ص

 «.ؼحؿ طؾك الؼرآن ما طؾؿـاه طـ هذه الؽتبؿقكف مـ أهؾ الؽتاب الذيـ اتصؾقا هبؿ، ٓ أن كيتعؾّ 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(17) 

 :انكتاب وانقزآن

 ،جقق ويديـجريـ لؿصطؾح الؽتابكـطؾؼ يف هذا الؿحقر مـ دراسة 

ويرى ويديـجريـ أن . اهبـّ ما الؿـفج الذي أتَ  وسقف ُيؾفؿ اشتغالف إلك حد  

تؼديس مػفقم الرسقل والؽتاب يعقد إلك كؿقذج الشرق إدكك الؼديؿ يف 

الُؿؾؽ، والذي مِـ أضفِر معالؿف اطتؼاٌد أسطقري بلّن الؿؾؽ مـ خالل العروج 

أو الفبقط أو كالهؿا مًعا قد حاز طؾك كتاب إلفل سؿاوي احتقى طؾك ُلّب 

ر بؿدرسة الطؼقس الشعائرية وإساصقر قاكقن الؿؿؾؽة. وٕن ويديـجريـ متلثّ 

د تتقيج ال فؼد رأى أنّ  ؿؾؽ الذي ُيـظر إلقف طؾك أكف إلف. ويف هذه إسطقرة تجس 

 )هق الـبل اهلل هق الؿؾؽ الذي ُيـْ  الؼرآن كجد أنّ 
ّ
ِزل كتاَبف طؾك رسقٍل أرضل

. وَوفؼ مـظقر الؼرآن فنن محؿد( طرب رسقٍل سؿاوي )هق الروح الؼدس(

ػ، وألقاح، وزبقر، ويرى حُ خذ شؽؾف الؿادي إرضل يف صقرة ُص الؽتاب يتّ 

الؼرآن كزل  سؾ السابؼقـ طدا أنّ طؾك الر   مقافًؼا لؾؽتب التل ُأكزلْت كػسف 

                                                     

 اكظر: 

Geo Widengren, Muhammad, the apostle of God, and his ascension (King and Saviour 

V) (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955).  

 ويف تـاولف لؿصطؾح الؽتاب تاَبع ويديـجريـ آرثر جقػري فقؿا ذهب إلقف يف:

The foreign vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute, 1938); The Qur'an as 

scripture (New York: Russell F. Moore Company, 1952). 

يشقر ويديـجريـ يف كتابف طـ محؿد، يف الصػحات مـ الثامـة حتك العاشرة إلك سقرة: الشعراء،  

وما بعدها إلك سقرة  117، ويشقر يف صػحة 24 -19، وسقرة التؽقير، أيات 195 -192أيات 

 .197إلك  192الشعراء مـ أية 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(18) 

أسطقرة  . وإذا كّحقـا جاكًبا مسللَة كزولف مـّجًؿا فنن ويديـجريـ يرى أنّ مـّجًؿا

إقرب إلك الؼرآن تتجّؾك يف كسخة إلقاح لبـل إسرائقؾ يف « الؽتاب السؿاوي»

 .بالد الرافديـ

ربط ماتقاس رادشايت بقـ الؽتاب وكظرة الؼرآن لـػسف ويف دراسة حديثة 

كنطجاز، وهق طـصر مفؿ يف إسرتاتقجقتف إلقـاع أهؾ الؽتاب بللقهقة رسالتف. 

سة، أو ٓئحة كصقص مؼدّ  canonويرى رادشايت أن لػظ الؽتاب ٓ ُيراد بف 

لـاس بلن ٓ د العالقة بقـ اهلل وطباده َوفؼ مقثاق أقّر فقف اوإكؿا وثقؼة مؽتقبة تحدّ 

أهؾ الؽتاب هؿ أهؾ  يشركقا باهلل شقًئا وأن يػردوه بالعبادة. وهبذا الؿعـك فننّ 

طؾقف ما فقف مـ إشارات إلك آيات  ا يدّل . وكقن الؼرآن مـ طـد اهلل حؼا الؿقثاق

وأحداث تاريخقة وضقاهر صبقعقة تشفد بنطجازه وسؿّقه فقق التاريخ والسببقة. 

                                                     

ًؿا يف صػحة مسللة الـزول مـجّ  ث طـ: ويتحدّ Widengren, Muhammad, pp. 116- 123اكظر:  

123. 

إلقاح البابؾقة  جقهاكس بقدرسـ أنّ . وهق متلثر هـا بشؽؾ جزئل بػؽرة 121الؿرجع السابؼ، ص 

 هل الؿؼابؾ لؾؽتاب اإلسالمل السؿاوي: اكظر:

 Pedersen, J: Reviewof E. Meyer: Ursprung und Geschichte der Mormonen (Halle, 

1912), in Der Islam 5 (1914) 110-115. 

(3) Matthias Radscheit, “I'jaz al-Qur'an im Koran?,” in Wild (ed.), The Qur'an as 

Text, pp. 113-123, esp. p. 118 passim. 

 وقد وافؼ رادشايت يف تػسقره الؽتاب بالؿقثاق ديػقد كقكستؾقـجر يف دراسة بعـقان:

'Kitāb' und 'ahlu l-kitābi' im Kuran," in Rocznik Orjentalistyczny 4 (1926): 238  - 247. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(19) 

مرّد اإلطجاز يف آيات اهلل لقس لخصائصفا الؾغقية وإكؿا  ولذا يرى رادشايت أن

 .إلشارهتا إلك قدرة اهلل الؿعجزة التل هتقؿـ طؾك الطبقعة

كؿا درس شتقػان فقؾد
(2)

مـفج الؼرآن يف التؿققز بقـ البشري واإللفل لؽـ  

َطْبر الرتكقز طؾك الؽالم ٓ الؼدرة الؿعجزة، فؽالم اهلل تاّم ٓ يشقبف كؼص 

بخالف كالم البشر. ويف هذا السقاق يرى فقؾد أّن الؼرآن يستخدم مػفقم 

 )الـزول وتـزيؾ وإكزال( الؿلخقذة مـ الجذر )ن ز ل( طـد الحديث طـ كالم اهلل

. «إفؼل»الذي يخاصب البشر، فؼد كزَل مـ أطؾك بخالف التقاصؾ البشري 

                                                     
(1) Radscheit, “I'jaz al-Qur'an im Koran, pp. 115-118, esp. p. 123. 

ه (، أحد أبرز أطالم آستشراق إلؿاين، حاصؾ طؾك الدكتقرا-1937)، Stefan Wild  شتقػان فقؾد (2)

وطؿؾ كرئقس لؾؿعفد  إلؿاين لؾدراسات الشرققة ببقروت ، 1961يف الػؾسػة مـ جامعة مققكقخ طام 

، وهق أستاذ الؾغات السامقة والدراسات اإلسالمقة يف جامعات: أمسرتدام، 1974 كوإل 1968مـذ 

. لف طدد مـ الؽتابات م2002وريـقش فريدريش فقؾفؾؿز يف بقن، وقد بؼل يف إخقرة حتك تؼاطده يف 

 ر، مـ أهؿفا:بقـ الـتللقػ والتحري الؿفّؿة

The Qur’an as Text, Brill, 1996. ، وكتاب، ،  الؼرآن كـّصSelf-Referentiality in the 

Qur'an (Diskurse Der Arabistik, Harrassowitz; 1., Aufl. ed. Edition, 2007 ، الؿرجعقة الذاتقة يف

 الؼرآن. 

داكققؾ ماديغان، ترجؿة: هدى ره فقؾد، كتبف الذي حرّ  (الؼرآن كـص)ا لؽتاب وقد كشركا طرًض 

 .طة طؾك قسؿ آستشراق بؿققع تػسقرالرحؿـ الـؿر، يؿؽـ مطالعتف ضؿـ الرتجؿات الؿـقّ  طبد

 .(قسؿ الرتجؿات)

 اكظر: (3)

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(20) 

ومثؾ رادشايت يرى فقؾد يف الؿؼابؾة الؼرآكقة بقـ اإللفل والبشري وسقؾة لتعزيز 

ة لدى غقر الؿممـقـ. ويف دراسة أخرى يتـاول شتقػان مصداققة الرسالة الـبقيّ 

ث فقفا الؼرآن طـ كػسف كؽتاب لتل يتحدّ ن اافقؾد أية السابعة مـ سقرة آل طؿر

. وهذه ات وُأخر متشاهبات وطـ مسللة التلويؾؿَ ؽَ حْ يشتؿؾ طؾك آيات مُ 

الؿرجعقة الذاتقة تعقد يف رأي فقؾد إلك كشلة الؼرآن ووضقػتف كتالوة أمام جؿفقر 

إّن »، ويؼقل فقؾد: «الؿجتؿع الؿسؾؿ»يف البداية ثؿ أمام « الؽػار»ؽ، هؿ متشؽّ 

ِد الؼرآن أّن كثقًرا مـ الـّص مِ  الؼرآين هق بالػعؾ تػسقر، طؾك كحق  ـ أوُجِف تػر 

الؿرجعقة الذاتقة ٓ  سة أخرى. ويف حالة الؼرآن فننّ يػقق أّي كصقص مؼدّ 

ل لف. وهذه الؿرجعقة طؾك التؿاسؽ الـص   د تركقز غالبقة الـّص تؼتصر طؾك مجرّ 

ل التػسقر اطتؿاده: فػل الؼرآن يتحقّ الؼرآين و الذاتقة سابؼة طؾك جؿع الـّص 

ز هذا ما تقّصؾ إلقف واكسربو مـ طدم إمؽان . ويعزّ «سكػسف إلك كتاب مؼدّ 

 ف طؾقف.الػصؾ بقـ الؼرآن والتػسقر، لؽـ فقؾد يبِؼل طؾك التلريخ الؿتعارَ 

                                                     
= 

S. Wild We Have sent down to thee the book with the truth. . .Spatial and temporal 

implications of the Quranic Concept of Nuzul, Tanzil, and Inzal in in Wild (ed.), 

The Qur'an as Text, pp. 137-153, esp. pp. 141-145. 

 اكظر:  (1)

Wild, The Self-Referentiality of the Qurʼān: Sura 3:7 as an Exegetical Challenge," in 

McAuliffe, Barry D. Walfish and Joseph W. Goering (eds.), With reference for the 

word: medieval scriptural exegesis in Judaism, Christianity, and Islam, pp. 422-436. 

 اكظر: (2)

Wild, Self-referentiality," p. 432; McAuliffe, Text and textuality: Q. 3:7 as a point of 

intersection," in Issa J. Boullata (ed.), Literary 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(21) 

صـّػ ماديغان
(1)

كتاًبا طـ مػفقم الؽتاب، وبخالف كقيػرت التل تؼصر  

الؽتاب هق  رة فنّن ماديغان يرى أنّ أهؿقة الؽتاب طؾك الػرتة الؿؽقة الؿتلّخ 

الؿػفقم الؿحقري الذي يقّحد الؼرآن كؽّؾ 
(2)

. ومضك معـا كظرتف لؾؼرآن طؾك 

ريـ ر يـؼد ما ذهب إلقف جقػري وويديـجأكف طؿؾ شػاهل يف إساس، وهق تصقّ 

مـ أّن الؼرآن كتاب، ومحاولتفؿا تحديد كقطقة هذا الؽتاب
(3)

. كؿا يرفض 

إلك الؿؼابؾ « كتاب»ؾ ترجؿة ، ويػّض «كؿقذج الشرق إدكك»ماديغان فؽرة 

. : ولذا فنّن أهؾ الؽتاب طـده مـ لفؿ دراية بالؽتابة"Writing"اإلكجؾقزي 

أّكف يضػل طؾك الؽتاب معـًك  وهبذا يؼرتب مـ تحؾقؾ رادشايت وشتقػان فقؾد إٓ

فؾسػقاا أكرب، فقرى أن وضقػة الؽتاب يف الخطاب الؼرآين هل يف إساس رمزية 

                                                     
= 

structures of religious meaning in the Qurʼān (Richmond: Curzon Press, 2000), pp. 56-

76. 

س ومدير معفد سرتالل إصؾ، وهق ممّس أ، كاهـ يسقطل معاصر، Daniel Madiganداكققؾ ماديغان  (1)

دراسات إديان والثؼافات بالجامعة الغريغقرية البابقية، حاصؾ طؾك دكتقراه يف الديـ اإلسالمل مـ 

، وطؿؾ كلستاذ زائر يف طدد مـ الجامعات، كقلقمبقا، أكؼرة، 1997جامعة كقلقمبقا إمريؽقة طام 

. وهق 2001اإلسالم الؿؼدس،  : الصقرة الذاتقة لؾؼرآن: الؽتابة والسؾطة يف كّص بقسطـ، مـ أهؿ كتبف

ا لفذا الؽتاب كتبتف يامـة مرمر، ترجؿة: هدى ػة، وقد كشركا طرًض شقر لف الؿمل  الؽتاب الذي تُ 

)قسؿ  .الرحؿـ الـؿر، مـشقر ضؿـ الرتجؿات الؿـقطة طؾك قسؿ آستشراق بؿققع تػسقر طبد

 .الرتجؿات(

(2) Neuwirth, Rezitationstext," pp. 88-93, 100f.; Madigan, Self-image, p. 11. 

(3) Madigan, Self-image, pp. 5f. 

 وما بعدها. 22الؿرجع السابؼ، ص (4)



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(22) 

ولقست شقًئا مؾؿقًسا. وّٕن الؽتاب رمٌز ففق متعدُد الؿعـك وحّؿاُل أوُجٍف، 

د مستقيات الؿعـك فقف يف الققت ذاتف. وهق الرمز إساسل لسؾطان اهلل تتعدّ 

طِل لؾرسقل ومـف إلك الـاس لقس سجالا يشتؿؾ طؾك تاب الذي ُأطْ وطؾؿف: فالؽ

ف مـفا هذه السؾطة إزلقة التل ٓ ِحؽؿة اهلل وُحؽؿف وإكؿا الـؼطة التل تتقّج 

ها زماٌن بخطاٍب لؾقضعقة البشرية الؿحدودة بالزمان. وُأّم الؽتاب لقست  يحد 

خرى، وإكؿا جقهر الؽتاب إصؾل إطظؿ الذي جاءت مـف سائر الؽتب إ

العؾؿ اإللفل الؽؾل واإلرادة الؼاهرة
(1()2)

. 

وطـ لػظ الؼرآن أوضَح جقؾقق أن هذا الؾػظ لقس طربقاا خالًصا وإكؿا هق 

، ومعـاها: جزء مـ «قريان»مثال لؾؿػردات السرياكقة يف الؼرآن، ففق ملخقذ مـ 

. ويتـاسب هذا مع (3)ص لؾؼراءة يف الطؼقس الشعائرية الؿسقحقةمخّص  الـّص 

                                                     

 .178وما بعدها: واكظر أيًضا ص 76كػسف، ص 

رات مغايرة مثؾ كقيػرت وآن سقؾػل بقالقػق وكقؽقٓي سقـاي وداكققؾ ماديغان تصقّ  اب آخرونقدم كتّ  (2)

ة بقـ هذا الؿػفقم والؿػفقم الؽتابل ؾَ لؿػفقم الؽتاب تربطف بالؼداسة والسؾطة يف سقاق بحث الص  

: وجفان لؾؼرآن، أكجقؾقؽا كقيػرت، ترجؿة :وكذلؽ اكتظارات السامعقـ لؾؼرآن، يف هذا السقاق يراجع

د/ حسام صربي، إطالن سؾطة الؼرآن مـ خالل الؼرآن، آن سقؾػل بقالقػق، ترجؿة: مصطػك أطسق، 

طرض كتاب )الؼرآن مـ خالل الؼرآن: مصطؾحات وحجج الخطاب الؼرآين حقل الؼرآن(، مقشقؾ 

 (.قسؿ الرتجؿات) .ؿات مـشقرة طؾك مققع تػسقرجكقيربس، ترجؿة: أمـقة أبق بؽر، وهذه الرت

يربز يف آستشراق الؽالسقؽل إرجاع الؿػاهقؿ الرئقسة يف اإلسالم أو الؼرآن لبعض الؿػردات  (3)

تبحث يف إلػاظ   السرياكقة أو العربية أو حتك الحبشقة، وهذا الصـقع يعتؿد أصالة طؾك طدة فقؾقؾقجقة

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(23) 

. وصػ الؼرآن بلكف قراءة شػفقة يف إساس يف سقاق اجتؿاطل تعّبدي

: ًرا تدريجقاا يف معـك قرآن، فننّ ِفر بقضقح تطقّ وبالـسبة لجقؾقق فنّن الؼرآن ُيظْ 

                                                     
= 

عائؾة الؾغقية أو الـسؾ لؾؽؾؿة يف ال «الجذرية»يتؿقلقجقة أي أهنا تبحث طـ الدٓلة اإل «ادياكروكقا »

ا، وهذه الطريؼة يف البحث والتـسقب لؿػردات الؼرآن مشؽؾة، ففل تتجاهؾ الؾغقي إقدم تاريخقا 

ا مع ضفقر الؿدرسة البـققية يف دراسة التل تؽرست ٓحؼً  «الساكؽروين/ التزامـل»ضرورة البحث 

يتؿقلقجقة كقػ أن الدٓلة اإلالؾغات ويف دراسة الـصقص يف العؿقم، حقث أوضحت هذه الؿدارس 

أو سقاق ما، حقث قد ُيخِػل  ا قد ٓ تؽقن هل إكثر فائدة يف كشػ دٓلة الؽؾؿة يف كّص إقدم تاريخقا 

ر الذي يطال الؽؾؿات وهذه آكزياحات الدٓلقة بؾ والدٓٓت الجديدة هذه الدٓلة التطقّ  كالركقن إل

التل يؿؽـ  «قرآن» طـ أن اطتبار الؽؾؿة أكساق جديدة. فضاًل  ا التل يخؾؼفا حضقر إلػاظ  يفأحقاكً 

أهنا كؾؿة تـتؿل لؾغة -بسفقلة إيجاد اشتؼاق طربل لفا قائؿ طؾك جذر طربل معروف واشتؼاق مللقف 

ا هؽذا ا مـفجقا د التشابف الصقيت هق أمر يـطقي طؾك مخاصرة وٓ يؿؽـ لف أن يؽقن ُمربَّرً أخرى لؿجرّ 

ا اكتفك إلقف البحث الػقؾقلقجل الؿعاصر مع جقػري ويقسػ الصديؼ ولؽسـربج م ببساصة، ولعّؾ 

والذي يتؿ فقف إططاء دٓلة لؾؽؾؿة القاحدة مختؾػة بقـ كاتب وآخر بسبب معجؿف الؾغقي الذي ُيرجع 

ا طؾك هذا، فالتشابف الؾػظل يستطقع أن يجعؾ كقثر هل كاثاريا الققكاكقة وهل  كبقرً الؼرآن إلقف دلقاًل 

كذلؽ الثبات السقرياكقة، ويتجاهؾ إمؽان كقن الؽؾؿة طربقة أصقؾة حتك وإن كان يجؿعفا تشابف لػظل 

كذلؽ مـ العققب الرئقسة ٓطتؿاد هذه  أو حؼؾل مع كؾؿات أخرى بسبب آجتؿاع يف العائؾة الؾغقية.

يف  «الؿرجعقة الذاتقة»صر التؼـقة أهنا تتجاهؾ التعريػات التل يضػقفا الؼرآن طؾك كػسف، أو ما يسؿك بعـا

الرجقع  -وأكثرها رئقسقة تسؿقتف لـػسف-الؼرآن، حقث يؽقن مـ الضروري لتحديد مصطؾحاتف الرئقسة 

 «ئقار»ا اطتباره قرآن أي جامع إلك تحديداتف طـ كػسف وطـ صبقعتف، وهل التحديدات التل تـاسب تؿامً 

َِا حمسومؼروء مجؿقع  ۥ  إِنَّ َغيَۡي ُّ ۥَوكُۡرءَ  ََجَۡػ ُّ  (.قسؿ الرتجؿات) .ىجساَُ

(1) Gilliot, Travail collectif," p. 196, n. 75, ref. to Jeffery, Foreign vocabulary, pp. 233f.; 

John Muehleisen-Arnold, The Koran and the Bible, or Islam and Christianity 

(London, 1866 [1859]), p. 99, n. 49; Christoph Luxenberg, Die Syro-Aramäische 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(24) 

رت يف وقت ٓحؼ إلك رة التل تطقّ د الؿرحؾة الؿبؽّ بؿعـاها العام تجّس « الؼراءة»

، ثؿ أصبح الؼرآن يف الـفاية َطَؾًؿا طؾك هذا «اءة طربقةقر»قرآن طربل بؿعـك 

 .العربل بعقـف الـّص 

  

                                                     
= 

Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache (Berlin, 2000), 

pp. 79 et passim. See also Abdesselam Cheddadi, Les Arabes et l'appropriation de 

l'histoire: émergence et premiers développements de l'historiographie musulmane 

jusqu'au IIe/VIIIe siècle /VIIIe si_ecle (Sindbad, Actes Sud: 2004), p. 101. 

(1) Gilliot, Travail collectif," p. 222. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(25) 

 :انتزاث انكالسيكي واخلطاب انبالغي

إّن دراسة الخطاب البالغل يف الؼرآن لفا ارتباط جقهري بؿسللة طالقة 

الؼرآن بالرتاث الؽالسقؽل. ومـ الؿعؾقم أّن الرتجؿات الؿـفجقة لألطؿال 

 -ومـفا كتاب أرسطق يف الخطابة-الققكاكقة الؼديؿة إلك الؾغة العربقة الػؾسػقة 

ّٓ  قد كشطْت  ها مسقحققن كسطقريقن ويعؼقبققن، وأّن يف العصر العباسل وتق

 .إبداطل مـذ هذا الحقـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ قد أفادوا مـ الػؽر الققكاين بشؽؾٍ 

آن. وُيَعد  إركست جؾـر ػقـ بالؿحتقى الؽالسقؽل لؾؼروزادت طـاية الؿملّ 

طـد أفالصقن وأثرها يف « الؾقجقس»ثقا طـ كظرية الؽؾؿة مـ أوائؾ َمـ تحدّ 

 الؼرآن، وكان مؿا قال:

                                                     
(1) Michel Cuypers, “Structures rhétoriques dans le Coran. Une analyse structurelle de 

la sourate “Joseph” et de quelques sourates brèves,” Mélanges de l'Institut 

dominicain d'Études orientales (MIDEO) 22 (1994): 107-195; p. 107. 

 لالصالع طؾك الظروف آجتؿاطقة والسقاسقة لحركة الرتجؿة، اكظر: 

Dimitri Gutas, Pensée grecque, culture arabe, trans. by Abdesselam Cheddadi (Paris: 

Aubiers, 2005 [1998]), esp. pp. 37-60; Richard Walzer, Greek into Arabic: essays on 

Islamic philosophy (Oxford: Bruno Cassirer, 1962); S.M. Stern, Albert Hourani & 

Vivian Brown (eds.), Islamic philosophy and the classical tradition. Essays presented 

by his friends and pupils to Richard Walzer on his seventieth birthday (Columbia, South 

Carolina: University of South Carolina Press, 1973) 

وكذلؽ لالصالع طؾك طؿؾ الػارابل مع ترجؿات ٕفالصقن وأرسطق وفالسػة إفالصقكقة الحديثة، 

 اكظر:

Walzer, Al-Farabi on the perfect state: Abū Naṣr al-Fārābī's Mabādiʼ ārāʼ ahl al-

madīna al-fāḍila. A revised text with introduction, translation, and commentary by 

Richard Walzer (Oxford: Clarendon Press, 1985) 

 ويؿؽـ الرجقع ٕطؿال أخرى لؿحسـ مفدي حقل هذا الؿقضقع وخاصة الػارابل.



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(26) 

( تضػل صبغة ألقهقة طؾك الؿػفقم 1إّن إفالصقكقة إصؾقة )َوفؼ مارك »

ة دة بدقّ ( تـسب مجؿقطة محدّ 2الؿـعزل، بقـؿا إفالصقكقة الؼرآكقة )َوفؼ مارك 

جدل أيًضا لؽـف  محّؾ  تػسقر هذه إققال يظّؾ  مـ إققال إلك اإللف. ورغؿ أنّ 

إذن فالؼاطدة هـا لقست  .دةمـ فئة الؿػاهقؿ الؿػتقحة غقر الؿحدّ  جدل أقّؾ 

محددة ودققؼة  زها الؼدرة الؿطؾؼة، وهل طؾك إقّؾ متعالقة فَحْسب بؾ تعزّ 

الؿػاهقؿ الؿعقارية الؿؽتػقة بذاهتا أقؾ دة مـ كسبقاا. والؿجؿقطة غقر الؿحدّ 

دة مـ إققال الؿـطققة بصقرة إلفقة. إقـاًطا ووضقًحا مـ الؿجؿقطة الؿحدّ 

وسؾطتفا مدطقمة اجتؿاطقاا مـ الػئات آجتؿاطقة التل تستطقع الؼراءة والؽتابة 

فضاًل طـ الحرص طؾك استدطاء شرطقتفا يف مقاجفة تؾؽ الجؿاطات التل 

ز مجؿقطة هائؾة مـ التػاسقر والتلويالت لؾؿجؿقطة إولقة مؿا يعزّ  دها،هتدّ 

 .«مـ إققال السؿاوية

كؿا يربط جؾـر بقـ إفالصقكقة الؼرآكقة والـظرية إفالصقكقة السقاسقة، 

ب والؼرابة يف الؿـاصب َس وبخاصة مبدأ آستحؼاق والجدارة وأولقيتف طؾك الـَّ 

. ويؽاد يتػؼ ماديغان ر لؾؼرآن طؾك أكف طؼد اجتؿاطلاإلدارية يف الدولة، ويـظ

يؼقل متلثًرا بجاك دريدا وبؼراءتف  ذْ مع جؾـر تؿاًما )لؽـ دون أن يشقر إلقف(: إِ 

                                                     
(1) Ernst Gellner, Muslim society (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), pp. 22f. 

 الؿرجع السابؼ. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(27) 

الؽتابة بؿػفقم الؽتاب، يف الؼرآن، هل هذا الـقع مـ  الشخصقة ٕفالصقن أنّ 

سؿ ك حاضًرا يتّ كتاب اهلل يبؼ د سطقر طؾك أوراق. وأنّ الؽالم الحل، ٓ مجرّ 

ِضل وقًتا صقياًل يف يدفع طـف، ُيؿْ  ـْ كاء والػاطؾقة. ففق ققّي ٓ حاجة بف إلك مَ بالذّ 

. وأوضح مثال لؿػفقم الؽتاب يف إديان التل اتصؾ هبا الدفاع طـ كػسف

إصرارها طؾك الطبقعة  محؿد مـ مـظقر ماديغان هق يفقدية إحبار يف ضّؾ 

ققت ذاتف تشقر إلك كػسفا بالتقراة الؿؽتقبة: وهبذا يصؾ الشػفقة لؾتقراة ويف ال

ماديغان يف الـفاية إلك ما قالف ويديـجريـ حقل ألقاح بـل إسرائقؾ طدا أكف يـطؾؼ 

ًٓ مـ آطتؿاد طؾك كؿقذج تؼديس  يف هذا مـ كظرية الؾقجقس )الؽؾؿة( بد

 .الؿؾؽ يف الشرق إدكك

الؼرآن يف سقاق تراث العصقر  أّما طبد السالم الشدادي، الذي يضع

يف  رة والتؼالقد الػؾسػقة الؽالسقؽقة، فقركز طؾك مػفقم الحّؼ الؼديؿة الؿتلخ  

 ؼ بالتلكقد طؾك أن الحّؼ ما يتعؾّ  ؼ بالؿحتقى بؼدرِ الؼرآن الذي يرى أكف ٓ يتعؾّ 

. ويضػل الشدادي طؾك مػفقم واحد ومقجقد وإن غػؾ طـف الـاس أحقاًكا

                                                     
(1) Madigan, Self-image, p. 124, ref. to Plato, “Phaedrus," 276a, in Platonis Opera, vol. 

2, edited and critically annotated by John Burnet (Oxford: Clarendon Press, 1901). 

Translated by R. Hackford (Cambridge: Cambridge University Press, 1952). 

(2) Madigan, Self-image, pp. 211f. 

(3) Cheddadi, L'Appropriation, p. 108; on the Quran, see pp. 94-112.

