


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 نبرة حعسيفيت بأجنيليكا نويفسث:

الباانحنقـ ( مااـ أراافر -3491) Angelika Neuwirth أكجقؾقؽاان كااق ػرت

 إلؿنن وإوروبققـ الؿعنصر ـ يف الدراسنت الؼرآكقة واإلسالمقة.

ت الدراسانت ة، درَساأستنذ الدراسنت السنمقة والعربقة يف جنمعة برلقـ الحارّ 

الساانمقة والعربقااة والػقؾقلااقجل يف جنمعاانت باارلقـ ومقااقكقل و فااران،  ؿؾاات 

قكقل وباانم،غ، كؿاان باارلقـ ومقاا :كلسااتنذ ومحن اار يف  اادد مااـ الجنمعاانت، منااؾ

وجنمعاة  ،جنمعة  ؿانن بانٕردن :منؾ ،كلستنذة زائرة يف بعض الجنمعنت ت ؿؾَ 

  قـ رؿس بنلؼنهرة.

كااقربس )مرااروع  مااـ الؿراانر ع العؾؿقااة، مـفاان: وقااد أراارلت  ؾااك  ااددٍ 

 .(كقراكقؽقم

 ة يف مجنل الؼرآن ودراسنتف.مـ الؽتنبنت والدراسنت الؿفؿّ  ولفن  ددٌ  

 من أهمها: 

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 

2010 

 .مـ العصقر الؼد ؿة الؿتلخرة، مؼنربة أوروبقة الؼرآن كـّص 

 ؿ لإلكجؾقز ة هذا العنم لصدر بعـقان:جِ رْ وقد تُ 

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 
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Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 .دراسنت حقل تركقب السقر الؿؽقة

Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the 

Qur'an as a Literary Text, 2014 

 أدبل. س، الرعر، وصـن ة الؿجتؿع: قراءة الؼرآن كـّص الؿؼدّ  الـّص 

 وهق مجؿق ة مـ دراسنهتن الؿرتجؿة لإلكجؾقز ة.

│ 
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مقدمت
(1)

: 

ؾ لطنلؿاان رااؽ   ف الرااػنهل أماارٌ لااالؼاارآن يف تـزّ دراسااة الصااؾة بااقـ الؿصااحػ و

ر لؾدراسااة يف الؽتنبااانت آسترااراققة الؽالساااقؽقة، ومااع تطاااقّ  مساانحة رئقساااة

الؿـنهج التل تدرس بـقة الـصقص الرػفقة والؿؽتقبة ومـنهج تحؾقاؾ الخطانب 

مااع  نجد اادة يف دراسااتف، خصقًصاا اوأكؿاانط التؾؼاال، اتخااذ هااذا الؿق ااقع أبعااندً 

 :مناؾ :لادرس الؼارآن نسنًساأ نظفقر  دد مـ اإلرؽنٓت التل أ حت مق اق ً 

 .، و القاة التادو ـ هاذه الساؾطة، وساؾطة الاـّص قضقة الؿرجعقاة الذاتقاة لؾاـّص 

أكجقؾقؽاان كااق ػرت الؿستراارقة إلؿنكقااة واحاادة مااـ أباارز إسااؿنء التاال  ولعااّؾ 

، الراػنهة، بـقاة الاـّص  :أحاد هاذه الؿق اق نت تحضر لؾذهـ بؿجارد اساتد نء

 يف مقاجفة الـصقص السنبؼة.  القة الؼرآن بنلؿجتؿع، تلسقس سؾطة الـّص 

الؼارآ  يف  لؾعالقاة باقـ الاـّص  يف هذه الدراسة تؼقم أكجقؾقؽن كاق ػرت ببحاٍث 

حنلتف الراػنهقة وباقـ حنلتاف كؿصاحػ، ومادار البحاث هـان هاق  ؿؾقاة تلساقس 

الؼرآن لرػنهقتف ذاهتن، لتدرس كق ػرت حجنج الؼرآن  ـفن يف مؼنبؾ أمؿ الؽتانب 

 َؼ ْؾالاؿ  ُ  نوإمؿ القثـقة التل تؼقؿ أحد معنر انهتن لؾؼارآن بن تبانره كتنًبا ،مـ جفة

 جؿؾة واحدة مـ جفة أخرى، و القتفن كذلؽ بتلسقس الؼرآن لسؾطتف.

                                                             

قنم بؽتنبة الؿؼدمة، وكذا التعر اػ بانٕ الم وكتنباة الحقارال والتعؾقؼانت الاقاردة يف كاّص الرتجؿاة،  (1)

مسمولق قسؿ الرتجؿنت يف مققع مركز تػسقر لؾدراسنت الؼرآكقة، وقد مّقزكن حقارقـن  ـ حقارل كاق ػرت 

 بلن كصصـن بعدهن با)قسؿ الرتجؿنت(.
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مـاانهج دراسااة الؼاارآن يف  وتاارى كااق ػرت يف سااقنه بحااث هااذه العالقااة أنّ 

لتبان ـ الطبقعتاقـ، وأن دراساة الؼارآن يف حنلتاف  :بد أن تؽقن مختؾػاة الحنلتقـ ٓ

بقـ باف وساؿنع ؿخن َ قـ لف واللدراسة و عقة الؿتؾؼ   نالرػنهقة  ؿؽـ أن تؽقن بنبً 

صقت حجنجفؿ وا رتا نهتؿ، و ر ؼة تلسقس الؼرآن حججف يف مؼانبؾفؿ، وأن 

والتل تؽرػفن دراسة الرؽؾ الراػفل  -ركؿن تعب  -دة إصقات هذه الدرامن متعدّ 

 يف و عقتف كؿصحػ.  ـد دراسة الـّص  ا، تحتجب كنقرً لؾـّص 

، محنولاة استؽران  خالصوتختؿ كق ػرت بحنفن بدراسة تطبقؼقة لسقرة اإل

مجؿاع كقؼقاة الرافقر  ة يفمن تحؽقف كبالغ رػفل  قاجاف العؼنئاد الؿساقحقة الؿؼارّ 

  ، إ ندتف بـنء بعض كصقص التقراة.

أهؿ من تـطقي  ؾقف هذه الدراسة لقست بنلضارورة كتنئجفان، ولؽاـ قادرهتن  إنّ 

ساقس وحجنجاف وتل الراػنهة وبـانء الاـّص  :مناؾ :ـ قضان نق ؾك تـنول العالقاة با

سااؾطتف بصااقرة مـفجقااة وا ااحة، مؿاان  جعااؾ لرتجؿتفاان أهؿقااة يف إثااراء الاادرس 

 العربل بؿنؾ هذا الؼضن ن ومـنحل الدرس.

│ 
 

  



 

 

 وجهان للقرآن: القرآن واملصحف

 ترجامت

(6) 

الدزاست
(1)

 

 :مقدمت: القسآن والبالغت

مقسااك  لؼااد أرسااؾ الُ  :ت صااده رساانلتفنبِااكباال بؿعجاازة تُ  كااؾ   لؼااد بعااث الُ 

 ًٓ ٕهؾ مصر، وأ ده بنلساحر لقؼـاع ققماف رسق
(2)

ه  ؾاقفؿ جانءهؿ . وحتاك  تػاقّ 

مـ جد اد.  نتسعك ثؿ التؼطفن لتعقد  ًص  بؿعجزة العصن التل ألؼنهن لصنرت حقةً 

لؽنكات معجزتاف ماـ جاـس ذلاؽ،  وجنء  قسك يف زمـ كنكات الغؾباة لقاف لؾطاّب 

للحقاان الؿااقتك
(3)

الؿعجاازات . ثااؿ ُبِعااَث محؿااد إلااك قااقم ماان  ااندت تسااتؿقؾفؿ 

                                                             

قسااؿ الدراساانت ، ، مادرس مساان د بؽؾقااة الؾغاانت والرتجؿااةقانم برتجؿااة هااذه الؿااندة: حساانم صاا،ي (1)

اإلسالمقة بنلؾغة اإلكجؾقز ة بجنمعة إزهر، رنرك يف ترجؿة  دد مـ الؽتب الد ـقة، وقنم برتجؿة  دد ماـ 

 لؽرتوكقة.البحقث، كؿن أن لف العد د مـ الرتجؿنت الؿـرقرة  ؾك بعض الؿقاقع اإل

ن مـ جـس من برع لقاف لؿعجزات إكبقنء وإن جنءت أحقنكً  :ؾرؽِ بنلسحر مُ  ڠة مقسك زوصػ معج (2)

ة مقساك يف زالـظار  اـ تقصاقػ معجا  صده  ؾقفن وصػف، لابغّض  ن وٓلف تؿنمً  الؼقم إٓ أهنن تؽقن مػنرقةً 

حقاث  :ن يف هاذا الساقنهكؼاؾ كاق ػرت  اـ الجانحظ لاقس دققًؼا كف ٓ  ؿؽاـ كعتفان بنلساحر، ولعاّؾ أذاهتن إٓ 

ولؿان كانن أ جاب إماقر  ـاد قاقم لر اقن » :ليتلؾجانحظ وجادكن كصاف كؿان  ا «ةحجج الـباقّ » كبنلعقدة إل

 ؾاك إبطنلاف  ڠن ماـفؿ يف زمنكاف، بعاث ال مقساك السحر، ولؿ  ؽـ أصحنبف قط يف زمنن أراد اساتحؽنمً 

ا نره، وكؼض أصؾف، لردع إغبقنء مـ الؼقم،فػ  عػف وإظْر وتقهقـف، وكَ  ة ؾَ ػِ ولؿـ كرل  ؾك ذلاؽ ماـ الس 

رلء، ولؿ  لهتؿ بؿعنر ة السحر حتك  ػصؾ بقـ الحجة والحقؾة، لؽنكت  ٕكف لق كنن أتنهؿ بؽّؾ  :غنموالط  

 باد الساالم هانرون، دار الجقاؾ،  :، تحؼقاؼ ورارح3، رسانئؾ الجانحظ، ج«ذلاؽ متطؾعاة... ككػقسفؿ إل

 . (قسؿ الرتجؿنت) .278، ص1991، 1بقروت، ط

ن يف ن يف التآلقػ: لؿعجزات إكبقنء قد تؼع أحقنكً ن وحد نً كنن كنقر الدوران قد ؿً ؾ وإن رؽِ هذا الؽالم مُ  (3)

ّٓ جـس من برع لقف أققامفؿ كؿن وقع مع سقدكن مقسك ومحؿد مناًل   أن هذا غقر مطرد، بؾ كنقر مـ إكبقانء ، إ

= 
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لاذا احتانجقا معجازة لغق اة أدبقاة  :ة، وإكؿن تلسرهؿ البالغة وحسـ البقاننالحسقّ 

 ؾك أكف رسقل مـ  ـد ال، لؽنكت معجزتف الؼرآن دلقاًل 
(1)

. 

