


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 الجاريخي النقدي: انطالق القرآن من الرتاث الكجايب وثغلغله فيه وهيمنجه عليه الدراسات القرآنية والفيلىلىجي

 ثرجامت

(2) 

 وبذة تعزيفيت بأجنيليكا وىيفزث:

موـ أهوفر ااحواح قـ إاؿوان  Angelika Neuwirth (3991-) أكجقؾقؽا كوقفػرت

 وإوروبققـ ااؿعاصرفـ يف اادراسات ااؼرآكقة واإلسالمقة.

أسووذاذ اادراسووات ااةووامقة وااعربقووة يف جامعووة بووراقـ اادوورةت درسووت اادراسووات 

ااةامقة وااعربقة وااػقؾقاقجل يف جامعات بوراقـ ومقوقكقو ورفورانت تؿؾوت السوذاذ 

اقـ ومققكقو وبوامغ،ت اؿوا تؿؾوت السوذاذة بر :ومداضر يف تدد مـ ااجامعاتت م ؾ

 وجامعة تقـ هؿس بااؼواررة. تجامعة تؿان بإردن :م ؾ تزائرة يف بعض ااجامعات

اوووقربس )م ووورو   وقووود أهووور ت تؾوووك مجؿقتوووة موووـ ااؿ وووارفع ااعؾؿّقوووةت مـفوووا:

 .(اقراكقؽقم

من   ،ولها عدد منن للتاااناو وللدسلتناو للةهةنم ا مانار للونراس ودسلتنا ه
 أمهها: 

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

 .مـ ااعصقر ااؼدفؿة ااؿذلخرةت مؼاربة أوروبقة ااؼرآن اـّص 

 وقد ترجؿ اإلكجؾقزفة رذا ااعام  صدر بعـقان:

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

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 .دراسات حقل تراقب ااةقر ااؿؽقة

Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qur'an 

as a Literary Text, 2014 

 أدبل. ست اا عرت وصـاتة ااؿجذؿع: قراءة ااؼرآن اـّص ااؿؼدّ  ااـّص 

  اإلكجؾقزفة.ورق مجؿقتة مـ دراساهتا ااؿرتجؿة 
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 ثرجامت

(1) 

مقدمت
(1)

: 

كقفػرت واحدة مـ أروؿ إسوؿاء تؾوك سواحة ااودرس آسذ وراقل  أكجقؾقؽا

تطعوؿ ااذدؾقوؾ  ةة مـفجقودّ وااذول تةوذمدم ُتو)مؼارباهتوا اؾؼورآن  ااؿعاصرت وتعد  

باإلضوا ة  موا كقتقةٌ  أدبل اف رحقعةٌ  اـص   بؿراتاة ااحـقة ااؽؾقة اف اادفااروين اؾـّص 

حووؾ ااؿمووارحقـ ـ قِ ااووذي فةووذقتب سووقاقات تؾؼقووف مِوو إهووؿؾاؿراتوواة سووقاقف 

موـ ااؿؼاربوات - (ف مع ااـصقص ااةوابؼةة وسقاقات تـاص  مّ وتالقاتف بصـاتة إُ 

 فا.قاإااال ذة تؾك ساحة رذا اادرس وااذل تدذاج اؾػت أكظار ااحاح قـ ااعرب 

ة اادواقوة قوعمومتؿر ااجؿرذه ااؿادة رل ورقوة أاؼذفوا ااؿةذ ورقة إاؿاكقوة يف 

تاء بلن رذه ااقرقة قادرة تؾك إبوراز دّ ت وكةذطقع ا2139ٓيف  اؾدراسات ااؼرآكقة

 اسووة سووؿات ااووـّص ااؽ قوور مووـ سووؿات اهووذغال كووقفػرتت حقووث تدوواول رـووا در

ىت يف ضقء ربط رذه ااةوؿات ااؿدوددة دً ورُ  وتـزفاًل  ااقكف بالغً  :ااؼرآين اا الث

اسذؽ ووام مراحووؾ اامطوواب ااؼوورآين اطحقعذووف بقضووعقات ااذؾؼوول اووفت مووـ أجووؾ 

ة ااؿممـوة وبـواء وتقفوا بؿققعفوا يف توارفو ّموباتذحاررا رل مراحوؾ صوـع رقفوة إُ 

س وإتوادة صوقاغة إمؿ ااةابؼةت مداواة إبراز اسوذمدام ااؼورآن اؾؽذواب ااؿؼودّ 

 بعض مةاحاتف مـ أجؾ بـاء رذه اافقفة ااجدفدة.

                                                             

قام بؽذابة ااؿؼدمةت واذا ااذعرفػ بإتالم واذابة اادقاهل وااذعؾقؼات ااقاردة يف كّص اارتجؿةت  (1)

 مراز تػةقر اؾدراسات ااؼرآكقة.مةمواق قةؿ اارتجؿات يف مققع 
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 ثرجامت

(9) 

ر يف ااؽذوابلت وااذطوقّ  ااؼورآين بوااـّص  مـ رـا تراز كوقفػرت تؾوك صوؾة ااوـّص 

 (ااذغؾغوؾ)و (آكطالق مـ)ب الث خطقات:  -ا افاو ؼً - رذه ااصؾةت وااذل تؿرّ 

ع اازموواين وااؿؽوواين يف ر مووـ حقووث موودى ااذقّسوو ذووغز رووذا ااذطووقّ  .(اافقؿـووة)ثووؿ 

ا مة اـػةفا وصالهتا بإمؿ ااةوابؼة وكظرهتور كظرة إُ ااذعامؾ معف وااؿرتحط بذطقّ 

 -ا افواو ؼً -اؿققعفا ااروحل يف جدل ااؿق اقت ومراز رذه ااصؾة وااذل ف ؽؾفا 

 يف سقرة رف. اقصة مقسك يف ااؼرآن خصقًص 

قوة جاألدوات ااؿـف اامذداكً  تعد   -واؿا فذضح مـ تـقاهنا-ة ااقرقرذه  اؿا أنّ 

إلمؽاكووات تطقفررووات  اااؿذاحووة وااؿعفووقدة يف ااوودرس آسذ ووراقلت واسذؽ ووا ً 

وااؿعفوقدة يف ااؽذابوات  اادراسوة ااؽروكقاقجقوة اؾوـّص  ث تورى كوقفػرت أنّ حق

 بوود أن تطعووؿ باادراسووة إدبقووة اؿعر ووة كووق  ااووـّص  آسذ ووراققة ااؽالسووقؽقة ٓ

 ف.ئااؿدروست اذحقـ ررق تعامؾف مع ااؿذؾؼقـ ومدى تالقذف هبؿ وأثر ذاؽ يف بـا

ت وااذول تورى ة ااذارفمقوة اؾوـّص تـ ااؼوراءة ااةوقاقق ارذه ااقرقة د اتً  اؿا تعد  

تـفووا بدجووة توودم مقثقققووة ااروافووات اإلسووالمقة تووـ تووارفو  ااذمؾوول كوقفػرت أنّ 

روق قورار -بدافات اإلسالم وبااذاال تدم تق ر معؾقمات اا قة احـواء روذا ااةوقاق 

مؿؽوـ سوؿاتفا  كػةوفا أصوقات ااةوردفة نّ إحقوث  :مـفجل بعقود توـ ااصوقاب

موع ااػوروض ااذـؼقدقوة  اضؿـق   اذاتفت ما فجعؾ ورقة كقفػرت كؼاًه  بذدؾقؾ ااـّص 

 ااؿعاصرةت ورق كؼاش ضؿـل ربؿا ٓ تمؾق مـف اذابات كقفػرت.
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 ثرجامت

(5) 

مع بعض تؾؽ ااـذائج ااذل تصوؾ افوا أكجقؾقؽوا كوقفػرت يف  ئقد فمذؾػ ااؼار

ورقذفا رذهت اؽـ فظؾ موـ ااؿػقود اؾودارس ااـظور يف ااؿـفجقوات ااذول تؼرتحفوا 

دى أرؿقذفا وكجاتذفا موـ تدموف ومداواوة اسذ ورام ااـظور ٔ واق م وؾ روذه وم

 ااذطقفرات وأثررا يف اادرس ااغربل اؾؼرآن.

│ 
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 ثرجامت

(6) 

الدراست
(1) 

ودرا ااؿومرخ ااؽحقور أتؾؿُ  يف اؾؿوة  (تزفوز ااعظؿوة) :أكـل أسقر تؾك ررفوؼ مفد

اا ذذح هبا رذا ااؿمتؿر سابؼً 
(2)

 ررحفا. لتؾك بعض إ ؽار ااذ قا ال باارد  كُ ذَ لْ  َ  ت

تؿقؾ اادراسات ااؼرآكقة ااققم إاك تػضقؾ ااؿحاحوث ااذارفمقوة واارتاقوز تؾوك 

ااـصقص ااؿجزأة وما قد تـطقي تؾقف مـ مداور ضؿـقةت واارتاقز تؾوك ااورتاث 

ااؽذووابل ومووا بعوود ااذووقراة واإلكجقووؾت واووذا ااوورتاث وااذؼااقوود ااعربقووة ااؼدفؿووةت 

ارذؿام تؾؿواء ااذوارفو بدراسوة  دم ااطرق اـؼؾ ااؿصدػت وفؼّؾ واارتاقز تؾك أق

ا يف ؾ تودخاًل معر ق وا  ضاًل تـ دراسذف باتذحاره فؿ ّ ااؼرآين باتذحاره أثًرا أدبق   ااـّص 

 س.  فذه آرذؿامات ُترتك إاك تؾؿ ااػقؾقاقجقوا ااوذي فحودوتؾؼل ااؽذاب ااؿؼدّ 

إن أخووذكا بوورأي هووقؾدون -ااػقؾقاقجقووا ةت وتؾووؿ أكووف مـاسووب تؿاًمووا افووذه ااؿفّؿوو

ااحدوث توـ )ااؿعـول  :أوًل  :فجب أن فؽقن تؾًؿا ثالثول إبعواد ف وؿؾ -بقاقك

: إتوادة وثالًثنا .ت أي )سوقاق معـواه(ل ااػفؿ ااذؼؾقدي اؾـّص : تؼّص وثانًيا .ااـصل(

                                                             

بجامعة أرفزوكات مدرس مةاتد بؽؾقة  هقام برتجؿة رذه ااؿادة: مدؿد تحد ااػذاحت باحث داذقرا (1)

ثؿ مدرس مةاتد بؽؾقة  قةؿ اادراسات اإلسالمقة بااؾغة اإلكجؾقزفةت بجامعة إزررتت ااؾغات واارتجؿة

 رفزوكات اف تدد مـ ااؽذابات واارتجؿات ااؿـ قرة.دراسات اا رق إوسط وهؿال أ رفؼقا بجامعة أ

قة اادواقة اؾدراسات عممتؿر ااجؿرذه ااؿادة رل ورقة أاؼذفا كقفػرت يف اؿا أهركا يف ااؿؼدمةت  نن  (2)

 .(قةؿ اارتجؿات) .2139ااؼرآكقة تام 
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 ثرجامت
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ااـظر يف ااذصقرات ااعؾؿقة ااؿةحؼة وااؿةومواقات آجذؿاتقوة اؾحاحوث كػةوفت 

واقس ثؿوة مقضوقتات أكةوب  فذؾمص يف )معـك اادارس ااػقؾقاقجل(. ورق ما

وو ة إاووك تؽؿقووؾ اادراسووات ااذارفمقووة باادراسووات اؾغرـووة تؾووك ااداجووة ااؿاسد

بد مـ مؼاربة  س. وٓااػقؾقاقجقة مـ ااعالقة ااجداقة بقـ ااؼرآن وااؽذاب ااؿؼدّ 

إٓ إكوف رجعول  جدفدة اذدودفث ااؿوـفج ااذوارفمل ااـؼودي ااوذي فذؿقوز بااعراقوة

بعووض اا وولءت بدقووث ف ووذؿؾ ااؿووـفج ااجدفوود تؾووك قووراءة )دفااروكقووة( تعاقحقووة 

وسووقم أتـوواول يف رووذه ااؽؾؿووة كصقًصووا تووـ  :تراتوول ااةووقاق وتذةووؿ باا ووؿقل

فـ احقوورفـ يف ااعالقووة بووقـ ااؼوورآن وااوورتاث ر)مدؿوود ومقسووك( تؽ ووػ تووـ تغق وو

موة كدوق رقفذفوا اادفـقوة إُ ااؽذابلت وااوذي فؿؽوـ اتذحاررؿوا مدطذوقـ يف رحؾوة 

 ااػرفدة.

 :املخلج القزآين

تؾوك   ؽؾؿة )قرآن( م رتك اػظول فودّل  :ااؼرآن أثر أدبل اقس اغقره مـ أثار

زه تووـ تؿّقوو ااؼوورآن تؾووك إقووؾ ب الثووة أمووقر مجؿقتووة أهووقاء مذـقتووة. وفمووذّص 

: أكوف وثانيهنا: أكوف )بوال،(ت أي: رسوااة إاوك ااؿجذؿوع. أولهناااـصقص إخورى: 

ى(ت أي: أكوف فصودح رؤفوة ااعوااؿ اادكققفوة : أكوف )رودً وثالثها)وحل( أي: تـزفؾ. 