 يعتؿد الشدادي بصقرة واضحة طؾك ما كتبف مارشال هقدجسقن، اكظر:

Marshall G. S. Hodgson, The venture of Islam. Conscience and history in a world 

civilization, 3 vols. (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), and Garth 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(28) 

، اهلل هق مصدر الحّؼ  د أكف رغؿ تؼرير الؼرآن أنّ عالل صبغًة كسبقًة فقمكّ والت الحّؼ 

لإلكسان مؿا يؼتضل وجقد مسافة  ُكّزل أو أكزلف اهللُ  إٓ أهنؿا متغايران، فالحّؼ 

واإلكسان. واإلكسان بقصػف كائـًا اجتؿاطقاا ٓ  واختالف بقـ اهلل كػسف وبقـ الحّؼ 

إن التزم بف  ولفذا أخذ اهلل مقثاًقا طؾك اإلكسان ،وجقد لف بدون اهلل وبدون الحّؼ 

الذي يشفد لف الؼرآن طرب الـؿاذج  ؼ العدل والسالم، وهذا هق الحّؼ تحؼّ 

ا التاريخقة . وهـا كجد الشدادي مثؾ رادشايت يرى يف الؿقثاق طـصًرا محقريا

 .يف إصار أطؿّ  لؾؼرآن، إٓ أكف يربط هذا بؿسللة الحّؼ 

بؿسللة إسؾقب الخطابل البالغل والـصقص اإلسالمقة  ؼوفقؿا يتعؾّ 

كجد روكالد مقـقف ولقيس بقزيف، وكائؾة فاروقل وأهقػ سـّق يـتصرون لؿسللة 

ك يف الؽتاب البالغة السامّقة التل تضؿ الؾغة الِعربية والسرياكقة والعربقة، وتتجؾّ 

ققكاين س والحديث اإلسالمل، وتختؾػ طـ إسؾقب الروماين والالؿؼدّ 

                                                     
= 

Fowden, Empire to commonwealth: consequences of monotheism in late antiquity 

(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993).  

الدور آجتؿاطل الؿركزي لؾؽؾؿة : »Muslim societyمـ كتاب  22واكظر ما قالف جؾـر يف ص

الؿؽتقبة ٓ يؽؿـ يف كؼؾ رسالٍة ما وإكؿا إبرام طؼد. وأفضؾ صريؼة إلبرام طؼد واإللزام بف أن تجعؾ مـف 

 «. رسالة سؿاوية

(1) Cheddadi, L'Appropriation, pp. 109- 112. 

 .113الؿرجع السابؼ، ص 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(29) 

ؾ مقشقؾ كقيربس. وقد حؾّ الؼديؿ
(2)

ريـ العرب الؿػس   الؼرآن كػَسف، وذكر أنّ  

رغؿ اصالطفؿ طؾك كتاب الخطابة ٕرسطق أٓ أهنؿ لؿ يستػقدوا مـ أبرز 

                                                     
(1) Roland Meynet, Louis Pouzet, Naïla Farouki & Ahyaf Sinno, Rhétorique 

sémitique. Textes de la Bible et de la Tradition musulmane (Paris, éditions du Cerf, 

1998);  

وما بعدها، وكذلؽ  9الققكاكقة والروماكقة اكظر صلؾقققف طؾك الػرق بقـ البالغة السامّقة والبالغة 

 .306، 33ص

هق رجؾ ديـ كاثقلقؽل، مـ أتباع شارل دو فقكق، طاش يف : (Michel Cuypersمقشقؾ كقيربس )  (2)

ص يف (، وتخّص IDEOكعضق يف الؿعفد الدومقـقؽل لؾدراسات الشرققة ) 1989مصر مـذ العام 

س الؿتؼدم قة مع إدب الؿؼدّ ؼ برتكقبف وبعالقاتف الـّص سقؿا فقؿا يتعؾّ  الؼرآين، ٓ الدراسة إدبقة لؾـّص 

 ا.تاريخقا 

 من أهم أعماله:

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

طدكان الؿؼراين وصارق مـزو، وصدر طـ دار الؿشرق،  :يف كظؿ الؼرآن، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف

 م.2018لبـان، 

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

 :يف كظؿ سقرة الؿائدة: كظؿ آي الؼرآن يف ضقء مـفج التحؾقؾ البالغل، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف

 م.2016شرق طام طؿرو طبد العاصل صالح، وصدر طـ دار الؿ

 لف بعض الدراسات الؿرتجؿة طؾك مققع مركز تػسقر:

 .البالغة السامقة يف الؼرآن، ترجؿة: خؾقؾ محؿقد -

 .س والؼرآن: كسؼ أدبل واحد، ترجؿة: طبقر طدللالؽتاب الؿؼدّ  -

 .قراءة بالغقة وتـاصقة لسقرة اإلخالص، ترجؿة: طبقر طدلل -

 ا،والـؼد التاريخل لجقن واكسربو وطقكرت لقلقـغ، سقرة العؾؼ أكؿقذًج مؼاركة بقـ التحؾقؾ البالغل  -

 .(قسؿ الرتجؿات) .ترجؿة: خؾقؾ محؿقد



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(30) 

ـّ «كظام الخطاب»مػاهقؿف أٓ وهق  ًٓ مـ ذلؽ بػ اإللؼاء أو  ، واطتـقا بد

س ولقس مـشمها وقد اّدطقا أكػسفؿ بلهنا كشلت يف الؽتاب الؿؼدّ  ،ـاتالؿحّس 

يف الـظر « البالغة السامّقة»كقيربس يؿقؾ أيًضا إلك مسللة  طـد الققكان. ولذا فننّ 

إلك الؼرآن
(1)

سػر الؿزامقر هق الـؿقذج الؽتابل إقرب لف ، ويرى أنّ 
(2)

. ويثبت 

التحؾقؾ البالغل يسّؾط الضقء  كقيربس يف دراساتف الؿـفجقة التل أجراها أنّ 

. ز السقر الػردية وترتقب السقر بؾ والؼرآن كؽّؾ طؾك القحدة البـائقة التل تؿقّ 

ًٓ ويف الؿؼابؾ ُطـل الؿػس   رون الؿسؾؿقن بالسقاق التاريخل والؼقاطد الػؼفقة بد

مـ العـاية بالرتاكقب البـققية
(3)

. 

                                                     

مركب  يرى أن الؼرآن كّص  ذْ ره مـ خالل أطؿالف، إِ ٓ يؿقؾ كقيربس لفذا الؼقل، ولؽـف يـطؾؼ مـف ويؼرّ  (1)

 (.رتجؿاتقسؿ ال)ا لؼقاطد البالغة السامقة ٓ الققكاكقة الخطقة. وفؼً 

(2) Cuypers, "Sourate 'Joseph'," pp. 107f.  

م( وابـ الؿعتز الخؾقػة الذي ولل الخالفة 889ويؼصد بالعؾؿاء العرب الؿسؾؿقـ هـا ابـ قتقبة )ت. 

 (.908لقؾة واحدة )ت. 

(3) Cuypers, “Une analyse rhétorique du début et de la fin du Coran,” in De Smet et al. 

(eds.), Al-Kitâb, pp. 233-272.  

يؾػت كقيربس إكظار إلك محاوٓت )إبراز آتساق والقحدة الؿقضقطقة( لؾسقر التل جرت طؾك يد 

إصقلققـ الؿعاصريـ مثؾ سقد قطب وأبل إطؾك الؿقدودي، وطؾك يد طؾؿاء مثؾ أمقـ أحسـ 

: سقر والؼرآن كؽؾ يف كتاب لف بعـقانالؼرآين طؾك مستقى ال إصالحل الذي سعك إلثبات وحدة الـّص 

وما بعدها يف دراسة كقيربس الؿذكقرة أطاله. أّما طـ  233(: اكظر ص1979 -1958تدّبر الؼرآن )

 الؼرآين، فاكظر: الؿػسريـ يف العصقر القسطك وطـايتفؿ ببـقة الـّص 

Structures rhétoriques des sourates 105 à 114 », MIDÉO 23, 1997: 157-196; pp. 157f. 

 ومـ بقـ الدراسات إخرى التل التزم فقفا كقيربس بؿـفج التحؾقؾ البالغل:

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(31) 

ماري سقؽقة. فؼد درست ويؼارن أخرون بقـ اإلسالم والخطابة الؽال

ـّ تقريز أورفقي  والؿسؾؿقـ بداية مـ الؼرن التاسع  لؿسقحققـاالجدل طـد  ف

. ؾت إلك تقضقػفؿا ٕسؾقب الؼقاس اإلضؿاري والتؿثقؾالؿقالدي وتقّص 

ويف دراسة أخرى حّؾَؾت أورفقي الرتاكقب الؿؿقزة لؿـفج الؼرآن اإلقـاطل 

يف مؼابؾ إديان  «القؼقـ الـػسل»الخطابل الذي تراه درجة تعبقرية مؿقزة مـ 

د الؼرآين الؿعتؿَ  إخرى. وهذا القؼقـ مـبثؼ َوفؼ تصقرها مـ حؼقؼة أن الـّص 

ك رفض ما افتؼر إلك الؿصداققة أكتج بطؾب مـ الخؾقػة طرب طؿؾقة اشتؿؾت طؾ

  ك الؼقة السقاسقة يف السؾطة التل مـحفا الـّص وكان أقؾ مقثقققة. وتتجؾّ 
ّ
 لؾـبل

 .والتل اكتؼؾت يف القاقع إلك الخؾػاء مـ بعده

ػ أسؾقب الؼقاس الؿـطؼل يف إثبات وأثبت جاك جقمققف أّن الؼرآن يقضّ 

جقـقػقػ . كذلؽ درست أن إطجازه دلقؾ تجريبل طؾك صبقعتف إلقهقة

                                                     
= 

«Structures rhétoriques des sourates 99 à 104 », Annales islamologiques 33, 1999; 31-

62; Structures rhétoriques des sourates 92 à 98 », Annales islamologiques 34, 2000, 95‒

138; «Structures rhétoriques des sourates 85 à 90 », Annales islamologiques 35, 2001, 

27‒99; L’analyse rhétorique : une nouvelle méthode d’interprétation du Coran 

», Mélanges de science religieuse (Université catholique de Lille) 3, 2002, 31‒58. 

(1) Marie-Thérèse Urvoy, "Argumentations rhétoriques de l'apologétique arabe 

chrétienne” in Geneviève Gobillot (ed.), L'Orient chrétien dans l'empire musulman 

Hommage au professeur G_erard Troupeau (Versailles: Editions de Paris, 2005), pp. 

109-117. 
(2) Urvoy, “De quelques procédés de persuasion dans le Coran," Arabica 49 (2002): 

456-476. 

(3) Jacques Jomier, “L'évidence de l'islam,” in Geneviève Gobillot (ed.), 

L'Orient chrétien, pp. 23-36 esp. p. 35.  
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 ثرجامت

(32) 

رها إلك جقبقق  أية الثالثقـ مـ سقرة الروم ومػفقم الػطرة الذي يشقر يف تصقّ 

ف وجفؽ كحقه يف السؿاء. ر يف اهلل بلْن تقّج الػطرة اإلكساكقة والؼدرة طؾك التػؽّ 

ًٓ إلك أفالصقن. وتتعؼّ  وتصؾ يف الـفاية ب هذا الؿعـك طرب آباء الؽـقسة وصق

 -255ك كذلؽ يف الؼرآن يف أيتقـ )ػس مػفقم الديـ الطبقعل يتجؾّ إلك أّن ك

َِ  ََلٓ  حمس( مـ سقرة البؼرة يف ققلف: 256 : فال حاجة إلك فرض ىجسإِۡنَراهَ ِِف ٱّلِي

يـ بؼقة ٕكف ديـ فطرٍة يتجّسد يف تؽقيـ اإلكسان الؼقيؿ وتطؾ ِعف الطبقعل كحق  الد 

سة يف ـ الؼرآن وغقره مـ الؽتب الؿؼدّ . ويف دراسة أخرى تؼارن بقالسؿاء

هذه الؽتب تشتؿؾ طؾك حجج الؿممـقـ هبا يف إثبات  الشرق إدكك، وترى أنّ 

ة اهلل يف إثبات ألقهقتف. ويف سبقؾ ذلؽ آلفتفؿ، بخالف الؼرآن الذي يجّسد حجّ 

 يقضػ أسؾقب الؼقاس اإلضؿاري وهق ققاس فرضل كاقص، وترى جقبقق أنّ 

ب كؿقذج لفذا رغؿ البقن الشاسع بقـفؿا يف الؿسائؾ متقن هرمس هل أقر

ة إلك كؿقذج الؼرآن وأسؾقبف البالغل يـتؿل مرّ  . وبـاء طؾك هذا، فننّ العؼدية

ة لؾبالغة السامقة وأخرى لؾققكاكقة بحَسب مصادر الؿؼاركة الشرق إدكك، ومرّ 

 ومعايقرها.

  

                                                     
(1) Gobillot, Les Pères de l'Église et la pensée de l'islam in Geneviève Gobillot (ed.), 

L'Orient chrétien, pp. 59-90. 

(2) Gobillot, « La démonstration de l'existence de Dieu comme élément 

du caractère sacré d'un texte, in De Smet et al. (eds.), Al-Kitâb, pp. 103-142. 

 .132 -128ص لالصالع طؾك ما ورد بشلن متقن هرمس، اكظر:
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(33) 

 :انسياست وانبالغ وانتفسري ؛انقسم انخانج: انقزآن

أحاول يف هذا الجزء تػصقؾ الؼقل يف مـفجل يف التعامؾ مع الؼرآن. وتشقر 

دراسة جؾـر والشدادي وأورفقي وجقبقق وماديغان إلك طدم وجقد فارق 

أساسل بقـ محتقى الػؽر الققكاين والسامل. ومـ الـاحقة التاريخقة فنن هذا 

 330 -559قـقة )ثؿرة إمرباصقريات طظقؿة مثؾ اإلمرباصقرية الػارسقة إخؿ

قبؾ  301 -336قبؾ الؿقالد( واإلسؽـدر إكرب الؿؼدوين )حقالل سـة 

ؼت وحدة ثؼافقة بقـ مـطؼة البحر إبقض الؿتقسط وغربل الؿقالد( التل حؼّ 

آسقا، وهل وحدة استؿرت حتك يف فرتات آكؼسام السقاسل التل جاءت فقؿا 

 ظرية لؾسقاسة والبالغ والتػسقر.بعد. ويف هذا الضقء، سلتـاول الؼرآن بقصػف ك

 :انسياست

أو الؿؾؽ الذي يستؿد « تؼديس الؿؾؽ»كـطؾؼ هـا مؿا أسؿاه ويديـجريـ 

د هذا الخؾػقَة الؿمّس  سقة لؿػفقم الؼرآن لؾؿقثاق شرطقتف مـ السؿاء. ويجس 

ؾ الؼقل فقؿا ذهب إلقف رادشايت حقل الطبقعة الَعْؼدية الؿؽتقب، وسقف أفّص 

 .ؽتقب مـ خالل ما سّجؾف أرسطق يف كتاب السقاسةلؾؿقثاق الؿ

                                                     

الؿصدر إساسل الذي اطتؿدت طؾقف هق دراسة فريد مقؾر حقل الػؽر السقاسل ٕرسطق، ضؿـ  

 مقسقطة ستاكػقرد الػؾسػقة.
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قبؾ الؿقالد( الؿعؾؿ إول وفقؾسقف الدولة يف  322 -384كان أرسطق )

حؼبة اإلسؽـدر إكرب الؿؼدوين، وصـَّػ طدًدا مـ الؽتابات السقاسقة لتؽقن 

( رغؿ اكضقاء الؿدن polisدلقاًل لؾطبؼة الحاكؿة. وقد ُطـل بؿػفقم الدولة )

سفا اإلسؽـدر. ويرى الققكاكقة يف ذلؽ الققت تحت لقاء اإلمرباصقرية التل أّس 

وحدات مرتابطة تتداخؾ فقفا الشمون السقاسقة والديـقة »مقؾر أن الدول كاكت 

، كؿا يرتبط الػؽر السقاسل طـد أرسطق بإخالق. والؿؽقن «والثؼافقة

ومـ مجؿقع الُؿقاصـقـ  (،رّ إساسل لؾدولة هق الُؿقاصـ )وهق إكسان بالغ ُح 

ن الؿجتؿع السقاسل. وهدف الدولة هق الحقاة الؽريؿة، فسعادة الػرد يتؽقّ 

الؿؾؽقة. والؿبدأ  تعتؿد طؾك طؿؾ الخقر والحرية الشخصقة والتعؾقؿ وحّؼ 

ؿ الدولة هق الدستقر، ففق الؿسمول طـ تـظقؿ الؿـاصب إساسل الذي يـظّ 

د الؽقان الحاكؿ، وهق الؿؾؽ يف ويحدّ ة الؿـصب السقادي، السقاسقة وخاّص 

الؿؿؾؽة، والشعب يف الديؿققراصقة والـخبة يف إرستؼراصقة. وطؾك غرار كظرية 

لذا : الُؿُثؾ يرى أرسطق يف الدستقر صقرة الؿرّكب الرئقس لؾؿجتؿع السقاسل

هق كػسف بؿرور الققت إذا بؼل الدستقر كؿا هق. وثؿة أمر  الؿجتؿع يظّؾ  فننّ 

الدستقر لقس وثقؼة مؽتقبة  مـ إهؿقة يف هذا الصدد، ذلؽ أنّ  بالغٍ  طؾك قدرٍ 

أشبف بالروح لؾؽائـ الحل، إكف مـفج الحقاة ؾ متلّص وإكؿا مبدأ تـظقؿل 

 لؾؿقاصـقـ وأسؾقهبؿ يف الؿعقشة.
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ٕكف يرى يف دولة  :د مذهب الطبقعقة السقاسقةأرسطق يجّس  ويرى مقؾر أنّ 

 ًما لإلكسان. ويؼقل:الؿديـة أمًرا صبقعقاا ٓز

يتبـّك أرسطق ثالث دطاوى طـ الطبقعة ودولة الؿديـة: إولك أن هذه »

الدولة تـشل بحؽؿ الطبقعة: ٕهنا تـبثؼ مـ آرتباصات الطبقعقة إولقة وهل 

: ٕن 
ّ
غايتفا إذ تحؼؼ آكتػاء الذايت. والثاكقة أن اإلكسان بطبقعتف حققان سقاسل

شقًئا سدى، قد زودتف بالؼدرة طؾك الؽالم مؿا أتاح لف الطبقعة التل ٓ تػعؾ 

التعبقر طـ الؿػاهقؿ إخالققة مثؾ العدالة التل هل ققام إسرة والدولة. أّما 

دولة الؿديـة بطبقعتفا سابؼة طؾك إفراد: ٕكف ٓ  الدطقى الثالثة فؿػادها أنّ 

غقر مؽتػقـ بذاهتؿ.  ك لألفراد أداء وضائػفؿ الطبقعقة بؿعزل طـفا ٕهنؿيتسـّ 

وهـاك دطقى رابعة أطؼبت هذه الثالث ترى يف دولة الؿديـة صـقعة الذكاء 

فرد بطبقعتف لديف الدافع لفذا الؿجتؿع )السقاسل(، لؽـ  البشري. لذا فنن كّؾ 

هذا الخقر. وفاطؾ الخقر هذا هق  سف أول مرة هق السبب يف كّؾ الػرد الذي أّس 

ؼاكقين لدولة الؿديـة هق ما يؽسب البشر العدالة إن الـظام ال ذْ الؿشّرع: إِ 

 .«والػضقؾة ويرفعفؿ مـ حضقض الفؿجقة التل يؼبعقن فقفا

س دولة الؿديـة، مثؾ صقلقن يف أثقـا أو والؿشّرع الؿذكقر هـا هق ممّس 

لقؽرغقس يف أسربصة، وهق واضع دستقرها. واشتؿؾت طؿؾقة التلسقس طؾك 

سات )بؿا يف ذلؽ كظام التعؾقؿ ف والؿمّس صقاغة الؼقاكقـ الدائؿة وإطرا

ة إخالقل( لؿقاصـقفا. وما إن يتؿ وضع الدستقر حتك يتقلك السقاسققن مفؿّ 
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الؿشّرع فقصبحقن مسمولقـ طـ حػظ الؼاكقن واقرتاح اإلصالحات الالزمة 

هذا هق »والحقؾقلة دون ما مـ شلكف أن يؼقض الـظام السقاسل. وبعبارة مقؾر 

تشريعل الذي طده أرسطق أكثر أهؿقة مـ السقاسة بصقرهتا التل مجال العؾؿ ال

ـّ الؼقاكقـ  .«ُتؿارس يف الـشاط السقاسل الققمل مثؾ َس

يؿؽـ  ؾ يف البشرأمٌر متلّص  مػفقم الػطرة، وأّن الديـ الحّؼ  ا فننّ وكظريا 

حؽؿ الحاكؿ يف هذه  اطتباره مـ قبِقؾ الطبقعقة السقاسقة يف ثقب ديـل: ٕنّ 

اإليؿان باهلل الخالؼ يؿؽـف كذلؽ أن  الحالة يستؿد شرطقتف مـ السؿاء. لذا فننّ 

طؿؾقة اإلكزال  طؾك صبقعقة الـظام السقاسل الذي يـظؿف الدستقر: وهبذا فننّ  يدّل 

ؾة يف أيات الخؿس إولك مـ )سقرة العؾؼ( تجؿع إولك لؽتاب اهلل، مؿثّ 

 والعؾؼ والؼراءة يف صقرة صبقعقة واحدة: بقـ مقضقع الخؾؼ 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّحي ِ ٱلرَّ   ِمۡسِب ٱَّللَّ

ِي َخيَقَ   ًِ َرّبَِم ٱَّلَّ  ةِٱۡش
ۡ
   ٱۡكَرأ

َۡ َغيَقٍ  ٌِ  ََ نَسَٰ  َخيََق ٱۡۡلِ

                                                     
(1) Miller, "Aristotle's political thought," under "Aristotle's view of politics." 

(2) Gobillot, Les Pères, p. 374. 
بؿعـك العؾؼ، وهذا هق الؿعـك  clotاستخدم فخري يف ترجؿة أية الثاكقة مـ سقرة العؾؼ كؾؿة  

 ,Lane, Part 5, p. 2132الؿشفقر، ومع ذلؽ اخرتت ترجؿتفا بؿعـك الُحّب )مـ ققلـا: َطؾَِؼ(. اكظر: 

= 
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(37) 

ۡزَرمُ 
َ
 َوَربَُّم ٱۡۡل

ۡ
  ٱۡكَرأ

 ًِ ًَ ةِٱۡىَليَ ِي َغيَّ   ٱَّلَّ

 ًۡ ًۡ َحۡػيَ َ ا ل ٌَ  ََ نَسَٰ ًَ ٱۡۡلِ   َغيَّ

ٕكف يصقر الؿقثاق أو العؾؼ الذي أتؿ  :فالذي ُيػرتض أن ُيؼرأ هق الؽتاب

ز طؾك الؽتاب دد كجد سقرة إطراف التل تركّ اإلكسان، ويف هذا الّص  خؾَؼ  بف اهللُ 

 والؿقثاق تستفّؾ هبذه أية:

ُزَِل  نَِتٌَٰب حمسبسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ: 
ُ
 إََِلَۡم فَََل يَُسَ ِِف َصۡدرَِك َحَرج   أ

ٌِِِيَ  ۡؤ ٍُ ُّ ِِلُِِذَر ةِِّۦ َوذِۡنَرىَٰ لِۡي ِۡ ِ ( 172، 169، 166. ثؿ تبقـ أيات رقؿ )ىجسٌّ

ا  حمسالؿقثاق، فتؼقل:  ٍَّ ٔاْ كَِرَدةً َخَِٰصـِٔيَ  فَيَ ًۡ ُنُُٔ ُٓ َ َِا ل ُّ كُۡي ِۡ ْ َخ ٔا ُٓ ا ُج ٌَّ اْ َغَ  ۡٔ ، ىجسَخَخ
ف حققاًكا، وحتك الؿعصقة تجعؾ ومعـك هذا أن صبقعة اإلكسان أْن يطقع اهلل وأنّ 

ِيَثَُٰق حمسطؾك صبقعتف اإلكساكقة فال بد أن يؾتزم بالؿقثاق:  يظّؾ  ٌّ  ًِٓ ًۡ يُۡؤَخۡذ َغيَۡي َ ل
َ
أ

ِ إَِلَّ ٱۡۡلَقَّ  ٔاْ لََعَ ٱَّللَّ ُ ن َلَّ َحُلٔل
َ
ٔاْ  ٱۡىِهَتَِٰب أ ا  َوَدرَُش  .ىجسذِيِّ  ٌَ

يف أية  فؼد قرأه. ويربز هذا الؿعـك: ؿ بالؿقثاقؾْ اإلكسان طؾك طِ  لذا فننّ 

ت مـذ الؾحظة التل هذه الؿعرفة تجؾّ  يتضح أنّ  ذْ إِ : ( مـ سقرة إطراف172)

َۢ ةَِِنٓ َءاَدَم حمس :أصبح فقفا اإلكسان كائـًا مستؼالا  ٌِ َخَذ َربَُّم 
َ
ًۡ  ٌَِ  ِإَوۡذ أ ٔرِِْ ُٓ ُظ

                                                     
= 

col. 3; p. 2134, col. 3. وبقـ طباده الؿصطَػقـ،  وهبذا يؽقن الؿراد بالعؾؼ الُحّب الذي يربط بقـ اهلل

 أو يربط بقـ أفراد الؿجتؿع يف مقثاٍق بقـفؿ.
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 ْ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ لَۡصُج ةَِرّبُِس
َ
ًۡ أ ِٓ ُُفِص

َ
ٰٓ أ ًۡ لََعَ ُْ َد َٓ ۡط

َ
ًۡ َوأ ُٓ َخ َٔۡم  ُذّرِيَّ ْ يَ ٔا ُ ن َتُلٔل

َ
ٓۚٓ أ ِٓۡدَُا ةَََلَٰ َط

َۡ َهََٰذا َغَٰفِيِيَ  َِّا َخ ثِ إَُِّا ُن ٍَ  .ىجسٱۡىلَِحَٰ

ُّ حمس( تؼقل: 115 -113أّما يف سقرة صف فـجد أيات ) َُزۡىَجَٰ
َ
َوَكَذَٰلَِم أ

ا  َِا  كُۡرَءاًُا َغَربِّيّٗ ۡذ ۡو  َوََصَّ
َ
ًۡ َحخَُّلَٔن أ ُٓ َِٔخيِد ىََػيَّ ۡ ََ ٱل ٌِ ا ذِيِّ  ًۡ ذِۡنرّٗ ُٓ َ  ١١٣ُُيِۡدُث ل

ۖۥۡ  ُّ ن ُحۡلََضٰٓ إََِلَۡم وَۡحُي
َ
ٌَِ َرۡتِو أ ُّۗ َوََل َتۡػَجۡو ةِٱۡىُلۡرَءاِن  يُِم ٱۡۡلَقُّ ٍَ ۡ ُ ٱل َذَخَعَََٰل ٱَّللَّ

ا  ٍّٗ ًۡ ََنِۡد ََلُۥ  ١١٤َوكُو رَّّبِ زِۡدِِن ِغۡي َ ٌَِ َرۡتُو فَنَِِسَ َول ٓ إََِلٰٓ َءاَدَم  ِٓۡدَُا َوىََلۡد َغ
 ٌّٗ  .ىجساَغۡز

وهبذا فنن القضع الطبقعل لؾقجقد أن يؽقن يف مقثاق مع اهلل، وهق شؽؾ 

ْؼد آجتؿاطل لدولة الؿديـة. ويف القاقع ْؼدية كؿا يف العَ مـ أشؽال العالقات العَ 

ثؼة آجتؿاطقة. ويتجّؾك س لعالقة بقـ الؿديـة والؿقثاق والالؼرآن يمّس  يبدو أنّ 

ۡيُخِٔن  َوٱِلِّيِ  حمسهذا يف سقرة التقـ:  ٌِِي  ٢َوُظٔرِ ِشيَِِي  ١َوٱلزَّ
َ
 ٣َوَهََٰذا ٱۡۡلَََلِ ٱۡۡل

َِ َتۡلِٔيٖم  ۡحَص
َ
ََ ِِفٓ أ نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ ۡشَفَو َسَٰفِيَِي  ٤ىََلۡد َخيَۡل