ـف الجنحظ، هاذا واستعراض رسنٓت إكبقنء هذا الرؽؾ  ؾك الـحق الذي بقّ 

ذي رالن  إكظانر إلاك أمارٍ  إد ب الؿقسق ل يف الؼركقـ الننمـ والتنسع،  ؾػاُت 

يف الؼرآن. و ؾاك الارغؿ  سة مؿناًل يف الـظر إلك  بقعة هذا الـقع مـ الؽتب الؿؼدّ 

مـ آ رتاض الذي قد  بد ف البعض  ؾك تخصقص الرسقلقـ العظقؿقـ مقساك 

                                                             
= 

 ؿّ ـ َثاومِا ر ذلاؽ الابعض،عار  ققماف بنلطاب كؿان قارّ لاؿ  ُ  ڠ لؿ  ؽـ الرلن معفؿ هؽذا، وسقدكن  قسك

س الؿـنسابة ماـ لبعض مـ حنولقا بحث تـنسب معجزتف مع  صره أ ر قا  ـ ذكار ذلاؽ، وحانولقا تؾّؿا

كنكت مـنسبة لعصره، ٓ ٕن  صره رنع لقف  ڠمعجزة  قسك »...جقاكب أخرى.  ؼقل محؿد أبق زهرة: 

إسرائقؾ، لؾاؿ  ؽاـ بقاـفؿ  لؿ  ؽـ رائًجن بقـ بـل كؿن  ؼقل بعض  ؾؿنء الؽالم: ٕن  ؾؿ الطّب   ؾؿ الطّب 

، بؾ إن معجزاتف كنكت مـ ذلاؽ الـاقع لسابب آخار  جاب (حقنة  سقع)ر ر ـنن يف كتنبف  ؾؿ أبؼراط، كؿن قرّ 

سف مـ غضقن التنر ل ومـ حنل بـل إسرائقؾ، ذلاؽ أن العصار كانن  صاًرا مند ؤان  اممـ بنلؿاندة وٓ  أن كتؾؿ 

بنلققم أخار، ...وكانن بجاقار هاذا إ ؿانن بنٕسابنب العند اة  ممـ بنلغقب، بؾ كنن مـ القفقد مـ ٓ  ممـ 

والؿسببنت، بحقث  عتؼدون أكف ٓ  ؿؽـ أن  ـػؽ  السبب  ـ مسببف، والالزم  ـ مؾزومف، لال تقجد كتانئج 

مـ غقر سبب  ندي، لفال  ولد مـ غقار والاد، وٓ حقانة تؽاقن بعاد ماقت ماـ  ؿاقت، لاال  رتاد حقؤان، وقاد 

 ـ أن  رتد  حقؤن مـ  ؿقت، و جزت إسبنب  ـ أن  رتاد  بصاقًرا ماـ  قلاد أ ؿاك. لؼاد  جزت إسبنب 

والػؾسػة الققكنكقة التل تؼارر لازوم إسابنب العند اة، حتاك لؼاد لر اقا أن إراقنء إ قكقة سندت الػؾسػة 

الؿسبب  اـ ساببف باال  ئ إول كرقءالؽقن كرل  ـ الؿـِر  كرلت  ـ الخنلؼ لفن بؼنكقن السببقة، لؼنلقا: إنّ 

الؿعجازة الؽا،ى، دار «. رالء... ئة. لؼد قرروا أن قنكقن إسابنب هاق الاذي  حؽاؿ كاّؾ ـِر إرادة مختنرة مُ 

 (.قسؿ الرتجؿنت) .11-9الػؽر، ص

 .81(، ص 1967الخالصة لدى رنرل بقال ) :، واكظر أ ًضن1979الجنحظ،  :اكظر يف هذا الؿعـك (1)
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ّٓ  كو قس ساـ  أن ربط محؿاد والؼارآن بنلبالغاة وُح بنل،ا ة يف السحر والطب، إ

ة الابالغ هال محاقر البعناة الؿحؿد اة بخاال  لؿفّؿا :فمحّؾاالبقنن هق وصػ يف 

 ولاقس ماردّ  ، ؾك إققال وإلعنل مًعن أسنسٍ  لؼد ا تؿدا برؽؾٍ  مقسك و قسك

ب ققًمان بر اقا  خن ِا كقن محؿادإلك  وثقٍؼ  الؼرآن ارتبط بنلبالغة برؽؾٍ  ققلـن أنّ 

ا هاذا التصاـقػ ـ سنققة سبب آخر غػؾ  ـف مَ يف الؾغة وولعقا هن لحسب، بؾ ثؿّ 

إلاك هاذا آرتبانط القثقاؼ باقـ الؽاالم  الذي مضك معـن. وهـن أرقر بقجف خانّص 

ه إ انر ساردي لفاق بؿننباة خطانب يف لنلؼرآن ٓ  حاد   ،ومن وراء الؽالم يف الؼرآن

ذاتااف، ٓ  ؼتصاار  ؾااك حاادود كؼااؾ رساانلة رااػفقة إلااك جؿفااقر الؿسااتؿعقـ  حاادّ 

قه خطنب، أو تعؾقؼ حاقل الرسانلة ، خطنب ل(خطنب-مقتن)وإكؿن هق  ،لحسب

ًٓ  :الؼرآكقة كػسفن أو حتك  ؾك كالم أخار ـ يف  اقء  ولاذا  ؿؽاـ الؼاقل إجؿان

الؼرآن كازل يف  صار لاقس العجاب لقاف  كر أنّ تصـقػ رسنٓت إكبقنء سنلػة الذّ 

عجاازهؿ ى أخاار ـ و ُ ـ  االيت بللعاانل خنرقااة لؾعااندة وإكؿاان لخطقااب  تحاادّ مّؿاا

ن اصااُطؾع  ؾقااف لقؿاان بعااد بنسااؿ اإل جاانز وُ ؼصااد بااف تفؿ وهااق مااو اادحض حّجاا

إ جنز أخر مـ الـنحقة البالغقة. لؾؿ  ؽـ هاذا الزمانن  صار الساحر وٓ العؾاؿ 

 وإكؿن  صر التلو ؾ.

-( مقتن كّص )ؾ  رؽ   نو ؾك هذا قّدم الؼرآن كػسف كتنًبن  تبقأ سـنم البالغة، كتنبً 

 حنلة مـ الجدل الؿستؿر.ر ،  صقّ -ذا  القة بغقره مـ الـصقص نكصؤ 

اإلرااؽنلقة التاال تؽتـااػ إزمااة الحنلقااة يف  يف  ااقء هااذه آ تباانرات، لااننّ 

ر جسارهن باقـ مققاػ تؼؾقادي تؾؽ الػجقة التال  تعاذّ  الدراسنت الؼرآكقة الغربقة
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 رى يف الؼرآن النؿرة إدبقة لبعنة كبق ة خرجت ماـ مؽاة والؿد ـاة إّبانن الـصاػ 

مان  ؽ  ارى الؼارآن صاـقعة مجتؿاعِ وآخر مرؽ   ،الؿقالدي إول مـ الؼرن السنبع

ساؿ بـز ااة تقلقؼقاة بااقـ العؼنئادباقـ الـفار ـ الااذي اتّ 
(1)

، هااذه اإلراؽنلقة تعؽااس 

قت مػتش الجؿانرك تؾؽ الؿرؽؾة التل أر   كبقرٍ  لر قة خن ئة تؿنًمن تربف إلك حد  

 :  (1، ص2114بق نر ـ، ل داكقنيف قصة تقخقاكن الرفقرة )

أحد إرخنص  ليت بعربة  د محؿؾة بنلرمنل و ؿر هن مـ مع، تقخقاكن  ظّؾ »

 مػتش الجؿنرك  ػتش الرمنل صبقحة كّؾ   قم  ؾك مدار ثالثقـ  نًمن، وظّؾ  كّؾ 

بة، ومع ذلؽ بؼل  قؾة هذا الققت مؼتـًعن بلكف  قم دون أن  عنر  ؾك بضنئع مفر  

ب أن ظقػتف  ؾب مـ الؿفر  بقـ. و قم أن تؼن د مـ و تعنمؾ مع أحد الؿفر  

بف وكقػ  ػعؾ ذلؽ، وكنكت الؿػنجلة التل كرػفن الرجؾ ر  فَ من  ُ   ؽرػ لف سر  

 «.ب تؾؽ العربنت القدو ةأكف  فر  

كاف ٓ  ـبغال لؾؿتخصصاقـ يف الدراسانت إ :هذه الؼصة الظر ػة ٕققل أوردُت 

الؿساؿك بانلؼرآن، الؼرآكقة أن  ـرغؾقا بنلؿؽنن الذي خرج مـف هذا العؿؾ إدبل 

الؼرآ  كػسف بن تبانره  ن  ؼقلف الؼرآن، وإكؿن  ـظرون لؾـّص كنهقؽ  ـ التسنؤل  ؿّ 

د الؼارآن يف مرحؾاة كرالتف إولاك لاؿ  ؽاـ كتنًبان محادّ  من. إنّ  رسنلةٍ  وسقؾة لتبؾقغِ 

ثنبات متحارك يف الققات  ، وإكؿان هاق كاّص ن مانثاًل الرؽؾ مؼرًرا سؾًػن وٓ أثًرا أدبقؤ 

ؽااس حنلااة مااـ الجاادل الػؾسااػل الالهااقيت بااقـ رااتك أكصاانر الطقائااػ ذاتااف  ع

                                                             

 .2118ؾقؽن كق ػرت وآخرون، قأكج :الدراسنت الؼرآكقة، اكظرلؾققق   ؾك و ع  (1)



 

 

 وجهان للقرآن: القرآن واملصحف

 ترجامت

(11) 

بع يف تـانول الادرامن ا ـبغل أن ُ را ك يف قراءتف إساؾقب الؿت ا الؼد ؿة. وهق كّص 

ر ماـ كظرتـان لؾؼارآن لاال تبؼاك كظارة قنصارة دة إبطنل. والؿطؾاقب أن كغّقامتعدّ 

مان قباؾ مرحؾاة آ تؿاند  ر الاـّص ن متجسًدا، بؾ كـظار إلقاف بن تبانػًرا مند ؤ تعت،ه ِس 

، وهذا  ؿؽاـ أن واحدٍ  الذي اتسؿ بنلنبنت والؿروكة يف آنٍ  والتدو ـ، ذلؽ الـّص 

 لإلرؽنٓت التنر خقة التل تبحث لقفن الدراسنت الؼرآكقة.  حالؤ م لـن  ؼد  

 صاار الؼاارآن قااد  حتااك  ؿؽااـ اسااتقعنب هااذا الؿـظااقر ٓ  ـبغاال أن كـسااك أنّ 

كا،ى إساػنر التػساقر ة لاد نكنت  تـؼاقَع  ْت تزامـ مع الحؼبة الزمـقة التال رافدَ 

وكاذا كتنبانت  ،كؿن حدث مع التؾؿقد برؼقف يف الد نكة القفقد ة ،التقحقد وكررهن

 الـظقارَ  -سولقس الؽتنب الؿؼدّ - هذه الؽتنبنت دّ عَ آبنء الؽـقسة يف الؿسقحقة. وتُ 

بق اانر ـل داكقاانهـاان  مكااد إدباال لؾؼاارآن. و
(1)

منؾااف منااؾ  التؾؿااقد ( أنّ 2114) 

 ـبغال الـظار  بانلطبع. والفؾقـساتقةبلسنلقب البالغاة  مرحقنٌ  كتنبنت آبنء الؽـقسة

إلااك الؼاارآن بن تباانره تػسااقًرا يف الؿؼاانم إول،  صااطبغ بصاابغة جدلقااة حجنجقااة، 

لاد فؿ معرلاة ودرا اة ب أكنًسان لنلؼرآن  خن ِ  :سؿ بلسؾقب بالغل راٍه  تّ  ومـ ثؿّ 

س كتنهؿ الؿؼادّ  بنلعؼنئد والؿعنر  التقراتقة واإلكجقؾقة ومن بعدهن، وبنلتنلل لننّ 

لفاق  ،م إجنبانت لسسائؾة التال أثنرهتان التػنساقر التقراتقاة واإلكجقؾقاةبد أن  ؼدّ  ٓ