وااؿذؿرازة حقل اإلكةان ااؿـعؽةة يف هعر بقئة ااؼرآن ااعربقة: اذا خرج ااؼرآن 

مووـ بوومرة فجذووذب  قفووا قؿووؿ ااؽذوواب ااؿؼوودس م ؾووث مووـ: إصووالح ااؿاضوولت 

 إمة.عرفة ااؿذغؾغؾةت وواجحات تلسقس واارؤفة اا   
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 :القزآن بالغ

تذؿ ووؾ أول مقووزة فمووذص هبووا ااؼوورآن يف أكووف اووقس تؿوواًل مماًػووا اذفووذفب قووراء 

)مقراثفوا(. ااكوت  ة أو روق تؾوك إقوّؾ د ااؼرآن بلكف مؾؽقة إمّ ت قائققـت بؾ فذػرّ 

مـذ ااحدافةت وتوـعؽس روذه ااعالقوة  وإمة حاضرةً  ااقثقؼة بقـ ااـّص  رذه ااعالقةُ 

قب ااذي فمارب ااؼرآن بف جؿفقرهت وتعؽس ااذلسقس ااذودرفجل يف بـقة إسؾ

إذن قراءة ااؼورآن  إلجؿا  إمة حقل تدد مـ أراء اادفـقة ااجقررفة:  ؿطؾقٌب 

رت هوقًئا   وقًئا رقفذفوا ة ااذل رقّ  اظفقر إمّ )قراءة سقاققة( باتذحار ااؼرآن سجال  

ات وااةوقر )مدطوات( تؾوك بعوض أفو اادفـقة ااماصة هبا. قود فوزتؿ ااؿورء أنّ 

ررفووؼ ااؿةووذؿعقـ إاووك ااـحوول كدووق تؾووؽ ااغافووة. اووقس رووذا ااؿةووار مطروًقووا يف 

تـ سقاقف ااذوارفمل: كظوًرا  اادراسات ااؼرآكقة اادااقة ااذل تجذفد يف  صؾ ااـّص 

د تؾقفعذؿَ ار ض رذا ااةقاق ٕكف اقس مقثًؼا ب ؽؾ فُ 
(1)

. 

                                                             

تصاتد ااذ ؽقؽ يف إمؽاكقة اذابوة سوردفة مقثققوة حوقل توارفو بودافات  كت قر أكجقؾقؽا كقفػرت رـا إا (1) 

باترف قا ارون ومافؽؾ اوقك  :م ؾ تاإلسالمت وااذل برزت مع آتجاه ااذـؼقدل اؿا فظفر يف اذابات أتالمف

وقوقد ك ركا يف  .وجااؾقـ هابل وجقرااد رقتـج وغقررؿ ا حوقل روذا ةؿ اارتجؿات تؾوك مققوع تػةوقر مؾػ 

تذـاول آتجاه مـ أا ور  وتضؿـ مقادد  تبلرؿ أ ؽاره امعر ً  (ااؿؾػ إول: مؾػ آتجاه ااذـؼقدل) :هآتجا

تذـوواول تطحقووؼ رووذه  ت بعووض مووقادّ (تووارفو ااؼوورآن ااؿؾووػ اا وواين:) :وفووةت اؿووا ك ووركا يف ااؿؾووػ اا وواينامووـ ز

وفـ ااؼورآنت مالحظووات تؾووك مؼااووة غرفغوقر هووقار ااؿعـقكوة بذوود :ااؿـفجقوة يف دراسووة توارفو ااؼوورآنت م وؾ

ـ وفأرروحذل بقرتوقن وواكةوغوت ومؼااوة إسوذؾ وفوالن ااؿعـقكوة باا وارد ااؿغػوقل تـوفت داقوؾ تؾوك ااذود

 )قةؿ اارتجؿات(.  .ت وفؿؽـ آرال  تؾك رذه ااؿقاد تؾك ااؿققعااؿحؽر اؾـّص 
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 ثرجامت

(9) 

ةت واوان اإلسوالمل م وؽالت جّؿوفعرتي رذا اادؽؿ تؾك ااورتاث ااذوارفمل 

رذا مقضق  ااؽؾؿة ااذل أاؼارا تزفز ااعظؿة
(1)

مـذ توام: وااـذقجوة ااؿرتتحوة تؾوك  

 تا مـ ااؿـظوقر ااػقؾقاوقجلمة ٓ فةذفان هبا أاادفؿق  ذاؽ مـ  صؾ ااؼرآن تـ إُ 

ااطرم تـ ااةوقاق ااؿؽول وااؿودين اؿقاقوػ إزموات ااذول تؿوؾ ااـحول   غّض 

مة يف إراررا فعـل إغػال أا ر إداة إقـاًتوا  قؿوا فذعؾوؼ بذطوقر مدؿد وتؿؾت إ

ًٓ موـ ودفاكة إمة بااذزامـت وااؿراد بوذاؽ ااجاكوب ااذعحودي اؾوـّص  ااـّص  ت  حود

ةت تؾقـوا أن كػورتض ااذوزامـت أي: ا رتاض ظفقر ااؼرآن بؿعزل تـ تلسوقس إّمو

 مقالد ااؽذاب ودفاكة إمة مًعا.

 :القزآن تزنيل

فوزتؿ ااؼورآن أكوف  ذْ أس اا اكقة اؾؿ ؾث ااؼورآين أا ور تعؼقوًدا مؿوا سوحؼذفا: إِ واار

ٓ سوقؿا كصور حامود أبوق -. صودقح أن ااحواح قـ االم كزل مـ ادن مرِسؾ مذعالٍ 

                                                             

بقوروت ثوؿ جامعوة (ت درس ااذوارفو وااػؾةوػة بجامعوة -3997تزفز ااعظؿةت مػؽور ومومرخ سوقري ) (1)

تقبـغـ إاؿاكقةت حقث حصؾ تؾك ماجةذقر ااػؾةػة يف اادراسات اإلسالمقة وااعؾقم ااةقاسقةت ثؿ حصؾ 

ت وهوغؾ مـصوب «ابـ خؾدون واادراسوات ااددف وة» :مـ جامعة أاةػقرد يف دراسة بعـقان هتؾك ااداذقرا

ااعؾؿاكقة مـ »مماػات تدفدةت مـ أبرزرا: أسذاذ ارسل اادضارات اإلسالمقة يف جامعة إاةرت بغفطاكقات اف 

ااورتاث بوقـ »موع تحود ااقرواب ااؿةوقريت و« 2111ااعؾؿاكقة تدت ااؿجفرت »ت و«2118مـظقر ممذؾػت 

 :ت وااؿقجوقدة يف اذابوف«إ صواح آسذ وراق»ت ومـ دراسواتف اا وفقرة: دراسوة «3987ااةؾطان وااذارفوت 

ك وقء اإلسوالم » :ت وآخور اذحوف«3987بقروتت ااطحعة إواوكت  اارتاث بقـ ااةؾطان وااذارفوت دار قررحةت»

 )قةؿ اارتجؿات(.  ت وااؿطحق  يف جامعة اامغفدج.«2139يف ااعفد ااعذقؼ ااؿذلخر: اهلل وهعحفت 



 

 

 الجاريخي النقدي: انطالق القرآن من الرتاث الكجايب وثغلغله فيه وهيمنجه عليه الدراسات القرآنية والفيلىلىجي

 ثرجامت

(31) 

ًٓ اؾدراسوة  -زفد قد أادوا تؾك أن رذا ااجاكوب ااؼورآين ٓ فؿؽوـ أن فؽوقن مجوا

عود اادراسوة إاادفؿقوة تؾوك ااحُ فؼذصر ااؿجوال ااوذي تضوطؾع بوف  ذْ إاادفؿقة: إِ 

بوال رفوبت اؽوـ  ت أي: بال، ااـحل اارسوااة إاوك سوامعقفت وروذا حوّؼ إ ؼل اؾـّص 

 ّٓ ت  وال  كذجارؾ تؾؽ أثوار إخورى اؾوحال، اارأسول ااؿةوطقرة يف ااوـّص تؾقـا أ

ت وٓ (أكوت)ف ذؿؾ ااؿ وفد  دةوب تؾوك ااـحول ااوذي فمارحوف ااؼورآن بصوقغة: 

ت بوؾ ثؿوة موذؽؾؿ غائوب (روؿ)أو  (أكوذؿ)ارحفا ااؼرآن بصوقغة: تؾك إمة ااذل فم

فوذؽؾؿ روذا ااغائوب مـوذ ااحدافوة  نْ .  ولَ (كدوـ)أو  (أكا)تـ ااؿ فد فذؽؾؿ بصقغة: 

عوًدا مؼدًسوا ٓ فؿؽوـ مدوقه ضػل تؾك االمف بُ تُ  افل حؼقؼةٌ -تل مـزاة تااقة وفدّ 

مـ ااذدؾقؾ ااعؾؿل. اؼد تعؾؿـا مـ اادراسات ااةابؼة ادراسة داكققؾ مادفغوان
(1)

 

( بووااؿػفقم ااووذي Logos) : فووق بؿعـووك ااؽؾؿووة تأن ااؼوورآن فضووار  )اؾؿووة اهلل(

ُتر وت بوف يف أواخوور ااعصوقر ااؼدفؿووةت أي: ااؼوقة ااذول تذقسووط بوقـ اهلل وااح وورت 

)اؾؿووة اهلل( يف ااؿةووقدقة تذجةوود يف  ا كزاووت مووـ ااةووؿاء: وأنّ وااذوول فػوورتض أهنوو

ووَؿاءِ »فةووق  ااؿةووقح ااووذي  ـَ ااةد واغووة تـووذظؿ -اووذاؽ. اؿووا أهنووا اووالم « َكووَزَل مِوو

                                                             

سرتاال إصؾت ورق ممسس ومودفر معفود دراسوات إدفوان أداكققؾ مادفغانت اارـ فةقتل معاصرت  (1)

يف ااودفـ اإلسوالمل موـ جامعوة اقاقمحقوا  هااغرفغقرفوة ااحابقفوةت حاصوؾ تؾوك داذوقراواا ؼا ات بااجامعوة 

 :مووـ اذحووف .اقاؿحقووات أكؼوورةت بقسووطـ :ت وتؿووؾ السووذاذ زائوور يف توودد مووـ ااجامعووات3997إمرفؽقووة تووام 

ت وقوود ك ووركا تؾووك قةووؿ «2113ست اإلسووالم ااؿؼوودّ  ااصووقرة ااذاتقووة اؾؼوورآنت ااؽذابووة وااةووؾطة يف كووّص »

ت فؿؽوـ مطااعذوف تؾوك روذا ردى تحد اارحؿـ ااـؿرت ترجؿة: (فامـة مرمرو)ا افذا ااؽذاب اجؿات ترًض اارت

 )قةؿ اارتجؿات(.   /https://tafsir.net/translation/38: اارابط

https://tafsir.net/translation/38/
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 ثرجامت

(33) 

أداة إافقة فوـظؿ اهلل هبوا ااعوااؿ وفحؾوغ معـاروا  تذجةد يف ااؼرآن ااذي فعد   -ااؽالم

الموات فجوب تؾوك ااؿوممـقـ اؾح رت ومـ ثؿ ُفعرض ااعااؿ تؾك أكف كظام موـ ااع

 أن فػؽقا هػراهتا.

تؾووك اادارسووقـ إذن أن فدرسووقا مةوولاة ااؼداسووة يف ااؼوورآن: ثؿووة مدوواوٓت 

توواء عوود  قؿووا فذعؾووؼ بووو)ااؽالم اإلافوول( أو )ااؽووالم ااـحووقي(.  ادّ ٓاذؼوواط رووذا ااحُ 

مرتحط بطرفؼة اإلكجقوؾ وااذوقراة يف ااوحال، اإلافول ااوذي فؼوقم  ااؼرآن صػة ااعؾقّ 

تؾك ااـحقة. وسقدين غرفػقث
(1)

يف تددفود مػفوقم ااـحوقة بلكوف مػذواح قوراءة  مدوّؼ  

ا اؾوربط بوقـ موذ كؿوقذج ااـحوقة ررفًؼوا حصورف  ست حقوث ات  ااؼرآن اؾؽذاب ااؿؼودّ 

تااؿ ااغقب وتااؿ اا فادة مع اكذؼال ااؿجذؿوع موـ اافقفوة ااقثـقوة ااؿدؾقوة إاوك 

ااؼورآين يف  فوـعؽس روذا آكذؼوال يف ااوـّص رقفة جدفدة صاغفا ااذؼؾقود ااؽذوابل. 