َ
ُّ أ ًَّ َرَدۡدَنَٰ ََ  ٥ُث ِي إَِلَّ ٱَّلَّ

ُِٖٔن  ٍۡ ۡجٌر َدۡۡيُ َم
َ
ًۡ أ ُٓ َٰيَِحَِٰج فَيَ ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ َِ ذَ  ٦َءا ةَُم َبۡػُد ةِٱّلِي ا يَُسّذِ ٍَ٧ 

ٍِيَ  ًِ ٱۡىَحَِٰه ۡحَس
َ
ُ ةِأ ىَۡيَس ٱَّللَّ

َ
مقثاُق  ىجسَوُظٔرِ ِشيِِيَ حمسوالؿؼصقُد بؾػظ . ىجسأ

مقسك كـؿقذج فؽري )بارادايؿ( لؾؿقثاق الؼرآين ٕكف يستـد أيًضا إلك 

س لعالقة بقـ الَعْؼد الؿؽتقب والؿديـة، فصػة . ولذا فنن السقرة تمّس الؽتاب

                                                     

ََ حمس :87ية سقرة البؼرة، أ  َِا ِغيَِس ٱۡب َۢ َبۡػِدهِۦ ةِٱلرُُّشِوِۖ َوَءاحَۡي ٌِ َِا  ۡي َِا ُمََٔس ٱىِۡهَتََٰب َوَرفَّ َوىََلۡد َءاحَۡي
 ُّ يَّۡدَنَٰ

َ
ًَ ٱۡۡلَّيَِجَِٰج َوأ  . بعبارة أخرى: مقثاق مقسك محدد يف أكف معتِؿد طؾك الؽتاب.ىجسۡىُلُدِس ٱ ةُِروِح  َمۡرَي
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إمقـ التل تعقد طؾك البؾد مـ إهؿقة بؿؽان: ٕهنا تشقر إلك الؿجتؿع 

ََ  حمسالسقاسل الؿذكقر بعد ذلؽ يف ققلف:  ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ وهؿ الؿممـقن. ففمٓء  ىجسَءا

قن الؽتاب كؿا يف أية إولك مـ سقرة إطراف:  ُزَِل نَِتَٰ حمسهؿ مـ يتؾؼَّ
ُ
ٌب أ

ٌِِِيَ  َحَرج   إََِلَۡم فَََل يَُسَ ِِف َصۡدرَِك  ۡؤ ٍُ ُّ ِِلُِِذَر ةِِّۦ َوذِۡنَرىَٰ لِۡي ِۡ ِ ورغؿ  .ىجسٌّ

أن الـؿقذج الػؽري هق مقثاق سقـاء، إٓ أن البداية إولك لؿجتؿع الؿممـقـ 

ؼرة ( مـ سقرة الب126جاءت طرب مقثاق إبراهقؿ اكتفاًء بالؽعبة كؿا يف أية )

ًُ َرّبِ ٱۡجَػۡو حمسػ كػس التصقير القارد يف سقرة التقـ: التل تقضّ  ِـۧ َْٰ ِإَوۡذ كَاَل إِةَۡر
ا  َهََٰذا  ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  ةَََلً ِ َوٱَۡلَ ً ةِٱَّللَّ ُٓ ِۡ ٌِ  ََ ٌَ َۡ َءا ٌَ َرَِٰت  ٍَ ََ ٱثلَّ ٌِ ۥ  ُّ يَ ْۡ َ

ا َوٱۡرُزۡق أ ِّٗ ٌِ ، ىجسَءا
طـد ذكره يف ضقء الؿقثاق،  ؼ باإليؿانويتؿ التلكقد طؾك مػفقم إمـ الؿتعؾّ 

 .وهق لػظ مشتؼ مـ الجذر )و ث ق( بؿعـك الثؼة

ا بقـ اهلل واإلكسان، وبقـ ِرمَ وقد أوضَح واكسربو أّن الؿقثاق والعفد ُأبْ 

هق الـؿقذج « الرأسل»الؿقثاق اإللفل  الـاس بعِضفؿ بعًضا: ومعـك هذا أنّ 

، وكالهؿا يعتؿد طؾك الثؼة. «إفؼل»الؿعريف لؾَعؼد آجتؿاطل الؿدين أو 

 ، مؿا يدّل 56 -55ويشقر واكسربو هـا إلك ما جاء يف سقرة إكػال يف أيتقـ: 

                                                     

ًۡ حمس: 8اكظر أيًضا سقرة الؿممـقن، أية   ُْ  ََ ِي ًۡ َرَُٰغٔنَ  َوٱَّلَّ ِدِْ ۡٓ ًۡ وََخ ِٓ َمََٰجَٰخِ
َ
 .ىجسِۡل

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 
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ة أخرى كجد . ومرّ طؾك أن كؼض العفد آجتؿاطل هق كؼض لؾؿقثاق اإللفل

ََ  ََشَّ  إِنَّ حمس«: دواب»إلك كاقضل العفد بلهنؿ اإلشارة  ِي ِ ٱَّلَّ َوآّبِ ِغَِد ٱَّللَّ ٱلَّ
َُِٔن  ٌِ ًۡ ََل يُۡؤ ُٓ ْ َذ ةٖ  ٥٥َزَفُروا ِ َمرَّ

ًۡ ِِف ُكّ ُْ َد ۡٓ ًَّ يَُِلُضَٔن َخ ًۡ ُث ُٓ ِۡ ٌِ دتَّ  َٓ َٰ ََ َع ِي ٱَّلَّ
ًۡ ََل َحخَُّلٔنَ  ُْ  .ىجسَو

دولة الؿديـة التل هل ثؿرة وثؿة جاكب آخر مـ السقاسة طـد أرسطق حقل 

ز طؾك ة مقاضع: مـفا سقرة البؼرة التل تركّ ر يف الؼرآن يف طدّ كاء البشري يتؽرّ الذّ 

تجديد مقثاق مقسك يف سقـاء وكسخ هذا الؿقثاق، وحّث الؿخاصبقـ طؾك 

. وقد ورد الػعؾ )طؼؾ( يف الؼرآن خؿسقـ ر الرسالةاستخدام طؼقلفؿ لتدبّ 

ث طـ ضرورة . وإذا قؾـا أّن الرسالة التل تتحدّ لتدبرمرة بؿعـك الػفؿ وا

الدطقة إلك استخدام العؼؾ  آلتزام بؿقثاق اهلل تؼتضل تـظقؿ دولة الؿديـة، فننّ 

بد لـا أن  كاء البشري. وٓشقر إلك الؿديـة بقصػفا ثؿرة الذّ يؿؽـ حقـئذ أن تُ 

                                                     

ويشقر فقفا إلك أية العاشرة مـ سقرة  10: واكظر أيًضا صWansbrough, Quranic studiesاكظر:  

َ حمسالػتح:  ا ُحَتايُِػَٔن ٱَّللَّ ٍَ ََ ُحَتايُِػََُٔم إِجَّ ِي ِ  يَُد  إِنَّ ٱَّلَّ َٰ  ٱَّللَّ ا يَُِهُد لََعَ ٍَ َ ََُّسَد فَإِجَّ ٍَ ۚٓ َذ ًۡ ِٓ يِۡدي
َ
َق أ ۡٔ فَ

 َ ُّ ٱَّللَّ َد َغيَۡي َٓ َٰ ا َع ٍَ ِ ۡوََفَٰ ة
َ
َۡ أ ٌَ ا َجۡفِصّۖۦِۡ َو ٍّٗ ۡجًرا َغِظي

َ
، وذكر القد هـا يدل طؾك البقعة الؿؽتقبة. ىجسفََصُيۡؤتِيِّ أ

 اكظر أيًضا:

Josef van Ess, The flowering of Muslim theology (Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 2006), p. 11. 

 .242، 171 -170، 164، 76 -75، 73، 44سقرة البؼرة: أيات  

(3) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 
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 ذه الدولة، وإكؿا يف حّث ؾ يف تلسقس هكالحظ يف هذا الصدد أّن دور اهلل ٓ يتؿثّ 

 كاء واستخدام العؼؾ.ل بالذَّ اإلكسان طؾك التحؾ  

ومػفقم أرسطق طـ الدستقر أكف مبدأ: ولذا يختؾػ طـ الؽتابات الؼاكقكقة، 

فؾقس الؽتاب هق الدستقر وإكؿا الؿقثاق كؿبدأ. ورغؿ أن الؿبدأ يِرد يف الؽتاب، 

الؽتاب يف بعض إحقان  جد أنّ إٓ أكف مختؾػ طـف. وإذا كظركا إلك الؼرآن ك

يرتبط بالحؽؿة والُحؽؿ والعؾؿ، وجؿقُعفا كؿا أوضح ماديغان مػاهقُؿ تشقر إلك 

. ولفذا فنّن الؼرآن يحّض الحؽؿة العؿؾقة والؿعرفة لدى الحؽقمة العادلة

أصحاب السؾطة طؾك الحؽؿ بؿا جاء يف الؽتاب، ويف الققت كػسف يقّجففؿ إلك 

 مققػ. معـاه يف كّؾ دراستف لػفؿ 

لؽـ ما هق الؿقثاق، مـ الـاحقة الؿؾؿقسة؟ إذا كان لف شؽؾ الَعْؼد، فنن 

( مـ 172جقهره طبادة اهلل ٓ طبادة البشر كؿا جاء يف الؿقثاق إصؾل يف أية )

سقرة إطراف. وإذا كان اهلل هق الؿؾؽ ففق كؿقذٌج لحاكؿ الدولة كؿا أّن مقثاقف 

ؼد آجتؿاطل. وطؾك كػس الؿـقال يحظر هذا الؿقثاق طؾك كسخة إلفقة مـ العَ 

. وُيػفؿ مـ هذا أن الحاكؿ البشري ٓ يـبغل البشر طبادة غقر اهلل الؿؾؽ الحؼ

ـ الدولة مقققف طؾقف. ومـ هـا مْ أَ  ذْ لف أن ُيعبد، بقَد أن القفاء بعفده واجب: إِ 

                                                     
(1) Madigan, Self-image, pp. 103ff. 

ُ حمس: 114سقرة صف: أية   يُِم  َذَخَعَََٰل ٱَّللَّ ٍَ ۡ ، وسقرة 116. واكظر أيًضا: سقرة الؿممـقن، أية ىجسٱۡۡلَقُّ  ٱل

 الـاس.، وأية إولك مـ سقرة الجؿعة، والثاكقة مـ سقرة 23الحشر، أية 
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ع. وتجدر الؿالحظة يرمز مقثاق اهلل إلك الؼاكقن كؿبدأ لؽـ الحاكؿ هق ا لؿشر 

مرة أخرى بلّن محتقى هذا الؼاكقن لقس مـصقًصا طؾقف يف الؿقثاق، فحتك لق قؾـا 

الؿقثاق  الؿقثاق غقر الؽتاب: ولذا فننّ  إّن الؼرآن يشتؿؾ طؾك الؼاكقن، فننّ 

الؼرآين يضػل شرطقة طؾك الحّؽام طؾك أساس سقادة الؼاكقن ٓ مـ مـطؾؼ 

 السقد بالعبد.الؽاريزما أو طالقة 

ا كاكقا وإذا خالػ الؿجتؿع والبشر هذا الؿبدأ، فؼد صاروا مختؾػقـ طؿّ 

طؾقف مـ قبؾ. لذا يقضح لـا الؼرآن أن السبب يف إبطال العفقد مع القفقد 

ْ حمسوالـصارى أهنؿ اتخذوا أحبارهؿ أرباًبا:  َُذٓوا َِ  ٱَّتَّ ٌّ ۡرَبابّٗا 
َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡحَتاَر

َ
أ

 ِ ۚٓ ُدوِن ٱَّللَّ َٔ ُْ َّ إَِلَّ  َٰ َٰ ِ ٓ إ َِٰحدّٗ ۖۡ َلَّ َٰ ا  ّٓٗ َٰ َٰ ِ ْ إ ْ إَِلَّ َِلَۡػُتُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ا ٌَ ًَ َو ََ َمۡرَي ِصيَ  ٱۡب ٍَ ۡ  َوٱل

ا يُۡۡشُِكٔنَ  ٍَّ ۥ َخ ُّ َِ . وهبذا يؼّدم الؼرآن كػسف طؾك أكف طقدة إلك [31]التقبة:  ىجسُشۡتَحَٰ

 د.الؿقثاق إصؾل لؽل تستعقَد البشريُة كػَسفا مـ جدي
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 :انتىاصم وانبالغ

الؼرآن يف اإلقـاع باستخدام  وصػ جاك جقمققف وجقـػقػ جقبقق أسؾقَب 

ر كْ ا طؾك ذِ . ورغؿ أهنؿا لؿ يلتقَ مػفقَمل الؼقاس الؿـطؼل والؼقاس اإلضؿاري

أرسطق إٓ أن هذيـ الؿػفقمقـ يحظقان بلهؿقة كربى يف كتابف طـ الخطابة 

د يف مذهب السقاسة والبالغة طـد أرسطق تتجّس . والعالقة بقـ والبالغة

الطبقعقة السقاسقة والػرضقة التل ترى يف اإلكسان حققاًكا سقاسقاا: ّٕن الطبقعة 

مـَحْتف الؼدرة طؾك الؽالم مؿا أتاح لف التعبقر طـ الؿػاهقؿ إخالققة مثؾ العدالة 

صُر اإلقـاع فال غـك ر يف الؽالم طـ. ولؽل يتقفّ التل هل ققام إسرة والدولة

 لف طـ الخطابة والبالغة.

ـّ الخطابة الؼديؿ، استخدم الؿتحدّ  ث ثالث وسائؾ إلقـاع ويف ف

الجؿفقر: أخالققاتف )اإليتقس(، والحالة القجداكقة لؾؿستؿعقـ )الباتقس(، 

والحجة والربهان )الؾقغقس(. ويرى كريستقف راب أن أرسطق صـّػ كتاَب 

ـّ الخطابة لقؽقن كؼًدا ل التل رّكزت طؾك الحالة  ؾؽتابات الؿعاصرة يف هذا الػ

: مثؾ الؼذف والتشفقر «وسائؾ خارجة طـ الؿقضقع»القجداكقة أو طؾك 

                                                     

 وما بعدها. 374دراسة جاك جقمققف وجقبقق، ص (1)

 اكظر: (2)

 Christoph Rapp, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, “Aristotle's rhetoric," 2 May, 

2002. 

 .376، صدراسة جاك جقمققف وجقبقق (3)
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والتفققج العاصػل والتشقيش طؾك الجؿفقر وصرفف طـ الؿقضقع. ولفذه 

ز وضًعا لؿ َتُعد فقف أحؽام الؿحؾ ػقـ القسائؾ تبعات سقاسقة ٕهنا تعزّ 

الؼضايا الؿـظقرة مبـقة طؾك الؿـطؼ وإكؿا تخضع لتلثقر الخصقم:  والؿجالس يف

ز الخطابة طـد أرسطق طؾك الدلقؾ وذلؽ بالرتكقز طؾك الؿقضقع كػسف. لفذا تركّ 

الـاس يؿقؾقن  ك فؽرة الطبقعقة هـا أيًضا يف الػرضقة التل رأى فقفا أنّ وتتجؾّ 

سرها بقـ الؿعتؼدات ، حقث ٓ تقجد فجقة ٓ سبقؾ لجبشؽؾ صبقعل إلك الحّؼ 

، ولفذا يـبغل أن يراطل الخطقب الؼدرات الػؽرية لدى الشائعة وبقـ الحّؼ 

 .ة والربهانجّ جؿفقره ويحؿؾفا طؾك محؿؾ الجد وأن يحاول إقـاطفؿ بالحُ 

د أرسطق ثالثة أكقاع مـ الخطاب، وأكسبفا لؾؿؼاركة هق ما أسؿاه وحدّ 

ؿ الجؿفقر أو يـصح الؿتؽؾّ الخطاب الؿشقري يف جؿع مـ الـاس وفقف 

ويؽقن طؾك الجؿفقر أن يحؽؿ طؾك الؿستؼبالت ويؼرر  ،يحذرهؿ مـ شلء ما

ؿ إلك اإلقـاع بالؼقاس اإلضؿاري كػعفا أو ضررها طؾك الؿديـة. ويؾجل الؿتؽؾ  

وهق الدلقؾ الخطابل أو اإلثبات الذي هق شؽؾ مـ أشؽال الربهان آستـباصل. 

ـد إلقفا الدلقؾ ومحتقاها ٓ بد أن يـاسب قدرات وطدد الؿؼدمات التل يست

الجؿفقر، فال يـبغل لؾخطاب الؿقجف إلك جؿع يف الؿجؾس أن يـبـل طؾك 

دة ودققؼة كالربهـة العؾؿقة بؾ ٓ بد لفا أن تؽقن أقصر مـ مؼدمات مجرّ 

                                                     
(1) Rapp, “Aristotle's rhetoric," 4.4. “Aristotelian rhetoric as proof-centered and pertinent." 
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ؾة بالؿؼاركة هق الؼقاس اإلضؿارّي الرباهقـ الجدلقة العادية. وثؿة أمر وثقؼ الص  

 طؾك إمارات والعالمات، ولف شرصان: أن يممـ الجؿفقر بقجقد ا
ّ
لؿبـل

طؾك وجقد شلء آخر غقر العالمات كػسفا، وأن  العالمات وأهنا تدّل 

ح أن تحدث: بعبارة أخرى يستؾزم آحتؿآت القاردة يف الؽالم مـ الؿرّج 

ة الربهان ر إقاممة يتعذّ الؼقاس اإلضؿاري الؿبـل طؾك العالمات اإليؿان بؿؼدّ 

 .طؾقفا

(. ويرى راب أّن topos) وأّي ققاس إضؿاري يستؾزم وجقد مقضقع

الؿقضقع مستَؿّد طؾك إرجح مـ الطريؼة الؼديؿة يف حػظ طدد هائؾ مـ 

إشقاء ضؿـ قائؿة ما مـ خالل ربطفا بؿقاضع متتابعة، ويـُؼؾ طـ أرسطق ققلف 

ـّ  وآستذكار، فنّن ِذكر الؿقضقطات مجرًدا  الحػظ يف أكف كؿا يؽقن الحال يف ف

يجعؾـا كتذكُر إشقاء طؾك الػقر وكصبُح أكثَر مقاًل لؾخروج باستـتاجات طرب 

. وباستدطاء ذكريات محددة، دة بـػس ترتقب العدّ مات محدّ الـظر يف مؼدّ 

ؾ الؿقضقع كؼطة اكطالق لؾقصقل إلك الؼقاس اإلضؿاري، لؽـف أسؾقب يؿثّ 

دة. ولذا فنن الؿقضقطات ؿ بـاء الحجة إلثبات كتقجة محدّ لؾؿتؽؾ   جدلل يتقح

الـتقجة التل تتخذ شؽاًل ما يؿؽـ استـباصفا مـ مؼدمات لفا شؽؾ  إنّ  ذْ شؽؾقة إِ 

                                                     
(1) Rapp, “Aristotle's rhetoric," 6. “The Enthymeme." 

واكظر:، "The word 'Topos' and the technique of places"الؿرجع السابؼ، تحت طـقان:

Aristotle, Rhetoric, “Topics" 163b28-32 
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د، مؿا يؼتضل ضؿـًا إمؽاكقة استخدام كػس الؿقضقع لتؽقيـ حجج محدّ 

 وبراهقـ مختؾػة.

ظركا إلك أية الثالثة لـطبؼ أن مػاهقؿ أرسطق طؾك الؼرآن. إذا ك

ِإَون حمسة )سقرة( تِرد يف سقاق اإلطجاز: والعشريـ مـ سقرة البؼرة، كجد كؾؿ
 ًۡ َدآَءُزً  ِِف  ُنُِخ َٓ ْ ُط ٔا ِۡريِِّۦ َوٱۡدُغ ٌّ  َِ ٌّ ْ بُِصَٔرةٖ  ٔا حُ

ۡ
َٰ َخۡتِدَُا فَأ ۡۡلَا لََعَ ا َُزَّ ٍَّ َرۡيٖب ّمِ

ًۡ َصَِٰدرِيَ  ِ إِن ُنُِخ َِ ُدوِن ٱَّللَّ يرى لقـ أن الجذر )س و ر( يحؿؾ معـك . ىجسٌّ

وضع شلء جـب آخر يف تسؾسؾ يتؽقن مـف شلء آخر، مثؾ وضع الؾبـات جـًبا 

 . ويف آصطالحإلك جـب لبـاء ُسقر: ولذا فنّن الؼرآن تسؾسؾ مـ السقر

لؽـ ُيحتؿؾ أن تشقر الؽؾؿة كذلؽ إلك مػفقم  ،الؼرآين ُيؼصد هبا سقر قرآكقة

، وهق إسؾقب الجدلل الذي يستدطل toposالققكاكقة قريب مـ الؽؾؿة 

سقرة  دة ومـ خاللفا يتؿ إقـاع الجؿفقر بحؼقؼة معقـة. ولذا فؽّؾ ذكريات محدّ 

ؾ هل مؼطع يف تسؾسؾ إسؾقب الجدلل الحجاجل لفا مؼدمات وكتائج ويتشؽّ 

ُحمس(: 124مـفا البـاء كؽؾ، وجاء يف سقرة التقبة يف أية )
ُ
ٓ أ ا ٌَ زِىَۡج ُشَٔرة  ِإَوَذا 

 ًۡ يُُّس
َ
َ َحُلُٔل أ ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٍِ ٔاْ  فَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ ٌَّ َ

ۚٓ فَأ ا ِّٗ ُّ َهَِٰذهِۦٓ إِيَمَٰ ًۡ  َزاَدحۡ ُْ ا َو ِّٗ ًۡ إِيَمَٰ ُٓ فََزاَدۡت
ونَ   .ىجسيَۡصَخبِۡۡشُ

                                                     
(1) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. 
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أو  semeionقد تحؿؾ كؾؿة )آية( الؿعـك الؿؼابؾ لؾؽؾؿة الققكاكقة 

لعالمات وإمارات. وحقل وصِػ مصطؾح الؼقاس اإلضؿاري الؿبـل طؾك ا

الؼرآن آياتِف باإلطجاز يرى رادشايت أّن اإلطجاز لقس خاصقة لغقية وإكؿا 

، يف حقـ يرى شتقػان فقؾد أكف العؾّق اإللفل اهلل الؿفقؿـة طؾك الطبقعة قدرة

. ومع ذلؽ لق كظركا مـ مـظقر البالغة الذي يؿقز )اإلكزال( طـ كالم البشر

ة آية تؽتسب صبغة لغقية باطتبارها أدلة اهلل حتك وإن كان الؿثال هق لقجدكا كؾؿ

اهلل الؿعجزة. وطؾك غرار الؼقاس اإلضؿاري الؿعتِؿد طؾك العالمات طـد  قدرة

 أرسطق، فنّن آيات الؼرآن تػرتض مسبًؼا أن الجؿفقر يممـ بقجقدها، وأهنا تدّل 

آحتؿآت التل تثقرها أيات مـ (، وأن طؾك وجقد شلء آخر )هق اهلل، الحّؼ 

ح أن تؼع. ومػفقم الؼقاس اإلضؿاري كػُسف لف مؼابؾ قرآين طؾك ما يبدو  الؿرجَّ

: ومعـك هذا أن اإلطجاز يف آيات اهلل يؽؿـ يف قدرة اهلل طؾك أن «حجة»يف لػظ 

ُث  كُۡو ِهَّلِلَف حمسيبّقـ مـ خاللفا الحجة البالغة:  ۖۡ  ٱۡۡلُجَّ ًۡ ٱۡىَبَٰيَِغُث َُٰس َدى َٓ َ ٔۡ َطآَء ل فَيَ
َۡجَػِيَ 

َ
. والـتقجة التل يريد اهلل أن يؼـع هبا جؿفقر السامعقـ [149 :]إكعام ىجسأ

وضقح أكف يـبغل لفؿ القفاء بعفد اهلل ومقثاقف، كؿا جاء يف سقرة إكعام يف  بؽّؾ 

 (: 153 -151أيات )

                                                     

 .369دراسة جاك جقمققف وجقبقق، ص 

 كػسف. 

(3) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. ḥ-j-j. 
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ًۡ َغيَ  كُۡو  حمس َم َربُُّس ا َحرَّ ٌَ حُۡو 
َ
اْ أ ۡٔ َ َِ َتَػال يۡ َِٰلَ ۖۡ َوبِٱۡىَن ا ٔاْ ةِِّۦ َطۡيـّٔٗ َلَّ تُۡۡشُِك

َ
ۖۡ أ ًۡ ۡيُس

ٔاْ  ۖۡ َوََل َتۡلَرُب ًۡ ُْ ًۡ ِإَويَّا َُ َُۡرزُكُُس ۡ َلَٰٖق َّنَّ ٌۡ ِ َۡ إ ِ ٌّ ََٰدُزً  َٰ ۡو
َ
ْ أ ٔٓا ۖۡ َوََل َتۡلُخيُ ا ِّٗ إِۡحَسَٰ

ْ ٱۡلَّۡفَس ٱىَِّت  ٔا ۖۡ َوََل َتۡلُخيُ ََ ا َبَع ٌَ ا َو َٓ ِۡ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َِٰحَض  ّقِ  ٱۡىَفَن ُ إَِلَّ ةِٱۡۡلَ  َحرََّم ٱَّللَّ
ًۡ َتۡػلِئَُن  َُٰسً ةِِّۦ ىََػيَُّس ى ًۡ َوصَّ َٰىُِس ًِ إَِلَّ ةِٱىَِّت ِِهَ  ١٥١َذ اَل ٱَۡلَتِي ٌَ  ْ ٔا َوََل َتۡلَرُب

ٍِزَياَن ةِٱۡىلِۡصِطِۖ ََل َُُسّيُِف َجۡفصً  ۡ ْ ٱۡىَهۡيَو َوٱل ٔا ۡوفُ
َ
ۚۥٓ َوأ هُ ُطدَّ

َ
َٰ َحۡتيَُؼ أ َُ َحتَّ ۡحَص

َ
ا إَِلَّ أ

َُٰسً  ى ًۡ َوصَّ َٰىُِس ْۚٓ َذ ٔا ۡوفُ
َ
ِ أ ِد ٱَّللَّ ۡٓ ِۖ َوبَِػ ٔۡ ََكَن َذا كُۡرَبَٰ َ ْ َول ٔا ُ ًۡ فَٱۡغِدل ۖۡ ِإَوَذا كُۡيُخ ا َٓ وُۡشَػ

ُروَن  ًۡ حََذنَّ ُتَو  ١٥٢ةِِّۦ ىََػيَُّس ٔاْ ٱلصُّ ۖۡ َوََل حَتَّتُِػ ٔهُ ا فَٱحَّتُِػ ٍّٗ نَّ َهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمۡصَخلِي
َ
َوأ

َق  ًۡ َتخَُّلَٔن َذَخَفرَّ َُٰسً ةِِّۦ ىََػيَُّس ى ًۡ َوصَّ َٰىُِس ًۡ َغَ َشبِييِِّۚۦٓ َذ  .ىجس١٥٣ةُِس

رطة اهلل. وجقهر هذا الؿقثاق أٓ يتخذوا مـ الـاس آلفة وأن يؾتزمقا بِش 

رطة، والؿبادئ الؿـصقص طؾقفا هـا أخالققة طامة ٓ تحدد محتقى هذه الش  

ُروحمسوالؽؾؿات إخقرة:  ًۡ حََذنَّ ًۡ حمسهل الؿؼابؾ لعبارة:  ىجسنَ ىََػيَُّس ىََػيَُّس
وتعرب طـ جاكب استثارة الذاكرة. وبذلؽ يحاول اهلل تذكقر الـاس  ىجسَتۡػلِئُنَ 

بؿقثاقف إلقـاطفؿ بلهؿقة القفاء هبذا الؿقثاق كؿا ورد يف أية السابعة مـ سقرة 

ِ حمسالؿائدة:  ُّ ٱَّلَّ ٌِيَثََٰل ًۡ َو ِ َغيَۡيُس َث ٱَّللَّ ٍَ ْ ُِۡػ ًۡ  ي َوٱۡذُنُروا َواَثَلُسً ةِِّۦٓ إِۡذ كُۡيُخ
ُدورِ  ۢ ةَِذاِت ٱلصُّ ًُ َ َغيِي ۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ َ ْ ٱَّللَّ ٔا ُل ۖۡ َوٱتَّ َِا َظۡػ

َ
َِا َوأ ٍِۡػ . والؿشار إلقف هـا هق ىجسَش

َۢ ةَِِنٓ حمس(: 172الؿقثاق الؿذكقر يف سقرة إطراف يف أية ) ٌِ َخَذ َربَُّم 
َ
ِإَوۡذ أ

ًۡ ُذّرِ  ٌَِ  َءاَدَم  ٔرِِْ ُٓ ْ ةَََلَٰ ُظ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ لَۡصُج ةَِرّبُِس
َ
ًۡ أ ِٓ ُُفِص

َ
ٰٓ أ ًۡ لََعَ ُْ َد َٓ ۡط

َ
ًۡ َوأ ُٓ يََّخ

َۡ َهََٰذا َغَٰفِيِيَ  َِّا َخ ثِ إَُِّا ُن ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ْ يَ ٔا ُ ن َتُلٔل
َ
ٓۚٓ أ ِٓۡدَُا . ومـ خالل اإلشارة ىجسَط
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مؿا  رهؿاهلل يحذّ  إلك هذه إحداث الؿاضقة التل يعرففا جؿفقر الؿخاصبقـ فننّ 

ك العالمات وهـا تتجؾّ ، يـتظرهؿ يف الؿستؼبؾ إذا لؿ يؼتـعقا بصدق الرسالة

اهلل قد أكزل طؼابف بإمؿ السابؼة مؿـ كؼضقا طفد اهلل فلكزل هبؿ  فننّ : وإمارات

 الؽقارث الطبقعقة والسقاسقة.