                                                             

( أستنذ دراسنت التؾؿقد ودراسنت الرره إدكك والبالغ بجنمعة كنلقػقركقن، -1946داكقنل بق نر ـ ) (1)

وتدور اهتؿنمنتاف  .وجنمعة هنرلرد ،وجنمعة كنلقػقركقن ،معة الع، ةنالج :منؾ ،درس يف  دد مـ الجنمعنت

 .(قسؿ الرتجؿنت) .س وإكنجقؾ القفقد ةفن حقل تػنسقر الؽتنب الؿؼدّ يف جزء مـ
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اا ض لفاان مااـ الؿقروثاانت الد ـقااة الؼد ؿااة و تعاارّ  كبقاارٍ  ب  ؾااك  ااددٍ كتاانب  عؼ 

 تق قع. بنلتػسقر وال

 ؾقااف الاارأي يف حؼااؾ الدراساانت الؼرآكقااة  ض هااذه الػر ااقة ماان اسااتؼرّ ـاانقِ وتُ 

مان،  معّد ساؾًػن ماـ تاللقػ راخصٍ  من ُ ـظر لؾؼرآن  ؾك أكف كّص  لعندةً  :الؿعنصرة

الغربقة أو رخص مجفقل، وهاق  هذا الرخص هق محؿد يف كظر الدوائر العؾؿقة

لؾرااعنئر الد ـقااة  د لقؽااقن دلااقاًل ؼر  ؾقااف الؿسااؾؿقن لقؿاان بعااؿااد واسااتَ  تُ ا كااّص 

لؾؿسؾؿقـ. يف حقـ تعؽس وجفة الـظر هذه من  ؾقف التؼؾقاد  نن وهند ً ومررًدا د ـقؤ 

ًؼن أو مق قً ن، لؽـف  ػّره بقـ مختؾَ  ٓ ن أصقاًل اإلسالمل الذي  رى يف الؼرآن كصؤ 

وبااقـ  ،ػًرا تااؿ جؿعااف وتدو ـاافالؿصااحػ الااذي هااق كتاانب سااؿنوي بن تباانره ِساا

 الؼرآن الذي هق يف حؼقؼتف بالغ قرآ .

ومااع ذلااؽ  صااعب إكؽاانر هقؿـااة الـظاارة التلو ؾقااة يف تـاانول الؼاارآن بن تباانره 

وُ ااراد بااذلؽ ) ،(إصااؾل)مصااحًػن يف التؼؾقااد اإلسااالمل. والتحااقل مااـ لؽاارة 

وهاق الؿػفاقم ) ،إلك لؽرة الؿصحػ (الؿػفقم الؼرآ  الداخؾل  ـ الؼرآن كػسف

الؼاارآن  يف حؼقؼااة إماار إلااك مسااللة جؿااعِ  راجااعٌ  ،(بعااد  فااد محؿاادالااذي ظفاار 

لقتحاقل ماـ  وتدو ـف يف مصاحػ واحاد، وهاق إمار الاذي أ اند تراؽقؾ الاـّص 

. وقد بّقـ  ز ز العظؿةخنلدٍ  سرمدّي  وثقؼة تنر خقة إلك رمزٍ 
(1)

( أن هاذه 1994) 

                                                             

(، درس التانر ل والػؾساػة بجنمعاة بقاروت ثاؿ جنمعاة -1947 ز ز العظؿة، مػؽر ومامرخ ساقري ) (1)

تقبـغـ إلؿنكقة، حقث حصؾ  ؾك منجستقر الػؾسػة يف الدراسنت اإلسالمقة والعؾقم السقنسقة، ثؿ حصؾ 

= 
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ؼاك الساقر وتب الـصقص ُ ـزع  ـفن الطنبع الزمـال ماـ خاالل الجؿاع والتادو ـ،

زة مـ كنحقة التؼسقؿ الزمـل والتلر لغقر مؿقّ 
(1)

: ولاذا  ـبغال أن كضاقػ هـان أهنان 

وتضااحك راافندات لااذلؽ الؿقااث التلسقساال  ،إسااطقرة-ٓ تـػااؽ  ااـ الؿقااث

 الذي قنم  ؾقف مجتؿعنهتن.

ا ر الننبات ػْ و ركز صؾب البحث الذي بقـ أ اد ـن  ؾاك الؼارآن، ٓ بن تبانره الس 

 الااذي خّؾػااف 
ّ
ولنتااف يف صااقرة الؿصااحػ، وإكؿاان بن تباانره سؾسااؾة مااـ بعااد  الـباال

البالغ الرػفل الاذي خن اب الؿجتؿاع الؿؽال والؿاد ، ذلاؽ الؿجتؿاع الاذي 

اا ت خؾػقتااف الد ـقااة وتققعنتااف يف الـصااقص الؼرآكقااة. و ؾااك خطااك داكققااؾ تجؾ 

مند غنن
(2)

لاؿ  ؽاـ  نن حقنة الـبلؿ أن هذه الصػة الرػفقة لؾبالغ إبّ ( أز ُ 2111) 

                                                             
= 

، وراغؾ مـصاب «ابـ خؾدون والدراسانت الحد ناة» :مـ جنمعة أكسػقرد يف دراسة بعـقان ه ؾك الدكتقرا

العؾؿنكقة مـ »كرسل الحضنرات اإلسالمقة يف جنمعة إكسرت ب، طنكقن، لف مملػنت  د دة، مـ أبرزهن:  أستنذ

باقـ الارتاث »ماع  باد القهانب الؿساقري، و« 2111العؾؿنكقة تحت الؿجفر، »، و«2118مـظقر مختؾػ، 

 :، والؿقجاقدة يف كتنباف«إلصانح آستراراه»، ومـ دراسانتف الرافقرة: دراساة «1987السؾطنن والتنر ل، 

كراقء اإلساالم » :، وآخار كتباف«1987الرتاث بقـ السؾطنن والتنر ل، دار قر بة، بقروت، الطبعة إولاك، »

 .(قسؿ الرتجؿنت) . دج، والؿطبقع يف جنمعة كنم،«2114يف العفد العتقؼ الؿتلخر: ال ورعبف، 

وبخنصاة الـصاقص  ، ؾك الرغؿ مـ وجقد ربؽة قق ة يف  ؾؿ التػسقر تعزو الـصقص ٕسبنب كزولفن (1)

لنن هذا ٓ  ؿـع الؼراء مـ اتبنع مـفج متزامـ  ـاد محنولاة  :التل تـؼسؿ سقرهن برؽؾ  نم إلك مؽل ومد 

 تػسقر هذه الـصقص يف  قء كصقص أخرى.

سرتالل إصؾ، وهق ممسس وماد ر معفاد دراسانت إد انن أغنن، كنهـ  سق ل معنصر، داكققؾ مند  (2)

يف الاد ـ اإلساالمل ماـ جنمعاة كقلقمبقان  هوالنؼنلنت بنلجنمعاة الغر غقر اة البنبق اة، حنصاؾ  ؾاك دكتاقرا

= 
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صقغة مؽتقبة أن تؼقم مؼنمفن، لقس ٕن  ؿؾقة القحل الؿتقاصؾ قاد حنلات  ّٕي 

وإكؿان لال تؼاند الاذي ساند آكاذاك أكاف ٓ سابقؾ أمانم  ،دون جؿع الؼارآن وتدو ـاف

 ّٓ   ا، الابالغ الراػفل. وإلباراز مػفاقم الؼارآن يف البرر لؾقصقل إلك كؾؿاة ال إ

يف  جنلااة ساار عة  ؾااك الؿضاانمقـ   ااقء الاابالغ الرااػفل سااق  ألؼاال الضااقء

ثاؿ أثبات صاحة الاد قى  ،لؼراءة الؼارآن بن تبانره الؿصاحػ أو الؼارآن التلو ؾقة

التل تارى أن الـؼاؾ الراػفل يف الؼارآن لاقس مؼصاقًرا  ؾاك كقكاف مجارد واساطة 

عاد الالهاقيت )وُ اراد باف هـان ا تؼاند آخر هق البُ  عدٍ بنً ن  ؾك بُ وإكؿن حنز تِ  ،ووسقؾة

سارتاتقجقنت  ترنرك لقف الؿتحدث والسانمع(. وساق  كنبات ذلاؽ  ا، تتباع اإل

قة الراػفقة إصاقؾة بن تبنرهان مظفاًرا التل استخدمفن الؼرآن يف ت، ر هذه الخنّص 

س ويف مقاجفاااة الؿػفاااقم الؿضاااند لؾؽتااانب الؿااادّون مراااروً ن لؽتااانب مؼااادّ 

جزء الننلث  ؾك إسنلقب والقسنئؾ إدبقة التل اتساؿ هان ثؿ  ركز ال ،الؿجؿقع

ؾ البحااث كؿقذًجاان إل ااندة الؼااراءة الخطاانب الؼاارآ  الرااػفل. ويف الختاانم  حّؾاا

 الؼرآكقة لتؼنلقد د نكنت التقحقد السنبؼة.

  

                                                             
= 

 :مااـ كتبااف .كقلؿبقاان، أكؼاارة، بقسااطـ :مااـ الجنمعاانت ، و ؿااؾ كلسااتنذ زائاار يف  ااددٍ 1997إمر ؽقااة  اانم 

، وقااد كرااركن  ؾااك قسااؿ «2111س، اإلسااالم الؿؼاادّ  الصااقرة الذاتقااة لؾؼاارآن، الؽتنبااة والسااؾطة يف كااّص »

ن لفذا الؽتنب لقنمـة مرمار، ترجؿاة: هادى  باد الارحؿـ الـؿار،  ؿؽاـ مطنلعتاف  ؾاك هاذا الرتجؿنت  رً  

 (.قسؿ الرتجؿنت) https://tafsir.net/translation/38: الرابط

https://tafsir.net/translation/38
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 :بني القسآن واملصحف

الـبل بعؼاقد بعد ولنة  وتدو ـفِ  ن مغؾًؼن )بعد جؿعفِ دراسة الؼرآن بن تبنره كصؤ  إنّ 

ّٓ  هننئقةً  كسخةً  وإقرارهِ  ،قؾقؾة  ماـ خاالل ٓ تؼبؾ التغققر( ٓ سبقؾ لؾقصاقل إلقاف إ

ة مراارو ة لبقاانن  ر ؼااة لفااؿ هاال مفّؿاا ، دسااة التػسااقر اإلسااالمل التؼؾقاادي

الؿجتؿع الؿسؾؿ لؾؼرآن. ومع ذلؽ لفال مؼنرباة مـطق اة  ؾاك مػنرقاة تنر خقاة، 

حانل  اؿـًقن، لبحاث تراّؽؾ الرسانلة الؼرآكقاة، حقـ  تؿ الؾجقء إلقفن، كؿان هاق ال

الؼاارآ  والتغققاارات الؿختؾػااة لؿقاكبااة الظاارو   كؿااق الااـّص  ةقااد ـنمقؽبؿعـااك 

والحؼاانئؼ خااالل مرحؾااة الـؼااؾ الرااػفل لؾؼاارآن. ولتؼقااقؿ الؼاارآن مااـ الـنحقااة 