ؾ يف دتوواء إمووة وتةووحقدفا د يف أواخوور ااعصووقر ااؼدفؿووةت بؿووا فذؿّ وومةوولاة ااذعّحوو

سوة وصالهتا واتماذرا قحؾة مـ بقت ااؿؼدس ااذي رق مراز ااطقبقغرا قوا ااؿؼدّ 

ة ااذلسقةوقة رائػوة وقد اسذقتب ااؼورآن يف ااؿرحؾوة ااؿؽّقو تقـقاؾقفقد وااؿةقد

                                                             

(ت أسذاذ اادراسات ااؿةقدقة ااؿحؽرة يف ااجامعة ااؽاثقاقؽقة إمرفؽقةت وقود -3918) سقدين غرفػث (1)

تؿوؾ روقال مةووقرتف السوذاذ زائور يف أا وور موـ جامعوةت م ووؾ ااجامعوة ااعغفوة وجامعووة جوقرج تواونت مفووذؿ 

ذحف يف روذا مـ أهفر ا .بااؿةقدقة ااعربقةت وااررحاكقةت وااعالقات ااؿةقدقة اإلسالمقة يف ااعصقر ااقسطك

ت وروذا ااؽذواب تورجؿ 2118ااؿةجدت ااؿمسةات ااؽـةقة تدت حؽؿ اإلسالمت  ااؽـقةة يف ظّؾ  :ااةقاق

 :ت واذابووف2138وصوودر تووـ ااؿراووز إاووادفؿل األبدوواثت اـوودات  تر ووام هووامقة :بااػعووؾت حقووث ترجؿووف

 )قةؿ اارتجؿات(.  .2131س بؾغة اإلسالمت ااؿؼدّ  (أرؾ ااؽذاب) كّص  :س بااؾغة ااعربقةااؽذاب ااؿؼدّ 



 

 

 الجاريخي النقدي: انطالق القرآن من الرتاث الكجايب وثغلغله فيه وهيمنجه عليه الدراسات القرآنية والفيلىلىجي

 ثرجامت

(32) 

ة ااؽذابقوة  قؿوا فذعؾوؼ بجواكحل ااؼصوص وااذعحقور توـ اسعة مـ ااموغات اادفـّقوو

ااذاتت  قدؽل ااؼرآن مـ جدفود تودًدا موـ ااؼصوص ااؽذابقوة إساسوقةت وفزفود 

ا روحقوقـ األموة. وبةوحب تؾك ذاؽ بلن فجعؾ موـ أبطوال روذه ااؼصوص أسوال ً 

رةظفقر ااؼرآن يف حؼحة ااعصقر ااؼدفؿة ااؿذلّخ 
(1)

تؾؼول أثوار اإلكجقؾقوة ت فذموذ 

 (ااؾقذووقرجل)صووقرة اامطوواب  وااذقراتقووة ااؼدفؿووة تؾووك رووذا ااـدووق ااموواّص 

ااذعحدي
(2)

  . 

                                                             

رذا ااؿصطؾح رق مصطؾح تارفملت فعـل ااؿصطؾح بإساس تؾؽ ااػرتة ااقاقعة بقـ ااعصقر ااؼدفؿة  (1)

يف ااؼوورن ااةووابع  ملسو هيلع هللا ىلص بع ووة ااـحوول كقحووؾ ااؿووقالد وإاوو 1111مووا بووقـ  :ااؽالسووقؽقة وااعصووقر ااقسووطكت أي

ًٓ  اسُذمِدمااؿقالديت  اسوذمدامف يف دراسوة ااـصوقص  توؿا ت ٓحًؼو3911 مـذ ااعوام داخؾ اادؼؾ إدبل أو

(ت ومـ أهفر موـ اسوذمدمف 3911-3876) اادفـقة ودراسة ااؼرآنت  ؼد اػت ااـظر إاقف اارل رقـرش بقؽر

يف رذا ااةقاق ااةقري جالل ااعظؿت وإاؿاكقوة أكجقؾقؽوا كوقفػرت وإاؿواين مواكػرد اوروبت وقود أصوحح 

تووؿ  (ااؼوورآن يف سووقاقف ااذووارفمل) ااؿفووؿ:حووقل ااؼوورآنت  ػوول ااؽذوواب ا يف ااحدووث ااغربوول ا أساسووق  مػفقًموو

)قةووؿ  .تمصووقص مدووقر اامووؾ افووذا ااؿػفووقم وتػعؾقووف يف دراسووة ااةووقاق ااوودفـل ااعربوول ت ووقة اإلسووالم

 اارتجؿات(.  

أن ااؼورآن اوان  -واؿوا سقذضوح يف ورقذفوا- ااقذقرجق و اتؼصد أكجقؾقؽا كقفػرت مـ اوقن ااؼورآن خطاًبو (2)

ذؾك يف اامدمات ااطؼةقة بـػس ااطرفؼة ااذل تؿارس هبا رذه اامدمات ااطؼةوقة يف ااقفقدفوة وااؿةوقدقةت فُ 

ذؾك مـوف آفوات مدوددة بذؽورار مدودد يف أوقوات وس اجزء مـ رذه اامدماتت  قُ حقث فدخؾ ااؽذاب ااؿؼدّ 

ؼرآن بطحقعة اادالت  ال فؿ ؾ مدددة مـ ااققم أو إسحق  أو اا فر أو ااعامت ورذه اادااة غقر مقجقدة يف اا

ا مـ خدمة اقذقرجقةت وٓ فقجد  قف آفات مدددة ممصصة ا عائر بعقـفا ااؾفؿ إٓ ااػاتدةت مؿا ااؼرآن جزءً 

بااؿعـك ااؿؼصقد اـقفػرتت ورذا موا جعوؾ بعوض ااؿةذ ورققـ  ااقذقرجق   افصعب اادؽؿ بؽقن ااؼرآن كص  

 توـ موا يف روذه ااـظورة موـ تضوققع اةوؿات واضودة يف تت  ضواًل م ؾ  رد دوكر فـذؼدون رذه ااػؽرة اـقفػر

= 
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 :يدًهُ

ااؽوالم توـ اا وعر   : ؿاذا توـ ااورأس اا اا وة يف ااؿ ؾوث ااوذي ك وقر إاقوفت أي

ب إمة اؾعـاصر ااذقراتقة واإلكجقؾقوة اوقس فجب أن كـذحف إاك أن ما ذاركاه مـ ت رّ 

 س بلكوف ااوـّص ا إ راد ااؽذاب ااؿؼدّ ر ااؼرآنت ومـ ااؿ ؽؾ جد  مضطرًدا خالل تطقّ 

ُفدخؾ - ا ااـظر يف ااؼرآن وجدكا أكف ٓ )ُفؽذحـ(ااضؿـل ااقحقد يف ااؼرآنت  نذا أمعـّ

ب( اارؤفوة ااؽذابقوة  -ااعـاصر ااؽذابقة يف اا ؼا ة ااعربقة  دةبت بؾ أزتؿ أكوف )ُفعور 

بعقود  نكوف فدذػول بااؾغوة ااعااقوة  هعري إاوك حودّ  ن ااؼرآن كّص وٕ :سقاء تؾك حدّ 

 تؾك كدق اؿ فةحؼ اف كظقرت وفرتؼل باارتاث ااعربل إاك مةذقى جدفد مـ اار عة.

ثؿة ممهرات أخرى اذعرفب اارتاث ااؽذابل فـحغل ذارروا: ااكوت أموة ااؼورآن 

 ؽذحووت مووـ يف مراحووؾ تطقررووا إخقوورة قوود أتووادت ااـظوور يف أصووقافا ااطحقعقووةت 

جدفد كصقًصا اذابقة بلاؿؾفا واتصؾت مـ جدفد بااؼقاكقـ إخالققوة ااؿقروثوةت 

وفؽػل أن ك قر رـوا إاوك تعرفوب ااقصوافا ااع ورت ااوذي ظفور والكوف بقوان جدفود 

إرؿ مـ ذاؽ  ا يف ااؿجذؿع ااعربلت واعّؾ تؿاًما اؾةؾقاقات ااؿةذدةـة أخالقق  

ااؼضوقة اادائؿوة  :دفؿة يف أحقال ااؿاضقـت أيمـاق ة ااؼرآن اؾ ؽقك ااعربقة ااؼ

                                                             
= 

اإلهوارة  ت واقس مجرد اذاب صوؾقاتت وكوقد  دى ورحؿة وبقان وتدد  افُ  :ااـص مـذ ااحدافة فصػ هبا كػةف

ذؾوك ا وعقرةت ٓ أكوف بؿعـوك أكوف فُ  -هعائرفة واوقس اقذقرجقوة-رـا اؽقن ااؼرآن فدؿؾ بااػعؾ سؿة هعائرفة 

ر اؾقضعقة إواك اؾؿةؾؿقـ تؼربف اد يف اا عائر اؿا رل  رضقة كقفػرت ااؿرتحطة بذصقّ فدضر اؽذاب أور

 )قةؿ اارتجؿات(.   .مـ ااطقائػ اادفـقة اا رققة ااقفقدفة وااؿةقدقة
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 قؿووا آاووت إاقووف إجقووال ااغووابرة. تحوودأ رووذه ااؼضووقة ااؿقجووقدة بؽ وورة يف مػذووذح 

تؾوك  بؽواء اا واتر :)مقتقػ( مقضوق  إرواللت أيوووااؼصقدة ااعربقة ااؼدفؿة ب

إرواللت وروق مووا قود فػفوؿ بلكووف اا وػرة ااذول ترمووز إاوك إدراك ااوـػس اؾؿاضوول 

رتك  ذلاؿ اػؼده اؿا تلاؿ اةرتة زوال اادقاة اإلكةاكقةت وفجقب ااؼورآن توـ ااؿ 

ذاؽ بؼراءة جدفدة تذؿ ؾ يف إتادة تػةقر ااذوارفو بؿوا ٓ فذصوؾ بااـؿواذج اادااقوة 

مـ صقاغة ااؿعاين:  قزتؿ أكف فصدح اخذقار ااقفقد تذّار ااؿاضل ااؼقمل ااحعقود 

بولن فودفؿ تؾوقفؿ رزقوف. وااذوارفو يف  ؾفؿ اهلل تؾوك ااعوااؿقـ ووتودرؿحقـؿا  ّض 

موا فجوب اإلقورار بوف روق أن  مػفقم ااؼورآن ٓ فةوذقجب م وؾ روذا ااقتودت بوؾ إنّ 

روق ااضوؿاكة اإلافقوة اعـافوة اهلل  -اااذي ُفدذػك بلكف فؽاد فؽوقن  ردوسوق  - اامؾؼ

باإلكةاكقة جؿعاءت ثوؿ إكوف وتود بنتوادة اامؾوؼ يف أخورة  قحطوؾ اادؽوؿ ااةوابؼ 

 زوال اادقاة. بةرتة 

تعقد رذه اارؤفة ااجدفدة آرتحاط بااحقئة ااعربقة: فؼقل غةوان ااؿصوري
(1)

 إنّ » :

مقتقووػ
(2)

مووف اا وواتر باتذحوواره إثوور ااؿرئوول إلرادة ااووزمـ إرووالل وااووذي فؼدّ  

                                                             

مـ ااجامعة إمرفؽقة بحقروتت  هغةان ااؿصريت باحث يف اادراسات ااعربقةت حاصؾ تؾك ااداذقرا (1)

 )قةؿ اارتجؿات(.  .تف بدراسة ااؼرآن يف سقاقف إدبلاز ارذؿامةت ترتاّ ومـ جامعة براقـ اادر

رق » :ت وجاء يف معجؿفؿا(ااؿقضق  اادالوو)ب (ااؿقتقػ)فرتجؿ مجدي ورحة واامؾ ااؿفـدس  (2)

 :ت اكظر«ما أو ملثقرات هعحقة معقـة مقضق  أو حدث قصصل أو همصقة أو  ؽرة أو تحارة تذؽرر يف أدٍب 

معجؿ ااؿصطؾدات ااعربقة يف ااؾغة وإدبت مجدي ورحة واامؾ ااؿفـدست مؽذحة احـانت بقروتت ااطحعة 

 )قةؿ اارتجؿات(.  .196ت ص3989اا اكقةت 
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إتووادة تجةووقده يف أخوورة يف  ااؿوودمرة قوود ُأدِخَؾووت تؾقووف معوواين ااعؼقوودةت بدقووث إنّ 

ل إاوك أداة ل إاوك أداة إافقوة اؾحعوث واإلثابوة اؿوا تدوقّ صقرة ااجـة وااـوار قود تدوقّ 

 «.اؾعؼاب وآكذؼام

ر ااؼرآن يف أواخر إزمـة ااعربقة ااؼدفؿوة إٓ اؿ ُفؽذ ػ اإلرار ااؿرجعل اذجذّ 

اـؼوقش ااعربقوة ممخًرات وذاؽ بػضؾ اادراسات ااجدفدة يف اا وعر ااعربول وأداوة ا

م وااذ ام ااؿزفد تـ  ورتة موا قحوؾ اإلسوالم فجعوؾ موـ ااؿؿؽوـ ااذعورّ  .ااجدفدة

تؾووك ااحعوود ااؽامووؾ إلتووادة إدخووال ااوورتاث إدبوول ااؼوواكقين واا ووعائري يف اإلرووار 