البالغة الخطابقة هل  إذا كظركا مـ مـظقر الػؽر السقاسل طـد أرسطق فننّ 

ـْ خَؾػف مـ السقاسققـ يف التقاصؾ مع القسقؾ ة التل سار طؾقفا الؿشّرع وَم

قن إلك إقـاع الجؿع بضرورة ومـ خالل هذه البالغة الخطابقة يسعَ ، الجؿفقر

دها الحػاظ طؾك الدولة وآلتزام بالؼاكقن طرب تطبقؼ الؿبادئ التل يحدّ 

قفا يف التزامف الدستقر، أي الؿقثاق، بؿا يف ذلؽ مػفقم شرطقة الحاكؿ وتجؾ  

ثؿة كظرية يـبـل طؾقفا هذا إمر، ح بف اهلل. والذي صرّ  وهذا هق الحّؼ ، بالؼاكقن

وسائؾ البالغ والتقاصؾ تعتؿد طؾك الؾغة: ومؼتضك ذلؽ أن تؽقن أيات  فؽّؾ 

 ؾ إدلة وإمارات.فا تشؽّ لغقية وخطابقة كظًرا ٕكّ 
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 :انتفسري

بـتقجة  التللقػ الجؿاطل لؾؼرآن يؼرتنُ  ما ذهب إلقف واكسربو وجقؾقق حقل

س ٕكف تػسقر لؾؽتاب الؿؼدّ : جقهري بالتػسقر أخرى ترى ارتباط الؼرآن بشؽؾٍ 

ف مقضقع لؾتػسقر كؿا يرى وٕكف هق كػُس ، والـصقص القفقدية والؿسقحقة

ف مـ القفقد بتِ تَ ومـ جاكب الـبل وكَ ، واكسربو مـ جاكب العؾؿاء يف بقئة صائػقة

فا دون أن ؾ شتقػان فقؾد إلك الـتقجة كػِس ى كؿا يرى جقؾقق. وقد تقّص والـصار

إضافًة إلك - سقف ُيؼال هـا أّن طؿؾقة إكتاج الـّص يـاقش مسللة التللقػ. و

  -التػسقر
ّ
يف إصار جدل طام ويف ضقء التشريع الـاشئ يف  قد بدأت يف طفد الـبل

ًٓ إلك الدولة. وطؾقف، فال بد طـ التػسقر  أّن فصؾ الـّص  الؿجتؿع السقاسل وصق

يف  canonizationيف فـَّقـ أدبقَّقـ مختؾَػقـ قد تبؾقر إّبان طؿؾقة اطتؿاد الـص 

طفد الخؾقػة طثؿان
(1)

.  

                                                     

دٓلتقـ لؾتػسقر، الدٓلة إولك هل التػسقر كصـقع لؾؼرآن كػسف  تجدير باإلشارة كقن الدراسة تـاول (1)

 ا طـمّ لفتجاه الؽتب السابؼة، والدٓلة الثاكقة هل التػسقر بؿا هق صـقع الؿجتؿع متؾؼل الؼرآن لؾؼرآن، 

ر لؿجؿقطة وتحرير متلّخ لدٓلة إولك ففل تشقر لطرح واكسربو حقل كقن الؼرآن طبارة طـ جؿع ا

ػة قد قبؾف البعض مع آحتػاظ كصقص كشلت ضؿـ وسط  ديـل صائػل، وهذا الطرح وكؿا تشقر الؿمل  

ؿع يف كسخة ققاسقة يف الؼرن السابع وأكف كشل يف مؽة وأكف بـػس السردية اإلسالمقة حقل كقن الؼرآن ُج 

 
ّ
ا، ويف هذا السقاق يؽقن ا إلفقا رها وحقً باطتبا بؿجؿؾف يـحصر يف مجؿقطة البالغات التل كؼؾفا الـبل

كالم اهلل  كفلب م كػسفا مـف باطتباره يؼدّ الؼرآن قد ضؿ استعادة تلويؾقة لؾـصقص السابؼة لؽـفا تؿثؾ جزءً 

 .الؿـزل لؾبشر

= 
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(51) 

(Sitz im Lebenأّما السقاق آجتؿاطل الؿػرتض )
(1)

ر يف  كـّص   مػسَّ

الؿجتؿع السقاسل فقؿؽـ التعبقر طـف أيًضا يف لػظ الؼرآن الذي اختاره لـػسف. 

                                                     
= 

ؼ بـشلة الؿؼدس يتعؾّ  أما الدٓلة الثاكقة والتل تشقر لؾتػسقر بؿا هق صـقع الؿجتؿع، فػصؾف طـ الـّص 

 كػسف. ووضقح وتؿقز سؾطة الـّص 

ويدرس بعض الباحثقـ مثؾ جقن سل ريػز وفايرستقن كقػ كان ضفقر سؾطة الـصقص الؿؼدسة يف 

السقاق الؽتابل بداية لػصؾف طـ التػسقر، كجزء مـ مجؿقطة إجراءات لؾتؿقز مثؾ اإلحالة والتـصقص 

وكؿا -، ففق سؾطتف واكػصالف طـ غقره مـ الـصقص واضحة مـذ البداية وبالـسبة لؾؼرآن فننّ واإلسـاد، 

طؾك أكف كالم  -لؼصص مـ الؽتب السابؼة بؽّؾ ما فقف مـ ِذْكر لـصقص وإشارة-كػسف  يؼّدم -سؾػـاأ

اهلل تعالك طؾقف فال مجال لؾحديث طـ مثؾ هذا الػصؾ يف الؼرآن بإصالة، كؿا أن دراسات كقيػرت 

كػسف ومـذ  ، تربز كقن هذه السؾطة قائؿة يف الـّص وآن سقؾػل وغقرهؿ مؿـ درسقا كشلة سؾطة الـّص 

طـ أن طؿؾقة الػصؾ هذه قد تؿت بعد الجؿع هق حديث حديث اليف تاريخف، مؿا يجعؾ  مراحؾ مبؽرة

ة لؾؼرآن يف تعامؾف مع قضقة سؾطتف وقداستف والتل لػتت اكتباه باحثقـ مثؾ ٓ يؾتػت لؾقضعقة الخاّص 

ل الؼرآن، إطالن سؾطة الؼرآن مـ خالجقػري وجراهام وكقيػرت وآن سقؾػل بقالقػق، لؾتقسع راجع:

آن سقؾػل بقالقػق، ترجؿة: مصطػك أطسق، حديث الؼرآن طـ ذاتف يف السقر الؿؽقة إولك، آن سقؾػل 

بقالقػق، ترجؿة: مصطػك أطسق، الؼرآن والتاريخ، طالقة جدلقة، تلمالت حقل تاريخ الؼرآن والتاريخ 

قسؿ ) .بؿققع تػسقر طؾك قسؿ الرتجؿات وهذه الرتجؿات مـشقرةالؼرآين، ترجؿة: إسالم أحؿد، 

  .(الرتجؿات

هذا الؿصطؾح مستخدم يف الـؼد الؽتابل، ويعـل تحديًدا سقاق إكشاء كّص ما، ووضقػتف، والغرض مـف  (1)

يف هذا السقاق،  وهق أشؿؾ مؿا يػفؿ مـ القضعقة آجتؿاطقة، ويرى بعض الباحثقـ الذيـ يؽتبقن 

 .ات، فقػضؾقن اإلبؼاء طؾقف كؿا هقمؼابؾ لف يف هذه الؾغبالؾغة اإلكجؾقزية والػركسقة صعقبة يف إيجاد 

 .(قسؿ الرتجؿات)
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ص مخّص  إصؾ السرياين لؽؾؿة قرآن بؿعـك جزء مـ الـّص  حتك يف ضّؾ 

ر قد تضػل طؾك الؾػظ معـًك جديًدا.  وضقػتف كـّص  لؾؼراءة التعبدية، فننّ  مػسَّ

فا بعضفا إلك بعض، والؿعـل الؿعجؿل لؽؾؿة )قرأ( هل جؿُع  إشقاء وضؿ 

الحروف والؽؾؿات ٓ يؽقن لفا معـك إٓ إذا ُجؿعت إلك  ويؾزم مـ ذلؽ أنّ 

فا إلك  بعضفا. ولػظ )قرآن( مصدر لؾػعؾ )قرأ(: ولذا فؿعـاه جؿُع أيات وضؿ 

بعضفا يف وحداٍت أكربَ هل السقر
(1)

. ويشؿؾ هذا الؿعـك الؼراءة بغرض الػفؿ، 

 ُتضّؿ الؽؾؿاُت العربقة بعضفا إلك بعض بطريؼ اإلدغام. والتالوة حقـ

تعبدية »ولق كان الؼرآن تػسقًرا مـ البداية، فال يؿؽـ أن تؽقن هـاك مرحؾة 

ة لقس دلقاًل كصقاا ق، وكقن السقر الؼرآكقة تعقد إلك الحؼبة الؿؽقة والؿدك«محضة

حتك  اريخل لؾـّص ريـ لتحديد السقاق التر وإكؿا طؾك حاجة الؿػس  طؾك التطقّ 

يتسـك لفؿ ففؿف، وأرى أن هذا كابٌع مـ كظرية معرفقة تجريبقة وهرمـققصقؼا تتػؼ 

                                                     
(1) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. q-r': 

: «قرأ الشلء، والؿصدر قرآن: جؿع الشلء وضّؿ بعضف إلك بعض. ويبدو أن هذا الؿعـك إساسل»

إن الؼرآن هق يف إصؾ مصدر، مـ ققلـا: قرأت الشلء، أي: جؿعتف. أو: قرأت الؽتاب،  :وقال بعضفؿ

بؿعـك: تؾقتف. ثؿ اصطؾح طؾك استخدامف لؽتاب اهلل الذي َأكزلف طؾك محؿد. وُيطؾؼ الؼرآن يف 

آصطالح طؾك الؿادة كػسفا )التل يتللػ مـفا الؼرآن(، ويف الؾغة طؾك الحروف إبجدية )الؿؽتقب 

هبا( ففذه الحروف هل ما ُيؼرأ... ويرى بعض الـحاِة والصرفققـ أن سبب تسؿقتف الؼرآن أكف َيجؿع 

فا، ويؼقل ابـ إثقر: إصؾ يف هذه الؾػظة الجؿع، وسؿل الؼرآن قرآًكا ٕكف جؿَع  السقر وَيضؿ 

 إلك بعض.الؼصَص )تاريخ إكبقاء وغقرهؿ( وإمَر والـفل والقطد والقطقد والسقَر بعضفا 
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ث، ويف حالة ا يشغؾ الؿتحدّ مع كظرية لؾتقاصؾ الؾغقي بؿقجبفا تعّبر الؾغة طؿّ 

ك إبالغف الرسقل. وهذه الشقاغؾ التعبقر يتـاول ما يشغؾ اهلل ويتقلّ  الؼرآن فننّ 

ٓ  ف الخطاب إلقف، وٕن الـّص د الذي يتقّج السقاق الؿحدّ  بدورها تعتؿد طؾك

يؿؽـ تػسقره بدون معرفة سقاقف فؼد ضفر لديـا طؾؿ أسباب الـزول الذي واكب 

ريـ وهؿ  . وإذا وافؼـا جقؾققمجلء الـّص  فنّن الـبل والؽَتبة كاكقا أول الؿػس 

س وغقره مـ الـصقص القفقدية والؿسقحقة، وفّسروا َمـ فّسروا الؽتاب الؿؼدّ 

ؾ شقًئا فشقًئا. والػرضقة الفرمـققصقؼقة معاين الؼرآن ومؼتضقاتف التل كاكت تتشؽّ 

ػف تقافؼ كظرية الخطابة طـد أرسطق، يعرب طؿّ  التل ترى بلن الـّص  ا يشغؾ ممل 

بعقـفا  دة ويف ضقء مؼدماتتف َوفؼ كتقجة محدّ الخطقب يصقغ حجّ  وفقفا أنّ 

ؼ بؿقضقع الؽالم. وإذا كاكت هذه الؿؼدمة صحقحة وهل أن الؼرآن يعرب تتعؾّ 

ة مـ كظرية الخطاب طـد أرسطق، فال يؼدح يف ذلؽ أن طـ طـاصر مفؿّ 

الرتجؿات العربقة لؽتاب الخطابة ٕرسطق لؿ تظفر إٓ يف الؼرن التاسع، مؿا 

فقد والـصارى كاكقا طؾك دراية يجعؾفا متلخرة طـ الؼرآن ّٕن كَتبة الـبل مـ الق

 هبا.

ومحقر حديث اهلل هق الؿقثاق، أو العفد الؿؽتقب، ويجري التلكقد طرب 

الؼرآن طؾك ضرورة ففؿ جؿفقر الؿخاصبقـ لؿا يخربهؿ بف اهلل طـ هذا الؿقثاق، 

                                                     

 وما بعدها. 366دراسة جاك جقمققف وجقبقق، ص (1)
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وإذا طّبركا طـ هذا بؾغة الفرمـققصقؼا فقؽقن معـك كص  ما هق الؿعـَك الذي 

ػف  . ر مـ قراءة هذا الـّص بؿعزل طـ إهؿقة التل يستجؾقفا الؿػس  يؼصده ممل 

وٕن إحبار والرهبان قد كّصبقا أكػسفؿ آلفًة وحّرفقا معـك كتاب اهلل، فؽان مـ 

الؽتاَب مـ جديد، وهـا كجد الؼرآن يؼقل يف سقرة آل  الضروري أن ُيـِزل اهللُ 

َٔ ٱۡىَحُّ حمسطؿران:  ُْ َّ إَِلَّ  َٰ َٰ ِ ُ ََلٓ إ َل   ٢ ٱىَۡلئُُّم ٱَّللَّ ا  َغيَۡيَم  َُزَّ كّٗ ٱۡىِهَتََٰب ةِٱۡۡلَّقِ ُمَصّدِ
ا َبۡيَ يََديِّۡ  ٍَ ِ ّ َِنيَو  ل ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ۡٔ َُزَل ٱِلَّ

َ
، ثؿ كجد بعد ذلؽ أية السابعة التل ىجسَوأ

َٔ حمسأثارت الؽثقر مـ الـؼاش، وفقفا يـظر الؼرآن لـػسف طؾك أكف كتاب مػّسر:  ُْ

 
َ
ِٓي أ َخُر ٱَّلَّ

ُ
مُّ ٱىِۡهَتَِٰب َوأ

ُ
ََّ أ ُْ َۡهَمٌَٰج  ُّ َءاَيَٰج  ُّمُّ ِۡ ٌِ َُزَل َغيَۡيَم ٱىِۡهَتََٰب 

َِثِ  ُّ ٱةۡخَِغآَء ٱىۡفِۡخ ِۡ ٌِ  َّ َت ا تََشَٰ ٌَ ًۡ َزۡيؼ  َذَيتَّتُِػَٔن  ِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي ا ٱَّلَّ ٌَّ َ
ۖۡ فَأ تََشَٰتَِهَٰج  ٌُ

وِييَ 
ۡ
ًُ حَأ ا َحۡػيَ ٌَ وِييِّۖۦِۡ َو

ۡ
َِّا َوٱةۡخَِغآَء حَأ ٌَ ًِ َحُلٔلَُٔن َءا َِٰشُخَٔن ِِف ٱىۡػِۡي ُّۗ َوٱىرَّ ُ ۥٓ إَِلَّ ٱَّللَّ ُّ

ۡىَبَٰبِ 
َ
ْ ٱۡۡل ٔا ُ ْول

ُ
ٓ أ ُر إَِلَّ نَّ ا يَذَّ ٌَ ُّۗ َو َِا ِ َۡ ِغِِد َرّب ِ ٌّ . وكؼرأ يف أية التاسعة ىجسةِِّۦ ُكّ  

ٔاْ ٱحمسوالخؿسقـ مـ سقرة الـساء:  ِظيُػ
َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ ٔاْ ٱلرَُّشَٔل َيٰٓ ِظيُػ

َ
َ َوأ َّللَّ

ْوِِل  
ُ
ًۡ  َوأ ِ َوٱلرَُّشِٔل إِن ُنُِخ وهُ إََِل ٱَّللَّ ءٖ فَُردُّ ًۡ ِِف ََشۡ ۖۡ فَإِن حََجَٰزَۡخُخ ًۡ ٌُِِس ۡمرِ 

َ
ٱۡۡل

وِيًَل 
ۡ
َُ حَأ ۡحَص

َ
َٰلَِم َخۡۡي  َوأ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  َذ ِ َوٱَۡلَ َُِٔن ةِٱَّللَّ ٌِ  .ىجسحُۡؤ

                                                     

ا  حمسربؿا يؽقن معـك  (1) ٍَ ِ ّ  : لِؿا أمامف.ىجسيََديِّۡ  َبۡيَ  ل

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v.  

 ّب، والجؿع ألباب وهل مرادف لؾعؼؾ.اكظر لُ 

 لالصالع طؾك شرح وتػسقر لفذه أية، اكظر: (3)

= 
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 ُػ كػَسف طؾك أكف سؾسؾة متقاصؾة مـ الـّص بعبارة أخرى فنّن الؼرآن يص

ما  مـ التقراة واإلكجقؾ اكتفاًء بالؼرآن كػِسف رغؿ أكف يػقق كّؾ  والتػسقر تبدأ

 .سبؼف

باهلل أحًدا.  ف إلك الؿقثاق وشرصف يف أْن ٓ يشرك الؿرءُ وْلـَُعد أن هبذا كؾّ 

مـ الـاحقة الـظرية لق قؾـا أّن الؿقثاق كتاب، يؿؽـ الؼقل حقـئذ أّن مػفقم 

ؼ بالؼراءة )بالؼرآن(، والـؿقذج الؿعريف لؾؿقثاق هق مقثاق الؿقثاق طـ اهلل لف تعؾّ 

 طؾك كالم اهلل الذي جاء يف صقرة كتاب، بقـؿا العفد  :مقسك يف سقـاء
ّ
ٕكف مبـل

رى هق كؾؿة اهلل يف صقرة إكسان. وقد ذكرت فقؿا مضك أّن الجديد طـد الـصا

ف فقفا التػسقر إلك الؿعـك الذي يؼصده الفرمـققصقؼا الؼرآكقة ٓ بد أن يتقّج 

ره. وإذا صّبؼـا هذا طؾك مقثاق سقـاء بالـسبة لؿػس   ػ ٓ إلك أهؿقة الـّص الؿمل  

ره، وهق مققػ ػس  وم فؿعـاه أّن التقراة والؼرآن يرفضان الربط بقـ الـّص 

أو اختالفف طـ اهلل وتعالل طؾقف الؿػفقم الؿشرتك طـ سؿّق  هرمـققصقؼل يدّل 

كسبل تتعارض مع ما جاء  . وهل دطقى حّؼ كتابف وطـ الؿخاصبقـ مـ البشر

                                                     
= 

Marie-Thérèse Urvoy, “L'autorité du prophète d'après la sourate IV vue par quelques 

commentateurs,”. in Urvoy (ed.), En hommage au père Jacques Jomier, O.P. (Paris: Les 

Editions du Cerf, 2002), pp. 235-245. 
 حقل طالقة الؼرآن بالتقراة واختالفف الـقطل طـفا وطـ اإلكجقؾ، اكظر: (1)

Samir Arbache, “Le terme kitab dans le Coran et dans une ancienne version arabe des 

Évangiles,” in De Smet et alii (eds.), Al-Kitâb, pp. 321-332. 

 .372 يف الؼرآن، مرجع سابؼ، صاكظر تػسقر الشدادي لؿػفقم الحؼ وسؿق اهلل (2)
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 ثرجامت

(56) 

( طؾك كحق ما كػفؿف مـ سقرة 18 -1يف إكجقؾ يقحـا: اإلصحاح إول )

َٔ حمساإلخالص:  ُْ ُ  كُۡو  َحٌد  ٱَّللَّ
َ
ُد  ١أ ٍَ ُ ٱلصَّ ًۡ ئَُلۡ  ٢ٱَّللَّ َ ًۡ يََِلۡ َول َ ًۡ يَُسَ  ٣ل َ َول

َحُدۢ 
َ
ا أ ًٔ ُۥ ُنُف  .ىجس ٤َلَّ

تشقر الفرمـققصقؼا والسجال الذي مضك معـا إلك اّدطاء الؿجتؿع السقاسل 

العقدة إلك  حؼَّ الفقؿـة التشريعقة طؾك مجتؿع القفقد والـصارى: ولذلؽ فننّ 

قـ جديدة. ومـ الؿؿؽـ أن يؽقن رمز الؿقثاق كتاب اهلل معـاها وضُع ققاك

الؼاكقين الؿؽتقب مـ السؿاء الذي كجده يف بالد الرافديـ قديًؿا متقافًؼا بصقرة 

كؿقذجقة مع مػفقم أرسطق طـ الدستقر، وأن يؽقن هق الرمز إكسب مـ 

مـظقر الؿجتؿع السقاسل الذي هزم اإلمرباصقرية الػارسقة وضّؾ يحارب 

 رومان.الؿسقحققـ ال
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 ثرجامت

(57) 

 :: ادلنهج انتأويهي عند انطربينزابعاانقسم 

م( أبرز أطالم 923يعد  أبق جعػر محؿد بـ جرير بـ يزيد الطربي )ت. 

التػسقر بالؿلثقر، وهق اتجاه يف تػسقر الؼرآن يؼابؾف التػسقر بالرأي الذي يؼقم 

اصطالٌح طؾك العؼؾ يف حقـ اصُطؾَِح طؾك التػسقر بالؿلثقر باسؿ )الـؼؾ(: وهق 

ؼ يف إساس بطريؼة تـاُول هذا الؿلثقر. ويبدأ طؾؿ التػسقر مـ يتعؾّ  ذْ ُمربٌِؽ إِ 

ًٓ إلك معاصري الؿػس   ر كػسف، ويشتؿؾ لدن الـبل ثؿ الصحابة والتابعقـ وصق

تػسقر الطربي الشفقر )جامع البقان( طؾك الرتاث التػسقري لؼركقـ وكصػ مـ 

 .الزمان

طربي هق تػسقر بالؿلثقر فؼد اتجفت أكظار العؾؿاء وكظًرا ٕن تػسقر ال

صقب العالقة بقـ الرتاث )التدققؼ الجؿاطل( والذاتقة )التدققؼ الػردي( 

جقـ والتػاسقر الؿتـقطة يف مـفج الطربي التػسقري وأسؾقبف التلويؾل. ودرست 

ك أيات الؼرآكقة إل إسفام لف هق تصـقُػ  أكربَ  مـفج الطربي ورأت أنّ  مؽقلقػ

محؽؿ ومتشابف مصداًقا لؿا جاء يف الؼرآن يف أية السابعة مـ سقرة آل 

 واحد مـفؿ طؾك شرح الـّص  ب قدرة كّؾ ريـ بحَس الؿػس   ، وتصـقُػ طؿران

                                                     
(1) McAuliffe, 'Qur'anic Hermeneutics: The Views of Tabari and Ibn Kathir', in Andrew 

Rippin (ed.), Approaches to the History of the Interpretation of the Quran (Oxford: 

Clarendon Press, 1988), pp. 46-62, p. 48. 

 لؾقققف طؾك تحؾقؾ تػصقؾل، اكظر: (2)

Sahiron Syamsuddin, “Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's 

and al-Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7,” Journal of Qur'anic Studies, 1/1 (1999): 

63-79. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(58) 

د الؿعاين الؼرآين والتعبقر طـ هذا الشرح بقضقح. ويف إصار الحديث طـ تعدّ 

بنمؽاكقة تػسقر أيات ف أقّر الطربي كػَس  والتػاسقر ذكرت جقـ مؽقلقػ أنّ 

كر ذْ حؽؿة مـفا بلكثر مـ وجف، وأكف بعد الـظر يف هذه التػاسقر يَ الؼرآكقة حتك الؿُ 

ز طؾك التػسقر الذي يختاره ويرى أكف الؼقل الصقاب. ورغؿ أن جقـ لؿ تركّ 

ـ اشتؿال الرتاث التػسقري مسللة )الذاتقة( يف دراستفا، إٓ أن هذه الدراسة تبقّ 

الطربي يجتفد برأيف  وأنّ ، دة حتك يف تػسقر أيات الؿحؽؿةتعدّ طؾك أققال م

مـفجف يف  ولذا فننّ : لؾقصقل إلك الؼقل الصحقح مـ بقـ هذه إققال الؿختؾػة

ؼ مـ التػسقر بالؿلثقر يشتؿؾ طؾك التدققؼ الجؿاطل والػردي الذايت لؾتحؼّ 

 صحة هذه إققال.

دروطؾك كػس مـقال مؽقلقػ قارَن كقرمان كال
ـ مـفج الطربي بقّ  (1)

. وأوضح كالدر أّن م( يف التػسقر1373)وآخريـ( ومـفج ابـ كثقر )ت. 

                                                     

ودارس لإلسالمقات، درس الؾغة العربقة والػارسقة خ بريطاين (، ممرّ 1998 - 1950كقرمان كالدر ) (1)

مـ كؾقة الدراسات الشرققة وإفريؼقة بؾـدن  هيف كؾقة أودهام بجامعة أكسػقرد، وحصؾ طؾك الدكتقرا

زت دراساتف يف بدايات اإلسالم (، تركّ 2002 -1928)سقاس( تحت إشراف جقن واكسربو )

دراسات يف الػؼف  :السقاق طدد مـ الؽتب، مـفا ا بدايات التشريع اإلسالمل، لف يف هذاوخصقًص 

 .(قسؿ الرتجؿات) .1993اإلسالمل الؿبؽر، 

(2) Norman Calder, “Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr: Problems in the Description of a 

Genre, Illustrated with Reference to the Story of Abraham,” in G.r. Hawting, Abdul-

Kader A. Shareef (eds), Approaches to the Qurʾān (London/New York: Routledge, 

1993), pp. 101-140. 
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(59) 

الطربي امتاز بعـاية شديدة بؿعايقر وأهداف العؾقم الؿختؾػة وأثرها طؾك 

ريـ إوائؾ الذيـ ُطـُقا التػسقر. وقد قارن بقـ الطربي وغقره مـ الؿػس  

التػاسقر الؼرآكقة وبقـ ابـ كثقر الذي تلثَّر بؿـفج دها يف باختالف الؿعاين وتعدّ 

د القحدة التشريعقة م(، ورأى أّن يف هذا آختالف ما يفدّ 1328ابـ تقؿقة )ت. 

الؿـفج إخقر ٓ يؾتػت لؾعؾقم الؽالسقؽقة إخرى  والعؼدية، ويرى كالدر أنّ 

ز جقـ وإذا كان تركق التل ُأغػؾت طـ طؿد تحؼقًؼا لقحدة الػؽر والعؿؾ.