 هن الابالغ الـباقي يف مرحؾاة التنر خقة ٓ بد لؾؿرء أن  درك إ ندة الفقؽؾة التل مرّ 

ت عَ ِ  لنذا كنكت السقر التل تؿ جؿعفن يف الؿصحػ قد وُ  :فجؿع الؼرآن وتدو ـ

 ؿؾقاانت الاابالغ  ؾ كقً اان مااـ الؿؼتطػاانت الؿختاانرة، لااننّ جـًباان إلااك جـااب لترااؽ  

رة بؿان د ـانمقؽل، لتاليت الالحؼاة ماذك   برؽؾٍ  نبعًض ت  ؾك بعضفن الرػفل قد اكبـَ 

تاادمج كػساافن يف كصااقص ساانبؼة. ؾااة لقفاان، بااؾ ويف بعااض إحقاانن ساابؼفن متلمّ 

 ٓ باد ماـ آكتبانه إلقاف ماـ التـانص الاداخؾل باقـ الساقر كبقرٌ  وبنلتنلل هـنك قدرٌ 

وبعاد أن  ،قر غقار ظانهر غقب  ـ الؿصحػ بعد أن أ حك الرتتقب الزمـل لؾّس 

(. لؽاـ 2112ر الـنجؿ  ـ التػن ؾ الجادلل باقـ الـصاقص )كاق ػرت زال التقتّ 

 ؾااك تـاانص  إلااك دلقااؾٍ  كااذلؽ تباانره  ؿؾقاانت بااالغ  رااقرالـظاار إلااك الؼاارآن بن 

 غقر مـطققة، تستـد إلك الخطنبنت التال كنكات محاّؾ  (متـنصنت)خنرجل، وإلك 

د ماـ باالغ متعادّ  ل الاـّص يف دوائر السنمعقـ، وقاد هادأت بعاد أن تحاقّ  أخذ وردّ 
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 وربؿن  ؿؽـ مؼنركاة الؼارآن الراػفل )إن جانز ،إصقات إلك روا ة إلفقة وحقدة

ّٓ لـن استخدام هذا التعبقر الؿطنط( بؿحندثة هنتػقة ٓ تَ   صاقت  ار  سؿع مـفن إ

واحد، لؽـ كالم الطر  أخر  ؿؽـ استـتنجف ماـ كاالم الطار  الؿساؿقع. ٓ 

رؽ أن الؿخنو  آجتؿن قة والؼضان ن الد ـقاة التال ثانرت يف أذهانن السانمعقـ 

 ولااذا لااننّ  : ؾااك لساانن الـباالالؼاارآ  الااذي جاانء  تتجؾااك بصااقرة كبقاارة يف الااـّص 

بن تبنره وثقؼة تنر خقة  ستؾزم مـ البنحث إكعانم الـظار يف الجؿفاقر  مؼنربة الـّص 

وإلك السنمعقـ الذ ـ اكتؿقا لبقئاة حضار ة  ،الؿتغقر الؿتـنمل الذي  خن بف محؿد

يف لرتة أواخر العصقر الؼد ؿة، وكنقر مـفؿ بال رؽ كنن مدرًكن بؾ ربؿان مرانرًكن 

قـ قيف الجاادل الااد ـل الؼاانئؿ بااقـ أتباانع الااد نكنت الؿختؾػااة مااـ  فااقد ومسااقح

 وغقرهؿ إّبنن الؼرن السنبع.

ة بؿؽاانن اسااتخدام  ـااد دراسااة الؼاارآن مااـ مـظااقر أدباال،  ؽااقن مااـ الخطااقر

ة بقـفؿان، ساق   ساتؾزم . ويف  اقء آختاللانت العنّمامظفر ـ متؿن ز ـ لؾاـّص 

 ؿؾقة البالغ تصبع أقرب إلك الدرامن، يف حاقـ  لننّ  ،مـفؿن مـفجقنت مختؾػة كّؾ 

 الؿصحػ  ؼادّ  أنّ 
ّ
 ساة. ولعاّؾ لاردي، أو أرابف بساقرة مؼدّ  م كػساف كحاد ث إلفال

الخانرجل والاداخؾل )بػقسارت  (مساتقى التقاصاؾ)كظر ة الدرامن التل تػره باقـ 

د الذي تؿ جؿعف وتدو ـاف الؿعتؿَ  هل ألضؾ من  ق ع العالقة بقـ الـّص  (1994

لعؾاك الؿساتقى الخانرجل الاذي  ؿنؾاف يف الـصاقص  :وبقـ  ؿؾقة البالغ كػسافن

 الؿصااحػ الااذي هااق  الاادرامل الؿؽتااقب والؼاانرئ، لااننّ  إدبقااة مملااػ الااـّص 
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ويف الؿؼنباؾ  ؾاك الؿسااتقى  ،الؼاارآ  الؿؽتاقب ب قانرئ الاـّص كاالم ال  خن ا

ون الااداخؾل الااذي  ؿنؾااف يف الـصااقص إدبقااة مؿنؾااق الاادرامن الااذ ـ تااراهؿ  اامدّ 

يف محؿااد  مؿااناًل  ،ثلاانن ثؿااة  القااة تػن ؾقااة بااقـ الؿتحاادّ : الؿراانهد التؿنقؾقااة

ة اإل انلقة والؿستؿع. و ستؾزم هذا السقـنر ق مرا نة  دد مـ اإلرانرات الدٓلقا

(. وهـن  مدي الصاقت اإللفال دور بطاؾ 1981منؾ البالغة والرتكقب )كق ػرت 

وكااندًرا مااان  تقجااف بنلخطاانب إلاااك  ،إ اانيف لؾروا ااة  خن ااب الـبااال بنسااتؿرار

الساانمعقـ، لؽااـ هااذا الصااقت  راانرك بنسااتؿرار يف السااقـنر قهنت الؿختؾػااة 

 
ّ
الؿستؿعقـ، وبنلتنلل  بادو والسنمعقـ  ، الحد ث  ـ همٓء  لؾتػن ؾ بقـ الـبل

ـ قبقاؾ الؿراساؾقـ. وإذا  ادكن بنلحاد ث كؿن لق كنن مد ر مسرح غقر مرئال أو مِا

الصقت اإللفال  ـضاؿ  الؿصحػ، لننّ  :مرة أخرى إلك الؿستقى الخنرجل، أي

إلااك الصااقت الـبااقي لقصاابع الااراوي، بقـؿاان  ختػاال الجؿفااقر الؿتػن ااؾ مااـ 

حاد. وهاذان ث إو تـنولفان الؿتحادّ  الؿسرح تؿنًمان لقصابع مجارد مق اق نت

مختؾػانن  -ػر الؿؽتاقبالس   بن تبنر  ؿؾقة البالغ وبن تبنر-السقـنر قهنن لؾؼرآن 

 ة متبن ـة.مـفؿن مـفجقنت خنّص  وبنلتنلل  ستؾزم كّؾ  ،يف إسنس
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 ترجامت

(17) 

 :سخساحيجياث لخسويغ شفاهيت النض املقدسإ

رػنهقة الرسنلة الؼرآكقة لقست مجارد خقانر  بنلعقدة إلك الػر قة التل ترى أنّ 

سارتاتقجقنت الؼرآكقاة يف تساق غ راػنهقة  ؿؾل لـؼؾ الرسانلة، لــظار مًعان إلاك اإل

س بن تبنرهاان وسااقؾة التعبقاار الؿـنساابة لؽااالم ال. لؼااد ظفاار الؼاارآن الؿؼاادّ  الااـّص 

واسااعة مااـ التؼنلقااد  سااة يف واقااع مـظقمااةالؽاار ؿ منؾااف منااؾ باانقل الؽتااب الؿؼدّ 

والؿقروثاانت الؿتبن ـااة التاال كنكاات حن اارة يف البقئااة الجغرالقااة آكااذاك، لجاانءت 

وماع  ،سمؼادّ  كصقصف لتعانلج حنجاة مجتؿاع كنرائ، وتبؾاقرت يف صاقرة كاّص 

س الؿؼادّ  الاـّص  لقاف ظانهرةُ  زة لؾؼرآن هال كرالتف يف وساطٍ ؿة الؿؿقّ الّس  ذلؽ لننّ 

. وكؿان أثبات كقؽاقٓي ساقـنيرانئعةٌ  ده يف صاقرة مؽتقباة هال ظانهرةٌ س  جَ وتَ 
(1)

 

ؿساقحقة لطبقعاة ( بجالء أكف يف إ انر الؿقاجفاة ماع الؿػانهقؿ القفقد اة ال2116)

قر الـؿاق لؾتلكقاد  ؾاك ساؾطنكف الؼرآن الذي كنن يف َ ا رّ طُ سة ا الـصقص الؿؼدّ 

                                                             

بنحااث ألؿاان ، أسااتنذ الدراساانت اإلسااالمقة بؿعفااد الدراساانت الراارققة بجنمعااة كقؽااقٓي سااقـني،  (1)

ف يف الؼارآن والتػساقر نتاز اهتؿنمماـ جنمعاة بارلقـ الحارة بللؿنكقان، ترتّكا هأكسػقرد، حنصاؾ  ؾاك الادكتقرا

 ملػنت يف هذا السقنه مـفن:ؿ د د الوالالهقت اإلسالمل، لف 

 .2112س، أهؿ الحؼنئؼ  ـ الؼرآن الؽر ؿ، كتنب اإلسالم الؿؼدّ  -

 .2119الحد ث والتػسقر: دراسنت يف تػسقر الؼرآن الؿبؽر،  -

 . 2117الؼرآن، مؼدمة تنر خقة كؼد ة،  -

  ـ  د د الؿؼنٓت والدراسنت حقل التػسقر والؼرآن، وقد ترجؿـن لف دراسة، مـرقرة  ؾك قسؿ لضاًل 

ا) :، بعـاقان(تانر ل الؼارآن)الرتجؿنت،  ؿـ مقاد الؿؾػ النن   ،  ؿؽاـ (ن؟ن مغؾًؼامتاك أصابع الؼارآن كصؤ

 (.قسؿ الرتجؿنت) ttps://tafsir.net/translation/31h: مطنلعتفن  ؾك هذا الرابط

https://tafsir.net/translation/31
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 ترجامت

(18) 

الؿؽتاقب  الؼرآن لؿ  ستجب لػؽارة الاـّص  قتف. والؿنقر يف هذا إمر هق أنّ ج  وُح 

تعبقار و ؾقانم جراهانم رػنهل  ؾك حادّ  س صقرة جد دة لـّص وإكؿن أّس 
(1)

الاذي  

اارااػنهقؤ  الؼاارآن ظااّؾ » اارى أن  (. 584، ص2113) «نن كتنبقؤاان يف إساانس ٓ كصؤ

 )الؽتانب(كػساف لاقس يف الؼارآن مان  اقحل أكاف  ارى يف  و ز ؿ داكققؾ مند غنن أنْ 

 بؿعـااك أنّ (، 115، ص2116الؽتاانب السااؿنوي ) ؾااك كحااق ماان أورده سااقـني، 

 ن مغؾًؼن. ومع ذلؽ لاننّ ػًرا كتنبقؤ الؼرآن من سعك يف مرحؾة مـ مراحؾف ٕن  ؽقن ِس 

هااذا آد اانء بقجااقد اخااتال  أكطقلااقجل بااقـ الااتالوات ومصاادرهن السااؿنوي 

(  ػاارتض مؼاادًمن اسااتقػنء راار قـ، وهااذا إماار ٓ 119)الؿرجااع الساانبؼ، ص

ّٓ  ؿؽااـ تؼّصاا ااقف إ الراارط  :هااق ماان أهؿؾااف مند غااننؾ و  اا، بحااث تاانر خل مػص 