ز إمة ااجدفدة إزاء ااؿجذؿعوات اادفـل ااجدفدت ومـ ثؿ تؼققؿ اا مصقة ااذل تؿقّ 

عود ااؽذوابل اؾؼورآن غااًحوا موا ااعؾؿاء ااذفـ فرازون تؾك ااحُ  ااؽذابقة إخرىت ثؿ إنّ 

ايت )مدااواة ااـحول مدؿود اؿقسوك( رااـؿوقذج ااـحوقي ذا ااطوابع ااذوق فذجارؾقن أنّ 

أا ر تعؼقوًدات وروق اإلفؿوان اإلبرارقؿول ااوذي  خرآفػةح ااؿجال يف ااـفافة اـؿقذج 

 ست بؾ فدمجف: إٓ أنّ فؼصل ااؿقروث ااؿدؾل اامارج تؾك ااؽذاب ااؿؼدّ  دْ عُ اؿ فَ 

ر ااؼرآن روق ااؿظفور ااؾغوقي اؾمطواب اا لء ااذي فةذؿر ااذلاقد تؾقف خالل تطقّ 

ا زاـا يف حاجة إاك إتادة ااـظر يف اارتاث ااعربل ااؿذاح إاقـوا أساًسوا يف مديت وااذعحّ 

اره ااؿدقر ااضؿـل اا اين اؾؼرآنت وروق تؾوك اا عر بصقرتف ااؾغقفة ااؿؽ ػةت باتذح

قوودر مووـ إرؿقووةت إن اووؿ فؽووـ ااؼااووب إسوواس ااووذي ُكِؼَ ووت تؾقووف ااؿقروثووات 

 وااذؼااقد ااؽذابقة.
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(Shibboleth(1)
التعاقبيت يف  (الدياكزوويت): املىاهج (الدراساث القزآويت 

 التزامىيت: (الساوكزوويت)مقابل املىاهج 

ا زااوت ااػؽورة مور ااؼرآن: وب تطقّ ااؼقام بؿداواة جدفدة اذعؼّ ثؿة حاجة إاك 

مووـ وراء ااػقضووك ااؿدقطووة باادراسووات ااؼرآكقووة  (هقحقاتوووو)ااؼقفووة ااؽامـووة ا

 )اؾةوقر( اادااقة رل اارتتقب ااذارفملت واقس ااؿراد بذاؽ قحقل ترتقب خواّص 

أو ر ضف تؾك كدق ما أثحت تققدور كقاداف
(2)

يف بدافوة اادراسوات ااـؼدفوةت واؽوـ  

                                                             

ـ اؾؿة هقحقاتت رل اؾؿة تقراتقة وردت يف سػر ااؼضاةت وااكت اؾؿة فةذمدمفا بـق إسرائقؾ اذؿققز مَ  (1)

تؾوك  ا دٓاوةً ةوذمدم ٓحًؼوا  نن اؿ فةذطع فؼقمقن بؼذؾفت وصوارت ااؽؾؿوة تُ ب بـطؼففؿت  قطااَ قاإٓ فـذؿل 

 كمات اسذمدمت ااؽاتحوة روذه ااؽؾؿوة اذ وقر إاو  ئةٍ  كاالكذؿاء إا اأو رمزً  تااؽقد ااذي تذؿقز بف  ئة تـ أخرى

احاحوث افوذا اقن ااؼراءة اادفااروكقة اؾؼرآن رل هقحقات اادراسات ااؼرآكقة ااغربقةت حقث رل رمز اكذؿاء ا

قةوؿ ) قة يف ااحـاء ااؿـفجل آسذ راقل اادارس اؾؼرآن.جاادؼؾت انهارة اؿدى أرؿقة ومرازفة رذه ااؿـف

 (.اارتجؿات

هوقو ااؿةذ ورققـ إاؿوان اؿوا فصوػف تحود ااورحؿـ بودويت درس  (ت3911-3816تققدور كقاداف ) (2)

وروق رااوب -ست ثؿ درس ت وآرامقة ااؽذاب ااؿؼدّ تدًدا مـ ااؾغات ااةامقة: ااعربقةت وااعغفةت وااةقرفاكقة

توارفو »توـ دراسوذف حوقل  هااػارسقة واارتاقةت ويف ااع رفـ موـ تؿوره حصوؾ تؾوك ااوداذقرا -يف ااجامعة

ت 3919يف « تارفو ااؼرآن»ت ورل اادراسة ااذل قضك تؿره يف تطقفررات وقد صدر ااجزء إول مـ «ااؼرآن

ت وصودر 3921االت ثؿ صدر ااجزء اا اين توـ تدرفور تؾؿقوذه  ق ور توام وتؿؾ تؾقف مع كقاداف تؾؿقذه هػ

وتػاسوقر « ااؿ ـا»ثؿ برتزل. اذاؽ درس كقاداف  برجةرتاسر تغ تدرفر تؾؿقذه ت3917ااجزء اا ااث تام 

حقل  اذٌب « تارفو ااؼرآن»س أثـاء تؿؾف معقًدا يف جامعة جقذـجـت اف إاك جاكب اذابف اا فقر ااؽذاب ااؿؼدّ 

ت تؿوؾ أسوذاًذا يف «أبدواث توـ تؾوؿ ااؾغوات ااةوامقة»ت و«يف كدق ااعربقة ااػصودك»ااؾغات ااةامقةت مـفا: 

= 
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ب آثوار ااذطوقرات ااؿعر قوة ااذول تعّؼو :ااؿراد  فؿ أتؿؼ اؾرتتقوب ااذوارفملت أي

أدت يف ااـفافة إاك حصقل إمة تؾك رقفة دفـقوة جدفودةت وااؿفوؿ قحوقل خوروج 

ااؼرآن مـ حدث تارفمل حؼقؼلت وقراءة ااؼرآن تؾك أكف ترتقب ارسوائؾ مقجفوة 

ؼ إفؿوواهنؿ وتووـعؽس قؼقووقـت فووزدادون تؾووك ااذووقاال وفذعّؿووإاووك مةووذؿعقـ حؼ

ت ورذا مـفج فـةجؿ تؼرفًحا مع مـفج ااؼؾقد اإلسوالمل تققعاهتؿ ااؿذغقرة يف ااـّص 

 كػةف.

ريت واؽــا كذجاوز مـفج ااذؼؾقود اإلسوالمل بذؿةوؽـا اا ودفد بوااؿـفج ااذطوقّ 

ؿك بلسحاب ااـزول بؿا فة ومع وجقد  ر  اامؾ يف تؾقم ااؼرآن ااذؼؾقدفة فمذّص 

ااـذائج اقةت اامؾوة واقةوت مةوذؼؾة توـ  ا اؾةقرت إٓ أنّ ااذي فضع ترتقًحا تؼرفحق  

ااةقاقات آجذؿاتقة واادفـقة ااالحؼة. وبااـظر إاك سقاقات اامطاب ااؿذضؿـة 

ًٓ مووـ ااـظوور يف ااةووقاقات آجذؿاتقوة اامارجووة تؾووك ااووـّص  يف ااوـّص  وااذوول  بوود

ـا كراز تؾك ااحال، ااؼرآين باتذحاره )تؿؾقوة تـطوقي تؾوك  نكّ  ؼ مـفاتفصعب ااذدؼّ 

توورتحط مووقاقػفؿ  ذْ : إِ واسووذجابة( تعؽووس  فووؿ ااؿةووذؿعقـ إوائووؾ اؾووـّص  تدوود  

ارتحاًروا وثقًؼوا  -اؿـزاوة مقسوك وبـول إسورائقؾ-ااؿذغقرة مـ ااؼضوافا ااجقررفوة 

اادفااروكقووة ااذااقووة ٓ س يف بقئووة إمووة. وااؼووراءة بذغقوور دٓٓت ااؽذوواب ااؿؼوودّ 

                                                             
= 

مورتجؿ اؾعربقوةت حقوث ترجؿوف: جوقرج توامرت « توارفو ااؼورآن» :جامعة اقؾ ثؿ جامعة اهرتاسوحقرجت اذابوف

  (.قةؿ اارتجؿات) .2118وصدر تـ مـ قرات ااجؿؾت بقروتت 
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ا تراتل  دةوب ااصوقرة ااـفائقوة اؾؼورآن وكصقصوف ااذارفمقوة ااؿرتحطوة بوف كصوق  

)مذـاصوواتف(ت بووؾ تراتوول )بااذةوواوي( ااؼووراءة ااداخؾقووة اـصووقص ااؼوورآنت أي: 

ت بااذودرفجت موع َقوؼ  ت وُتؾُ ؾَ تارفمف إساسل باتذحاره سؾةؾة مـ اارسائؾ ااذل ُكؼِ 

 ر.ذا ااذطقّ إاؼاء ااضقء تؾك ر

ااةوقر ااؿحؽورة )تعورض( ااحقوان اا وعري ااعربول اؾذؼؾقود  كةذطقع ااؼقل بولنّ 

ااؼرآينت ورذا أمر فجذب اكذحاه ااةوامعقـت  ااؽذابل يف هؽؾ تالوات مرتؾة اؾـّص 

إٓ أكف مع ازدفاد وتل إمة بذاهتا يف ااػرتة ااؿؽقة ااؿذقسطةت كةذطقع أن كالحوظ 

وور( ف بؿووا  قووف )ااؽذوواب ااؿؼوودّ ذؼؾقوود ااؽذووابل اّؾووفحوودو اا ذْ ة: إِ كؼؾووة مفّؿوو س ااُؿػةد

مدوؾ ااعوااؿ ااؿولرقل بااػعوؾت وتااؿوف  ا بؿ ابة تااؿ فؽا ح اقدّؾ ااؿـؼقل هػقف  

ااـصل )ُتغؾِغؾ  قوف( اقذةوع ٕروؾ ااؿق واق ااجودد ااوذفـ روؿ حوقل ااـحول ضوؿـ 

حًؼا يف ااؿدفـوة تارفو اامالص احـل إسرائقؾت ورذا أفًضا فجذب اكذحاه إمة. وٓ

)تدجحفوا(  تذعرض سؾطة ااـحقة ااذقراتقة اادصرفة ااذل فؿ ؾفا مقسك اؾـؼودت ثوؿ

كحقة ااـحل مدؿد أخقًرات وذاؽ يف سقاق ااذالقل موع ااعفود ااؼودفؿت اؿوا فظفور يف 

اا ووعائر ااقفقدفووة وااـؼاهووات ااعؾؿقووة. فؿذووزج خطوواب مقسووك احـوول إسوورائقؾ 

ؽس اتدواد ااذقجقفوات ااذقراتقوة موع ااذعوااقؿ بمطاب مدؿد اقفقد ااؿدفـةت وفع

 ست ومووـ ثووؿّ وتوول إمووة بووامذالك بقووان جدفوود اؾؽذوواب ااؿؼوودّ  ااؼرآكقووة يف ااووـّص 

ذـواول أن ـ)أرؾ ااؽذاب( ااؼدفؿوة:  ؾ حصقل إمة تؾك رقفة جدفدة إزاء رقفة

 رذا ااذطقر بؿزفد مـ ااذػصقؾ.
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 :حالث مزاحل لتطىر القزآن

 :اث الكتايب)االوطالق مه( التز

فماوود ااؼوورآن ااووذي كووزل محؽووًرا تؾووك إتؿووال ااذعحدفووة ااذوول ت ووذؿؾ تؾووك 

س: توالوة روذه ااـصوقصت ٓ ااؽذواب ااؿؼودّ  احقور مزامقور كصقص ت حف إاك حدّ 

و ل ااوقحل ااجدفودت ت وقر سقؿا يف ققام ااؾقؾت فجعؾ مـفوا ااةوقاق ااؿػورتض اذؾؼ 

إاوك توالوة ااـصوقص  [31-3 ااؿزمؾ:] ت(قرآن) :إحدى أقدم اسذعؿآت اؾؿة

 :ااذعحدفة اقاًل 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[9-1]املزمل:  ژمث ژ ڈ ڈ

إن -فدور سقاق ااةقرة تؾك صالة ااؾقؾت ورق ااةقاق ااذعحدي ااذي ف وذؿؾ 

تؾوك قوراءة ااؿزامقورت وٓ فذضوح تددفوًدا ااؿوراد بوااؿؼروءت  -مؽان آخورجاء يف 

ااؿووراد بووف كصووقص تضووارل  أي: ااؼوورآن ااؿووذاقر يف أفووة اارابعووةت وفحوودو أنّ 

ْقوِؾ َأُقوقُم »ااوذي ت وحف:  تٻمث ٻ نثااؿزامقرت اؿا يف أفة اا اكقة:   ِول ُمـَْذَصوِػ ااؾد