أساسل إلك دور التؼؾقد )أو  مؽقلقػ وكقرمان كالدر قد اكصرف بشؽؾٍ 

الدراسة التل اطتؿد طؾقفا كؾقد جقؾقق يف  ص العؾؿل( يف التػسقر، فننّ التخّص 

هل دراسة تػصقؾقة لؾـقاحل الؾغقية لؾتلويؾ طـد  بقان مـفج الطربي التلويؾل

اإلطجاز الذي يقضح أّن الؾغة  الطربي، بؿعـك مػفقم البقان، فضاًل طـ مػفقم

طـصر مشرتك لؾبقان طـد اهلل والبشر إٓ أن لغة اهلل معجزة. وكظًرا ٕن الؾغة هل 

الطربي يبّقـ لغة اهلل يف الؼرآن مـ خالل التحؾقؾ  وسقؾة الشرح والتػسقر، فننّ 

هذا التػسقر الؾغقي الؿقضقطل يبّقـ مبادئ  . كذلؽ يرى جقؾقق أنّ الؾغقي

 ة والؼقة.السؾط

                                                     
(1) Claude Gilliot, Exégèse, langue el théologie en Islam; L'exégèse Ihéo- logique de 

Tabari (m. 311/923) (1990). 

(2) Norman Calder, “Tafsīr”, pp. 73-93. 
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(60) 

س مـ طـد اهلل، َأْضَػت ومـ خالل الدطقى بلّن الؽتاب العربل الؿؼدّ 

الطبؼة الحاكؿة الؿسؾؿة مـ العرب مشروطقة طؾك هقؿـتفا طؾك الؿجتؿعات 

القفقدية والـصراكقة، فالـظر إلك الؾغة العربقة طؾك أهنا سؿاوية معجزة جاء بؿثابة 

ن تػسقر الطربي َأْوَلك طـاية بالغة . وٕلؾـظام آجتؿاطل« قاكقن ضؿـل»

د طؾك هقؿـة الؼرآن واإلسالم طؾك الؽتاب الؿؼدس يمكّ  ؾغة العربقة، فؼد ضّؾ بال

التػسقر الؾغقي أبرز الجدل الؿعريف  . كؿا أنّ وطؾك القفقد والـصارى

والعؼدي الذي اكخرط فقف الطربي، والؿراد بذلؽ جدل آسؿقة يف مؼابؾ 

ة، ؿاء والصػات اإللفقة والؼضاء والؼدر يف مؼابؾ اإلرادة الحرّ القاقعقة، وإس

وكحق ذلؽ، وجؿقعفا حاضرة ضؿـقاا يف الفدف الصريح لؾتػاسقر الؿختؾػة مـ 

الدراسات السابؼة رأت يف مـفج  د جقؾقق طؾك أنّ . ويمكّ اهلل التعبقر طـ مراد

التػسقر بالؿلثقر طـد الطربي تعبقًرا طـ آتجاه السـّل العام، فؼد تبـّك آراء 

                                                     
(1) Claude Gilliot, Exégèse, p. 90. 

 .O. Reboul, Langue et ideologie (Paris: 1980), p 20 اكظر أيًضا:

(2) Gilliot, Exégèse, chapters III, “De la precellence linguistique du Coran," pp. 73-93, 

esp. pp. 90-93, and V, “corps social et Écriture révélée," pp. 111-133. 

(3) Gilliot, Exégèse, p. 163. 

 اكظر:

Joseph van Ess,  "Sprache und religiöse Erkenntnis im Islam," in J. Beckmann et al. 

(eds), Erkenntnis im Mittelalter, Actes de la VIieme Colloque de la societe 

internationale pour l' etude de la philosophie medieval, Bonn, 29 aout-3 septembre 1977 

(Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1981), pp.226-235, p. 228. 
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 ثرجامت

(61) 

لؾعؼؾ أو  ة يف مسائؾ العؼقدة واكتؼد غقرها مـ أراء التل استـدْت مستؼؾّ 

 .الـؼؾ

أمريـ:  تػسقر الطربي استفدَف  ماري تقريز أورفقي أنّ  وختاًما، أثبتْت 

السقاق التاريخل لفا، وأهؿقتفا العامة وتطبقؼفا  د معـك أية يف ضّؾ تحدي

القاقعل
(2)

مؽقلقػ  . وخالصة الؼقل أنّ وهق مستقى العؼقدة وأصقل الديـ 

ا مـ )الذاتقة( محقًرا لؾدراسة قد أثبتا أن التػسقر بالؿلثقر ذَ خِ تَّ وكالدر دون أْن يَ 

ز جقؾقق طؾك أكف مػفقم ذايت. وقد ركّ  طـد الطربي يـسجؿ مع الـظرة لؾتػسقر طؾك

ض لـظرية ؾطة يف مـفج الطربي التلويؾل دون أن يتعرّ سة والس  أهؿقة الؾغة الؿؼدّ 

حقل أصروحات  التقاصؾ الؾغقي العامة. وطؾك هذا إساس تؽقن لديـا ثالث

 تػسقر الجامع.

القاقع  : أّن مـفج الطربي يف التػسقر يؼّر دور الذاتقة التلويؾقة يفأوًل 

ـة  العؿؾل، طالوة طؾك أكف مبـل يف الحؼقؼة طؾك كظريٍة لؾذات والؿقضقع مضؿَّ

 يف مػفقم الضؿقر، ولفذا َدوٌر حاسؿ يف مـفج الطربي وإن لؿ يِرد إٓ مرة واحدة.

                                                     
(1) Gilliot, Exégèse, chapter VIII, “Le combat de Tabari pour l'orthodoxie," pp. 207-

278, esp. pp. 276. 
مقازكاتف التل يعؼدها بقـ أققال السؾػ التػسقرية =هق أمر اشتغال الطربي بالؿعـك وتحريره مـ خالل  (2)

ر ػة فال يتضح الؿؼصقد مـف، فالطربي يؼرّ واضح ضاهر، وأما تـزيؾف طؾك القاقع الذي ذكرتف الؿمل  

 (.قسؿ الرتجؿات)ع يف ذكر ما يخرج طـ هذا الغرض. الؿعـك دون تقّس 

(3) Urvoy, “L'autorité,” p. 237. 
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(62) 

: كظرية الذاتقة طـد الطربي مبـقة طؾك البالغة إرسطقة مثؾ الؼرآن ثانًيا

ػ ولفذا ي يسعك وراء الؿعـك الؿراد لؾؿمل  تؿاًما، لسبب بسقط هق أّن الطرب

. ومع ذلؽ يػّصؾ الطربي الؼقل يف مضامقـ ة بالـّص يـطؾؼ مـ الؿػاهقؿ الخاّص 

الؼرآن طرب كظريٍة أدقَّ لؾتقاصؾ الؾغقي، يؾتزُم فقفا كؾٌّ مـ اهلل والبشر بالؼقاطد 

تعؾؼ بؿسللة الخطابقة والبالغقة كػسفا: ولذا فنن قضقة )اإلطجاز( طـد الطربي ت

 التؿّقز الخطابل البالغل.

ؼ بالؿقثاق الؿؽتقب : مضك الؼقل أّن مسللة سؿّق اهلل واختالفف تتعؾّ ثالًثا

ر والؿتؽؾؿ طـ بالؿػفقم الفرمـققصقؼل الذي يختؾػ فقف الؿمل   ػ طـ الؿػس 

ػ ر يسعك إلك استجالء الؿعـك الذي يؼصده الؿمل  الؽؾؿة: ولذا رغؿ أن الؿػس  

كف ٓ يؼطع يؼقـًا بقصقلف إلك هذا الؿعـك. وكؿا سـرى يف تػسقر الطربي، فنّن إٓ أ

 ر ٓستخالص معـك كتاب اهلل مـ الـّص سؿّق اهلل وطؾّقه يرمز إلك سعل الؿػس  

هـاك يف »مـ قدرتف طؾك القصقل لفذا الؿعـك: ٕن كتاب اهلل  مع بؼائف يف شّؽ 

تحديد الؿقضقع بافرتاض أّن وُيرتجؿ هذا إلك مـفج يسعك إلك «. إطؾك

ا يشغؾف، ومقاضَع مؼابؾًة أو مخطًطا ر مقضقًطا يعرب مـ خاللف طؿّ الؿتؽؾ ؿ يتخقّ 

 حجاجقاا لفذا الؿقضقع.
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 :انقسم اخلامس: اجلامع

  :أونًا: انعنىان

، والؿراد بؾػظ (جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن)طـقان الؽتاب هق 

وتشقر كؾؿة بقان إلك إضفار شلء ما، يف إشارة إلك . «جؿع مقجز»الجامع 

تعـل  (تلويؾ). وكؾؿة الؽالم بقجف طام والخطاب البالغل بقجف خاّص 

هق ربط الؿعـك بلصقلف ولفذا يستخدم الطربي هذه  التػسقر لؽـ بؿػفقم خاّص 

معـا مـ قبؾ جؿع أيات  الؽؾؿة. أّما كؾؿة )آي( ففل جؿع آية، والؼرآن كؿا مرّ 

. وهبذا يتضح متـقطة وضّؿفا بعضفا إلك بعض يف سقر واشتؿالف طؾك معانٍ 

معـك هذا العـقان: جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، وتؽقن ترجؿتف إلك 

 The Comprehensive Collection of Rhetoric Concerningاإلكجؾقزية 

Interpretation of the Collection of Signs وُتؾِؼل هذه الرتجؿة الضقء .

                                                     

 الصادرة طـ دار الػؽر، يف بقروت. 1995الؿستخدمة يف هذه الدراسة هل صبعة  كسخة الجامع (1)

(2) Lane, Arabic-English lexicon, s.v. b-y-n; cf. R.A. Nicholson, A literary history of 

the Arabs (Cambridge: Cambridge University Press, 1979 [1907]), p. 283. 

 .385قق، صدراسة جاك جقمققف وجقب (3)

 اختارت الؿملػة ترجؿة العـقان طؾك الـحق أيت: (4)

 The Comprehensive Collection of Rhetoric Concerning Interpretation of the Collection 

of Signs 

 وهـاك ترجؿة لؽقبر بعـقان:

The Comprehensive Exposition of the Interpretation of the Verses of the Quran. 

وهل ترجؿة مختصرة لجامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، بتؼديؿ وتعؾقؼ كقبر، صدرت طـ مطبعة 

 : اكظر أيًضا:1987جامعة أكسػقرد سـة 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(64) 

طؾك الػرضقة الؿسبؼة حقل التلويؾقة طـد الطربي وأّن فعؾ التقاصؾ بالؽالم 

ؿ، وهؾ هق بشرّي أو إلفل، وأّن تػسقر الطربي واحد ٓ يختؾػ باختالف الؿتؽؾّ 

ـ مزايا مقثاقف م قد سعك إلك تصقير الحقار الدققؼ والؿستؿر الذي يبّقـ فقف اهللُ 

رون يف الذي يشرحف الؿػس   ، أو ُتجؿع يف الـّص «تضؿ مًعا»خالل أيات التل 

سعل مـفؿ إلقـاع بعضفؿ بالؿعـك الؿراد مـ آيات اهلل. ثؿ يليت الطربي بدوره 

 هذه أيات يف تػسقره لقـضّؿ إلك الحقار طرب تؼديؿ تػسقره الخاّص  فقجؿع كّؾ 

 لػظ الؼراءة والجؿع لإلشارة إلك الؼرآن.لفا. ويف التػاسقر القاردة أدكاه يِرد 

  

                                                     
= 

Gilliot, Exégèse, p. 8: "L'exposition complete sur l'interpretation des versets du Coran". 

 ."Quranic Hermeneutics"ال إلك العـقان العربل، اكظر: أّما مؽقلقػ فؾؿ يرتجؿ العـقان وإكؿا أح



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(65) 

 :حانيًا: ادلقدمت

مة مـفجقة متؿقزة أفاد مـفا مؽقلقػ وجقؾقق يػتتح الطربي جامع البقان بؿؼدّ 

ا لتػاصقؾ الؿقضقطات القاردة أدكاه يف إطادة بـاء مـفجف. ومع ذلؽ لؿ يتطرقَ 

مة مـ الؿؼدّ ػ والتل تشتؿؾ طؾك الؿزيد مـ الؿعؾقمات الؿعرفقة. وتتللّ 

: حؿد اهلل والثـاء طؾقف، والثـاء طؾك رسؾف وطؾك الـبل الؿقضقطات أتقة

محؿد، ثؿ الحديث طـ القحل والتـزيؾ، والدطاء بالتقفقؼ إلصابة صقاب الؼقل 

يف ففؿ التـزيؾ، والعؾؿ بؽتاب اهلل. ويف الؽالم طؾك حؿد اهلل والثـاء طؾقف قال 

 الطربي:

 لطائُػ  حؽؿف، وخصؿت العؼقَل  بدائعُ  بت إلباَب الحؿد هلل الذي حج»

، وهتػ يف أسؿاع العالؿقـ صـعف ديـ طجائُب حججف، وقطعت طذر الؿؾحِ 

                                                     

. اطتؿد الؿمل ػ يف إصؾ اإلكجؾقزي طؾك ترجؿتف الشخصقة لؿا جاء يف تػسقر 9 -5ترجؿة كقبر، ص (1)

 الطربي.

ويسقق  .Lane, Arabic-English Lexicon, s.v. l-b-bإلباب جؿع ُلّب وهق مرادف لؾعؼؾ: اكظر:  (2)

إدوارد لقـ يف معجؿف معـَققـ لؾػظ )حجب(: إول: بؿعـك الؿـع واإلطاقة. والثاين: بؿعـك التغطقة 

(. وٓ يتؿاشك معـك الؿـع مع الؿذهب العؼالين لؾطربي 515واإلخػاء والحؿاية )اكظر الجزء الثاين، ص

 eludeؽؾ كؾل. واستخدام كؾؿة الذي يرى قدرة العؼؾ البشري طؾك إدراك حؽؿة اهلل وإن لؿ يؽـ هذا بش

يف ترجؿة لػظ )حجبت( يمدي هذا الؿعـك وهق قريب مؿا ذكره لقـ حقث إّن حؽؿة اهلل تحقط بؽؾ إلباب 

 أو تحجبفا ففل فقق ما تستطقع هذه إلباب إدراكف.

ـَ َطَجائُِب ُصـِْعفِ » (3) هق مـ اكحرف طـ الحّؼ وأدخؾ فقف ما جاء يف معجؿ لقـ أّن الؿؾحد «: َوَقَطَعْت ُطْذَر اْلُؿْؾِحِدي

وصعـ يف الديـ. ويؿؽـ أن يشقر كذلؽ إلك الباصـقة الذيـ يزطؿقن أن الـّص لف ضاهر وباصـ وأبطؾقا  لقس مـف

 .2654الشريعة هبذه الدطقى. اكظر الجزء السابع، ص



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(66) 

ـُ  أدلتف، شاهدًة أكف اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق، الذي ٓ طدل لف معادٌل، وٓ مثؾ لف  ألس

صاحبٌة وٓ كػًقا  مؿاثٌؾ، وٓ شريؽ لف مظاهٌر، وٓ ولد لف وٓ والد، ولؿ يؽـ لف

ت لعزتف أحٌد، وأكف الجبار الذي خضعت لجربوتف الجبابرة، والعزيز الذي ذلّ 

الؿؾقك إطزة، وخشعت لؿفابة سطقتف ذوو الؿفابة، وأذطـ لف جؿقع الخؾؼ 

ۡرِض حمس: بالطاطة صقًطا وكرًها، كؿا قال اهلل 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن َ ِِف ٱلصَّ ٌَ ِ يَۡصُجُد  َوَّلِلَّ

ً ةِٱۡىُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصالِ َظٔٗۡعّٗ   ُٓ ا َوِظَلَٰيُ ّْٗ  .«[15]الرطد:  ىجسَوَكۡر

وهبذا فنّن الطربي يػتتح حديثف الؿـفجل بالربط بقـ الحؽؿة اإللفقة 

يف حال الخالف والجدل يف مؼدمة  «حاجبات إلباب»والعؼؾ البشري ودور 

يخؾص لؾحديث طـ التػاسقر الؿتضاربة التل طؾك وشؽ أن يسققفا قبؾ أن 

ك يف كالمف الذي مـفا إلك كتقجة واضحة. وطالوة طؾك ذلؽ فنّن معرفة اهلل تتجؾّ 

ر التػسقر الؾغقي والسقر يف اتجاه البقان. ده وأكف ٓ مثال لف، وهق ما يربّ يشفد بتػرّ 

ثؿ يـتؼؾ الطربي يف الػؼرة التالقة إلك الثـاء طؾك الرسؾ فقتحدث طـ الحجة 

 ري:البالغة أو الؼقاس اإلضؿا

محسقٍس إلك ربقبقتف هاٍد، بؿا  مقجقٍد إلك وحداكقتف داٍع، وكّؾ  كّؾ »

ٍف يف ـعة، مـ كؼٍص وزيادٍة، وطجٍز وحاجٍة، وتصرّ وسؿفؿ بف مـ آثار الّص 

ة البالغة. ثؿ أردف ما جّ طاهاٍت طارضٍة، ومؼاركة أحداٍث ٓزمٍة، لتؽقن لف الحُ 

                                                     

 .13، ص1الطربي، جامع البقان، ج 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(67) 

مـف هبجتف، برسٍؾ  الؼؾقبد ما استـارت يف شفدت بف مـ ذلؽ أدلتف، وأكّ 

ابتعثفؿ إلك مـ يشاء مـ طباده، دطاًة إلك ما اتضحت لديفؿ صحتف، وثبتت يف 

ُۢة َبۡػَد ٱلرُُّشوِ  يَُسَٔن  ِِلََلَّ حمسالعؼقل حجتف:  ِ ُحجَّ َِّاِس لََعَ ٱَّللَّ ]الـساء:  ىجسلِي

، بؿا ، ولقذكر أولق الـفك والحؾؿ: فلمدهؿ بعقكف، وأباهنؿ مـ سائر خؾؼف[165

دهؿ بف مـ الحجج البالغة، وأي الؿعجزة: بف طؾك صدقفؿ مـ إدلة، وأيّ  دّل 

ًۡ حمسلئال يؼقل الؼائؾ فقفؿ:  ِۡريُُس ٌّ ٓ إَِلَّ بََۡش   ا َهََٰذا ُزُو  ٌَ
ۡ
ُّ  يَأ ِۡ ٌِ ُزئَُن 

ۡ
ا حَأ ٍَّ ِم

ُبَٔن  ا تَۡۡشَ ٍَّ ًۡ إَُِّسُ  ٣٣َويَۡۡشَُب ِم ِۡريَُس ٌّ ا  َظۡػُخً بََۡشّٗ
َ
َۡ أ ِ وَن َوىَئ ا ىََّخَِِٰسُ  ىجس٣٤ًۡ إِذّٗ

 .«[34 -33]الؿممـقن: 

كجد يف السطر إول كؿقذًجا معرفقاا تجريبقاا: فالشعقر بالؿقجقدات هق 

د كقع الؽالم الذي يشفد بربقبقة اهلل، أٓ وهق مصدر الؿعرفة طـ اهلل، كذلؽ يحدّ 

يستحضر الؼدرة طؾك سؾ الذيـ يـُؼؾقن الحجة البالغة مـ اهلل، وبذلؽ كالم الرّ 

ات معرفتفا وتؿققزها يف طؼقل أتباطفؿ. وجاء يف تاريخ الرسؾ والؿؾقك أن الـبقّ 

طؾك أن الؼدرة طؾك ففؿ الؽالم الؿشتؿؾ طؾك إدلة هق حالة  تبدأ بآدم، مؿا يدّل 

 . وما يؿقز إدلة اإللفقة طـ البشرية هل فاطؾقتفا ففل بالغة ٕهنا معجزة.بشرية

                                                     

-Lane, Arabicسقًرا طؾك ما جاء طـد إدوارد لقـ:  intellectsالؼؾقب ُترجؿت إلك اإلكجؾقزية بؾػظ  (1)

English Lexicon, s.v.q-l-b. 

 .13، ص1الطربي، جامع البقان، ج (2)

 .374اكظر: جقبقق حقل الؿػفقم إفالصقين لؾؿعرفة الػطرية هلل، دراسة جاك جقمققف وجقبقق، ص 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(68) 

ؼرة التالقة فػقفا الثـاء طؾك الـبل الذي جاء بالحجة البالغة لؾؿممـقـ أّما الػ

 يـ حقـ يعرضقن لؾحساب:لتؽقن معقارهؿ يف الحؽؿ حتك يقم الد  

مـ الػضقؾة،  ملسو هيلع هللا ىلصـا محؿٍد بف أمة كبقّ  اهللُ  مـ جسقؿ ما خّص  ا بعد، فننّ أمّ »

لؽرامة السـقة، وشرففؿ بف طؾك سائر إمؿ مـ الؿـازل الرفقعة، وحباهؿ بف مـ ا

أسؿاؤه طؾقفؿ مـ وحقف وتـزيؾف، الذي جعؾف  سْت ره وتؼدّ كْ ذِ  حػظف ما حػظ جّؾ 

ف بف مـ الؽرامة طالمًة واضحًة، دٓلًة، وطؾك ما خّص  ملسو هيلع هللا ىلصفؿ ة كبقّ طؾك حؼقؼة كبقّ 

جاحٍد  كاذٍب ومػرتٍ، وفصؾ بف بقـفؿ وبقـ كّؾ  وحجًة بالغًة، أباكف بف مـ كّؾ 

كافٍر ومشرٍك، الذي لق اجتؿع جؿقع مـ بقـ  ومؾحٍد، وفرق بف بقـفؿ وبقـ كّؾ 

فا وإكسفا، وصغقرها وكبقرها، طؾك أن يلتقا بسقرٍة مـ مثؾف، لؿ ـّ أقطارها، مـ جِ 

جك الظؾؿ كقًرا يلتقا بؿثؾف، ولق كان بعضفؿ لبعٍض ضفقًرا. فجعؾف لفؿ يف دُ 

ة الؿسالؽ دلقاًل هادًيا، وإلك ٓمًعا، ويف مضؾّ بف شفاًبا ساصًعا، ويف سدف الش  

ۥ حمسسبؾ الـجاة والحؼ حادًيا،  ُّ َ َُٰ َتَع رِۡضَن َِ ٱتَّ ٌَ  ُ ِدي ةِِّ ٱَّللَّ ۡٓ ًِ  ُشُتَو  َح َٰ َل ٱلصَّ
ۡصَخلِيمٖ  ٌُّ ًۡ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  ِٓ ِدي ۡٓ رِ بِإِۡذُِِّۦ َوَي يَُمَِٰج إََِل ٱۡلُّٔ ََ ٱىظُّ ِ ٌّ  ً ُٓ   ىجسَوُيۡخرُِج

ـٍ مـف ٓ يضام، ٓ هتل طؾك [16]الؿائدة:  ـٍ مـف ٓ تـام، وحاصف برك ، حرسف بعق

إيام دطائؿف، وٓ تبقد طؾك صقل إزمان معالؿف، وٓ يجقر طـ قصد الؿحجة 

بؾ الفدى مصاحبف. مـ اتبعف فاز وهدى، ومـ حاد طـف طـ ُس  تابعف، وٓ يضّؾ 

عؼؾفؿ الذي إلقف يف وغقى. ففق مقئؾفؿ الذي إلقف طـد آختالف يئؾقن، وم ضّؾ 

ـقن، وحؽؿة الـقازل يعتؼؾقن، وحصـفؿ الذي بف مـ وساوس الشقطان يتحّص 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(69) 

رهبؿ التل إلقفا يحتؽؿقن، وفصؾ قضائف بقـفؿ الذي إلقف يـتفقن، وطـ الرضا بف 

 . «يصدرون، وحبؾف الذي بالتؿسؽ بف مـ الفؾؽة يعتصؿقن

مصدًرا لؾتػؽقر إلقف الفدف مـ التـزيؾ أن يؽقن  هـا يقضح الطربي أنّ 

يحتؽؿقن. والعبارة إخقرة التل تبّقـ أن هذا التـزيؾ هق الحبُؾ الذي بف 

ؽقن ومـ الفَؾؽة يعتصؿقن: تقضح طظؿ شلن الؼضاء وإصدار إحؽام،  يتؿسَّ

وأّن أرواح الـاس وسالمتفؿ يف أيدي الؼضاة الذيـ يحؽؿقن. وبالطبع كؿا 

قا أوضح جقؾقق، فػل هذا هقؿـة طؾك ال ؿجتؿعات الديـقة إخرى الذيـ لؿ يتؾؼَّ

هذا التـزيؾ أو لؿ يممـقا بف
(2)

أقرب مثال كػسل هق القطل آستعؿاري  : ولعّؾ 

ر هذه  لعبء الرجؾ إبقض يف اختقاره لقؼقد البشرية. ولفذا السبب تحديًدا تحذ 

الػؼرُة الؿسؾؿقـ مـ الفالك إذا أخطُئقا يف إحؽام: ولفذا َأكزل اهلل إلقفؿ َهديف 

 لقحتؽؿقا إلقف.