ؾة يف الؼااارآن إول: أن هاااذا الاااز ؿ  ساااتؾزم إدراًكااان لؾطبقعاااة الراااػفقة الؿتلّصااا

بصاار  الـظاار  ااـ الؾجااقء لؾؽتنبااة مااـ حااقـ ٔخاار لحػااظ  ،بن تبنرهاان جااقهره

غقب  اـ تالؼرآن. والنن : أن هذا  ستؾزم مجؿق ة مـ الحجج وإدلة لت، ر أن 

                                                             

بنحث أمر ؽل يف الدراسنت اإلسالمقة،  ؿؾ كلستنذ الدراسنت اإلسالمقة  ،(-1943و ؾقنم جراهنم ) (1)

مـصب رئاقس مركاز  1996 كإل 1991ؾ مـذ غ، ور1985ودراسنت الرره إوسط بجنمعة هنرلرد  نم 

، ويف 2112 كدراسنت الرره إوسط بجنمعة هنرلرد، ورئاقس قساؿ لغانت ودراسانت الراره إدكاك إلا

الؽؾؿاة اإللفقاة  :ه مـفانناختقر لعضق ة الجؿعقة الػؾسػقة إمر ؽقة، لف  د د الؽتنبنت يف هذا الساق 2118

الؼقل اإللفل أو الحد ث  كة إللؿصندر، مع إرنرة خنّص ر، إ ندة الـظر يف اوالؽؾؿة الـبق ة يف اإلسالم الؿبؽّ 

، 1987 ـ، س يف تانر ل الادّ ، من وراء الؽؾؿة الؿؽتقبة، الجقاكب الراػفقة لؾؽتانب الؿؼادّ 1977الؼدسل، 

 .(قسؿ الرتجؿنت). 2111ة والؿؼنركة، كتنبنت مـتؼنة، قالدراسنت الد ـقة اإلسالم
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 ترجامت
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ة الؿحقطة بؽؾؿة ال الؿقحك هن كؿن هاق حانل الاد نكنت الؼرآن إدوات الؿعتند

 إخرى.

تق ااقع لسصااقل السااؿنو ة  سااقـني أن السااقر إولااك تخؾااق مااـ أّي  ٓحااظَ 

وماـ القا اع أن إمار اساتغره  ،كنهقؽ  اـ الؿصادر الـصال لم انت الؼرآكقاة

ن ماـ اساتخدام صاقغة بعض الققت حتك ُترتجؿ د اقى الاقحل الؿػفقماة  اؿـقؤ 

سؼة مـ الخطنب اإللفل، مؿان  نقار إراؽنلقة إلك صقغة متّ  (أكت)طنب الـبقي الخ

ويف  اااقء البااادا نت  ،(119، ص2116العالقاااة بنلـؿااانذج الؿؽتقباااة )ساااقـني 

ٓ  ؿنؾ هاذا إمار مػنجالة. و ـاد إكعانم الـظار يف الساقر إولاك كجادهن  الؼرآكقة

ر بق ااقح لغااة الؿزامقاار تظفاا ذْ إِ  :(2118 )كااق ػرت تؽااراًرا لؿاان ورد يف الؿزامقاار

لقس لؼط مـ حقث إسؾقب الرعري )آ نت قصقرة مسجق ة( وإكؿان كاذلؽ يف 

التصاق ر الػـال والق اع الراعنئري لؿااـ صادرت  ـاف. وٓ تتالثر هاذه الػر ااقة 

خاال  ػر الؿزامقار بِسا ٕنّ  :رة كؼؾات الؿزامقار إلاك العربقاةبغقنب ترجؿنت مبؽّ 

يف الطؼقس الد ـقة، التل كنكات  أسنسٍ  رؽؾٍ خدم بتُ الؽتب التقراتقة إخرى، اس

قاد  كنمؾاة أو بعضافن  ؾاك إقاّؾ  نثؿاة كصقًصا تؾك ماـ الصادور، وبنلتانلل لاننّ تُ 

ت بطر ؼة رػفقة، و ؾقف كنكت حن رة  ا، الساؿنع والـؼاؾ الراػفل. ورغاؿ ُكؼؾَ 

السقر إولك ٓ  ؿؽـ ا تبنرهن إ اندة صاقنغة محبقكاة لؾؿزامقار، إٓ أن هاذه  أنّ 

دة يف التعبقار  اـ حنلاة الـان ؼ هان والتال السقر منؾفن منؾ الؿزامقار جانءت متػارّ 

س. أمان الخطاقات التال ة يف هذا التقاصاؾ الؾصاقؼ ماع أخار الؿؼادّ جنءت جؾقّ 
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 ترجامت
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يف لارتة ٓحؼاة، يف بادا نت خذت لتلسقس سؾطة يف هذه الـصقص لؼد جانءت ات  

 اات مااـ الخاانرج. لعااؾ  ؾااك ماان  باادو  ؾااك تحااد نت ُلرِ  العفااد الؿؽاال، يف ردّ 

ماـ ساقرة  [42، 41] :ن يف بعاض أ انت الؼرآكقاة مناؾ أ تاقـو تضع هذا جؾقؤا

 مث ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ :الحنقة
(1)

. 

 ، ؾاك  ر ؼاة التؾؼالهـن ساقء تػساقر لسساؾقب الػـال لم انت  ؾؼال بظاللاف 

 الحنقاة:] مث ڌ ڍ ڍ نثڇ :بف بنلتلكقاد  ؾاك مصادره اإللفاللجنء الؼرآن لقصاقّ 

43.] 

ويف محنولة مـ سقـني لتق قع اختال  الؼرآن  ـ الرعر والؽفنكة بانلقحل، 

 ( لقؼقل:111، ص2116كجده  ركز  ؾك قضقة إسؾقب الػـل )

ب  ؾقااف محاانوٓت ترّتاا ل الؿبتؽاار لم اانت الؼرآكقااة قاادإسااؾقب الػـّاا إنّ »

باقـ السانمعقـ لاف لقسات بادالع الػضاقل الؿحاض،  تصـقػ مختؾػة لفذا الاـّص 

ل كنن ررً ن مسبًؼن لػفاؿ الرسانلة التال وإكؿن ٕن تخصقصفن هذا إسؾقب الـّص 

 :تحتق فن. وقد وصاػت أ انت التال تالهان محؿاد كػساف بعبانرات مختؾػاة مـفان

الؼارآ  يف  كؼنًران كانن مبادؤه خانرج الاـّص  لتػتتع باذلؽ :ذكرى، وذكر، وتـز ؾ

 .«إسنس، وتـؼؾ هذا الجدل إلك مستقى أ ؾك

                                                             

 .111(، ص2116: سقـني )لتػصقؾ الؽالم يف هذه الؿسللة، اكظر (1)
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ري هال العـن اة بادحض الؽاالم ة هـن يف تصاقّ الـؼطة الؿفؿّ   ؾك الرغؿ مـ أنّ 

ًٓ دُ  الؿز قم حقل مصدرٍ  مـ الرتكقز  ؾك إسؾقب الػـال  و  لؾقحل الؼرآ  بد

 ّٓ الؿرجعقة الذاتقة لؾؼرآن ٓ باد  د أنّ مـ الؿمكّ  أكف  بؼك الخنرج  ـ الؿق قع، إ

مـ لفؿفن يف إ نر  ؿؾقة تدر جقة ماـ الـؼانش ماع جؿفاقر السانمعقـ وتققعانهتؿ 

ي لفاان والتعنمااؾ معفاان )الؿرجااع كػسااف(. ومعتؼااداهتؿ التاال كاانن لزاًماان التصاادّ 

  ة مااع الجؿفااقر هااق أماارٌ واكخااراط أ اانت الؿتؾااقّ 
ّ
يف هااذه البـقااة الحقار ااة  جؾاال

رة، وهاق إمار الاذي كّبفات  ؾقاف جاقـ دلقة لؾعد د مـ السقر الؼرآكقاة الؿبّؽاالج

مؽقلقػ
(1)

 ( بؼقلفن:163، ص1999) 

ر يف الؼارآن  جاذب اكتبانه الؼانرئ إسؾقب الحجنجل أو الجدلل الؿتؽرّ  إنّ »

 سااقاء كاانن ) :مؼطااع قاارآ  ر يف أّي ماان كجااد الصااقت الؿاامث   نالعااندي... لاادائؿً 

ب بنساتؿرار ،  خن ِا(رخصقة أسنساقة أخارى محؿد أو أّي صقت ال أو صقت 

 .  «الخصؿ الظنهر أو حتك الضؿـل

                                                             

( أستنذة الدراسنت اإلسالمقة بجنمعة تقركتق، متخصصة يف أداب والػؾسػة -1944جقـ مؽقلقػ ) (1)

الؽالسقؽقة والدراسنت اإلسالمقة، وهل رئقس لخري لؽؾقة بر ـ منور و ؿقد سنبؼ لجنمعة جقرج تنون، 

ة مجؾادات. لفان بعاض الؽتاب الؿتعؾؼاة والتال صادرت مـفان سات ،وهل مد رة مرروع الؿقساق ة الؼرآكقاة

الؿسااقحققن الؼرآكقااقن، تحؾقااؾ التػسااقر الؽالسااقؽل  :والتػسااقرات الؿسااقحقة، مـفاان تػسااقرات الؽتنبقااةبنل

سااقحقة ؿ، يف تااقققر الؽؾؿااة، التػسااقرات الؽتنبقااة يف العصااقر القسااطك، يف القفقد ااة وال1991والحااد ث، 

 .(قسؿ الرتجؿنت) .2112واإلسالم، 
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وٓ تخػك أهؿقة هذه التػن الت بن تبنرهن  نمؾ بـنء مسان د يف ظفاقر الؼارآن 

مـ حقث الرؽؾ والؿضؿقن. لـتحقل أن إلك مسللة تعن ل الؼرآن ماع الراؽؾ 

وكؿان ٓحاظ  ،الؿؼادس لؾـّص  الرػفل غقر الؿؽتقب، وغقنب إدوات الؿؿقزة

 ؽؿاـ  (كتانب)تػسقر لؿصاطؾع  التحدي إسنسل الذي  قاجف أّي  مند غنن لننّ 

س مصااقن ػر مؼاادّ كتاانب محػااقظ بعـن ااة وِساا»الؼاارآن  ااز ؿ أكااف  يف حؼقؼااة أنّ 

ر بؿان  عارتي  ة لؾتلثّ رْ ة، رغؿ أكف كػسف  بؼك مػتقًحن غقر مؽتقب،  ُ ومـسقخ بدقّ 

، 2116 اااـ ساااقـني  ، كؼااااًل 45، ص2111) «الاااذاكرة البرااار ة ماااـ  اااعػ

لؾحنجة إلاك تحؼقاؼ مقازكاة باقـ »هذا التقتر مرجعف  (. و رى سقـني أنّ 113ص

 ،التؿق ع القا ع لم انت ومجقئفان بحساب محقطفان ومان اساتجد ماـ الققانئع

ساارتاتقجقة يف أن  غاارس لااقفؿ تؾااؽ الفنلااة الؼدسااقة التاال  رااعر إوبااقـ مصااؾحة 