ر تووذاّ  تڇمث چ چ نث :أفووة اا امـووة. واووذاؽ (339: 62مزامقوور) «َْٕحَؿووَدكَ 

ب  »بو:  ُؾقَفا. َسوح ُدقا َفوا َتحِقوَد ااورد . واوذاؽ أفوة ااذاسوعة: (331: 3 مزامقور) «َرؾ 
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ـْ »ت ووقر إاووك:  تڌمث ڌ نثڍ ووَؿت َوَدَتووا إَْرَض مِوو ب  َتَؽؾد إِاووُف أاَِفووِة ااوورد

ووْؿِس إَِاووك َمْغِربَِفووا يف رووذه  (قوورآن)(. ت ووقر اؾؿووة: 51: 3 )مزامقوور «َمْ ووِرِق اا د

ااـصقص ااؼرآكقة ااؿحؽرة إاك كق  مـ ااـصوقص ااذعحدفوة ااذول فؾفؿفوا ااؽذواب 

 اـق  مـ ااؿزامقر ااعربقة.: س وتـاسب ااذالوة بااؾغة ااعربقةااؿؼدّ 

-كعؿت تالوة ااؼرآن مػروضة تؾك ااـحلت إٓ أكـا كةوذـذج موـ إهوارات أخورى 

أن  -ة ااؿزمؾ ااذل ت قر إاك وضع ااؿجذؿوع ااؿودينبؿا يف ذاؽ آخر آفة مـ سقر

يف مرحؾوة مذولخرة. واوقس  صالة ااؾقؾ وجوب ااؼقوام هبوا يف جؿاتوةت تؾوك إقوّؾ 

ا(  دةبت بؾ روق أفًضوا )سوقاق( فذؿ وؾ يف حقوازة روحقوة ااؼرآن مـ ااحدافة )كص  

رة اـػةووفا مووـ خووالل تالوهتووا ااجؿاتقووة رقفووة مةووذـق لة تحـووّموواؿحّؾووغ ومووـ بعووده أُ 

 س.بااؽذاب ااؿؼدّ 

 (:زس املفسّالكتاب املقدّ)حىار مع  ؛يف التزاث الكتايب (التغلغل)

ٓ تعل أمة جدفدة  جلة بلهنا ت وارك أمًؿوا سوابؼة أو موممـقـ سوابؼقـ يف تؿوؾ  

تعحدي م رتكت وٓ بلن افا م ؾفؿ مق اًقا ضارًبا يف أتؿاق ااذارفوت بؾ فظفور وتول 

إضوػاء اا ورتقة تؾوك كػةوفا: وذاوؽ تـودما تحوز، يف إاك  إمة هبذا تـدما تضطر

ؽقن يف مـزاة ااؿحّؾغ ااوذي فدؿوؾ رسوااة إافقوةت وقت ففقؿـ  قف خصقمفا وف ؽّ 

ة ااؿذقسطة تؾك مداواة إمة  صؾ كػةفا مـ مراز وت فد سقر ااؿرحؾة ااؿؽقّ 

سوةت أرض توارفو إرض ااؿؼدّ  :ااذعحد ااؿؽل وآكذؼال إاوك  ضواء مذمقوؾت أي
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الص ااذقرايت ااذل هتقؿـ تؾقفوا همصوقة مقسوك ااعظقؿوةت فذدؼوؼ روذا موـ اام

 .ة مذـقتةت تحودو جؾقوة يف إتوادة سورد ااؼصوص ااذوقرايتسرتاتقجقات كصقّ إخالل 

وُت غؾ إجزاء اارئقةة مـ ااةقر ااؿؽقة يف ااؿرحؾة ااؿذقسطة بااؼصص ااوذي 

ًٓ موـ ااذوارفو ااذوقرايتت وفوليت ااقضوع ااؿراوزي اارسوؿل اؾؼصوص  فةرد  صوق

ااذقرايت يف رذه ااةقر بؿـزاة قراءة ااذقراة يف ااعحادات ااؿةقدقة وااقفقدفوة تؾوك 

اارتتقبت وت قر رذه ااةقر يف بودافذفا وهنافذفوا إاوك ااؽذواب بلكوف مصودق ارسوااة 

 ااؿحؾغ.

سوة دوًرا يف زفوادة ااوقتل ااجؿعول يف ااػورتة ااؿؽقوة ؾ تذار ااؽذوب ااؿؼدّ فؿ ّ 

فؿؽوووـ ااؿحااغوووة يف تؼووودفره: ازداد روووذا ااوووقتل تؾوووك ااؿةوووذقى إخقووورة ٓ 

ااطقبقغرايف واازماين اؾقفؿوات واتةوعت رقبقغرا قوا ااذوارفو ااؽذوابل  قؿوا وراء 

سوة ااذول هوفدت مؽة اذ ؿؾ أرض اارسؾ ااةوابؼقـت اؿوا بورزت إرض ااؿؼدّ 

د تقجقوف تقوما خوالل روذه ااػورتةت أُ  تارفو بـل إسرائقؾ اؿـطؼة محاراةت ويف وقٍت 

 ت ااؼودَس يف ااؼدس تؾك ااؿةذقى ااذعحديت  اتمذَ  إمة إاك )اادرم إقصك(

 .(قووقم مقسووك) افووات ومووـ ثووؿ اتةووع كطاقفووا اارمووزي يف تووااؿ بـوول إسوورائقؾ قحؾووةً 

و ل واذاؽ اتةع اإلرار اازمـل اؾرسااة تـدما تّدت إمة كػةفا واحودة موـ مذؾؼ 

ت يف ااـفافووة تووارفو سؾةووؾة مووـ إسووالم ااووروحققـت وتحـدوو ااؽذووب ااذوول تؼووّص 

وووااوووذاارة ااذارفمقوووة ٕصوووداب إرض ااؿؼدّ  باتذـاقفوووا -ت إموووة سوووةت وتمؾد

 تـ اافقفة ااذل ااذةحذفا مـ اا عائر ااؿؽقة. -ااجقاكب إساسقة ارتاث مغافر
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ًرا يف واكذؼال ااؿراز اادفـل مـ ااؽعحة إاك بقت ااؿؼدس ٓ فعـل  دةوب تغققو

ت  ؾوؿ تعود جدفودٍ  إاوك هوؽؾٍ  ر ااوـّص ف ااذعحودي بوؾ ف وقر اوذاؽ إاوك تطوقّ ااذقّج 

ة األتؿوال ااذعحدفوة ا يف رذه ااؿرحؾة مـاسوحة اؿؽؿوالت كصوقّ ااةقر ااطقفؾة جد  

 ؼود خرجوت روذه ااةوقر توـ  :ااؿػروضة )اؿوا ااكوت ااةوقر ااؿؽقوة ااؿحؽورة(

إسوؾقبلت وف وقر تراقحفوا سقاقفا ااؿاضل تؾوك ااؿةوذقى ااذعحودي وااؿةوذقى 

ااجدفود إاوك أهنوا ااكوت تةووذعؿؾ يف اا وعائر اادفـقوة إروقل وتعؽوس ااطؼووقس 

ااذقحقدفة ااؼقاقة إرقل يف اادفاكذقـ ااقفقدفة وااؿةقدقة. وتقجد دٓئوؾ ا قورة 

كوت موـ ذاوؽ اادوقـ ترااقب قرآكقة جدفودة دوّ  تؾك أنّ  -مـفا ااذؼدمة بااحةؿؾة-

اارتاقب إا ر تعؼقًدا يف أفات ااذل ٓ تـذفول بةوجع  فحدو أنّ محاهرة. يف ااقاقع 

ااٍم قد اسذقجحت رذه اامطوقةت وروذا ٓ فعؽوس آسوذعؿال اادؼقؼول اؾؽذابوة 

)ااكووت ااؽذابووة معرو ووة اووزمـ رقفووؾ يف رووذه ااؿـطؼووة(ت بووؾ اكذؼووال إمووة مووـ 

آتذؿاد تؾك )آسذؿرارفة ااطؼةقة( إاك )آسذؿرارفة ااـصوقة(
(1)

ت وروذا فظفور 

                                                             

 :ت مػفقمل(ااؼرآن ااـصل) كإا (ااؼرآن ااؾقذقرجل)قؽا كقفػرت يف  فؿ تؿؾقة ااذدقل مـ تقظػ أكجقؾ (1)

إاؿواين  كإاو -واؿا أهارت يف ورقوة أخورى افوا-ا ت اسذـادً (آسذؿرارفة ااـصقة)و (آسذؿرارفة ااطؼةقة)

 :اا وعقب أثـواء تطقرروا مورت بؿورحؾذقـ أنّ  (ااذاارة اادضوارفة) :ن يف اذابفاسؿأنت حقث اتذغ اسؿأفان 

مرحؾة ااكت تعذؿد  قفا يف حػظ ذاارهتا اادضارفة تؾك ااطؼقست حقث تعقود ااطؼوقس ااػعؾقوة وااذؿراوز 

وحاسوؿة يف توارفو روذه اا وعقبت ثوؿ اكذؼؾوت اا وعقب  ةمفّؿوحقل أمااـ وأزمـوة بعقـفوا ذاورى أحوداث 

ؾ ا ٕكجقؾقؽوا مّ ورفة تؾوك ااـصوقص ااؿدوكوةت  ق ًؼواؿرحؾة أخرى اتذؿدت  قفوا يف حػوظ ذاارهتوا اادضوا

= 
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= 

ا مـ اقذقرجل إمة ااـاهئة حقـ ااكت يف مرحؾوة آسوذؿرارفة اا وعائرفةت ثوؿ اسوذؼؾ يف مرحؾوة ااؼرآن جزءً 

 ة.مرحؾة آسذؿرارفة ااـصقّ  كحقث اكذؼؾت إمة إا تٓحؼة اـص مؼروء

يف دراسة  اقحؾ تقظقػفؿ اااذدؾقؾقة يف ذاهتؿ اهتؿءسؿان واػاأتؾك مػفقمل رـا  ةمفؿّ وثؿة مالحظة 

ت ومالحظة أخرى تؾك -ا بااؿعـك اادققؼا اقذقرجق  وااذي أسؾػـا صعقبة ااددفث تـ اقكف كص  -ااؼرآن 

 تقظقػ أكجقؾقؽا افذفـ ااؿػفقمقـ.
سووؿان  وـدـ كجوود أن رووذفـ ااؿػفوقمقـ فػذؼوودان ااؽػواءة يف تػةووقر ا قوور موـ ااعالقووات بووقـ بااـةوحة ٕ

 ؿوـ ااجفوة إواوك  :ااـصقص واا عائر مـ جفةت وبقـ اا عائر واادقادث ااذل تةذعقدرا مـ جفة أخرى

فذجارووؾ رووذان ااؿػفقمووان ااذووداخؾ بووقـ اا ووعائر وااـصووقصت واووذا اسووذؿرار اا ووعائر حذووك يف مرحؾووة 

فومدي اذجاروؾ  عد حػظ ااذاارة ااذارفمقةت مؿاااـصقص ااؽغى ذاهتات بةحب حصررؿا أرؿقة اا عائر يف بُ 

ااؽ قر مـ وظائػ اا عائر ااذل حذؿت وجقدرا يف مرحؾة ااـصقص اذاؽت ومـ ااجفة إخرى  ااددفث 

تـ اقن إموااـ وإزمـوة واادوقادث ااكوت تةوذعاد يف اا وعائر ادػظفوا يف ااوذاارةت فذجاروؾ اوقن روذه 

باتذحوار قدسوقذفا موـ إسواست  دث ااكت تةذعاد ٓ باتذحاررا حقادث أرضوقة بوؾاإمااـ وإزمـة واادق

مؿا فعـل أن آسذعادة اا وعائرفة ممسةوة تؾوك قدسوقة روذه اادوقادث واوقس تؾوك أرؿقذفوا ااذارفمقوة وٓ 

ة األحوداث وإموااـ وإزمـوة اارغحة يف تؽرفةفا يف ااذاارةت  فذان ااؿػفقمان فذجارالن ااطحقعة ااماّصو

هتؿوا يف تدؾقوؾ و فوؿ ءمؿوا فؼؾوؾ موـ اػا تااذارفمقة ااصر ة بإحداث -دون دقة-ااؿةذعادة رـا وتةقففا 

 ور ااطؼقس وتالقذفا بااـصقص. دَ 

أما  قؿا فذعؾؼ بذقظقػ أكجقؾقؽا كقفػرت افذفـ ااؿػفقمقـت  ـدـ ٓ كجد داخؾ ااؼرآن تؾؽ آسذعادة 

أكجقؾقؽا كقفػرت ذاهتا  ا اؾذاارة اادضارفةت واعّؾ ة بإمة تجعؾـا كعذغه أرهقػً األحداث ااذارفمقة ااماّص 

اة مـ رااؼرآن ممذؾػ تـ ااذق حقـ اتذغت أنّ  -يف ذات ااقرقة ااؿ ار إاقفا يف رذا ااذعؾقؼ-أهارت افذا 

سؿان رق أأن كةذعقد رـا تؾؽ ااـؼطةت أن حدفث  ومفؿت (تارفو خالص)حقث ٓ فؿ ؾ تؾك غراررا 

ؿ ااؼرآن مع اإلقرار باخذال ف تـف فدذاج اـظرت بقضقح تـ ااذقراةت مؿا فجعؾ تقظقػ رذه ااؿػارقؿ يف  ف

 :اكظر

،Structure and the Emergence of Community . 
= 



 

 

 الجاريخي النقدي: انطالق القرآن من الرتاث الكجايب وثغلغله فيه وهيمنجه عليه الدراسات القرآنية والفيلىلىجي

 ثرجامت

(29) 

أساسل يف آك غال ااؽحقر بااؽذب ااةؿاوفة ااذل ُمـدت أتؾك مـزاوة موـ  ب ؽؾٍ 

ااةوؾطةت وقود أصوحدت ااؽذابووة حقـئوذ كقًتوا موـ اادػووظ ااموارجل ااوذي فوودتؿ 

 اعالقوة س باتذحاره سوجال  آرتحاط بااؽذاب ااؿؼدّ  اادػظ يف ااذاارة. وإرؿ أنّ 

رـ تؾك ااذغؾغؾ يف تارفو اامالص ااؽذابل وإتوادة ااؿق اق بقـ اهلل واإلكةان فغ

 ت ؽقؾ ماضل بـل إسرائقؾ باتذحاررؿ أسالً ا روحققـ.