كقة صقاغة العفد ويرى جؾـر أّن الفدف الرئقس مـ مجؿقطة إخبار الؼرآ

ٓ شرح الؿعـك
(3)

. ومع ذلؽ فعـد دطاء الطربي بالتقفقؼ إلصابة صقاب الؼقل 

 يف ففؿ التـزيؾ يبقـ بقضقح ضرورة ففؿ كالم اهلل طؾك القجف الصحقح:

                                                     

 وما بعدها. 14، ص1الطربي، جامع البقان، ج 

 .390دراسة جاك جقمققف وجقبقق، ص 

 وما بعدها 371كػسف، ص 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(70) 

ؽؿف ومتشاهبف، وحاللف وحرامف حْ ـا إلصابة صقاب الؼقل يف مُ ؼْ الؾفؿ فقف  »

خف ومـسقخف، وضاهره وباصـف، وتلويؾ ره، وكاسجؿؾف ومػّس ف، ومُ ف وخاّص وطامّ 

ا التؿسؽ بف، وآطتصام بؿحؽؿف، والثبات طؾك ـَ آيف، وتػسقر مشؽؾف، وألفؿْ 

بف طؾقـا مـ حػظف، والعؾؿ  ر طؾك ما أكعؿَت ؽْ التسؾقؿ لؿتشاهبف، وأوزطـا الش  

بحدوده، إكؽ سؿقع الدطاء، قريب اإلجابة. وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿٍد وآلف 

 .«قًؿا كثقًراوسؾؿ تسؾ

لذا فنن هدف التػسقر هق إصابة صقاب الؼقل بؿعـك استجالء معـك 

اهلل لقػفؿف اإلكسان ويشرحف لغقره. ويف الػؼرة التالقة التل يدور الحديث  كالم

ر الطربي ما هق واضٌح يف أّن ما كان هلل يف العؾؿ بف فقفا طـ معرفة كتاب اهلل، يؼرّ 

رًضا: هق ما بقَّـف اهلل يف كتابف الذي أكزلف. بقَد أن هذا أمر يؽتـػف الغؿقض، ويؿّثؾ 

كظريًة لؾغة باطتبارها وسقؾَة التقاصؾ، ولؾتػسقر باطتباره شرًحا لؿقضقع 

لكقد الؼرآن طؾك مبدأ : تذكقر بت«كتاب اهلل الذي ٓ ريب فقف»الؽالم. وطبارة: 

إمـ الذي يـبعث مـ اإليؿان بؽتاب اهلل، لؽـف يشقر كذلؽ إلك الشؽ الؿـطقي 

اهلل؟ وإن كان،  ىهدطؾقف التػسقر بؾ ويف إصدار إحؽام، فؿاذا لق لؿ يؽـ هذا 

كتقجَة طدم ففؿ الؿعـك  -وإن كان طـ غقر طؿدٍ -فؿاذا لق أخطل الؿرء يف الحؽؿ 

 ؟ طؾك الـحق الصقاب

                                                     

 .15، ص1الطربي، جامع البقان، ج 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(71) 

اطؾؿقا طباد اهلل، رحؿؽؿ اهلل، أن أحؼ ما صرفت إلك طؾؿف العـاية، »

وبؾغت يف معرفتف الغاية، ما كان هلل يف العؾؿ بف رًضا، ولؾعالؿ بف إلك سبقؾ الرشاد 

، وتـزيؾف الذي ٓ هًدى، وأن أجؿع ذلؽ لباغقف، كتاب اهلل الذي ٓ ريب فقف

َۢ  َلَّ  حمسجر تالقف، الذي مرية فقف، الػائز بجزيؾ الذخر وسـك إ ٌِ تِيِّ ٱىَۡبَِٰعُو 
ۡ
يَأ

َۡ َحِهيٍم ََحِيدٖ  ِ ٌّ َۡ َخۡيفِّۖۦِۡ حزَنِيو   ٌِ . وكحـ يف [42]فّصؾت:  ىجسَبۡيِ يََديِّۡ َوََل 

كتاًبا مستقطًبا  -إن شاء اهلل ذلؽ-شرح تلويؾف، وبقان ما فقف مـ معاكقف =مـشئقن 

ا، ومـ سائر الؽتب غقره يف ذلؽ لؽؾ ما بالـاس إلقف الحاجة مـ طؾؿف جامعً 

كافًقا، ومخربون يف كؾ ذلؽ بؿا اكتفك إلقـا مـ اتػاق الحجة فقؿا اتػؼت طؾقف 

إمة، واختالففا فقؿا اختؾػت فقف مـف، ومبقـق طؾؾ كؾ مذهٍب مـ مذاهبفؿ، 

ومقضحق الصحقح لديـا مـ ذلؽ، بلوجز ما أمؽـ مـ اإليجاز يف ذلؽ، 

تصار فقف. واهلل كسلل طقكف وتقفقؼف لؿا يؼرب مـ وأخصر ما أمؽـ مـ آخ

محابف، ويبعد مـ مساخطف. وصؾك اهلل طؾك صػقتف مـ خؾؼف وطؾك آلف وسؾؿ 

تسؾقًؿا كثقًرا. وإن أول ما كبدأ بف مـ الؼقؾ يف ذلؽ، اإلباكة طـ إسباب التل 

الؼرآن البداية هبا أولك، وتؼديؿفا قبؾ ما طداها أحرى، وذلؽ البقان طؿا يف آي 

                                                     

إشارة إلك أية الثاكقة مـ سقرة البؼرة. وقد اطتؿدت الدراسة يف إصؾ اإلكجؾقزي طؾك ترجؿة  

َٰلَِم  حمسفخري لؿعاين الؼرآن. وكؾؿة كتاب يف ققلف:  ترجؿت إلك اإلكجؾقزية ، ىجسذِيِّ   ٱۡىِهَتَُٰب ََل َرۡيَب   َذ

 والريب يف معـاه إساسل: اضطراب العؼؾ واكزطاجف، اكظر:، writingبؾػظ 

 Lane, Arabic-English lexicon, Part3, p. 1197 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(72) 

مـ الؿعاين، التل مـ قبؾفا يدخؾ الؾبس طؾك مـ لؿ يعان رياضة العؾقم العربقة، 

 .«ولؿ تستحؽؿ معرفتف بتصاريػ وجقه مـطؼ إلسـ السؾقؼقة الطبقعقة

متف الؿـفجقة بتقضقح أهؿقة البقان يف شرح الؾغة ويختؿ الطربي مؼدّ 

 بقان.والتعبقر الؾغقي: ولذا ُيتبِع ذلؽ بالحديث طـ ال

  

                                                     

 .16، ص1الطربي، جامع البقان، ج 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(73) 

 :حانخًا: انبيان

الؼقل يف البقان طـ اتػاق معاين آي الؼرآن ومعاين »طـقان هذا الؿبحث: 

 -وطزّ  جّؾ -ذلؽ مـ اهلل  مـطؼ مـ كزل بؾساكف مـ وجف البقان والدٓلة طؾك أنّ 

هق الحؽؿة البالغة، مع اإلباكة طـ فضؾ الؿعـك الذي بف بايـ الؼرآن سائر 

 .«الؽالم

هذا العـقان طؾك اتػاق معاين أيات مع لغة الؿخاصبقـ وإٓ َلؿا  ويـّص 

ؼ البقان. والػرق بقـ البقان اإللفل والبشري اشتؿال إول طؾك الحؽؿة تحؼّ 

التل تختؾػ يف فاطؾقتفا. ويتضح كذلؽ مـ شرح الطربي لؿعـك البقان  (2)البالغة

 أن فرضقاتف إساسقة لطبقعة البقان ٓ تؿقز بقـ البشري واإللفل:

ؾؼف، ما مـحفؿ مـ إن مـ طظقؿ كعؿ اهلل طؾك طباده، وجسقؿ مــف طؾك َخ »

فؿ ، وبف طؾك طزائؿ كػقسفضؾ البقان، الذي بف طـ ضؿائر صدورهؿ يبقـقن

ؾ بف مـفؿ إلسـ، وسفؾ بف طؾقفؿ الؿستصعب، فبف إياه يقحدون، يدلقن، فذلّ 

                                                     

 كػس الؿرجع. 

 .380دراسة جاك جقمققف وجقبقق، حقل وصػ الؼرآن لـػسف بالحؽؿة والعؾؿ، ص :اكظر 

والضؿقر يشقر تضؿره، والسر يقضح إدوارد لقـ معـك كؾؿة )ضؿقر( يف معجؿف، فقؼقل: إكف الشلء  

 مادة: ض م ر. .,Lane, Arabic-English Lexiconإلك الؼؾب كػسف، وإلك العؼؾ، وإلك الخاصر. اكظر: 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(74) 

ؾقن، وبف بقـفؿ يتحاورون، سقن، وإلك حاجاهتؿ بف يتقّص حقن ويؼدّ وإياه بف يسبّ 

 .«فقتعارفقن ويتعامؾقن

هذه هل الػؼرة التل يصقغ فقفا الطربي كظريًة لؾغة التقاصؾ وكظريًة 

ا ذاتقاا ٕكف يراه كػس البقان. والؿؼدمة الػرضقة إولك أن لؾتػسقر باطتباره أمرً 

ا يف كػقسفؿ وضؿائرهؿ البقان بالؾغة هبة يستطقع مـ خاللفا الـاس التعبقر طؿّ 

الؾغة ذاتقة ومقضقطقة ٕهنا تتقح  ك لفؿ التعارف والتعامؾ: ولذا فننّ لقتسـّ 

ر هق ففؿ كالم التػسق لمخريـ ففؿ الخقاصر وما يف الـػقس: ولفذا فننّ 

الشخص وشرحف، وكؿا أّن فِْعَؾ الؽالم ذايتٌّ فؽذلؽ التػسقر، وكالهؿا يعّبر طـ 

طزائؿ الـػقس. ويؼتضل هذا التعبقر طـ حالٍة مـ آكخراط الشخصل 

إخالقل يف الػعؾ البقاين وهق أمر ترّتب طؾك وضع الطربي الؽالم التقضقحل 

 .«حققان سقاسل»جتؿاطل: فاإلكسان الؿعّبر طـ الذات يف سقاق التػاطؾ آ

ثقـ م الطربي كظريتف طـ الؾغة والتػسقر يبقـ لـا صبؼات الؿتحدّ وبعد أن قدّ 

بقان ويشرح كالم أخريـ:  وأطالهؿ رتبًة مـ يستطقع البقان طؿا يف كػسف بلبؾغِ 

، أطؾك مـازل البقان درجًة، وأسـك مراتبف مرتبًة أبؾغف يف حاجة الؿبقـ طـ كػسف»

                                                     

 وما بعدها. 16، ص1طربي، جامع البقان، جال 

تتجؾك كػس الصقرة يف أسطقرة الخؾؼ يف سػر التؽقيـ حقث يتؿقز آدم طـ الحققان بؼدرتف طؾك  

 الـطؼ والؽالم.



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(75) 

. ويتسؼ هذا مع الؿػفقم «وأبقـف طـ مراد قائؾف، وأقربف مـ ففؿ سامعف

ؿ ٓ بد لف مـ أن يبـل حجتف طؾك قدر ففؿ السامع. ثؿ الؿتؽؾّ  إرسطل يف أنّ 

ز باإلطجاز، كؿا يليت الحديث طـ رسؾ اهلل الذيـ تجاوز بقاهنؿ بقان البؾغاء وتؿقّ 

ضك وقطع مسافة شفريـ يف لقؾة واحدة، كان الحال يف إحقاء الؿقتك وإبراء الؿر

. أما الـبل محؿد فؽاكت يف إشارة إلك رحؾة اإلسراء مـ مؽة إلك الؼدس

ـّ  الخطابة والبالغة أقروا  أطظؿ معجزة لف أن ققمف الذيـ كاكت لفؿ الرياسة يف ف

 .ألقان البالغة طـ طجزهؿ يف أن يلتقا بؿثؾ هذا البقان الذي فاق كّؾ 

آخر يف الؿـفج البقاين لبـاء الحجة َوفؼ قدرة السامع: فالعرب  روهذا تدبّ 

تف هق جّ كاكقا أهؾ فصاحة وبالغة: لذا فلكسُب وسقؾة إلقـاطفؿ بصدق ُح 

الػصاحُة والبقان. ويبّقـ آقتباُس أيت كظريَة التقاصؾ والبقان البالغل، طالوة 

ا يتضح مـ طؾك تقضقػ الطربي لؾؼقاس الؿـطؼل يف طرضف واستدٓلف كؿ

 :«... كان معؾقًمافنَِذا كان»بتداء الؽالم بعبارة: متف الػرضقة وامؼدّ 

                                                     

 .17، ص1الطربي، جامع البقان، ج 

 كػس الؿرجع. 

 .18كػسف، ص 

  "Rapp, Aristotle's rhetoric, 6.3, “Enthymemes as dialectical argumentsاكظر:  

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(76) 

فنذا كان تػاضؾ مراتب البقان، وتبايـ مـازل درجات الؽالم، بؿا وصػـا »

ست أسؿاؤه أحؽؿ الحؽؿاء، وأحؾؿ الحؾؿاء: ره وتؼدّ كْ قبؾ، وكان اهلل تعالك ذِ 

 أبقـ البقان بقاكف، وأفضؾ الؽالم كالمف، وأن قدر فضؾ بقاكف جّؾ  كان معؾقًما أنّ 

ره طؾك بقان جؿقع خؾؼف، كػضؾف طؾك جؿقع طباده. فنن كان ذلؽ كذلؽ، كْ ذِ 

ـٍ مـا طـ كػسف مـ خاصب غقره بؿا ٓ يػفؿف طـف الؿخاصب: كان  وكان غقر مبق

ٓ بؿا يػفؿف ره أحًدا مـ خؾؼف إكْ ذِ  معؾقًما أكف غقر جائٍز أن يخاصب جّؾ 

ًٓ برسالٍة إٓ بؾساٍن وبقاٍن يػفؿف  الؿخاصب، وٓ يرسؾ إلك أحٍد مـفؿ رسق

ؾ إلقف إن لؿ يػفؿ ما خقصب بف وأرسؾ بف ؾ إلقف: ٕن الؿخاصب والؿرَس الؿرَس 

لؿ يػده  ذْ إلقف، فحالف قبؾ الخطاب وقبؾ مجلء الرسالة إلقف وبعده سقاٌء، إِ 

ره يتعالك طـ أن كْ ذِ  قبؾ ذلؽ جاهاًل، واهلل جّؾ الخطاب والرسالة شقًئا كان بف 

رسؾت إلقف: قصب أو أُ يخاصب خطاًبا أو يرسؾ رسالًة ٓ تقجب فائدًة لؿـ ُخ 

ؾ أهؾ الـؼص والعبث، واهلل تعالك طـ ذلؽ متعاٍل، ولذلؽ عْ ٕن ذلؽ فقـا مـ فِ 

ٌَِ رَُّشٍٔل حمسقال جؾ ثـاؤه يف محؽؿ تـزيؾف:  َِا  رَۡشۡي
َ
آ أ ٌَ َ  إَِلَّ  َو ٌِِّۦ َِلُبَّيِ ۡٔ ةِيَِصاِن كَ

 ًۡ ُٓ َ آ  حمس: ملسو هيلع هللا ىلصف محؿٍد ، وقال لـبقّ [4]إبراهقؿ:  ىجسل ٌَ َُزۡۡلَا  َو
َ
َ  أ َغيَۡيَم ٱۡىِهَتََٰب إَِلَّ ِِلُبَّيِ

                                                     
= 

ًٓ الجؿؾة )ص( أو الجؿؾ  لؽل ُيؼـَِع الؿتحدُث مجؿقطًة مـ الـاس بالؼضقة )س( فال بد لف أن يختار أو

( التل أقرت هبا الؿجؿقطة الؿستفدفة، ثؿ يقضح لفؿ أن )س( يؿؽـ استخالصفا مـ 2...ص1)ص

 ( مؼدمات فرضقة.1(، بلن يجعؾ مـ )ص( أو )ص1ص)ص( أو )



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(77) 

ُِٔنَ  ٌِ ٖم يُۡؤ ۡٔ ى َورََۡحَثّٗ ّىَِل دّٗ ُْ ْ ذِيِّ َو ٔا ِي ٱۡخَخيَُف ًُ ٱَّلَّ ُٓ َ ، وإذا كان [64]الـحؾ: ىجسل

 ا، فبقّ طربقا  ملسو هيلع هللا ىلصلسان محؿٍد 
ٌّ
حؽؿ تـزيؾ ، وبذلؽ أيًضا كطؼ مُ ـٌ أن الؼرآن طربل

ُّ كُۡرَٰءًُا حمسره: كْ ذِ  ربـا، فؼال جّؾ  َُزىَۡجَٰ
َ
آ أ ا  إِجَّ ًۡ َتۡػلِئُنَ  َغَربِّيّٗ ، [2]يقسػ:  ىجسىََّػيَُّس

ۥ حمسوقال:  ُّ ٍَِي  َِلزَنِيُو  ِإَوَُّ ٌُِي  ١٩٢َرّبِ ٱۡىَعَٰيَ
َ
وُح ٱۡۡل َٰ كَۡيتَِم  ١٩٣ََُزَل ةِِّ ٱلرُّ لََعَ

 ََ ِِذرِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ تِٖي  ١٩٤ِِلَُهَٔن  ٌُّ  ٖ . وإذا [195 -192]الشعراء:  ىجس١٩٥ةِيَِصاٍن َغَرِبّ

كاكت واضحًة صحة ما قؾـا، بؿا طؾقف استشفدكا مـ الشقاهد ودلؾـا طؾقف مـ 

، لؿعاين ملسو هيلع هللا ىلصـا محؿٍد الدٓئؾ، فالقاجب أن تؽقن معاين كتاب اهلل الؿـزل طؾك كبقّ 

كالم العرب مقافؼًة، وضاهره لظاهر كالمفا مالئًؿا، وإن بايـف كتاب اهلل بالػضقؾة 

 . «م وصػـاالتل فضؾ هبا سائر الؽالم والبقان بؿا قد تؼدّ 

وإذا ِسركا طؾك كػس الؿـطؼ القارد يف هذه الػؼرات فنّن الطربي يرى أن 

اكت جزًءا مـ كالم إلػاظ إطجؿقة يف الؼرآن )أي الػارسقة والسرياكقة( ك

العرب، وإٓ َلؿا استخدمفا اهلل يف خطاب العرب وهق يعؾؿ طؾؿ القؼقـ أهنا  

فارسقة وسرياكقة
(2()3)

. 

                                                     

 .19-17، ص1الطربي، جامع البقان، ج (1)

 وما بعدها. 21كػس الؿرجع، ص (2)

طدم وجقد ما يعرف بـ)الؿعرب( يف  -ا يف مؼدمتفكؿا هق مشتفر طـف وطؼد لف بابً -يرى الطربي   (3)

القاردة يف الؼرآن مؿا ققؾ فقف أكف بغقر لغة العرب فؼد ذكر الطربي أن هذا  وبخصقص إلػاظالؼرآن، 

= 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(78) 

 :احلجت انبانغت

الحجة البالغة طـد الطربي هل كتاُب اهلل كؾ ف، لؽـفا تتجؾك يف مقضٍع 

 خاص مـف هق سقرة الػاتحة:

ِنَٰمۡح حمس ِ ٱلرَّ ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ ُد   ١ٱلرَِّحي ٍۡ ٍَِي  ٱۡۡلَ ِ َرّبِ ٱىَۡعَٰيَ ًِ  ٢َّلِلَّ ِنَٰمۡح ٱلرَِّحي ٱلرَّ
٣  َِ ِٔۡم ٱّلِي ًَ  ٥إِيَّاَك َجۡػُتُد ِإَويَّاَك نَۡصَخػُِي  ٤َمَٰيِِم يَ ۡصَخلِي ٍُ ۡ َرََٰط ٱل ِدَُا ٱلّصِ ْۡ ٱ
٦  ًۡ ِٓ ۡغُضِٔب َغيَۡي ٍَ ۡ ًۡ َدۡۡيِ ٱل ِٓ َج َغيَۡي ٍۡ ۡجَػ

َ
ََ أ ِي ٓاّىَِي  ِصَرََٰط ٱَّلَّ  .ىجس٧َوََل ٱلضَّ

: ووقع اختقاري طؾك  وقد ُفّسرت كّؾ  ًٓ كؾؿة يف سقرة الػاتحة تػسقًرا مطق

أية الرابعة لِؿا تحؿؾف مـ أهؿقة رمزية يف مسللة تؼديس الـَؿؾِؽ. وطؾؿ الخط 

َِ حمسالعربل يتقح لـا قراءتقـ لفذه أية: إولك:  ِٔۡم ٱّلِي ، والثاكقة: ىجسَمَٰيِِم يَ

َِ يِ مَ حمس ِٔۡم ٱّلِي هلل ريـ طؾك أّن مـ الؿػّس  ىجسَمَٰيِمِ حمس. واستدّل َمـ قال بؼراءة ىجسِم يَ

الحساب. لؽـ الطربي  الُؽ يقم الديـ خالًصا دون مؾقك الدكقا، وأكف مَ  ْؾَؽ ؿُ ال

يجاًبا ٓكػراده ْؾؽ إؿُ يف اإلقرار لف بآكػراد بال : ٕنّ ىجسَميِمِ حمسيرجح قراءة 

ؽ إٓ وهق ؾِ كان معؾقًما أن ٓ مَ  ذْ إِ : الؽؿَ ؽ طؾك الؾِ ؿَ زيادة ال ْؾؽ، وفضقؾةَ ؿِ بال

 .ؽالِ مَ 

                                                     
= 

طـده الؼقل بقجقد ألػاظ  فال يـسب لؾغة بعقـفا، ومـ ثؿ فال يصّح  مؿا اتػؼت فقف الؾغات وتقاردْت 

 (.قسؿ الرتجؿات)أطجؿقة وقعت يف الؼرآن. 

 وما بعدها. 97، ص1الطربي، جامع البقان، ج 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(79) 

، ويف ختام تػسقر سقرة الػاتحة يستخدم الطربي أسؾقب السمال والجقاب

 فقؼقل:

مسللٌة يسلل طـفا أهؾ اإللحاد الطاطـقن يف الؼرآن إن سللـا مـفؿ سائٌؾ »

بلن أطاله درجًة فؼال: إكؽ قد قدمت يف أول كتابؽ هذا يف وصػ البقان 

وأشرفف مرتبًة، أبؾغف يف اإلباكة طـ حاجة الؿبقـ بف طـ كػسف وأبقـف طـ مراد قائؾف 

لك البقان بلن يؽقن كذلؽ كالم اهلل وْ أَ  مع ذلؽ إنّ  وأقربف مـ ففؿ سامعف، وقؾَت 

جؾ ثـاؤه بػضؾف طؾك سائر الؽالم وبارتػاع درجتف طؾك أطؾك درجات البقان. 

ان إمر طؾك ما وصػت يف إصالة الؽالم بؿثؾ سقرة أم الؼرآن ك ذْ فؿا القجف إِ 

َِ حمسجؿقعفا مـفا آيتان، وذلؽ ققلف:  بسبع آياٍت؟ وقد حقت معاين ِٔۡم ٱّلِي َمَٰيِِم يَ
ِٔۡم حمسإذ كان ٓ شؽ أن مـ طرف: : ىجس٥إِيَّاَك َجۡػُتُد ِإَويَّاَك نَۡصَخػُِي  ٤ َمَٰيِِم يَ

 َِ  «.ـك وصػاتف الؿثؾكفؼد طرفف بلسؿائف الحس ىجسٱّلِي

ويرى الطربي أكف ٓ بد مـ إصالة البقان يف أّم الؼرآن تذكقًرا لؾعباد بطاطة اهلل 

 َب كِ ـ رَ ؽال سبقؾ مَ حتك ٓ يسؾؽ هبؿ يف الـّ ، وترهقًبا لفؿ طـ ركقب معاصقف

الؼرآن،  ذلؽ مـ الفالك يف إمؿ السابؼة، فذلؽ وجف إصالة البقان يف سقرة أمّ 

ا لفا مـ سائر سقر الػرقان، وذلؽ هق الحؽؿة البالغة والحجة رً وفقؿا كان كظق

 .الؽامؾة

                                                     

 وما بعدها. اكظر: 126، ص1الؿرجع السابؼ، ج 

Gilliot, Exégèse, langue el théologie en Islam, pp. 81ff. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(80) 

فالطربي يرى أن أوضح مثال لؾؼقاس اإللفل الؿبـل طؾك إمارات يتجؾك 

ر يف الؼرآن كؾ ف. ومعـك هذا أكف يرى الؼرآن وحدًة يف سقرة الػاتحة لؽـف يتؽرّ 

والديـ الؿـصقص طؾقفؿا يف ع الفداية اإللفقة قواحدة أو خطاب يقضح مقض

َِ حمسة أخرى، فنّن فاتحة الؽتاب. ومرّ  أو الحساب هق مدار إمر كؾ ف:  ىجسٱّلِي

فالعباد يحتاجقن الفداية لؾُحؽؿ بقـ الـاس، ويعؾؿقن أهنؿ أكػَسفؿ سقؼػقن 

لؾحساب بقـ يدي َمؾِِؽ يقِم الديـ، فقتؿسؽقن بالصراط الؿستؼقؿ ويطؾبقن 

 الفداية مـ اهلل.

  



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(81) 

 :دليخاقا

تعد  سقرة الػاتحة دطاًء ُيػتتح بف الؽتاب، ثؿ تؾقفا سقرة البؼرة. وَوفؼ 

ترتقب كزول السقر فنن أول ما كزل مـ الؼرآن هل أيات الخؿس إولك مـ 

سقرة العؾؼ: لذا فِؿـ مـظقر تػسقر الطربي لؾؼرآن تؿّثؾ هذه أيات الخؿس 

قؿ يف سقرة الػاتحةإجابة الدطاء بالفداية إلك الصراط الؿستؼ
(1)

ًِ  حمس:   ةِٱۡش
ۡ
ٱۡكَرأ

ِي َخيََق  َۡ َغيٍَق  ١َرّبَِم ٱَّلَّ ٌِ  ََ نَسَٰ ۡزَرُم  ٢َخيََق ٱۡۡلِ
َ
 َوَربَُّم ٱۡۡل

ۡ
ِي  ٣ٱۡكَرأ ٱَّلَّ

 ًِ ًَ ةِٱۡىَليَ ًۡ  ٤َغيَّ ًۡ َحۡػيَ َ ا ل ٌَ  ََ نَسَٰ ًَ ٱۡۡلِ  .ىجس ٥َغيَّ

وكؿا هق معتاد يستفّؾ الطربي التػسقَر بعرِض رأيف، فقبّقـ أّن الؿخاصب يف 

ًِ َرّبَِم  حمسققلف تعالك:   ةِٱۡش
ۡ
ِي حمسبِِذْكِر َرب َؽ  محؿدُ ا : اْقَرْأ يملسو هيلع هللا ىلصهق محؿد  ىجسٱۡكَرأ ٱَّلَّ

َۡ َغيَقٍ حمس. ثؿ يبّقـ ما الذي خؾؼف فقؼقل: ىجسَخيَقَ  ٌِ  ََ نَسَٰ )أي طؾؼة مـ  ىجسَخيََق ٱۡۡلِ

الطربي ٓ يػفؿ هذه الؽؾؿة بؿعـك طؾؼ مـ الُحّب، وإكؿا  القاضح أنّ  َدم(. ومـ

بالؿعـك الؿتػؼ طؾقف )طؾؼة مـ الدم(
(2)

 َوَربَُّم حمس. ثؿ يؼقل بعد ذلؽ: وققلف: 
ۡ
ٱكَۡرأ

                                                     

راط الؿستؼقؿ جاءت إجابتف بنكزال الؼرآن الؽريؿ لقبقـ هذا صتؼصد أن يؽقن الدطاء بطؾب الفداية لؾ (1)

 (.قسؿ الرتجؿات)الطريؼ ويقضحف. 

ؼ يف ضقئف =هق معـك غريب وٓ ؾَ ػة وأن الطربي ابتعد طـف ولؿ يػفؿ العَ الؿمل  هذا الؿعـك الذي ذكرتف  (2)

ؼ بؿا ذكره الطربي هق إصؾ الذي ٓ محقد ؾَ يتـاسب مع السقاقات الؼرآكقة بحال، لذا كان تػسقر العَ 

ذا ا يف سقاق الحديث طـ خؾؼ اهلل لإلكسان ومراحؾ هطـف، فاإلشارة لخؾؼ اإلكسان مـ طؾؼ تليت دومً 

 (.قسؿ الرتجؿات)الخؾؼ وأكف بدأ مـ جعؾ الـطػة طؾؼة، ثؿ جعؾ العؾؼة مضغة. 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(82) 

ۡزَرمُ 
َ
ًِ حمس، يؼقل: اقرأ يا محؿد ورّبؽ إكرم، ىجسٱۡۡل ًَ ةِٱۡىَليَ ِي َغيَّ  ، َخْؾَؼفُ ىجسٱَّلَّ

  حمس خربًا طـ بشر، طـ يزيد، طـ قتادة: لؾؽتابة والخط. ثؿ يسقق [تعالك]
ۡ
ٱۡكَرأ

ِي َخيَقَ  ًِ َرّبَِم ٱَّلَّ ًِ  ...ةِٱۡش ًَ ةِٱۡىَليَ ، قال: الؼؾؿ: كعؿة مـ اهلل طظقؿة، لقٓ ىجسَغيَّ

 . ذلؽ لؿ يؼؿ، ولؿ يصؾح طقش

ومـ خالل التلكقد طؾك الحاجة لؾؼؾؿ يشقر هذا الخرب إلك العفد الؿؽتقب 

الؿجتؿع السقاسل. ويؼقي هذا التػسقر ما جاء بعده مـ بقصػف أساَس الحقاة يف 

 
ّ
كان  حديث طائشة الؿشفقر يف أول ما ابُتِدئ بف الـبل مـ القحل، وفقف أّن الـبل

بغار حراء يتحـّث فقف، فجاءه جربيؾ وقرأ طؾقف أيات الخؿس إولك مـ سقرة 

 فلخذتف إلك العؾؼ، وبعدها أسرع الـبل بالعقدة إلك خديجة وقّص طؾقفا الخرب

َهذا »ابـ طؿفا ورقة بـ كقفؾ، فؿا كان مـف بعد أن سؿع الخرب إٓ أن قال: 

وهبذا فنن الـبل قد جاءه الـامقس الذي «. ملسو هيلع هللا ىلصُمقَسك  َل طؾكُأكـزِ  الذيالـَّاُمقُس 

الققكاكقة  nomosجاء مقسك، وكؾؿة )كامقس( هل كؾؿة سرياكقة تؼابؾ كؾؿة 

ق مقسك بلكف مؽتقب )بالؼؾؿ(. ويف هناية هذا الخرب ومعـاها الؼاكقن. ويؿتاز مقثا

 بلكف ما جاء أحد بؿثؾ الذي جاء بف إٓ ُطقِدي، وأْن يقصّ 
َّ
ـ كجد ورقَة ُيخبُِر الـبل

 .كػسف لفذا

                                                     

 .317، ص15الطربي، جامع البقان، ج 

 .318الؿرجع السابؼ، ص 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(83) 

ًٓ ولعؾّ   هـا حقل احتؿال أن يؽقن يف ابتداء ف مـ الؿفؿ أن كطرح سما

هذا  ومفؿا كان الحال، فننّ القحل يف الغار إشارة إلك أمثقلة الؽفػ ٕفالصقن. 