(. كذلؽ ربؿان 114) «وٓزمة مـ لقازم القحل الحؼقؼلالسنمع بلهنن جزء أصقؾ 

كنن الجدل الد ـل والـؼنش هق الدالع وراء هذه الرغبة يف إثبانت أصانلة الؽتانب 

 ل إلقفن أن.وهل الؼضقة التل أتحقّ  ،السؿنوي

هاق السامال  -وكنقًرا من ُ سترافد باف- أظفر تؼر ع وجفف خصقم محؿد لف إنّ  

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ نثوئ :ننالااااذي تـنولتااااف سااااقرة الػرقاااا

. لؼد رأى السانمعقن يف  ادم [32]الػرقنن:  یمث ی ی ی ىئ ىئ ىئ

ن ا تاندوا بعادهن  ّؿاه آ نتاف بحساب الققانئع  قًبان  ُ اكتؿنل كصقص الاقحل وتػار  

سؼ ماع الـؿانذج ولذا ٓ بد مـ أدلة إ نلقة تعضد الؿققػ وتتّ  : ؾقف مـ كالم ال
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الاقحل يف الحنلاة القفقد اة  وهاذه إدلاة ٓ باد أن تارتبط بنلؽتنباة ٕنّ  ،الؿعفقدة

 :والتسانؤل الاذي  نانر هـان ،س الؿؽتاقبالؿؼدّ  والؿسقحقة ارتبط بؿػفقم الـّص 

ولاق -ة  القة بقـ اإلرندة بدور بعض السقر الؼرآكقة إولك يف الؿرانركة هؾ ثؿّ 

عانت السانمعقـ يف هاذا الرالن؟ يف الؼراءة والؽتنباة وباقـ تققّ  -برؽؾ غقر مبنرر

س  القااة وارتبنً اان بنلؽتاانب هـاانك مجؿق ااة مااـ السااقر إولااك التاال تمّساا

د كلهناان مـبنؼااة أو رِ مااـ سااقرة  اابس َتاا [16-11]ولااذا كجااد أ اانت  :السااؿنوي

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ نثچإصؾل الساؿنوي:  مختنرة مـ الـّص 

[16-11 بس: ] مث ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
(1)

. 

 (الؾاقح)ويف مق ع آخر أرنر الؼارآن إلاك الؿصادر الساؿنوي لم انت بؾػاظ 

 مّ ثاؿ إلاك أُ  -يف إرنرة إلك كتنب القاقبقالت-ج مـ سقرة ال،و [22]كؿن يف أ ة 

ة كؿاان يف أ ااة الرابعااة مااـ سااقرة الؽتاانب ٓحًؼاان يف مـتصااػ الؿرحؾااة الؿؽّقاا

نبت وجقد كتانب هذه أ نت تُ  أنّ  -يف ذلؽ ولف الحّؼ -الزخر . و ز ؿ سقـني 

ضػل  ؾاك أ انت التال  تؾقهان سؿنوي هق إصؾ، والؿرنركة لقف ُ ػرتض أن تُ 

(. 114، ص2116) ،سااةمحؿااد صااػة تجعؾااف كقً اان وسااقًطن مااـ الؽتااب الؿؼدّ 

ك ُ ؼصد باف التقلقاؼ باقـ الطبقعاة الراػنهقة هذا التحرّ  و ضقػ يف الؿرجع ذاتف أنّ 

ٓ  ؿؽاـ إكؽانره، وباقـ آلارتاض  ب الققانئع وهاق أمارٌ ه آ نتف بحسلؾؼرآن وتػرّ 

                                                             

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ، [22، 21ال،وج: ] مث ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ نثوئ (1)

 .[79-77القاقعة: ] مث ڀ ڀ ڀ ڀ
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دور يف ذلاؽ.  الرنئع مـ أن ال إذا أراد أن  خن ب البرر لال بد أن  ؽقن لؾؽتنباة

عف السنمع، لنن الؽتانب  بؼاك بعقاًدا  اـ متـانول البرار وٓ ولؽـ بخال  من  تققّ 

 ّٓ وهذا لنن  :ك محؿد  ، هذه أ نت الرػفقة التل تـزل  ؾسبقؾ لؾقصقل إلقف إ

مان، لؽاـ  نلفان يف  تققعنت السنمعقـ الؿقجقدة سؾًػن لاؿ  اتؿ تجنهؾفان إلاك حادّ 

 .  كبقرٌ  الققت ذاتف تغققرٌ 

إثار الؿساتؿر لجؿفاقر السانمعقـ  ورغؿ أ  أرنركف هذه الؼـن ة لقؿن  خّص 

رجااع الساابب يف هااذا التعاان ل مااع أن أُ  ؾ الؼاارآن القلقااد، إٓ أ  أودّ  ؾااك ترااؽ  

ور الؿفااؿ لؽتاانب القااقبقالت يف أذهاانن س إلااك الااد  لؽتاانب السااؿنوي الؿؼاادّ ا

كصقص إسػنر الد ـقة الؿـحقلة قاد احتػظات  لننّ  :الؿجتؿع و ر ؼة تػؽقرهؿ

ولااؿ تغاب قطًعاان  اـ الؿراافد يف  ،بتالثقر هنئاؾ  ؾااك الارتاث القفااقدي الؿساقحل

ن يف  ادد ماـ ؾقؤاضاع هاذا جو تّ  ،الجدل الالهاقيت يف العصاقر الؼد ؿاة الؿتالخرة

يف  ر ؼااة كؼااؾ الؼاارآن لؽؾؿااة ال مصاادَر إلفاانٍم و ؿؽااـ ا تباانره  ،السااقر إولااك

الجادل الؿساتؿر ور ومع ذلؽ ٓ  ؿؽـ التؼؾقؾ مـ دَ  ،الؿؽتقبة يف العنلؿ العؾقي

ز دور الخنصاقة الراػنهقة لم انت بد أن هذا الجدل هق من  ازّ  مع الؿـنوئقـ، وٓ

 ؼقدة قرآكقة. وإذا  دكن بنلحد ث مجدًدا إلك الؽتنب، لؾـان الؼرآكقة لتصبع بؿننبة 

 إنّ  :والؽتاانب السااؿنوي الؿتؾااقّ  أن كتساانءل  ااـ  بقعااة العالقااة بااقـ الؼاارآن التاانمّ 

وماع ذلاؽ ماـ  ،لقؿن بعد مرحؾة جؿع الؼرآن وتدو ـاف  راهؿان راقًئن واحاًدا الـظر

الاللاات لؾـظاار أن كالحااظ يف بعااض الـصااقص التاال كزلاات يف مـتصااػ الؿرحؾااة 
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وربؿان كانن ماـ الؿـنساب هـان  ،ة ويف أواخرهن تؿققًزا باقـ الؽتانب والؼارآنالؿؽقّ 

وأواخرهان  يف مـتصػ الحؼباة الؿؽقاة :إلؼنء بعض الضقء  ؾك الخؾػقة التنر خقة

مؿقاًزا  مفؿ لنتخذت راؽاًل  تطقرٌ  فن بعدُ بنلسقر إولك التل لؿ  ؽتؿؾ رؽؾ َؼ لحِ 

. وهاذه البـقاة مرانهة لؾرتاتقاؾ (الساقرة ثالثقاة إقسانم)مـ حقاث بـقاة الساقرة: 

غفن يف التتنحقاة قالساقرة وتصا ّب سقة، لتؼادم قصاة تقراتقاة هال ُلاالقفقد ة والؽـَ 

ـ أجاازاء حجنجقااة جدلقااة أو تراتقااب أخاارى حقار ااة ثااؿ أجاازاء ختنمقااة، وتتضااؿّ 

  اوتلكقدً 
ٌ
(. ترفد هاذه الساقر  ؾاك و اع 1996مـ ال )كق ػرت   ؾك أهنن وحل

(Sitz im Leben) اجتؿاان ل
(1)

،  ؾااك وظقػااة د ق ااة اجتؿن قااة جد ااد لؾااـّص  

جد اادة. واإلراانرة إلااك الؽتاانب هـاان ُ ااراد هاان الروا اانت التقراتقااة  ؾااك وجااف 

تػصاؾ  الخصقص، التل تظفر يف مركز الفقؽؾ النالثل. ثؿ  انقت الػجاقة التال

بقـ الذكر نت واإلرنرات التقراتقة وبقـ إكقاع إخرى مـ البالغنت وأ انت 

سؿنوي بقـؿن  رقر الؼارآن إلاك  ًؿن  ؾك أسؾقب حػظؾَ للصبع الؽتنب  َ  :الؼرآكقة

إن الؿؼتطػاانت  ذْ إِ  :ؼ بنلرااؽؾ لؾقساان سااقاءً الصااقرة إر ااقة. لؽااـ لقؿاان  تعّؾاا

بال كؿان هال باال تغققار، وإكؿان يف إ انر  ؿؾقاة نهان الـالؿلخقذة مـ الؽتنب ٓ  تؾؼّ 

، 2116الـؼااؾ  ااتؿ تطق عفاان بؿاان  تااقاءم مااع حنجاانت الـاانس. و مكااد سااقـني )

                                                             

من، ووظقػتف، والغارض مـاف  ا سقنه إكرنء كص  هذا الؿصطؾع مستخدم يف الـؼد الؽتنبل، و عـل تحد دً  (1)

لاذا  :وٓ  قجد مؼنباؾ إكجؾقازي دققاؼ لاف ،يف هذا السقنه، وهق أرؿؾ مؿن قد  ػفؿ مـ الق عقة آجتؿن قة

 . (قسؿ الرتجؿنت) .أثبتف الؽنتب كؿن هق بؾغتف إلؿنكقة يف كصف
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ه الؼاارآن كػسااف بن تباانره إحاادى ؼاارّ (  ؾااك أهؿقااة هااذا الػااره الااذي  ُ 121ص

اخصقصقنتف و رى لقف كظنًمن تلو ؾقؤ  ن، ُأ ؾاؼ  ؾقاف لػاظ تػصاقؾ. ودائًؿان مان ن خنصؤ

 پپ ٻ ٻ نثٻهاذا الصادد بنٔ اة الؼرآكقاة التال تؼاقل: ُ سترفد يف 

 .[3، 2 :لصؾت] ٺٺمث ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ّون يف صقرة تالوة  ربقة، لاال  ؼتضال وإذا كنن الؽتنب السؿنوي قد ُجؿع ودُ 

ذلؽ أن  ؽقن مقجقًدا مـذ إزل بنلؾغة العربقة
(1)

ومعـك هذا أكف حتك الؼصاص  ،

التقراتقااة الؿـسااقبة لؾؽتاانب ٓ تؼتضاال بنلضاارورة وجااقد اقتبنساانت حرلقااة مااـ 

الصااقنغة التاال تااؿ ؾ كقً اان مااـ الؿصاادر السااؿنوي وإكؿاان يف حؼقؼااة الحاانل تؿّناا

  ؾاك حؼقؼاة أخارى ؾؼال الضاقءَ تػصقؾفن لتـنسب مؼنم السانمعقـ. وهاذا إمار  ُ 

 َٓ رة يف أكنار ماـ الؼرآن  ؾاك بعاض الؼصاص الؿؽارّ  وهل ارتؿنل تبدو رنئؽة، أ

هذه الؼصاص  مق ع بلكنر مـ أسؾقب. ويف  قء أدبقنت التلو ؾ والتػصقؾ تعد  

 رٍ متؽارّ  لؿؼطاع مختانر ماـ الؽتانب،  اتؿ إ اندة صاقنغتف براؽؾٍ  ٓحٍؼ  بؿننبة كؼؾٍ 

                                                             

( أكف يف مق اع آخار ماـ الؼارآن، وتحد اًدا يف أ اة العنرارة ماـ ساقرة 121، ص2116 بقـ سقـني ) (1)