س ااذي تعامؾ معف ااؿجذؿع ااؿؽل  ااؼوقل بولن واؽـ ما كق  ااؽذاب ااؿؼدّ 

ااؼوورآن ٓ فقجوود يف أا وور مووـ كةوومةت وأكووف ٓ توورتحط بووف أسووػار دفـقووة مـذدؾووة 

وأكف اؿ فمضع ارتجؿات تؾؿقة ممذؾػة أو قراءات هدفدة ااذـواقض  ت)أبقارفػقا(

وروق )س فؿـعـوا موـ إدراك أن ااؽذواب ااؿؼودّ -تحؾقرت يف صقرة أدفوان ممذؾػوة 

 ا يف رذه ااجقاكب بعقـفا.فمذؾػ اخذالً ا جقررف   ن(ااؽذاب ااذي سحؼ ااؼرآ

قراءة ت وذد  قفوا  ة اؼراءة ااـّص لؽقـ تُ قأصحح ااذػةقر ااؽذابل يف أفدي ااؿةقد

ااصحغة ااطائػقة:  ؼد أخضع رذا ااذػةقر ااعفد ااؼدفؿ إاك سوؾطة ااعفود ااجدفود 

س بلاؿؾوف  فًؿوا ااذلوفؾقة ااذل اتُذغت أهنا ت ذؿؾ تؾك مػذاح  فؿ ااؽذاب ااؿؼودّ 

اؿ فؽوـ اوف أن فةوذؿر يف هورق ااؿذقسوط  رذا آكغالق ااذامّ  )صدقًدا(. ومع أنّ 

                                                             
= 

  :وااؿـ قرة ضؿـ

The Blackwell Companion to the Quran, edited by: Andrew ribbin, Blackwell publishing, 

 )قةؿ اارتجؿات(   .2006
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ـوووارؼقن بأرامقوووة وااؿةوووقدققن ااـوووارؼقن بااةووورفاكقة حقوووث تحوووادل ااقفوووقد اا

ة تـ ااؼضوافا ااعؼدفوةت إٓ أن ااؽوالم )وااةرفاكقة افجة مـ أرامقة( كؼاهات حقّ 

  ااجووقرري اؾطوورفؼذقـ ااؿةووقدقة تووـ اإلكجقووؾ فةووذقجب آكذحوواه إاووك ااذـووقّ 

 وااقفقدفة ااذل وجد هبا.

عة اوو)ااعفد ااجدفود( تؾوك ااحقئوة ج باافقؿـوة ااقاسور ااذي تذوقّ  فؾ فمثر ااذطقّ 

ااعربقة اظفقر ااؼرآن اذاؽ  تق ر تؾؿواء أواخور ااعصوقر ااؼدفؿوة مومخًرا تؾوك 

تف: فؼوقل دفـ تؾك تـقّ دراسة ظفقر اإلكجقؾ ومؽاكذف يف ااػرتة ااذااقة اذدوفـف مماّ 

جقؿز اقجقؾ
(1)

: 

خضنننل للة انننى لكذننناي وانننأللل لكلانننا  لكذنننايم لا نننو  »

إلى للا نديل للندقيو وإلنى قنرلدي لديندي  ةاًمنا أعنادو  إترلئيل للوديةم

 ر يبهننا، اةننا يمهننر مننن دسلتنناها ا اااانناو للاتةننم، واهننأل  لل ريوننم 

س لليهود وللةسيايللةا    .(176 ) :«. س أنالياهموب م ا للورلدي دو 

                                                             

س بجامعة بوار إفوالن (ت أسذاذ  مري اؼةؿ ااؽذاب ااؿؼدّ -3995)جقؿز اقجقؾت أو فعؼقب قدوريت  (1)

ز ارذؿامات اقجقؾ يف ااعغفةت وأسذاذ  مري إدب ااعغي ااؽالسقؽل وااددفث يف جامعة رار ردت ترتاّ 

ت واقوػ تؼورأ 3997س اؿوا اوانت ااؽذواب ااؿؼودّ  :رةت موـ أهوفر اذاباتوفس وتػةقراتف ااؿحؽّ ااؽذاب ااؿؼدّ 

ل ااؽحقرت مالقواة اهلل يف أزمـوة ت ااذدقّ 2117ا وأنت ست قدفؿً ااؿؼدّ  ت داقؾ إرهادي اؾـّص ااؽذاب ااؿؼدس

 )قةؿ اارتجؿات(.  .2137اةت رااذق
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قراءة اارتاث ااؽذابل تؾوك روذا ااـدوق ااكوت رول  فجقز أن فضقػ اقجقؾ أنّ 

رهتوات وقود بةوط سوقدين غرفػقوث ذفا إمة اإلسالمقة ااـاهئة ورقّ ااطرفؼة ااذل تحـّ 

وّسووع آ وواق توولثقر )ااؽذوواب  ذْ رائوود دراسووات اإلكجقووؾ ااعربوول مووا قااووف اقجقووؾت إِ 

س ؼودّ س ااؿدّقل( اق ذؿؾ تؾك ااؼرآن يف تجؾقات ما أسوؿاه )ااؽذواب ااؿااؿؼدّ 

ر( ا وااذي فعذؿد ااؼرآن تؾقف اقذطقر س ااؿـؼقل هػقف  أي: ااؽذاب ااؿؼدّ  تااؿػةد

 يف صقرة اذاب قائؿ بذاتف.

و ل ااورتاث ااؽذوابل يف مؽوة ويف ااؿدفـوة:  ؾقةوت واؽـ تجب ااذػرقوة بوقـ تؾؼ 

مؽة وااؿدفـة مؽاكقـ ممذؾػقـ اذحؾقغ ااؼورآن إاوك جؿفوقرفـ ممذؾػوقـ  دةوبت 

ست  ؽقوػ ا مـفجقـ ممذؾػقـ يف تػةقر ااؽذاب ااؿؼودّ مققعان هفدَ  بؾ رؿا أفًضا

تذؿ وؾ إداة ااػاصوؾة  !فؿؽـ جغ رذا اامالم ااذي فصؾ أحقاكا إاك ااذـواقض 

موع إجوراء ااذغققورات ااالزموة يف ااؿؿارسوة  كواجٍح  يف ااذلوفؾ ااذي ُوظػ ب ؽؾٍ 

صووقص إصووؾقة ـّ ااقفقدفوةت وروول اسوذعؿال )اارتجووقم(ت يف إهوارة إاووك تعودفؾ اا

ذةع ٕ فام جدفدةت ااكت رذه ااذعدفالت يف اارتاث ااقفوقدي بؿ ابوة ترجؿوات اذّ 

رةت ت ووقر اإلضووا ات ةت إٓ أهنووا تظفوور يف ااؼوورآن باتذحاررووا إضووا ات مذوولّخ حوورّ 

ُبّؾغ مـ قحؾت  ااـصوقص ااةوابؼة  رة إاك تػةقر جدفد اـّص رة اؾةقر ااؿحؽّ ااؿذلّخ 

حدفؾفا أو مدقرات بؾ فؿؽـ إتادة تػةقررا. فـحوف ااذؼؾقود باتذحار تـزفؾفا ٓ فؿؽـ ت

ة ة وااؿدكّقويف مـاق ذف إصوقل ااؿؽّقو اؾـّص  اإلسالمل تؾك رذا ااذطقر ااماّص 

 ذْ روذا ااذؼةوقؿ اازمـول قود ُرّحوؼ محؽوًرا يف تطوقر ااؼورآنت إِ  اةقر بعقـفات وفحدو أنّ 
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ت بااػعوؾ حذوك ذاوؽ اادوقـ ا قد ُكؼؾفحدو أن تدًدا مـ ااةقر ااؿؽقة ااؿحؽرة جد  

يف ااػرتة ااؿؽقة ااؿذقسطةت إٓ أن أرؿ اإلضوا ات موـ ااـاحقوة ااعؼدفوة رول ااذول 

 تعقد إاك آخذالم ااجقرري ااذي وقع يف إزمـة ااؿدكقة.

س تؾوك ة وبوقـ ااؽذواب ااؿؼودّ ة وااؿدكقّ تضػل ااؿقازكة بقـ اادقارات ااؿؽقّ 

 قؿا فؾل تؾك مقسك ا مصقة مرازفوة  زهمصقة مقسك مـدك بااغ اإل ادةت كراّ 

ة دفـقوة يف تؿؾقة اكذؼوال إموة موـ حراوة إصوالحقة دفـقوة ُتعـوك بوااذؼقىت إاوك أّمو

ة ااذل فـطوقي ااةقاسات ااـصقّ  تعذؿد تؾك كػةفا وتذؿذع هبقفة سقاسقة ققفةت تعدّ 

اؼوراءة ا يف اأ مـزاوة تااقوة جود  تؾقفا رذا ااذغققر يف ااـؿقذج ااذػةوقري تصوـقًػا تحوقّ 

س إبان حؼحة ااعصقر ااؼدفؿة ااؿذولخرةت موع سورفاكف يف ة اؾؽذاب ااؿؼدّ ااؿةقدقّ 

 ااقفقدفة.

: قد فزتؿ ااوحعض خاص   ؼ ااـظر يف تجؾل رذا ااذصـقػ يف ااؼرآن ب ؽؾٍ اـدقّ 

وة اؾذصوـقػ ااؿعودّ أكف مـ خالل ااةقاسوات ااـصوقّ  ا د ااـحول مدؿود تودرفجق  ل تؼؾد

اارسوقل موـ ااقجفوة ااذارفمقوة  أي: إنّ  خصقًصا مقسكتدور إكحقاء ااةابؼقـ و

 تاش مـ جدفد تجارب مقسكت وتقجد تؾك ذاؽ بعض إم ؾة يف سقرة رف.

ت حف قراءة قصة مقسك يف سقرة رف مـ جقاكب ا قرة تـؼوقح ااؼورآن اؾؼصوص 

ي  قفا تؾك مقسكت ورل ااؼصوة إساسوقة اظفوقر قدِ ااذقرايت:  ػل ااؼصة ااذل كُ 

عود ث اإلافل مـ روذا ااحُ إسرائقؾ باتذحاررؿ أمة ااؿق اقت فذجرد ااؿذدد  رقفة بـل 
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 ئة ممذوارة وٓ  . ويف ااروافة ااؼرآكقة ٓ فعّرم اهلل كػةف بلكف رّب ااؿق اقل ااماّص 

بلكووف ااؿمؾووص ااؿةووذؼحؾل ااووذي سووقم فؼووقد هووعحف إاووك خووارج مصوورت مووع أن 

تؾوك روذا ااـدوق مـصوقص  ااؼصص ااذقرايت ااذي فذضؿـ إهارة اإلاف إاوك ذاتوف

د يف سقرة رف قصة ااـداء تؾوك مقسوك تؾقف يف أمااـ أخرى يف ااؼرآن. ومـ ثؿ ترِ 

 مـ اا جرة اؿا فؾل:

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے نثھ

           ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڭ ڭ       

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 [.24-9]طه:   مث ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ... ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

َأَكا إِاُف َأبِقوَؽت إِاوُف إِْبوَراِرقَؿ َوإِاوُف إِْسوَداَق »ذار رـا اؿا ورد يف سػر اامروج:  ٓ

ورول اارتجؿووة  ت(ب وَؽ رَ )(. بوؾ فعووّرم اهلل كػةوف بلكوف 1: 6 خوروج«)َوإِاوُف َفْعُؼوقَب 

يف اارتجؿوة ااةوحعقـقةت ااذول تظفور خوالل ااةوقر  تب(أي: )ااورد  ااؿعذادة او)ففقه(