 
ّ
لؿ يؽـ شقًئا جديًدا يف إساس، وإكؿا تذكقر بالؿقثاق  الـزول الذي تؾّؼاه الـبل

 الذي ذكره الؼرآن يف سقرة إطراف يف أيات )
ّ
فََخيََف حمس(: 174 -169إّولل

ًۡ َخۡيف   َۢ َبۡػِدِْ ٔاْ  ٌِ دۡ  َورِذُ
َ
ُخُذوَن َغَرَض َهََٰذا ٱۡۡل

ۡ
َِنَٰ َوَيُلٔلَُٔن َشُيۡغَفُر َۡلَا ٱۡىِهَتََٰب يَأ

ٔاْ لََعَ  ُ ن َلَّ َحُلٔل
َ
ِيَثَُٰق ٱۡىِهَتَِٰب أ ٌّ  ًِٓ ًۡ يُۡؤَخۡذ َغيَۡي َ ل

َ
ۚٓ أ ُخُذوهُ

ۡ
ۥ يَأ ُّ ِۡريُ ٌّ ًۡ َغَرض   ِٓ ِ ح

ۡ
ِإَون يَأ

ََ َحخَُّلَٔنۚٓ  ِي اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡۡي  ّىَِّلَّ ِِّۗ َوٱلَّ ا ذِي ٌَ  ْ ٔا ِ إَِلَّ ٱۡۡلَقَّ َوَدرَُش فَََل َتۡػلِئَُن  ٱَّللَّ
َ
 ١٦٩أ

ۡصيِِحَي  ٍُ ۡ ۡجَر ٱل
َ
ةَ إَُِّا ََل ُُِضيُع أ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلصَّ كَاُم

َ
ُهَٔن ةِٱۡىِهَتَِٰب َوأ ّصِ ٍَ ََ ُح ِي ۞ ِإَوۡذ  ١٧٠َوٱَّلَّ

ٓ َءاَتۡيَجَُٰسً ا ٌَ  ْ ًۡ ُخُذوا ِٓ ِ ۢ ة ۥ َواكُِع ُّ َُّ
َ
ْ أ ٔٓا ُِّ ۥ ُظيَّث  َوَظ ُّ َُّ

َ
ًۡ َنأ ُٓ َٔۡر َتَو فَ َِا ٱۡۡلَ ةٖ  َجَخۡل َّٔ ةُِل

ًۡ َتخَُّلَٔن  ا ذِيِّ ىََػيَُّس ٌَ  ْ ًۡ  ١٧١َوٱۡذُنُروا ٔرِِْ ُٓ ٌَِ ُظ َۢ ةَِِنٓ َءاَدَم  ٌِ َخَذ َربَُّم 
َ
ِإَوۡذ أ

َٔۡم  ْ يَ ٔا ُ ن َتُلٔل
َ
ٓۚٓ أ ِٓۡدَُا ْ ةَََلَٰ َط ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ لَۡصُج ةَِرّبُِس

َ
ًۡ أ ِٓ ُُفِص

َ
ٰٓ أ ًۡ لََعَ ُْ َد َٓ ۡط

َ
ًۡ َوأ ُٓ ُذّرِيََّخ

ِث إِ  ٍَ َۡ َهََٰذا َغَٰفِيَِي ٱۡىلَِحَٰ َِّا َخ َِّا  ١٧٢َُّا ُن ٌَِ َرۡتُو َوُك َك َءاةَآُؤَُا  َۡشَ
َ
ٓ أ ا ٍَ ْ إِجَّ ٔٓا ُ ۡو َتُلٔل

َ
أ

ۡتِعئَُن  ٍُ ۡ ا َذَػَو ٱل ٍَ ِ َِا ة يُِه ۡٓ َذُخ
َ
ۖۡ أ ًۡ َۢ َبۡػِدِْ ِ ٌّ ًۡ  ١٧٣ُذّرِيَّثّٗ  ُٓ ُو ٱٓأۡلَيَِٰج َوىََػيَّ َوَكَذَٰلَِم ُجَفّصِ

 .ىجس١٧٤يَرِۡجُػَٔن 

( يرى الطربي أهنا تشقر إلك بـل إسرائقؾ الذيـ 169ان معـك أية )ويف بق

ؽؿف، ُيْرَشقن يف حؽؿ عقا العؿؾ بف، فخالػقا ُح وضقّ  كتاب اهلل َفُعؾ ؿقه،ورثقا 

( تشقر إلك 172. لؽـ أية )اهلل، فقلخذون الرشقة فقف ويظـقن أهنؿ سقـجقن

                                                     

 .143، 140، ص6الطربي، الجامع، ج 



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(84) 

وهق خطاب لؾؿسؾؿقـ ( ذرية آدم)الؿقثاق الذي أخذه اهلل طؾك البشرية جؿعاء 

رهؿ  استخرج ولدَ  واذكر يا محؿد ربَّؽ إذِ »فقؼقل:  آدم مـ أصالب آبائفؿ، فؼرَّ

. وبالؿثؾ «بتقحقده، وأشفد بعضفؿ طؾك بعض شفاَدَتفؿ بذلؽ، وإقراَرهؿ بف

التل  ىجسٱٓأۡلَيَٰجِ حمس( يذكر الطربي أن اهلل يسقق حجتف طرب 174يف تػسقر أية )

 ؿا طؾؿف الـاس مـ قبؾ:هل كؿقذج ل

يؼقل تعالك ِذكره: وكؿا فّصؾـا يا محؿد لؼقمؽ آيات هذه السقرة، وبقـّا »

َؿُثالت بؽػرهؿ الفقفا ما فعؾـا بإمؿ السالػة قبَؾ ققمؽ، وأحؾؾـا هبؿ مـ 

وإشراكفؿ يف طباديت غقِري، كذلؽ كػّصؾ أيات غقَرها وكبّقـفا لؼقمؽ، 

قا إلك صاطتل ويتقبقا مـ شركفؿ وكػرهؿ، فقرجعقا لقـزجروا ويرتدطقا، فُقـِقب

 .«إلك اإليؿان واإلقرار بتقحقدي وإفراِد الطاطة لل وترِك طبادة ما سقاي
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 ثرجامت

(85) 

 :قزاءة انكتاب

ث ( مـ سقرة صف واحدة مـ الؿقاضع التل يتحدّ 115 -113تعد  أيات )

استقاء اهلل طؾك  . وتبدأ السقرة ببقانفقفا الؼرآن طـ كػسف بلكف كتاب ُيؼرأ

طؾقـا قصة كزول  (، ثؿ تؼّص 8 -1العرش يف السؿاء وإكزال الؼرآن )صف، أيات 

(، ثؿ 98 -9الؽتاب طؾك مقسك وكقػ تؾّؼاه ققمف وكؼضقا الؿقثاق )أيات 

(، ويف الختام 114 -99الحديث طـ مجلء كػس الرسالة إلك العرب )أيات 

طؾك ققم مقسك وإكؿا هق دأب الـاس مـ  تبّقـ لـا أّن كؼض الؿقثاق لؿ يؼتصر

(. 135 -115لدن آدم، فؿاذا سقؽقن حال الؿخاصبقـ الجدد؟ )أيات 

ُّ حمسضؿـ الؿؼطع إخقر:  115إلك  113وتدخؾ أيات مـ  َُزۡىَجَٰ
َ
َوَكَذَٰلَِم أ

َِا ذِيِّ  ۡذ ا َوََصَّ ََ  كُۡرَءاًُا َغَربِّيّٗ وۡ  ٌِ
َ
ًۡ َحخَُّلَٔن أ ُٓ َِٔخيِد َىَػيَّ ۡ ا  ٱل ًۡ ذِۡنرّٗ ُٓ َ َذَخَعَََٰل  ١١٣ُُيِۡدُث ل

ۖۥۡ َوكُو رَّّبِ  ُّ ن ُحۡلََضٰٓ إََِلَۡم وَۡحُي
َ
ٌَِ َرۡتِو أ ُّۗ َوََل َتۡػَجۡو ةِٱۡىُلۡرَءاِن  يُِم ٱۡۡلَقُّ ٍَ ۡ ُ ٱل ٱَّللَّ

ا  ٍّٗ ًۡ ََنِۡد ََلُۥ َغزۡ  ١١٤زِۡدِِن ِغۡي َ ٌَِ َرۡتُو فََنِِسَ َول ِٓۡدَُآ إََِلٰٓ َءاَدَم  ا َوىََلۡد َغ  .ىجس١١٥ٌّٗ

يؾجل إلك أسؾقب القطقد ـ الطربي أن اهلل يبقّ  113ويف تػسقره لمية 

 والتفديد لعؾفؿ يتؼقن ويممـقن برسالتف:

                                                     

. واكظر دراسة جاك 59كذلؽ جاء يف سقرة آل طؿران، يف أية السابعة، ويف سقرة الـساء يف أية  (1)

 .387جقمققف وجقبقق، ص
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 ثرجامت

(86) 

ْبـَا أهؾ اإليؿان يف صالحات إطؿال، » يؼقل تعالك ذكره: كؿا رغَّ

ركا بالقطقد أهؾ الؽػر بالبَِقْطِدَكاُهؿ ما َوَطْدَكاُهؿ، كذل معاصقـا، ُؿؼام طؾك ؽ حذَّ

ََ حمسكاكقا َطَرًبا  ذْ وكػرهؿ بآياتـا فلكزلـا هذا الؼرآن طربقاا: إِ  ٌِ َِا ذِيِّ  ۡذ َوََصَّ
َِٔخيدِ  ۡ ًۡ َحخَُّلٔنَ حمسفبقـّاه: يؼقل: وخّقفـاهؿ فقف بضروب مـ القطقد  ىجسٱل ُٓ  . «ىجسىََػيَّ

ره: فارتػع الذي كْ يؼقل تعالك ذِ » ( فقؼقل الطربي:114أّما يف تػسقر أية )

يُِم حمسلف العبادُة مـ جؿقِع خؾِؼف،  ٍَ ۡ الذي قفَر سؾطاُكف كؾَّ مؾٍؽ وجّبار،  ىجسٱل

ن حمسا يصػف بف الؿشركقن مـ خؾؼف. طؿّ  ىجسٱۡۡلَقُّ حمس
َ
ٌَِ َرۡتِو أ َوََل َتۡػَجۡو ةِٱۡىُلۡرَءاِن 

ۥ ُّ : وٓ تعَجْؾ يا محؿد ملسو هيلع هللا ىلص ، يؼقل جّؾ ثـاؤه لـبقف محؿدىجسُحۡلََضٰٓ إََِلَۡم وَۡحُي

فُتؼِرَئف أصحاَبؽ، أو تؼَرَأه طؾقفؿ، مـ قبؾ أن ُيقحك إلقؽ بقاُن معاكقف، بالؼرآن، 

فُعقتَِب طؾك إكتابِف وإمالئِف ما كان اهلل ُيـِزُلف طؾقف مِـ كتابِف َمـ كان َيؽتُبُف، ذلؽ، 

ـَ لف معاكقف، وققؾ: ٓ َتْتُؾُف طؾك أحٍد، وٓ ُتْؿؾِف طؾقف حتك كبق ـَف  مـ قبؾ أن يبق 

 .«لؽ

ػؼ هذا التػسقر مع مالحظات ولقد صالح وجقبقق يف أّن اهلل مقجقد ويتّ 

، لؽـ ُيػفؿ مـ كالم الطربي أّن الحّقز الؿؽاين مرتبط بتصديؼ «هـاك يف إطؾك»

معـك ما ُيـِزلف اهلل. وهـا يرى الطربي يف البقان تعبقًرا طـ الشقاغؾ الذاتقة لؾؿرء 

                                                     

 .271، ص9الطربي، الجامع، ج 
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 ثرجامت

(87) 

ث الؿـفج، ٓ بد مـ تػسقر الؽالم يف التل تعتؿد طؾك سقاق الؽالم. ومـ حق

ضقء الؿالبسات والظروف الخاصة هبذه الحالة، وقد بّقـ الطربي أن السقاق هـا 

بة طـ معـك ما يـزل مـ القحل: كقػ لؾؿرء أن تَ هق حديث الـبل والصحابة والؽَ 

 أ يعؾؿ أن هذا هق الؿعـك الذي يؼصده اهللُ 
 
و يف كتابف، ولقس معـًك مِـ طـد الـبل

كتبِة القحل؟ يتضح مـ هذه الحالة الؿققػ الفرمـققصقؼل الذي يرى أن معـك 

الـص هق الؿعـك الذي يؼصده الؿملػ، وٓ بد أن يؽقن هق الفدف الذي يسعك 

 ر، لؽـ هـاك لألسػ كؿا يبّقـ الطربي مـ ٓ يؾتزم هبذا إمر:مػس   إلقف كؾ  

مٓء الذيـ كصّرف لفؿ يف هذا ه -يا محؿد-كره: وإْن يضق ْع ؼقل تعالك ذِ ي»

هؿ  الؼرآن مـ القطقد طفِدي، ويخالِػقا أمري، ويرتكقا صاطتل، ويتَّبعقا أمر طدو 

ِٓۡدَُآ حمسإبؾقس، ويطقعقه يف خالف أمري: فؼديًؿا ما فعؾ ذلؽ أبقهؿ آدم  َوىََلۡد َغ
َولَِزوِۡجَم فَََل  َم ىَّ  إِنَّ َهََٰذا َغُدّو  حمسيؼقل: ولؼد وصقـا آدم وقؾـا لف:  ىجسإََِلٰٓ َءاَدمَ 

َِّثِ  ََ ٱۡۡلَ ٌِ ا  ٍَ َُِّه ، ووسقس إلقف الشقطان فلصاطف، وخالػ [117]صف:  ىجسُُيۡرَِج

 . «أمري، فحّؾ بف مـ طؼقبتل ما حّؾ 
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 ثرجامت

(88) 

 :انقسم انسادس: انسجال احلايل

جال ُكِعقد يف هذا الؿبحث صقاغة الؼضايا التل مّرت معـا يف إصار الس  

وتحديًدا كؼد إركست جؾـر لالتجاه الؿضاد لؾعؼالكقة، والـؼاش الؿعريف الحالل، 

بقـ هقرش وهاكز جقرج جادامقر والفرمـققصقؼا الؼاكقكقة فقؿا بعد الحداثة طؾك 

 كحق ما تـاولف باتريؽ كقرهقت.

 :انعقالنيت وانتعايل

( أحَد أكصاِر الؿذهب العؼالين والتجريبل، 1995ُيَعد  إركست جؾـر )ت. 

يف كتاباتف حقل كظرية الؿعرفة والعؾؿ دراسة كؼدية لـظرية الؾغة طـد  وقد قّدم

ـ يف الؾغة: ولذا فنّن ف متضؿّ لقدفقج فتجـشتايـ التل ترى أن القاقع والقجقد كؾّ 

الؾغة وبالتالل القجقد مؼصقر طؾك العقالؿ الحقة ومجتؿعات بعقـفا. ويرى 

)صقاب  postmodernism properمة لؿا يعرف باسؿ جؾـر يف كظرية الؾغة مؼدّ 

رو الؾغة وأكصار ما بعد الحداثة مـ مـطؾؼ أفالصقين د مـظّ ما بعد الحداثة(. ويمكّ 

أّن القجقد يطابؼ الؾغة، وأّن ما يبحث فقف العالؿ التجريبل ٓ معـك لف ٕكف مـ 

الؿستحقؾ طؼاًل أن كجد أّي شلء خارج حدود الؾغة: ولذا يتبـَّقن مققًػا مـاوًئا 

عؾؿ التجريبل لعصر التـقير طالوة طؾك الؿشروع آجتؿاطل الحديث مـ ال

الؿرتبط بـظرية العؾؿ. وإهّؿ أن كظرية الؾغة وما بعد الحداثة تتصػان بالـسبقة 

ّٕن الحؼَّ طـدهؿ شلٌن لغقي ومجتؿعل: وٕن الـاس يـطؼقن بؾغات مختؾػة 

خاصة اإلسالمقة، مع فؾقست هـاك حؼائؼ جامعة. وتشرتك إصقلقة الديـقة، و



 

 

 الحجة البالغة؛ دراسة القرآن وثفسري الطربي يف ضوء )السياسة( و)الخطابة( عند أرسطو

 ثرجامت

(89) 

الـؼد ما بعد الحداثل لؾحداثة الػرداكقة العؾؿاكقة لعصر التـقير، لؽـفا ترفض 

الؿطؾؼ طرب القحل  ة مـطؼ الـسبقة: وطؾك العؽس تّدطل امتالك الحّؼ بشدّ 

ـ جؾـر مضادة لؾعؼالكقة مثؾفا مثؾ الؿطؾؼ كؿا يبقّ  اإللفل. لؽـ دطاوى الحّؼ 

 .ع لؾبحث الـؼدي واختبار فرضقاهتاالـسبقة ٕهنا ترفض الخضق

سّجؾ جؾـر يف كتابف )العؼؾ والثؼافة( كؼَده لالتجاه الؿـاوئ لؾعؼالكقة يف 

(. ويرى جؾـر أّن 1637استعراٍض لؽتاب )مؼال طـ الؿـفج( لريـقف ديؽارت )

كؼطة آكطالق يف كظرية الؿعرفة طـد ديؽارت جاءت كتقجة طـايتف البالغة بؿسللة 

ؼ مـ الؿعرفة، وكقػ لإلكسان أن يؽقن طؾك يؼقـ مـ الصقاب؟ واكطؾؼ التحؼّ 

مـ فرضقة أساسقة ترى يف التػؽقر العؼالين القسقؾة القحقدة لذلؽ، ويف سعقف 

بقصػف الؼدرَة طؾك التؿققز « العؼؾ»لبقان مـفج القصقل لفذا التػؽقر قاَرن بقـ 

عبقر جؾـر( بقصػف معرفًة )أو الثؼافة بت« العرف»واستـتاج الحؼائؼ العامة، و

بالقاقع تتسؿ بلهنا قاكعة بـػسفا غقر كاقدة، يػرضفا إصار جؿاطل وغالًبا ما تؽقن 

خاصئة تؼارب الخرافة. وٓ يصقر اإلكسان إكساًكا حؼقؼقاا وُيتاح لف القصقل إلك 

ّٓ إذا سؿا فقق العرف بالتػؽقر العؼالين الؿستؼؾ: )أكا أفؽر،  الحؼائؼ الحؼقؼقة إ

                                                     

 لالصالع طؾك كؼد كظرية الؾغة، اكظر:  (1)

Words and things (New York and Oxford: Routledge Classics, 2005 [1959]) 

 أو كؼد لالتجاه إصقلل وما بعد الحداثل الؿـاوئ لؾعؼالكقة، اكظر

Reason and culture: the historic role of rationality and rationalism (Oxford: Blackwell, 

1992), and Postmodernism, reason and religion (London and New York: Routledge, 

1992). 
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 ثرجامت

(90) 

. وكؿا يبّقـ جؾـر فنّن طؼالكقة ديؽارت فرداكقة برجقازية: فؿـ ذن أكا مقجقد(إ

خالل استػراِغ الػرِد القسَع والطاقة يف التػؽقر العؼالين يؿؽـ القصقل إلك 

الحؼقؼة، بقـؿا تَبـ ل حؼائؼ أخريـ )سقاٌء كاكقا أفراًدا أو جؿاطات( يمدي حتًؿا 

« الؿشّرع الحؽقؿ»ٕكسب لألمؿ والـاس أن يتقلك إلك الخطل. ولذا رأى أكف مـ ا

ًٓ مـ تركفا تتشؽّ بـاء الؿدن وإبـقة والؿمّس  ؾ بصقرة تدريجقة وطرب سات بد

 .ر طضقي يجعؾفا مؿاثؾة لؿا يتشّؽؾ كتقجة أطراف خاصئةتطقّ 

وهذه الػرداكقة العؼالكقة الربجقازية ترتبط برؤية اجتؿاطقة لؾـظام 

 ، وترتبط أيًضا بؿػفقم خاّص «السؾقك العؼالين يف الحقاة»فة لة، وبثؼاوالؿساءَ 

. وإذا كظركا إلك معضؾة الؿعاكاة بالؿػفقم الالهقيت فؾقست الؿعاكاة طـ اإللف

ضؾؿ ومعاكاة. ولذا لؿ  هل ما أقؾؼ ديؽارت وإكؿا الخطل الذي هق أساس كّؾ 

ؿا السمال الؿفؿ لؿاذا تؽـ الؼضقة الحاسؿة لؿاذا سؿح اهلل بالؿعاكاة وإلؿ، وإك

؟ سؿح بالخطل طـدما خؾؼ اإلكسان ومـحف مَؾؽة العؼؾ والؼدرة طؾك التػؽقر

                                                     
(1) Gellner, Reason and culture, pp. 1ff.; 7 

 وما بعدها. 3الؿرجع السابؼ، ص (2)

 وما بعدها. 23كػس الؿرجع، ص (3)

 .7جؾـر، الؿرجع السابؼ، ص (4)

ومقسك بـ  (،الؿـؼذ مـ الضالل)( إلك تللقػ 1111وهذا الخقف مـ الخطل هق ما حدا بالغزالل )ت. 

لؽـ الغزالل  ،. وكالهؿا مـ طؾؿاء الديـ العؼالكققـ(دٓلة الحائريـ)( إلك تللقػ 1204مقؿقن )ت. 

وهق طؾك ما يبدو الؿـفج  ،اكتفك بف الؿطاف إلك مـفج التصقف التجريبل يف إثبات صدق العؼقدة

= 
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(91) 

أخطائـا  السبب الرئقس يف كّؾ »وجقاب ديؽارت أن هذا لقس خطَل اهلل، وإكؿا 

رف والجفؾ يربز ؾؿة العُ . ويف ضُ «هق التحقز واإلجحاف يف زمـ الطػقلة

ؾ الشخص يؼبؾ بلفؽار واضحة مؿقزة أو يرفضفا العؼؾ طرب إلحاح داخؾل يجع

. وهـا يظفر اإللف حتك لق اقتضك ذلؽ الخروج طؾك طادة الؿجتؿع يف التػؽقر

 يف الصقرة:

فا طالؿ ديؽارت الؿعريف هق كقع مـ الؿؾؽقة الثـائقة التل يصعب يف ضؾّ »

مـفؿا  فؽّؾ تحديد َمـ بقِده السقادة الؿطؾؼة هؾ هق الؿـطؼ القاضح أو اإللف، 

ز سؾطة أخر، ويتشاركان الحؽؿ بقـفؿا، وٓ يؿؽـ ٕحدهؿا أن يـػرد يعزّ 

إّن  ذْ بالحؽؿ. فاإللف بحاجة إلك أفؽار واضحة لقرّسخ حؼقؼتف ووجقده: إِ 

مجؿقطة إفؽار القاضحة الؿؿقزة هل التل تثبت وجقد اهلل. ومع ذلؽ فنن هذه 

جسر العؼؾ يف الؿؼام إول،  ك مدّ سـّ إفؽار القاضحة تػتؼر إلك اإللف لؽل يت

وحقـفا فؼط تظفر جؿقع إفؽار القاضحة الجؾقة. وهـاك فؽرة واضحة واحدة 

                                                     
= 

ترى أن القسقؾة القحقدة إصؾل يف إثبات الؿبادئ الؿـطؼقة الؿتعارضة يف الػرضقة التجريبقة التل 

ؼ مـ الؿعرفة تؽقن مـ خالل التجربة الحسقة مـ جاكب ومـ جاكب آخر مـ خالل اإللف الذي ٓ لؾتحؼّ 

 يخضع لؼقاطد تجريبقة.

(1) Gellner, Reason and culture, p. 8, ref. to Rene Descartes, The principles of 

philosophy, in The philosophical writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. 

Stoothoff and D. Murdoch, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1985 

[1644]), p. LXXI. 

(2) Gellner, Reason and culture, pp. 8f. 
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ؾ خارجل مـ أّي كقع حتك مـ اإللف ة دون تدّخ ؾ بصقرة مستؼؾّ هل التل تتشؽّ 

كػسف، إهنا فؽرة وجقد الـػس الؿػؽرة: فقجقد الـػس وفؽرهتا طـ اإللف هق ما 

إفؽار القاضحة  اإللف، وهق بدوره ما يؽػؾ مصداققة كّؾ س لقجقد يمّس 

إخرى. وأن أصبح العالؿ قادًرا طؾك القصقل إلك الؿعرفة الؿقثققة: ويؿؽـ 

 .«تجـب الخطل باّتباع صريؼ العؼؾ الؼقيؿ

لذا تتجؾك طؼالكقة ديؽارت يف مػفقمف طـ اإللف، وٕن كظريتف الؿعرفقة 

ل الؿعرفة، فنن  تدور حقل قدرة الػرد طؾك التعالل فقق الُعرف آجتؿاطل وتؾؼ 

ًٓ طـ التجسقؿ الذي طرفتف الؽـقسة طؾك مدار كظرتف لإللف  كؿتعالل بد

تاريخفا
(2)

. 

طـد جؾـر هق مػفقم يربط بقـ العؼالكقة  transcendenceوالتعالل 

القاقع الذي  والتجريبقة. ويف العؼالكقة الؽالسقؽقة فنّن التعالل هق أحُد أبعاد

ـا، أي طالؿ إفؽار  ومعرفُة هذه «. التل لفا وجقد حؼقؼل»يتجاوز حقاسَّ

ة خارج إصار الشخص إفؽار شلٌن مقضقطل ّٕن الؿػرتض أهنا تقجد مستؼؾّ 

الؿػؽر، أي تتجاوز اإلكساَن وتعؾق فققف: لذا هـاك طالقة بقـ التعالل وهدف 

                                                     

 ، وما بعدها.11كػس الؿرجع، ص (1)

 وما بعدها. 23كػسف، ص (2)
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 ْدكا بعد ذلؽ يف طؼالكقة ديؽارت. وشفِ القصقل إلك الؿعرفة الؿقضقطقة

لفا وجقد  إشقاء غقر التجريبقة التل ضّؾ  تؼؾ َص طالِؿ إفؽار، لدرجة أنّ 

حؼقؼل واستؼاللقة اقتصرت طؾك اإللف ومَؾؽة العؼؾ طـد البشر التل يؿؽـ مـ 

ة طؾك العرف، وتجاوُز الذاتقِة خاللفا لؾتػؽقر البشري تجاوُز الؿعرفِة الؿبـقّ 

ؼ يف إساس بشلء آخر إلك الحؼقؼة بؿعزل طـفؿا: ٕهنا تتعؾّ  والقصقُل 

ـّ ومقضقٍع آخر جؾـر كػُسف أن هذا مؿؽـ، بقـؿا رفض أكصار الروماكسقة  . وض

 .إمؽاكقة وجقد معرفة مقضقطقة غقر مؼقدة بعـاصر ثؼافقة

ويف كظرية العؾؿ الحديثة تؿّؽـَت التجريبقة مـ إدراك هدف العؼالكقة 

سقؽقة: ٕكف بات مـ الؿستحقؾ طؾؿقاا افرتاُض القجقد الحؼقؼل ّٕي شلء الؽال

خارج طـ القاقع التجريبل، لؽـ التجريبقة ُتعـك بالدراسات غقِر الؿؼقدِة بـظريٍة، 

التل تتـاول أمقًرا يؿؽـ مالحظتفا تجريبقاا. والؿعرفة الؿؽتسبة ُيػرتض أهنا 

عاَرٍف طؾقفا لؾبحث والتجربة العؾؿقة مقضقطقة ٕهنا مستخَؾصة طرب مـاهَج مت

                                                     

 .166، 163كػسف، ص 

(2) Gellner, Reason and culture, p. 164: 

إذن هـاك كقع مـ الؿػارقة: فنن ُمقاصـ الـظام العؼؾل يزطؿ آستؼاللقة ٕن محتقى معرفتف والدطاوى »

الؿعرفقة التل يّدطقفا مستؼؾة تؿاًما طـف. فؾؿ يبتؽرها، بؾ وجدها. وربؿا تققعَت العؽس. ربؿا تققعَت 

 «.أكشل هذا، لؽـ ٓ. لذا الؿػارقة جؾقةوجقد كقان مستؼؾ هق مـ 

(3) Gellner, Reason and culture, p. 165. 
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يتؿ مـ خاللفا تػؽقؽ إشقاء وتحؾقؾفا، وتخضع لؾـؼد والتحسقـ الؿستؿر هل 

 .والـظريات الؿعتؿدة طؾك كتائجفا

والخطل وأهؿقة التعالل اإللفل  وَتـاُوُل جؾـر ٔراء ديؽارت يف مسللة الحّؼ 

يف كظريتف الؿعرفقة العؼالكقة َيتقاَفُؼ مع الؼرآن ومع مـفج الطربي يف التلويؾ. وقد 

بلكف  رسقلف اهللُ  ويؼـع، ة مقاضع مـ الؼرآندّ يف ط وردت اإلشارة إلك الشّؽ 

ا، حتك وإن أّدت إلك تللقب الؿجتؿ محؼٌّ يف دطقاه أنّ  ع ضّده: الرسالة مـ اهلل حؼا

ذاهتا دلقؾ طؾك مـطؼقة الرسالة. والشؽ  دّ وحؼقؼة رفضفؿ التصديؼ بف هل يف َح 

 يف الؼرآن وَوفؼ تػسقر الطربي إشارة طؾك ما يبدو إلك الػرضقة القاقعقة يف أّن كّؾ 

ؼ بف، ٓ بؿـ يرقبف شلء مختؾػ طـ أخر ولديف حؼقؼة تتعؾّ  كائـ وكّؾ 

ؾك محؿؾ الجد، فال ريب أن تثقر الؼؾؼ ويالحظف. ولق ُحؿؾت هذه الػرضقة ط

القاقعقة هل دطقى كسبقة  يف كػس أّي مراقب مـ احتؿال كقكف مخطًئا. لذا فننّ 

يف امتالك الحؼقؼة لؽـ لقس بالؿػفقم الذي يـظر بف آتجاه الؿـاوئ لؾقاقعقة 

مطؾًؼا، وإكؿا يـؽر  إلك كظرية الؾغة: ٕكف ٓ يـػل إمؽاكقة القصقل إلك الحّؼ 

رجة القؼقـ يف أن الؿرء قد حاز الحؼ بالػعؾ. وحؼقؼة أّن الؼرآن والطربي د

                                                     

  .172 -166الؿرجع السابؼ، ص 

/ 7، 5/ الحج: 37/ يقكس: 110، 45/ التقبة: 2/ إطراف: 3/ آل طؿران: 23، 2البؼرة:  

 .2السجدة: 
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يعتؿدان مـفًجا تلويؾقاا يعتؿد طؾك الؾغة ٓ َتعـِل بالضرورة اقتصار ففؿ الرسالة 

طؾك الـاصؼقـ بالعربقة، بؾ طؾك الـؼقض مـ ذلؽ، ففل حؼقؼة طامة تـسجؿ مع 

 ٓستعداد لتقضقػ قدراتف العؼؾقة.َمـ لديف ا العؼؾ البشري يؿؽـ ففؿفا لؽّؾ 
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 :قصد ادلؤنف

كػس الـؼد الذي طّبر طـف جؾـر بؿصطؾحات تعقد لـظرية الؿعرفة كجده يف 

الـؼد إدبل الذي وّجفف هقرش لؾتلويؾقة طـد هاكز جقرج جادامقر )ت. 