لساقر يف مـتصاػ الؿرحؾاة العانلؿقـ. ويف  ادد ماـ ا  قكس كجد وصًػن لؾؼرآن بلكف تػصقؾ الؽتنب مـ رّب 

ل التال قاندت ماـ كقانن ٔخار و ؿؾقاة التحاقّ  ،الؿؽقة وأواخرهن كجد تؿققاًزا وا اًحن باقـ الؽتانب والؼارآن

ـًان ماـ الؿساتؿعقـ يف بد أن  ستفد  جؿفاقًرا معقّ  . و مكد سقـني  ؾك أن تػصقؾ رلء ٓ(تػصقؾ)قت سؿ  

 ٴۇمث ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ نثڭقل: التال تؼا [44] ـ. وهـن تاليت آ اة ساقرة لصاؾتمققػ معقّ 

 ولق أن تالوة أ انت لاؿ تؽاـ بنلعربقاة لؿان كانن ثؿاة تػصاقؾ. )الؿرجاع ، آخر  ؾك هذا إمرلتضقػ دلقاًل 

 (.كػسف
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( 126، ص2116ر. وختنًمان  ارى ساقـني )وتطق عف لؾظر  آجتؿان ل الؿتغّقا

الؽتاانب السااؿنوي ٓ  ؿؽااـ إ طاانؤه لؾبراار يف صااقرة  ظااقر قاارآ  لااننّ أكااف مااـ مـ

. وهذا [114]أخرى غقر الؿػصؾ مصداًقن لؿن جنء يف سقرة إكعنم يف أ ة رقؿ 

 ؽقن الؽتنب يف الؿتـنول جزئًقن لؽـف غقر متنح بقـ أ اد ـن يف الققات ذاتاف،  ؿؽاـ 

ة لؿقاكبااة هااذه أ اانت الحنجاا آسااتؿنع إلقااف  اا، الااقحل اإللفاال لؽااـ يف ظااّؾ 

ذاتف لقس يف  اد أحاد وٓ تحات  الؽتنب يف حدّ  لننّ  :ـ مـ السنمعقـلجؿفقر معقّ 

تصااارلف، وٓ حتاااك يف صاااقرة مختااانرات حرلقاااة. ويف هاااذه الؿرحؾاااة اكتسااابت 

آ تؼااند الااذي  تراانرك لقااف الؿتحاادث عااد عااًدا مؿقااًزا هااق بُ الرااػنهقة الؼرآكقااة بُ 

 .والسنمع
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 :عالماث الشفاهيت

 :التناسبات

ؾؼال الضااقء  ؾاك بعااض أن كُ  ر الراػنهقة الؼرآكقااة، أودّ بعاد أن استعر اـن تطااقّ 

أبارز هاذه  ولعاّؾ  ،ة التال تراقر بجاالء إلاك البـقاة الراػنهقة لؾاـّص السؿنت الـصقّ 

ؾ إلك كسبة مؼصقدة وا احة السؿنت ذلؽ آكتظنم الؽؿل بقـ أ نت الذي  ص

الؿنقارة التال قادمفن د ػقاد ماقلر الػر قة (. ومع أنّ 1981/2117 )كق ػرت
(1)

 

 ؿ لقفن وجقد بـقة مؼطعقة لؾساقر الؼرآكقاة ُ رحات جنكًبان ولاؿ تؾاَؼ ( وز َ 1986)

قـ بنلدراسنت الؼرآكقة، بنستنـنء إمؽنكقة وجقد دراسة وتؿحقًصن مـ جنكب الؿعـق  

الـظار  د ثنبتة هتقؿـ بنلؽنمؾ  ؾك بـقة السقر الؼرآكقة وتؽق ـفن. ويف مؼنبؾ وجفة 

 التحؾقااؾ البـقااقي الاادققؼ )كااق ػرت البـقااة تتضااع وتتؿاان ز  اا، هااذه، كجااد أنّ 

ة يف السااقر وخنّصاا ،التاانر خل ك التطااقرَ ـَاا(. وتعؽااس هااذه البِ 1981/2117

ؾ  ااندة الؼصااقرة إولااك،  ؿؽااـ لصااؾ مجؿق اانت أ اانت الؿتؿقاازة التاال ترااؽ  

 ؾك سبقؾ الؿننل مبـقاة  سقرة الؼقنمة ولذا لننّ  :جزًءا مـ أكؿنط الـسب القا حة

، بقـؿان 5+  5+  5+  6+  6+  6+  6 ؾك مجؿق ة آ نت متقازكة هاذا التـنساب: 

، يف حاقـ 9+  7+  7+  7+  7+  6كجد سقرة الؿعنرج مبـقة  ؾك هذا التـنساب: 

ن تسع آ انت، هاذا التـنساب ؿمـف أن سقرة الـنز نت ترتؿؾ  ؾك مجؿق تقـ كّؾ 

                                                             

( مستراره كؿسانوي، أساتنذ الؾغاة العربقاة بجنمعاة لققـان، أرافر 1912-1849د ػقد هن ـر ش مقلر ) (1)

 .(قسؿ الرتجؿنت) (.1896صؾقة، إكبقنء يف صقرهتؿ إ) :كتبف
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ػ ماـ ار نت تتاللّ سقرة الذّ  . كذلؽ لننّ 5+  9/  6 + 6+  6/  9+  5 :الؿدهش

. وهـاانك حاانٓت 7+  7+  9+  14+  14+  9: مجؿق ااة آ اانت هااذا التـنسااب

قر الؿؽقة إولك التل  تجانوز  ادد آ نهتان العرار أخرى مرنهة يف العد د مـ الّس 

ؿارء ر  حتانج إلقفان القـاة  ؾاك التاذكّ عِ آ نت، وهذا التـنسب  ؾك من  بدو وساقؾة مُ 

  ـد استظفنر الؼرآن وحػظف بدون كتنبة.

فواصل اآليات القرآىوة
(1)

: 

ًٓ ة أصاابحت أماان مااـ الحؼبااة الؿؽّقاا يف مرحؾااةٍ  مااـ الؿعفااقد   اانت أكناار  ااق

سااؿ بنٕسااجنع الؿتغقاارة د تتّ ُعاات البـقااة الؿملػااة مااـ جؿؾتااقـ، ولااؿ تَ زولتجاان

 (الاقاو والـاقن)وأصبع السجع أكنر بسن ة  ؽند ٓ  خرج  ـ كؿقذج  ،بنستؿرار

ز لم اة. وقاد والتل بنلؽند تؽػل لتؾبقة تققع السانمع بختانم مؿّقا (القنء والـقن)أو 

 ،ر لؾتغؾاب  ؾاك هاذه الؿراؽؾةقـاة  ؾاك التاذكّ عِ ة أخارى مُ ت وسقؾة لـّقااسُتخدمَ 

ن( القحاادة الصااغقرة مااـ )الؽقلااقو ،تؽؿااـ هااذه القسااقؾة يف العباانرة الؿسااجق ة

التل تتؿقاز  اـ ساقنقفن كؿان لاق كنكات ٓ ترارتك يف إ انر الخطانب العانم  الؽالم

 ؾاك إخاقة  قساػ  لؽـفن بؿننبة تعؾقؼ أخالقال  ؾقاف، كؿان جانء يف معارض الاردّ 

 :لجاانء التعؾقااؼ  ؾااك هااذه العباانرة ، ڃمث ڃ ڄ ڄ نثڄ: حااقـ قاانلقا

. أو أن الػنصاااؾة تراااقر إلاااك الؼااادرة [88 قساااػ: ] چمث چ چ نثڃ

                                                             

 .1981لؿز د مـ التػصقؾ، اكظر: كق ػرت،  (1)
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إلك  ، ٻمث ٻ ٻ ٻ نثٱوالعـن ة اإللفقة كؿن جنء يف رحؾة اإلسراء: 

. وتػصااقؾ الؽااالم يف [1اإلسااراء: ] ٹمث ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ نثٺأن قاانل: 

مااـ الصااػنت  ز  اادًدا هاانئاًل ،ِأكااقاع إسااجنع أباانن لـاان أن الػقاصااؾ الؼرآكقااة ُتاا

ولؽـ يف  ،دة الؿؼن ع تختتؿ هذا الرؽؾِ أ نت متعدّ  وبنلطبع لقست كّؾ  ،اإللفقة

بعض إحقنن ترتؿؾ  ؾاك  بانرات قصاقرة  ند اة يف مق اع الػنصاؾة إخقارة، 

ماـ الساؿنت الؿؿقازة التال ظفارت يف هنن اة  الػقاصؾ الؼرآكقة تعد   ومع ذلؽ لننّ 

الخطانب  ة ويف آ نت هذه السقر. وتػقد هذه الػقاصؾ يف تغققر مسانرالػرتة الؿؽقّ 

ة تد ؿ الرسنلة اإللفقاة الؿاراد إ صانلفن. السردي لؾسقر الطق ؾة إلك صقغة و ظقّ 

ث وهااذا الرااؽؾ تخاارج  ااـ اإل اانر الؿعفااقد يف الساارد الروائاال بااقـ الؿتحاادّ 

 ؾااك السااؾقك  نأسنسااقؤ  نثؿااة إجؿنً اا والجؿفااقر، وتغاارس يف و اال الساانمعقـ أنّ 

لػن ااؾ يف التعاانمالت البراار ة، صااقرة ال وحضااقره ا إخالقال اإلكساان  و ؾااك

 ّٓ   بعد  ؿؾقة مؿتدة مـ تربقة الؿجتؿع وهتذ بف.وهق إجؿنع لؿ  تؿ القصقل إلقف إ

 :سوزة اإلخالص أمنوذجًا ؛حفسري القسآن

لـتحقل يف الختنم إلك كؿقذج ٓستقعنب الؼارآن لس ارا  التال كنكات سانئدة 

اوالتل اكتؼؾت رػنهة يف محقطفان ولُ  لتظفار يف  الؿجتؿاع الؼارآ :ؾت لتـنساب ص 

د لقفان صادى البـقاة الخطنبقاة والصاقتقة التال وإن كنن ٓ  زال  ارتدّ  ،جد دٍ  رؽؾٍ 

التاال  (آ تؼااند الـؼاال)ساابؼت الؼاارآن. وٓ رااؽ أن  ؼقاادة التقحقااد الخاانلص 

ؾ هل واحدة مـ أهؿ الؿق ق نت الؼرآكقة، والتال تؿّنا اإلخالصسقرة  تتـنولفن
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱة الـصاقة والؿرئقاة والساؿعقة: يف اإلسالم رمز القحاد

]سااااااااقرة  مث ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .اإلخالص[

تؿتاانز بسااجع رائااع  ،تتااللػ هااذه السااقرة الؼصااقرة مااـ آ اانت محؽؿااة بؾقغااة

تبادو لؾقهؾاة إولاك متؿنراقة ماع الـؿاقذج الؿاللق  يف ساقر  ،ولقاصؾ متؿقزة

الؿرحؾة الؿؽقة إولك والتل اتسؿت بلسؾقب رعري وتركقب رائاع، لاقٓ هاذا 

والتل كنكت ساؿة مؿقازة لؾخطانب الؼارآ  يف مراحاؾ  مث نثٱ :آستفالل بؽؾؿة

ا ٓحؼة. و ـاد إكعانم الـظار يف الاـّص   كؿان ؾ اة يف تـانغؿ كُ ٓ كجاده وحادة مرتاص 
ّ
ل