 ت(اَكو أَ ٓد إِ  فَ َاو إِ َٓ )ااؿؽقة. ثؿ ف وفد اهلل تؾوك وحداكقذوف بصوقغة اا وفادة ااجدفودة: 

حعووث تؾووك اإلفؿووان وفعؾووؾ إرسووااف اؿقسووك بوواقرتاب ااةوواتة ااذوول فجووب أن تَ 

 وااذؼقى.
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قر ااؼدفؿوة ترجؿت ااؿػوارقؿ ااذقراتقوة رـوا إاوك مػوارقؿ تـاسوب حؼحوة ااعصو

ـ بوؾ بلكوف إاوف ااعوااؿقـت واوقس ااؿذلخرة:  ؾقس فقصػ اهلل بلكوف إاوف هوعب معوقّ 

فقصووػ ااعووااؿ بلكووف مرحؾووة دكققفووة األحووداث ااذارفمقووة بووؾ باقرتابووف مووـ هنافذووف 

ااؼصة تؿضول موع ااصوقت اإلافول ااوذي ُفِعوّد مقسوك اذحؾقوغ  إخروفة. ومع أنّ 

رسااذف يف بالط  رتقنت  ؾقةت روذه اارسوااة إلقـوا   رتوقن اقورتك قوقم مقسوك 

اؽوول فووذرحقات بووؾ روول رسووااة دتقفووة إلقـووا   رتووقن بووااذدقل تووـ دفـووف: وهبووذه 

ااطرفؼة فـعؽس وضع ااؿحؾ وغ تؾوك مققوػ مقسوك يف هوؽؾ قوراءة رقبقغرا قوةت 

أموران مػروضووان  تتقة إاوك اا وفادة بقحداكقوة اهلل )ااذقحقود( وإاوك ااصوالة ااود

تؾك ااؿجذؿع ااؿؽل ااؿعاصرت وارتحارفؿوا بؿقسوك فزفود ا قوًرا موـ سوؾطذفؿات 

س وذار مقسك يف رقعة واسعة مـ ااؼرآن وتؼدفؿوف باتذحواره كظقوًرا اؿدؿود فمّسو

ة حاسوؿة ذات سوؾطة ا جدفوًدات وروق وجوقب إقاموة ااـحوقة اقاسوطكؿقذًجا تؼودف  

حصرفة يف ااذقاصؾ مع ااؼقة ااعظؿكت مؿا فـةوو أرؿقوة أموااـ تجؿوع أو تجؾول 

 اامصقم مـ آافة صغرى وهقارقـ.

ااـوداء تؾوك مقسوك يف مؽوان فذؿقوز بظواررة رحقعقوة تمضوع اذولثقرات  فحدو أنّ 

اؿ تراوز تؾقوف سوقرة  ت(1: 2 خروج -غامضة )كحات فدرتق واؽـ ٓ تلاؾف ااـار 

. إٓ أن رذا ااـق  مـ ااظوقارر ااغامضوة فوـعؽس يف تجربوة [35-9 :ٔفاتا]رف 

هووجرة  [38-31 :أفووات]تذصووؾ بؿدؿوود كػةووفت ااووذي فوورى يف سووقرة ااووـجؿ 

 )مغطاة( دون تػةقر افذه ااذغطقة:
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 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک نثڑ

]النجم:  مث ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

13-11]. 

ر بذجربة مدؿدت  فؾ فصوح ااوزتؿ بولن مدؿوًدا والهنا تحّ   تحدو تجربة مقسك

(antitypeسقم فؽقن )
(1)

مـ مقسك  مـ ااقاضح أن كؿقذج ااذصـقػ ااػاتؾ  

ر تؼوودي بووقـ إحووداث رـووا فمذؾووػ تووـ ااـؿووقذج ااؿةووقدلت  ؾووقس ثؿووة تووقتّ 

مدؿود اذدؼقوؼ وتود توقرايتت بوؾ تودور  ااذقراتقة وإحداث ااؼرآكقوةت واوؿ فولِت 

د حؼقؼوة إحوداث إهقاء رـا تؾك ااعؽس موـ ذاوؽ:  إحوداث ااذقراتقوة تمّفو

ة توـ )ااذصودفؼ( بؼودر أا ر دّقو ؿ ب ؽؾٍ ااؼرآكقة ومغزارات وفجقز اـا إذن أن كذؽؾّ 

تلسووقس ااذحووادل وبـوواء ااؼقوواس  د ااذؼؾقوود ااؼوودفؿ تؾووك ااجدفوود. إٓ أنّ مووا فمّاوو

                                                             

وفةذمدمان اسوذمدمً  (antitype)و type))اػظذل  (1)  كا يف اادراسوات ااؽذابقوةت حقوث ف وقران إاوا خاص 

حودث أو  كاإلهارة ااقاردة يف ااعفد ااؼودفؿ إاو (type)ؾ ااعالقة بقـ ااعفدفـ ااؼدفؿ وااجدفدت بدقث فؿ ّ 

ااذدؼوؼ ااجزئول اؾدودوث ااؽاموؾ ااؼوادم اوفت يف  كااذح قر بظفقره أو اإلهارة اف أو إا مؽان أو همص فذؿّ 

ؼ افذه اإلهاراتت أو ااـؿقذج ااؿذدؼّ  (antitype)ووااعفد ااؼدفؿت اقؿ ؾ ااؿةقح أو بعض أحداث حقاتف اا

ؾ بؼاء فقكوان يف اادوقت ثوؿ اقت رق م ال فقكان/ ااؿةقحت حقث فؿ ّ قغ م ال فرد يف رذا ااةإاؿؾ افات وأا

ات وت قر ااؽاتحة رـوا باسوذمدام روذا ااجدقؿ وخروجف مـف حق   كات ما فعرم بـزول ااؿةقح إاخروجف مـف حق  

ا موـ آين تـ مقسك كقتً ؾ ااؼصص ااؼررؾ فؿ ّ  :لءااعالقة بقـ ااؼرآن وااعفد ااؼدفؿت  ذذةا كااؿصطؾحت إا

اة رت حقث فؽقن ااـحول مدؿود روق ااـؿوقذج ااؿذدؼوؼ وإاؿوؾ اؿقسوك ااذوق(antitype)و (type)صـع 

حقث ترى أن ااعالقة ااذل فعؼدرا ااؼرآن مع ااعفد ااؼدفؿ تمذؾػ  تااؿعاد صقاغذفا  ثؿ تةذحعد ااؽاتحة رذا

 رتجؿات(. )قةؿ اا .تـ تؾؽ ااذل فعؼدرا اإلكجقؾ مع ااعفد ااؼدفؿ
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ل وااـػةوول فذجوواوز ااذ ووابف ااوودٓال ااؿجوورد بووقـ ححؽووات ااؼصووص ااذجرفحوو

ااـحقفة.  فل تذـاول )ااةقاق( وت فد تؾك بروز رقفوة كحقفوة جدفودةت وإذا تـاواـوا 

ااذـوواولت  ا حووّؼ ااذـوواص مووع ااـصووقص ااؽذابقووة واووذا ااـصووقص ااؼرآكقووة داخؾق وو

 قؿا فذعؾؼ باارؤفوة ا  قؿا فذعؾؼ باادااة ااـػةقة اؾـحل مدؿد و ةقم كؾدظ تطقرً 

 ااؽذابقة ضؿـ اإلرار ااؿعريف ادؼحة ااعصقر ااؼدفؿة ااؿذلخرة.

 :حىار مع العهد القدمي ؛اهليمىت علً التزاث الكتايب

س إصووؾققـت أي: ففووقد تـوودما كـذؼووؾ إاووك اؼوواء إمووة بقرثووة ااؽذوواب ااؿؼوودّ 

ااؿػةوور( ذائووع ا ممذؾًػووا تووـ )ااؽذوواب س تجؾق ووكوورى اؾؽذوواب ااؿؼوودّ  ااؿدفـووةت

ة فدجحوف هومص ا غقر مـواز  خوالل ااػورتة ااؿؽّقوااصقت:  ؿقسك ااذي اان كحق  

ا جدفووًدا بصووػذف محؾًغووا اؽووالم اهلل وااةووــ اارسووقل ااووذي فؽذةووب زخًؿووا سقاسووق  

اإلافقة. أما ففقد ااؿدفـة إبعد مـ أن فؽقكقا خصقًما محاهورفـ اؾـحول  ُقعذوغون 

ٕهنؿ فؼدمقن معر ة دققؼوة بوااذقراةت اوقس روذا  دةوب قـ األمة: مداورفـ مفؿّ 

 بؾ فؼدمقن اذاؽ مـارج تػةقرفة اؾـصقص ااذقراتقة.

 ذْ س مدوكة اتذحارفة أا ر مـ اقهنوا مدوكوة  عؾقوة: إِ ويف مؽة اان ااؽذاب ااؿؼدّ 

اووان اووف حضووقر يف ااذؼؾقوود اا ووػقي  ات اؿووااووان اووف ظفووقر بصووػذف اذاًبووا سووؿاوف  

ااؿػةر( واسوع آكذ وارت ويف ااؿدفـوة اوان حضوقر ااؽذواب س اؽذاب ااؿؼدّ ا)وا

س مؾؿقًسا بصقرة أاغت اؿا فجب أن كةذـذج مـ إداة ااؼرآكقة ااذل ت وقر ااؿؼدّ 
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مووا يف اا ووعائر ااقفقدفووةت وكجوود أن اإلهووارات ااؼرآكقووة إاووك ااؽذوواب  إاووك خؾػقووةٍ 

  عائر ااقفقدفة.س يف ااؿدفـة تذعؾؼ بااـصقص ااذل تظفر ب ؽؾ احقر يف ااااؿؼدّ 

ومـ أم ؾة رذه اا عائر فقم اقحقر )فقم صقم ااغػران(ت  ققم تاهقراء تقود ذو 

ت ووري )ت ـقووة:  31أصووقل تقراتقووةت ويف رجووق  مقسووك بووإاقاح ااجدفوودة فووقم 

ؾ ( إهارة إاك مغػرة اهلل اؿا اقرتم بـق إسورائقؾ موـ ذكوب تظوقؿ فذؿّ و31:3-31

ااقثـل روق ااةوحب ااذوارفمل اؾؿؿارسوات  يف تحادة ااعجؾ ااذرحلت ورذا ااعؿؾ

جرفت خالل  رتة ااذقبة ااذل سحؼت فقم ااذؽػقرت وتؾقـوا أن كـذحوف اا عائرفة ااذل أُ 

أاووغ حوودث مصووقري يف ااذووارفو  إاووك أن ااعؿووؾ ااووقثـل يف ااوورتاث ااقفووقدي فعوود  

 )اكظوووور: .أزمووووة تااقووووة أصووووابت ااقفووووقد ااذووووقرايتت ورووووق ااؿةوووومول تووووـ أّي 

bSanh.120a). 

واؽـ إن كظركا إاك واقعة ااعجؾ ااذرحل اؿا رق مـصقص تؾقفا يف ااؼورآن يف 

 نكـوا كؼورأ قصوة ممذؾػوة  ت[99 -81 :أفات]ااجزء إخقر مـ سقرة رف ااؿؽقة 

ؼ هبوؿ ِدوؾْ تؾك كدق تجقبت إهنا قصة تعّؾؿ وتربولت  وال تؾوقم بـول إسورائقؾ وٓ تُ 

ااعؿؾ ااوقثـل رجوؾ غرفوب روق ااةوامريت ا: ٕن ااؿقصقم بابذداء رذا ذكًحا أبدف  

إسورائقؾ. وتـود ااـظور ااودققؼ كجود أن ااةوقرة ااؿؽقوة ُأدرجوت  قفوا  لواقس بـو

إضا ة مدكقة مذلخرة ذات جقاكب تؼدفة ٓ تـةجؿ مع كغؿة ااؼصة كػةفا وٓ مع 

موـ  [82-81 :أفوات]ررفؼذفات وفؿؽـ ااذعرم بةفقاة تؾك روذه اإلضوا ة يف 

 فوذه ااصوقغة ٓ تةوذعؿؾ اؿمارحوة بـول  ت(َبـِول إِْسوَرائِقَؾ  َفوا): سقرة روف إذ تؼوقل



 

 

 الجاريخي النقدي: انطالق القرآن من الرتاث الكجايب وثغلغله فيه وهيمنجه عليه الدراسات القرآنية والفيلىلىجي

 ثرجامت

(11) 

ا سوقاء أاواكقا معاصورفـ إسرائقؾ ااؽذاب ااؿؼودست بوؾ تماروب ااقفوقد حصورف  

 اعقةك أو معاصرفـ اؿدؿد تؾك إغؾب.