. ورغؿ تركقز هقرش طؾك الـظرية إدبقة، يبّقـ أّن الؼضايا الؿـفجقة (2002

أكقاع التلويؾ سقاٌء يف الدراسات إدبقة أو دراسات  ؼ بؽّؾ يثقرها تتعؾّ التل 

 الؽتاب الؿؼدس أو الؼاكقن:

وغقر  كبقرٍ  ؿت بشؽؾٍ طؿّ  طؾؿ مـفجف الؿستؼّؾ  فؽرة أرسطق يف أّن لؽّؾ 

ل، وبالطبع كان التاريخ إلك جاكب صات التلويؾ الـص  مالئؿ طؾك مختؾػ تخّص 

الـظرية مثؾ الفرمـققصقؼا الؼاكقكقة وإدبقة صات شبف أرسطق. أّما التخّص 

رت بشؽؾ مـػصؾ كسبل يف أغؾبفا. س فؼد تطقّ وهرمـققصقؼا الؽتاب الؿؼدّ 

ؾ يف لؾـظريات الفرمـققصقؼقة الؿحؾقة يتؿثّ  ر الؿستؼّؾ السبب يف هذا التطقّ  ولعّؾ 

إدبققن  صقـ، وٓ الـؼادُ أّن رجاَل الؼاكقن لقسقا يف العادة كّؼاًدا أدبققـ متخّص 

ة ؾقـ، بقَد أكف ٓ يؾزم مـ هذا ضرورة وجقد مـاهج مستؼؾّ رجاَل قاكقن ممهّ 

ومتؿقزة لؾتلويؾ إدبل والؼاكقين. وٓ تقجد مـاهج بـاء أدبقة أو قاكقكقة أو كتابقة 

ؾة أو غقر مجدية. وطادة ما يؽقن رجؾ الؼاكقن إٓ وهل يف بعض إحقان مضؾّ 

ة ػ ققاطد خاّص أفضؾ مـ الـاقد إدبل ٓ لؽقكف يقضّ قادًرا طؾك تػسقر الؼاكقن 

                                                     
(1) E.D. Hirsch, Jr., Validity in interpretation (New Haven and London: Yale University 

Press, 1967). 
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ص. والشؽؾ الدققؼ وإكؿا لسعة اصالطف ومبؾغ طؾؿف هبذا التخّص  ،بالبـاء الؼاكقين

قضقة تلويؾقة  كّؾ  لتصقر أرسطق طؾك الـحق الؿستخدم يف الفرمـققصقؼا هق أنّ 

ا مـ الؿعرفة الؿتخّص   .صةتستؾزم سقاًقا خاصا

هقرش طؾك الؿققػ الذي يرى أّن التػسقر ٓ يؿؽـف أو ٓ ويـصّب اهتؿام 

ػ، إّما لعدم وجقده يـبغل لف أن يسعك إلك القصقل لؾؿعـك الذي يؼصده الؿمل  

يف إساس )كؿا طـد السقفسطائقة( أو ّٕكف يستحقؾ ففؿ شلء ما بؿعزل طـ 

جر معارف الشخص الؿؽتسبة )بالعرف أو الثؼافة( وتحقزاتف واختقاراتف )هد

. لذا فنن وجادامقر، اكظر ما كتبف جؾـر حقل كظرية الؾغة طـد فتجـشتايـ(

، د معـك الـّص مسللة تلويؾقة ٓ يحدّ  لؽّؾ « السقاق الؿؿقز لؾؿعرفة ذات الصؾة»

 .وإكؿا يعطقـا أسئؾة بحثقة يؿؽـ صرحفا طؾك هذا الـّص 

قصقل إلك ر اإلجابة طؾك السمال مـ خالل الوٓ بد أن يؽقن هدف الؿػس  

قصد الؿملػ
(3)

: 

                                                     
(1) Hirsch, Validity, p. vii. 
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ا يف دراسة لفا، حقث حاولت تطبقؼ ػ يف التػسقر اإلسالمل مسبؼً تـاولت مارتـسقن قضقة قصد الؿمل   (3)

ؾ بصقرة ػ وقصد الؼائؾ والتل تتؿثّ والتػسقر وقصد الؿمل   الـؼاشات الؿعاصرة حقل العالقة بقـ الـّص 

ؿة طؾك جتػسقر الطربي والغزالل ٔية الـقر، ودراستفا مرت وهقرش، طؾك جادامقرأكرب يف كؼاشات 

ػسقر الطربي يف ت "ػقصد الؿمل  ")مـ خالل طدسة الفرمقـقصقؼا الؿعاصرة،  :مققع تػسقر، بعـقان

= 
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ؼ بالقطل ٓ بإمارات الؿادية وإشقاء. والقطل بدوره الؿعـك مسللة تتعؾّ 

ػ وقارئ. ل يؽقن طـدكا مملّ ؼ بإشخاص، ويف سقاق التلويؾ الـص  يتعؾّ 

ػ أو تؽقن مؼصقرة ؼ لدى الؼارئ إّما أن يشاركف فقفا الؿمل  والؿعاين التل تتحؼّ 

ى ما استؼر صقاغة هذه الؿسللة هبذه الصقرة تتحدّ  ورغؿ أنّ طؾك الؼارئ وحده. 

مـ إشؽال  ؽ بلّي شؽؾٍ ة، لؽـفا ٓ تشؽّ لديـا مـ أن الؾغة لفا معاكقفا الؿستؼؾّ 

الؿعاين التل تعرب طـفا الـصقص  يف سؾطة الؾغة. بؾ طؾك العؽس، تسّؾؿ بلنّ 

يسؿق طؾك احتؿآت ل أن ما بالؾغة فال يؿؽـ ّٕي معـك كص   دة إلك حدّ مؼقّ 

الؿعـك ويتجاوز سؾطان الؾغة الؿستخدمة يف التعبقر طـفا. أّما ما كـؽره هـا ففق 

 لؿ غامضة فؽرة وهل ،هبا قدرة العالمات الؾغقية طؾك التعبقر طـ معـك خاّص 

أبًدا مؼـع دلقؾ طؾقفا يـفض
(1)

. 

وتؼقم كظرية التقاصؾ طـد هقرش طؾك التػريؼ الؽالسقؽل بقـ الشؽؾ 

والؿضؿقن. فالؾغة كػسفا وطالماهتا الدٓلقة الرمزية هل أشؽال لؾتعبقر طـ 

ػ ما يف الؿحتقى الؿؼصقد، تؿاًما مثؾ إكقاع إدبقة. لذا طـدما يرغب مملّ 

ر لف العالمات الؾغقية وإكقاع إدبقة الؿـاسبة التعبقر طـ معـك بعقـف، يتخقّ 

                                                     
= 

والغزالل ٔية الـقر(، ترجؿة: مصطػك هـدي، مـشقرة ضؿـ الرتجؿات الؿـقطة طؾك قسؿ آستشراق 

 (.قسؿ الرتجؿات) .بؿققع تػسقر

(1) Hirsch, Validity, p.23. 
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طؾك التػسقر أن يعقد بعؿؾقة ب ويصقغ الرسالة مـ خاللفا. ولفذا يتقّج 

ػ وُيعقد إكتاجف طرب تحؾقؾ الـقع إدبل ة أخرى إلك قصد الؿمل  التقاصؾ مرّ 

والؿحتقى الؾغقي ومـ خالل الرجقع إلك الؿعرفة الؿتاحة طـ هذا الؿقضقع. 

ورغؿ أكف مـ الؿستحقؾ أن كعؾؿ يؼقـًا بلن التػسقر أطاد إكتاج الؿعـك الذي 

 أكف الؿعقار القحقد الذي يؿؽـ مـ خاللف تؼققؿ سالمة ػ، إٓيؼصده الؿمل  

ػ، فنكف يتحقل إلك التػسقر. وإن لؿ يسَع التػسقر إلك التعبقر طـ قصد الؿملّ 

 .شلن جؿالل ذايت التلمؾ

وهقرش مؼتـع بلن الؿشؽؾة الحؼقؼقة يف الجدل الفرمـققصقؼل تؽؿـ يف 

. فالؿعـك الـاجؿ طـ significanceوالدٓلة  meaningالخؾط بقـ الؿعـك 

ؼف ػ وهق شلء ٓ يتغقر لتعؾّ طؿؾقة التػسقر ٓ بد أن يؽقن هق كػس قصد الؿمل  

ريـ مختؾػقـ لف، د دٓلة العؿؾ مـ جاكب مػس  ر، بقـؿا تتحدّ ػ ٓ الؿػس  بالؿمل  

دة وبالتالل تؽقن طرضة لؾتغقر. ويؼتضل هذا التغقر وجقد مستقيات متعدّ 

ػ يف حقـ أن فالتػسقر طبارة طـ بقان الؿعـك الذي يؼصده الؿمل  لؾتحؾقؾ: 

هق مـ قبقؾ الـؼد إدبل، وهق أمر مختؾػ بعض الشلء ٕكف  تحؾقؾ دٓلة الـّص 

. وكظًرا ٕن ؾف هذا الـص بالـسبة لمخريـ يف سقاقات مختؾػةؼ بؿا يؿثّ يتعؾّ 

                                                     

 كػس الؿرجع، الػصقل الثاين إلك الخامس. 

(2) Hirsch, Validity, p.62f., and chapter 4. 
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قرش، فؼد أمؽـف الزطؿ جادامقر قد طجز طـ التؿققز بقـ الؿستقيقـ كؿا يرى ه

ر يتغقر بحَسب معرفة الؿػس   ؼ طرب التػسقر وأن معـك الـّص بلّن الؿعـك يتحؼّ 

 واختقاراتف الشخصقة. 

كبقر مـ مـفج الطربي يف التلكقد طؾك الؾغة  يؼرتب مـفج هقرش إلك حد  

ػ كفدف يسعك كقسقؾة لؾتقاصؾ طرب أيات والعالمات، وطؾك قصد الؿمل  

ر طؾك أهنؿا قر. ولذا فنن هقرش والطربي يـظران إلك الؿمل  إلقف التػس ػ والؿػس 

ّض الـظر طـ آكػصال يف غَ شخصان مختؾػان يستخدمان الؾغة يف التعبقر بِ 

ر طؾك الزمان والؿؽان ّٕن الؾغة يؿؽـ تعّؾؿفا. وإسئؾة التل يطرحفا الؿػس  

ٓ بد أن تـبثؼ اإلجابة صف العؾؿل لؽـ ؾ بالضرورة يف سقاق تخّص تتشؽّ  الـّص 

« التػسقر بالؿلثقر»ػ، وإذا استخدمـا طبارة الطربي بالؿمل   ففق خاّص  مـ الـّص 

ؾ فقف هذه إسئؾة بقـؿا التلويؾ هق العقدة بؿعـك ففذا هق الؿجال الذي تتشؽّ 

 ػ، وهق هدف طؿؾقة التػسقر برّمتفا.إلك الؿمل   الـّص 
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 :ادلعىن وانقانىن

الؼاكقن والؽتابة والؿعـك: مؼالة »كقرهقت يف دراسة لف حقل تـاَوَل باتريؽ 

 ، وجفتَ «يف الفرمـققصقؼا الؼاكقكقة
ْ
كظر مختؾػتقـ حقال قضقة وجقد الؼاكقن  ل

 أم أهنا بـك اجتؿاطقة. أّما الرأي إول  وإطراف الؼاكقكقة بشؽؾٍ 
ّ
مقضقطل

ق كان معروًضا فذهب إلك أن الؼاكقن هق أمر قائؿ بالػعؾ وحاضر دوًما كؿا ل

. ويف ر )الؿراقب( الذي لقس أمامف إٓ أن يعرف الؼاكقن لقػّسرهطؾك الؿػس  

الؼاكقن مـ وضع الػؼفاء الؼاكقكققـ أكػسفؿ،  الؿؼابؾ هـاك رأي آخر يرى أنّ 

وهق رأي يـسجؿ مع آتجاه الفرمـققصقؼل يف أّن الؿعـك الذي تعّبر طـف قطعة 

. ولفذيـ الرأيقـ مؼتضقات ػأكرب بالؼارئ ٓ بالؿمل   مؽتقبة يرتبط بشؽؾٍ 

سقاسقة: فلصحاب الرأي إول الذيـ يرون الؼاكقن أمًرا قائًؿا والؼقاطد 

ة مـف يحاولقن الدفاع طـ رأيفؿ يف مؼابؾ التغققرات آطتباصقة الؼاكقكقة مستؿدَّ 

فاع طـ التشريع التل تـشل طـ الؼقاس الؿـطؼل كؿا فعؾ كقربقرتق بقبقق يف الد

. وقد وجد بقبقق أكف مـ الضروري يف الظروف الديؿققراصل يف وجف الػاشقة

 قهل لؾؼاكقن والؼقاطد الؼاكقكقة إّن البـاء الـص   ذْ السقاسقة وجقد كؿق مستؿر، إِ 

                                                     
(1) Patrick Nerhot, Law, writing, meaning: an essay in legal hermeneutics (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1992), p. 1. 
 .50كػس الؿرجع، ص 

 . اكظر: 34 -30، 16 -7، صكػس الؿرجع 

Norberto Bobbio, L'analogia nella logica del diritto (Torino, 1938). 
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مـظقمة قائؿة بشؽؾ مقضقطل كشل كتقجة طؿؾقة تطقير مستؿر كابع مـ الؿـطؼ 

رغؿ تػّفؿ كقرهقت لؾدوافع السقاسقة لدى بقبقق إٓ الداخؾل لفذه الؿـظقمة. و

أكف ٓ يقافؼف يف كالمف طـ القضعقة الؼاكقكقة، ويرى أكف ققل ضعقػ مـ الـاحقة 

ري ما بعد الحداثة مـ أمثال مقشال دو بؿا جاء طـد مػؽ   التحؾقؾقة. ويستدّل 

ل والتحقّ سارتق وفقكق مـ دراسات تاريخقة لـظرية الؿعرفة إوروبقة والعؾؿ 

ؼ إلك الحداثة، ويرى أّن آستؿرارية التاريخقة لقست حؼقؼة وإكؿا بـقة تحؼّ 

قات الغرض مـ التػسقر الؼاكقين يف حقـ أن التاريخ الؼاكقين حافؾ بالتؿزّ 

وآكؼطاطات
(1)

. 

مقضقطل  ويف الختام يرفض كقرهقت وجقد ققاطد قاكقكقة قائؿة بشؽؾٍ 

ًٓ  هقرش شؽاًل ا يؿؽـ أن يسؿقف ويدافع طؿّ  وكؿا «. ػإزاحة الؿمل  »مـ  معتد

خقـ الذيـ يدّوكقن التاريخ، كذلؽ يتللػ التاريخ مـ سؾسؾة متقاصؾة مـ الؿمر  

وقد  ،الحال مع الؼاكقن ففق كظام مـبثؼ مـ الجفقد التلويؾقة لؾػؼفاء الؼاكقكققـ

الؿجتؿع  ر باستؿرار مـ طالقة جدلقة بقـ حاجةكشلت فؽرة الؼاكقن الذي يتطقّ 

الحؼقؼة التاريخقة مـ وجفة كظر  وتؾبقة الػؼفاء الؼاكقكققـ لفذه الحاجة. ولذا فننّ 

                                                     
(1) Nerhot, Law, pp. 30-34, 44{50, ref. to Michel de Certeau, L' Ecriture de l'histoire 

(Paris: Gallimard, 1975), p. 9, and Michel Foucault, unpublished lectures from 

Brazil, “La verite et les formes juridiques," Premiere Conference, p. 6; “L'histoire 

d'Oedipe," Deuxieme Conference, p. 33.  

 ومـ بقـ أطؿال فقكق إخرى التل اطتؿد طؾقفا كقرهقت:

Les mots et les choses (Paris: NRF Gallimard, 1966), and L'Arch_eologie du savoir 

(Paris: NRF Gallimard, 1969). 
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ثبت أن الؼاكقكققـ فسروا الـصقص الؼاكقكقة َوفؼ الؼقاطد التل كقرهقت تُ 

وضعقها ُهؿ بلكػسفؿ ولؿ يستـبطقا هذه الؼقاطد والتػاسقر مـ الـصقص 

استـد إلقفا كقرهقت يف اكتصاره  سس التلالؼاكقكقة كػسفا. ومـ بقـ إُ 

ػ يصبح أداة لؾفرمـققصقؼا الؼاكقكقة فؽرُة أّن الؿعـك الذي يؼصده الؿمل  

ة طـد مرحؾة زمـقة معقـة يف تاريخ إفؽار )الػرتة مـ الؼرن هرمـققصقؼقة مفؿّ 

السادس طشر حتك التاسع طشر(، والتل تزامـت مع حاجة الؿجتؿع إلك آدطاء 

ر كقرهقت أكف يؼرّ « ػقصد الؿملّ »مستؿر ومقضقطل. وبدون رفض  بلّن الؼاكقن

ػ مـ مـ الؿستحقؾ الؼقل بلن التػسقر هق استـباط الؿعـك الذي يؼصده الؿملّ 

كص  ما بؿػفقم الؿعـك الؿقضقطل
(1)

. 

مـ الؿثقر تـاول الؼرآن مـ مـظقر الفرمـققصقؼا الؼاكقكقة والبـقة آجتؿاطقة 

ر الؼرآن يصقّ « الؿقثاق إصؾل»اكقكقة. ومـ خالل مػفقم لألطراف والؼقاطد الؼ

كػسف كسؾسؾة متقاصؾة يف كػس الققت الذي يـلى بـػسف طـ تحريػات الؼاكقن 

الحالقة سقاٌء يفقدية أو كصراكقة أو وثـقة. ومثؾ مػفقم الؿشّرع طـد أرسطق 

ر لعؼد ورؤية ديؽارت طـ التخطقط الؿركزي الؿـطؼل لؾدولة يليت الؼرآن بدستق

 طؾك الؼاكقن َوفؼ مَؾؽة العؼؾ لدى اإلكسان التل تتطابؼ 
ّ
اجتؿاطل مـطؼل مبـل

مع اإلرادة اإللفقة. ويشتؿؾ كتاب اهلل طؾك الؼقاطد الؿقضقطقة التل يصقغ مـفا 

                                                     
(1) Nerhot, Law, pp. 153f.; cf. pp. 49f. 
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الػؼفاء الؼاكقن بحقث يستعقد الؿممـقن السؾسؾة الؿتقاصؾة التل اكؼطعت طؾك 

الطربي يعطل الؿػّسر جزًءا يف طؿؾقة التػسقر  وكؿا رأيـا فننّ «. مـؽري الحؼ»يد 

لؽـ لقس لؾحد الذي يـؽر معف الؿقضقطقة يف الؿعـك والؼقاطد الؼاكقكقة: ففـاك 

ققاطد جقدة وأخرى سقئة. وأرسطق، والؼرآن، والطربي، وديؽارت طرب جؾـر، 

وهقرش، جؿقعفؿ يػرتضقن أن الؿقضقطقة ضرورية لؾدفاع طـ فؽرة وجقد 

 ة، وكان طؾقفؿ أن يعقشقا يف الشؽ ثؿـًا لفذه الػرضقة.ققاطد جقد
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 :انقسم انسابع: اخلامتت واألمهيت

تتؾّخص الـتقجة الرئقسة لؾدراسة التل بقـ أيديـا يف أن الؼرآن والؿـفج 

ف: السقاسة، قْ التلويؾل لؾطربي يشتؿالن طؾك مػاهقؿ مقجقدة لدى أرسطق يف كتابَ 

 والخطابة.

بشؽؾ أساسل طؾك تحؾقؾ  بتلريخ الؼرآن وتللقػف فؼد اطتؿدُت ؼ أّما ما يتعؾّ 

ة الذيـ استعان هبؿ. بَ تَ الذي شؿؾ الـبل والؽَ « التللقػ الجؿاطل»جقؾقق لؿسللة 

يعؽس تطقًرا تاريخقاا،  الـّص  ومع ذلؽ لؿ أتػؼ مع جقؾقق فقؿا ذهب إلقف مـ أنّ 

ًٓ مـ ذلؽ الؿـفج الذي سار طؾقف واكسربو ) واخرتُت  ما( يف  دّ وفقؾد إلك َح بد

أكف يعؽس مـتًجا هنائقاا مقحًدا اكبثؼ كجزء مـ العؿؾقة التػسقرية لؾؽتاب 

س والتؼالقد القفقدية والـصراكقة. وطزو إسؾقب الخطابل البالغل يف الؿؼدّ 

الؼرآن إلك أرسطق ٓ يستؾزم بالضرورة تلريًخا متلخًرا: ٕكف وإن كاكت 

رسطق لؿ تظفر إٓ يف بداية الؼرن التاسع، إٓ أكف مـ الرتجؿات العربقة ٕطؿال أ

ة الـبل طؾك دراية بؽتابل السقاسة والخطابة ٕرسطق، وقد بَ تَ الؿؿؽـ أن يؽقن كَ 

كاكقا طؾك طؾؿ بالرتاث القفقدي والـصراين الذي يعرف أرسطق جقًدا يف الؼرن 

السابع
(1)

. 

                                                     

ترتتب مثؾ هذا الـتائج يف ضقء الطرح آستشراقل، وهل كتائج ٓ تتػؼ مع العؼقدة اإلسالمقة ومققػ  (1)

، وهل كتائج مشؽؾة وطارية طـ ▐الؿسؾؿقـ تجاه الؼرآن مـ أكف وحل مـزل مـ طـد اهلل 

 (.قسؿ الرتجؿات)الدلقؾ. 
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جديدة لؾؿػفقم وكان مـ أثر الؿؼاركة مع أرسطق أْن ضفرت مؼتضقات 

طؼد اجتؿاطل مبـل طؾك الؼاكقن، وهق يف  الؼرآين لؾؽتاب كدستقر طؾك شؽؾٍ 

الققت ذاتف الـسخة الـصقة مـ كالم اهلل لرسقلف )الؿشّرع( الذي يؼرؤه طؾك 

الؽالم الؿؽتقب يصػ الؿبادئ  جؿٍع مـ الـاس يف مجتؿعف السقاسل. وٕنّ 

سقر تستـبط مـف الؼقاطد الؼاكقكقة. إساسقة لدستقر الؿجتؿع، ففق محّؾ لؾتػ

ى الرتكقز طؾك الؽالم بدوره إلك كتقجة مػادها أّن الؼرآن ومـفج الطربي وقد أدّ 

التلويؾل مبـّقان طؾك كظريٍة طامٍة لؾغة باطتبارها وسقؾة لؾتقاصؾ طرب أيات 

والعالمات. وطؾك هذا إساس اكعؼدت الؿؼاركة بقـ الؼرآن ومـفج الطربي 

ؾل وبقـ الجدل الفرمـققصقؼل الؿعاصر يف طؾؿ الػؾسػة وإدب والؼاكقن، التلوي

القاقعقة »ة لؾقاقعقة: ربؿا أفضؾ مسؿك لفا وُصـ َػا ضؿـ كظرية معرفقة مستؿرّ 

 التل تجؿع بقـ الؿقضقطقة القضعقة والـسبقة الؿثالقة.« الـؼدية

عقـ ق يف أهنا تُ ري تؽؿـ إهؿقة السقاسقة الرئقسة لؾؿؼاركة بلرسطويف تصقّ 

ـّقة لؾدولة وبقـ إصقلقة الحديثة. طؾك تحديد الخط الػاصؾ بقـ الـظرية الس  

ا قاكقكقاا، وهبذا يؽقن مقثاًقا لؽـف لقس  فدستقر أرسطق مبدأ طام، ولقس كصا

ره مـ أن اإلكسان ٓ يؿؽـ أن يؽقن بحال مـ إحقال الؼرآن. ويف إصار ما يؼرّ 

َبد مـ دون اهلل، يؼتضل هذا يف أن ُيعْ  أو يّدطل لـػسف الحّؼ  جزًءا مـ صبقعة اإللف

الذي وضع أساس  الؿقثاق أن يخضع الحاكؿ لسؾطة الؼاكقن. ومع ذلؽ فننّ 

  الدولة هق الـبل ولقس اهلل: ولفذا فننّ 
ّ
ع. ومؽؿـ اإلبداع يف هق الؿشر   الـبل
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كؿ خاضع د الؿبدأ إساسل لؾؽقان الحاكؿ )فالحادستقر أرسطق أكف يحدّ 

لسؾطة الؼاكقن( ٓ لؿحتقى الؼاكقن: ولفذا مـ الؿؿؽـ أن يؽقن هـاك أّي قاكقن 

صالؿا جرى آلتزام بالؿبدأ. وهذا هق السبب يف الؿروكة الؽبقرة التل تحّؾت هبا 

الـظرية الؼاكقكقة السـّقة يف استقعاب مجؿقطات مختؾػة مـ الؼقاكقـ الؼديؿة 

قة يؿؽـ أن كحصؾ طؾك تػسقر جديد لسبب هذه الخؾػ والحديثة. ويف ضّؾ 

(، وسقد قطب )ت. 1949رفض إصقلققـ الؿحَدثِقـ مثؾ حسـ البـّا )ت. 

(، لؾرتاث العؾؿل اإلسالمل، 1979(، وأبق إطؾك الؿقدودي )ت. 1966

والؿـاداة بالعقدة إلك الؿصادر إصقؾة. وبسبب سعقفؿ لتلسقس دولة إسالمقة 

ًٓ مـ تبـّل تختؾػ طـ الدول التل يع قشقن فقفا، اتخذوا مـ الؼرآن دستقًرا بد

مبدأ العؼد الؿؽتقب، وبذلؽ جعؾقا الؼاكقن هق الؼقاطد الؼاكقكقة الؼرآكقة. 

ب طؾك الؿممـ آلتزام هبذه الؼقاكقـ وكتقجة لذلؽ ولؾقفاء بعفد اهلل يتقّج 

ؿ إلك اتخاِذ الؼرآين: ومـ هـا جاءت دطقهت والؿبادئ الؼاكقكقة القاردة يف الـّص 

الؼرآِن دستقًرا لؾدول اإلسالمقة، والشريعِة قاكقًكا لفا. والؿػارقة أّن إصقلققـ 

بدطقاهؿ العقدة إلك إصؾ مـ خالل اإلصرار طؾك اتخاِذ الشريعِة قاكقًكا 

 محدّ 
ّ
ٍد مخالػقـ بذلؽ جؿفقَر العؾؿاء: ولفذا يحبُِسقن أكػسفؿ يف سقاٍق تاريخل

 يف وقتـا الحالل.« والحؽؿ الرشقد»ن يبدو أن سؾطة الؼاكق
ّ
  هق تراث الـبل

│ 
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