وقصووة ااعجووؾ ااووذرحل يف سووقاقفا ااؼوورآين إصووؾل تووليت محاهوورة بعوود قصووة  

 اامروج وتؼاب  رتقن:

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ نثڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

-79]رف:   مث ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 قصة ااعجؾ تؾل رذه أفات.. [81

ااؿدرجة  ذضقػ بعض اادؼائؼ ااذل ُكدقت يف ااؼصة ااؿؽقةت  [81]أما أفة 

ررفوؼ يف ااحدور وخذوام ااؿق واق موع اهللت ورؿوا موـ  أي: ااـجاة ااؿعجزة تغ هّؼ 

أحداث ااذروة يف تارفو اا عب ااؿمذار. ويف ااـفافة تذار رذه أفوة إرعوام بـول 

ـّ  ت وذار ااطعام روق موا ف وقر معجزٍ  وااةؾقى يف ااصدراء تؾك كدقٍ  إسرائقؾ ااؿ

أي:  ت(إاك اامطاب ااؿحاهر اؾقفقد ااؿعاصرفـ ااؿلمقرفـ بإاؾ مـ )ااطقحوات

 ّٓ  )فطغوقا  قوف(. وٓ فـحغول أن فػفوؿ أن مـ ااطعام ااـؼل ااوذي رزقفوؿ اهلل إفواه وأ

رذا ااذدذفر ااؼرآين مقجف إاك ررفؼة ااقفقد ااذوقراتققـ ب ولن تـواول ااطعوامت بوؾ 

فعااج كؼطة خال قة معاصرةت ورل أن قوقاكقـ ااغوذاء ااقفقدفوة ٓ فـحغول ااذؿةوؽ 
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ـّ  :  ننّ هبا تؾك كدق مػرط يف ااؼؾؼ وااةوؾقى  )ااطقحات( اؿا ت قر أحقاًكا إاك ااؿ

  فل ت قر اذاؽ إاك ااطعام )ااطارر( مـ ااـاحقة اا رتقة.

د بؿوا تؾك أهنوا إدراجوة مذولخرة يف سوقرة روف فذلّاو[ 82-81]وتددفد أفات 

توذار روذه  ذْ ررأ تؾك رذه أفات مـ ارذؿام بنظفوار ااوذات اإلافقوة ٓكػعاافوات إِ 

 قورآين مؽولت كوّص  أفات ااغضب اإلافل مرتقـت ورق ما اؿ ُفذار مـ قحوؾ يف أّي 

ؽ هودفد ومؼقوت بوااؼقاكقـ  ؽورة ااغضوب اإلافول تورتحط محاهورة بذؿّةو ومع أنّ 

ة ٕهنا تؼقد إاك ما فؾقفا محاهرة مـ قصة ااعجؾ ااذرحل. وموـ ااغذائقة:  نهنا مفؿّ 

اخؾ ااؼضوقة اا ورتقة ااؿعاصورة ااؿذصوؾة خالل مقضق  )ااغضب اإلافل( تذود

س روذا ة تـ تصقان بـل إسرائقؾت وفمّسوبؼقاكقـ ااغذاء مع ااؼصة ااؽذابقة ااؿفؿّ 

ؾوة يف مػفوقم ااؼوقاكقـ ااعؼابقوة غقور ااؿؾزموة اارتتقب اعؼقودة قرآكقوة جدفودةت مذؿ ّ 

ك تؿقًمات ٓ كةذطقع هرح رذه ااؼضقة هرًحا ااماًلت وتؽػول اإلهوارة يف ذاوؽ إاو

اذاب رقاغر زفؾـذقـ
(1)

 Theبعـوقان: ثؼا وة ااؼورآن ااؼاكقكقوة ) 2131ااصوادر يف  

Qurʾān’s Legal Culture.) 

                                                             

توف يف ااذؾؿوقدت ماز ارذؿارقاغر زاـذقـت أسذاذ بؼةؿ ااالرقت واادراسات اادفـقة جامعة تقتـغفامت ترتّاو (1)

اا ؼا ة ااؼاكقكقة يف ااؼرآنت تعااؿل اارسؾ آثـول ت ور اـؼطوة اكطوالقت  :ت مـ اذحفاوااؼرآنت وااعالقة بقـفؿ

 )قةؿ اارتجؿات(.  .2131
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وترتقب ذكب بـل إسرائقؾ تؾك تحادهتؿ ااعجؾ وتؾك ااغضب اإلافل جواء يف 

ف إاك ااقفقد ااؿذلخرفـ ااذفـ كةوؿع توـفؿ يف سوقرة روف ااؿؽقوة ااذول سقاق مقّج 

فؿؽوـ تػةوقر ذاوؽ تؾوك أكوف قوراءة جدفودة يف أواخور  ـ ثوؿّ هبا إضوا ة مدكقوةت ومو

ااعصقر ااؼدفؿة اؾؼصة ااؽذابقة ااقاردة يف اإلصداح اا ااث واا الثوقـ موـ سوػر 

ات بؾ بإحرى أكوف فعؽوس ربًطوا توؿ ااذلسوقس اوف اامروج. اقس رذا ابذؽاًرا قرآكق  

حة ااعصقر ااؼدفؿة يف هعقرة فقم اقحقر ااقفقدفة يف حؼ احقرٍ  مـ قحؾ وفظفر ب ؽؾٍ 

ااؿذلخرة حقث تـدرج يف تدد مـ ااـصقص ااؽذابقة إخرىت وتغز مـ بقـ روذه 

ااـصقص تؾك وجف اامصقص آفذوان ااةادسوة وااةوابعة موـ اإلصوداح اارابوع 

وو ر واا الثووقـ مووـ سووػر اامووروج:  حعوود أن هووفد مقسووك ذاووؽ ااعؿووؾ ااووقثـل ودمد

اقةووذؾؿ أاقاًحوا جدفوودةت وتـوودرا  ااؿجؿقتوة إواووك موـ إاووقاحت تواد إاووك ربوف

 وِحل ما فةؿك بصػات اارب اا الث ت رة:أُ 

(6 ) : ب  اَمُفت َوَكاَدى اارد ب  ُقدد ب  إِاٌف َرِحقٌؿ َوَرُؤوٌمت َبطِلُء »َ اْجَذاَز اارد اارد

 اْاَغَضِب َوَا ِقُر اإِلْحَةاِن َواْاَقَ اِء.

ـْ ُر اإِلْثوِؿ َواْاَؿْعِصوَقِة َواْاَمطِقدوِة. َواَ َحا ُِظ اإِلْحَةاِن إَِاك ُأُاوقٍم. َغوا ِ  (7) ؽِـدوُف َاو

ُفْحِرَئ إِْبوَراًء. ُمْػَذِؼوٌد إِْثوَؿ أَبواِء  ِول إَْبـَواِءت َو ِول َأْبـَواِء إَْبـَواِءت  ِول اْاِجقوِؾ اا دااِوِث 

ابعِ   «.َواارد
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ءة ااـحقفوة تذـاغؿ رذه أفة ااذل تؼرأ أا ر مـ ت ر مورات يف اا وعقرة موع ااؼورا

ت 57)ممذارات مـ أسػار إكحقاء( يف صحاح فقم اقحقر )سػر إهعقاءت اإلصوداح 

عـك أساًسوا بذغققور ااوقتل وااةوؾقك ااودفـل تغققوًرا هواماًل. (ت وتُ 58-39أفات 

فحدو أن رذه إ ؽار بؾ ورذه اإلهارات ااؽذابقة مـعؽةة يف خطاب ااؼورآن احـول 

ز تؾك تظؿ ااذكب ااذي فـ ل ااذي فراّ  [82ت 83أفات: ]إسرائقؾ يف سقرة رف 

ي تؾوك أفودي ااقفوقد ااؿعاصورفـت إٓ أكوف فػوذح بااؿ وؾ بواب تـ مزفد مـ ااذعود  

تةوذعقد  [ت99-81 أفوات:] نن ااؼصة ااؿدؽقة يف سقرة روف  ااؿغػرةت ومـ ثؿّ 

خؿ ااعؼدي ااذي اكطقت تؾقف يف ااقفقدفة وذاؽ مـ خالل ااوربط بلثر رجعل اازّ 

ورووذه مالحظووة فصووعب تػةووقررا بوودون  -اا ووعائري بااغضووب اإلافوول إبوودي 

ـ فمارحفؿ ااـحلت رـا فق ر ااةقاق ااؿ رتك ا رتاض وجقد مداورفـ ففقد بقـ مَ 

 مرة أخرى ااؿػذاح اػفؿ ااـص ااؼرآين ب ؽؾ أتؿؼ.
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 (:ارس الفيلىلىجيمعىن الد)خامتت: 

ة اؾؼرآن أن كػرق بقـ ااؿراحؾ ااؿمذؾػة يف تذقح قراءتـا )اادفااروكقة( ااذطقرفّ 

( ااـصووقص آسووذـاد تؾووكست  حعوود  وورتة مووـ )تالقووة ااؼوورآن بااؽذوواب ااؿؼوودّ 

ااذعحدفة ااذل ت حف ااؿزامقر يف ااةقر ااؿحؽرةت أدرات إمة أهنا تةقر تؾك خطوك 

ب حؽافة تارفمفؿ مـ جدفودت وقود رأت إموة ااؼرآكقوة بـل إسرائقؾت ااذفـ تقّج 

ر ااـحول مدؿود يف همص ااـحل مقسك ااعظقؿ أسقة اـحقفات ويف دتقتف ااؿؽقة رقد 

سرتاتقجقة ثـائقوة موـ إتوادة اارتاقوب إصقرة مطابؼة مـ مقسكت وذاؽ مـ خالل 

تعؽةوف ااؿ رتكت وااكت رذه ااعالقة ااقثقؼة مقضع تةاؤل يف ااؿدفـةت ورذا موا 

سقرة رف ااذل هبا تػصقؾ قصة مقسك وت ذؿؾ تؾوك آفوات مؽقوة وأخورى مدكقوةت 

ثؿوة موا فطورأ  م مقسك تؾك أكف أسوقةت إٓ أنّ ااؿؽل إساسل فؼدّ  وٓ فزال ااـّص 

تؾك دوره اؿ ر  ذي سؾطة هنائقة يف أفات ااؿدكقة: إكوف مدؿود ااوذي فضوطؾع 

قفقد ااؿعاصرفـ( وفدتقرؿ إاك بدور ااـحل إقدم وفمارب ققم مقسك )أي: اا

تعدفؾ رأففوؿ يف ااؼواكقن ااؿقسوقي ااوذي أصوحح مفجوقًرا بعوض اا ولءت وهبوذا 

تـدجب سؾطة مقسك ااؿطؾؼة وتؽذةب رسااة مدؿد أرؿقوة أاوغ:  نضوا ة إاوك 

ت فصووحح مدؿوود زتقًؿووا ممووقّ  ًٓ ًٓ بنتطوواء أمذووف رقفووة جدفوودةت وااـحووقة اقكووف رسووق

رول ااصوقرة ااقحقودة وإاقودة اؾذقسوط بوقـ ااعوااؿ ااذقراتقة ااذل ااكت يف مؽة 

 مذـازًتا تؾقفا. اإلافل وااعااؿ اإلكةاينت أصحدت يف ااؿدفـة سؾطةً 
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روافوة إصوقل ااؼرآكقوة ااؿـؼقاوة يف  فعذؿد رذا ااـق  مـ قراءة ااؼرآن تؾك أنّ 

ت إقوّؾ ا يف معؾقماهتوا إساسوقة تؾوك ااذؼؾقد اإلسالمل رل روافة مقثققة تارفمق و

وفذطؾب ر ض رذه ااروافة تؽذفب إداةت وسقؽقن غرفًحا مـ ااـاحقوة ااؿـفجقوة 

توورك اإلجابووة تؾووك ااةوومال إساسوول حووقل تارفمقووة ااـحوول ودتقتووف األمووةت أي: 

اادوودث ااؼوورآين ااووذي فؼووع يف  وورتة زمـقووة ثابذووة. فجووب تؾووك تؾؿوواء اادراسووات 

اادراسة: رؾ رق تؼرفر مؽذقب مقز  ققد  ااؼرآكقة أن فمذاروا ااـق  إدبل اؾـّص 

ا تذطقر يف م ارد و صوقل مذذابعوة  سقرة أم أكف دراما معروضة هػقف   339تؾك 

ووضوعف يف سوقاق  بال سقاقت  ال بد موـ مراتواة ااوـّص  ا ما اانت  ؾقس ثؿة كّص أف  

س ااذي  صؾ حذك ااعصقر ااددف وة حدث تارفمل. وااذي وقع اؾؽذاب ااؿؼدّ 

بعد تغققور موا فدذواج -ل ااقفقد وتػةقررؿ اف فجب أٓ فذؽرر تؾؼ   تؿاًما تـ سقاق

مع ااؼرآن.  عؾك ااـؼقض موـ ذاوؽت سوقم تػقود ااذػةوقرات ااؿةوقدقة  -اؾذغققر

ست اؿووا سووقم تػقوود اادراسووات اإلكجقؾقووة يف ااغوورب وااقفقدفووة اؾؽذوواب ااؿؼوودّ 

ري ااوذي ست وموـ ااذدودي ااجوقرتؿقًمات مـ دراسة كؼد ااؼرآن اؾؽذاب ااؿؼدّ 

 فػرضف إلتادة ااـظر يف أراء اادصرفة ااةائدة.

│ 
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