 ٻ ٻ نثٱ :مـ الصاعب أن كتجنهاؾ  ر ؼاة الخطانب يف أ اة إولاك ذْ  بدو، إِ 

اساَؿْع  ان ) :الد نكة القفقد ة ر يف الحؼقؼة خطنَب ، تؾؽ الطر ؼة التل تؽر   مث ٻ

القفاقدي  ب الاـّص د خطان. مـ الؿدهش أن  رتدّ (دٌ إِسرائقُؾ: الرب  إِلُفـن ربٌّ واح

 ساتخدم صاقغة آساؿ  -خال  الؼقا اد الـحق اة والذي  ؾك-يف كسخة الؼرآن 

ًٓ  «دٌ َح أَ »الع،ا   لقختؿ هن أ ة. وهاذا الخاروج  (واحد)مـ استخدام الصػة  بد

لاذا أراقر هـان إلاك مقراقؾ  :مارور الؽارام  ؾك الؼقا د الـحق اة ٓ  ـبغال أن  ؿارّ 

ر ػاانتقر
(1)

أو  اادم  ( الااذي كاانن لااف الساابؼ يف إبااراز مػفااقم الالققا د ااة1978) 

                                                             

(، كنقد أدبل بقـقي لركسل،  ؿؾ كلستنذ زائار يف  ادد ماـ الجنمعانت، 2116-1924مقرقؾ ر ػنتقر ) (1)

الؽقلقج دي لراكس، وهنرلرد وأكسػقرد، وكؾقمبقن التل وصؾ لقفن ٕ ؾك الؿـنصب الجنمعقة، حتك تؼن د 

الػصاؾ إول  :رجؿ مـ كتبف لؾعربقةنت، تُ قسؾقبقة إدبقة يف الستقـري إر مـ أرفر مـظ  ، ور ػنتق2114يف 

= 
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يف إسنس ماـ  ة ترقريف لحظة كصقّ  د بذلؽ ركنكةً وقَص  ،مرا نة الؼقا د الـحق ة

ـ مػتنًحاان لتػسااقر آخاار  تضااؿّ  الـنحقااة الرمز ااة واإلراانر ة )السااقؿقنئقة( إلااك كااّص 

ـان هاق مان الاذي معَ  معـنه. وهذا الـقع الخنص مـ الالققا د ة الحن ار يف الاـّص 

 (:92حقـ قنل ) «رنرة الؿزدوجةاإل» :أرنر إلقف ر ػنتقر بعبنرة

ن يف البدا اة  ؾاك أهنان مجارد ة بؿننباة تقر اة... كػفؿفاهذه اإلرانرة الؿزدوجا»

ن آخر وردت لقاف الؽؾؿاة حنلة مـ حنٓت الالققا د ة حتك كؽترػ أن هـنك كصؤ 

أخار تا،ز أهؿقاة  د لقفن الاـّص متػؼة مع الؼقا د الـحق ة، ويف الؾحظة التل كحدّ 

 .«ؾفن الذي  رقر وحده إلك مػتنح آخرؿزدوجة كظًرا لرؽّ اإلرنرة ال

مساؿقً ن يف كساخة الؼارآن، لؿانذا؟ ٓ  -كؿان رأ ـان-القفاقدي  وقد بؼل الاـّص 

سارتاتقجقة التػانوض: هاد  إإكاف جازء ماـ  :مان أن هذا آقتبانس لاف هادٌ   رّؽ 

ا ،تطق ع آ تؼند القفقدي واإللندة مـاف بن اػنء صاػة العؿاقم  ؾقاف ن لقصابع  نمؤ

 صؾع لغقر القفقد مـ خالل الترد د  ؾك هذا آختال ، بتقجقف الخطنب هاذه 

وهذا الـقع مـ التصق ب التػسقري  ،مممـ الؿرة لقس إلسرائقؾ لحسب بؾ ّٕي 

ماـ إ ارا  والؿقروثانت السانبؼة.  بؿننبة تعد ؾ قد استخدمف الؼرآن  ؾك  ددٍ 

سابؼ وروده  ـاد القفاقد  بادو الفاد  مـاف  الاذي تؽرار هذا الـّص  ومع ذلؽ لننّ 

                                                             
= 

 :، ترجؿاة(معن قر تحؾقاؾ إساؾقب) :، تحت  ـقان(سؾقبقة الؿعنصرةأبحنث يف إ) :والخنمس مـ كتنبف

 .(قسؿ الرتجؿنت) .، الدار البقضنء1993، (سنل)حؿقد الحؿدا ، مـرقرات دراسنت 
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ولفاذا  حتؿاؾ أن  :تقجقف خطنب راػفل وا اع لؾقفاقد  ؾاك وجاف الخصاقص

ة بااقـ الؿجتؿااع الؼاارآ  ق  اساارتاتقجقة تسااعك لجساار الُفااإمتضااؿـًن   ؽااقن الااـّص 

 والقفقدي. 

 ـ يف الجدول أيت: وترقر السقرة إلك أكنر مـ ا تؼند كؿن هق مبق  

 القرآن فر التثنيةس   القسطنطينية النيقية العقيدة
 كاااااااممـ بنلاااااااف واحاااااااد

، وخنلؼ أب  نبط الؽّؾ 

مان  السؿنء وإرض، وكاّؾ 

 . رى ومن ٓ  رى

وبااااارب واحاااااد  ساااااقع 

الؿسااقع، ابااـ ال القحقااد. 

 الؿقلقد مـ أب قبؾ كاّؾ 

الدهقر، إلف مـ إلف كقر مـ 

كقر. إلف حؼ ماـ إلاف حاؼ، 

 .مقلقد غقر مخؾقه

 .الجقهرمسنوي أب يف 

اسَؿْع  ن إِسرائقُؾ: الرب  

 إِلُفـن ربٌّ واحدٌ 

 َأَحدٌ  الُ  ُهقَ  ُقْؾ 

 

 

 

َؿدُ  الُ   الص 

 َ ؾِدْ  َلؿْ 

 ُ قَلدْ  َوَلؿْ 

 

 

 

ـْ  َوَلؿْ   َأَحدٌ  ُكُػًقا َلفُ  َ ُؽ
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 هل ردٌّ  ، ڀمث ڀ ڀ نثپ :أ ة الننلنة مـ سقرة اإلخالص كالحظ أنّ 

س ٓهاقت و تلّس  ،بتلكقد الـػل ،ة الؿسقعـق  قن ع لبُ   ؾك العؼقدة الـقؼقة، ورلٌض 

 ـ. وتؾخاص أ اة د ـل رنئع بقـ أتبنع هذا الدّ  الـػل بؼؾب معـك الؽالم يف كّص 

 ٺ ٺ نثٺ :الرابعة مـ سقرة اإلخالص ٓهقت الـػل يف هذا الصدد لتؼاقل

التااال اساااتخدمفن الؼااارآن  نثٺمث :وهـااان تتعااارض لػظاااة ، ٿمث ٺ

د، لتبطؾ الؿعتؼاد الـقؼال ٓتحاند  ساقع ماع ال يف جاقهر لؿػفقم الجقهر القاح

 واحد، وتـػل أن  ؽقن ل ربقًفن، كنهقؽ  ـ أن  ؽقن لف ولد.

ّٓ هاذه أ انت تـػال ُصا  ؾك الرغؿ مـ أنّ   أهنان تـؼاؾ ماع ؾب العؼقادة الـقؼقاة إ

ساارتاتقجقة التلكقااد الخطاانبل. وإذا إذلااؽ التـاانص الققكن /الساار ن  وتسااتخدم 

إلك الصقنغة الـقؼقة وجدكنهن تـػل أن  ؽقن الؿسقع مخؾقًقن، لفق مقلقد ٓ  كظركن

ن الؼارآن عؾـ أكف مسنٍو لسب يف  بقعتف يف جقهر واحد. أّمامخؾقه، ثؿ تستطرد لتُ 

 ڀ ڀ نثپ :ـاقة وإباقة، لؼانلالجنكب أخر  ؾك كػل لؽارة البُ  يفلؼد أّكد 

 ٺ ٺ نثٺ :لؼاانل ،ل لؾتػؽقاار يف راابقفٍ  ًجاان ذلااؽ بـػاال  اانم  متقّ  ، ڀمث

ر ماارة أخاارى يف الساانبؼ لؾؼاارآن  تؽاارّ  الااـّص  . وماارة أخاارى لااننّ ٿمث ٺ

 ،ر هاذا الاـص الصاقنغة الؿساقحقةوماـ الـنحقاة الخطنبقاة  ؽارّ  ،الـسخة الخنتؿاة

وبنلطبع لقس الفد  مـ أ تاقـ الننلناة والرابعاة تقجقاف خطانب ٓهاقيت جادلل 

الن ؾؼقانن الضاقء  ؾاك د انوى  نماة وتراؽ  ولؽـفؿان تُ ـ يف إسانس، قلؾؿسقحق

يف الحؼقؼاة  . وهاذا الاـّص  نماةٍ  تقحقد اةٍ  و ؼقادةٍ  متؽنماؾٍ  جد ادٍ  جزًءا ماـ كاص  
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اامضااند مرّكاا  باانرة  ااـ كااص   قـ ساانبؼقـ  ؾقااف،  ؿاانالن  ؼنئااد القفااقد ب لـص 

العربال هن يف الرؽؾ الخطنبل ؤد أصداوالؿسقحققـ، والتل ٓ تزال مسؿق ة ترتدّ 

ت  اـ التقاصاؾ الراػفل وٓ ت وكجَؿاثؿة ترجؿة ثؼنلقة جارَ  الجد د. وٓ بد أنّ 

  تااازال تعتؿاااد يف لعنلقتفااان  ؾاااك أصاااؾٍ 
ّ
د يف الؿـظقماااة القفقد اااة معتَؿااا خطااانبل

ع  ـ كػسف يف الؼرآن قباؾ ػِص والؿسقحقة. وهؽذا كجد رمز التقحقد يف اإلسالم  ُ 

ًٓ جؿعااف وتدو ـااف، كالًماان حقؤاا ٓؤ  ن ومناان وكااذلؽ  ، ؾااك  بقعااة الؼاارآن الرااػنهقة دا

 التػسقر ة.

│ 
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 ثبج املساجع

 :ا: املساجع العسبيتأولً

(: رسنئؾ الجنحظ، )حجج الـبقة(  ؿـ رسانئؾ الجانحظ، 1979الجنحظ )

 .281-221 بد السالم محؿد هنرون، الجزء الننلث، الؼنهرة، ص :تحؼقؼ

 :ثانيًا: املساجع األجنبيت

Arberry 1964 Arthur J. Arberry. The Koran Interpreted: A 

Translation. London: Oxford University Press . 

al-Azmeh 1994 Aziz al-Azmeh. ―Chronophagous Discourse: A 

Study of Clerico-Legal Appropriation of the World in an Islamic 

Tradition.‖ In Religion and Practical Reason: New Essays in the 

Comparative Philosophy of Religions. Ed. by Frank E. Reynolds 

and David Tracy. New York: State University of New York 

Press. pp. 163-211. 

Boyarin 2004 Daniel Boyarin. Border Lines: The Partition of 

Judaeo-Christianity. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press. 

Graham 2003 William Graham. ―Orality.‖ In The Encyclopaedia 

of the Qur‘ān. Ed. by Jane D. McAuliffe. 6 vols. Leiden: Brill. 

pp. 584-87 . 

Madigan 2001  Daniel A. Madigan. The Qur‘ān‘s Self-image. 

Writing and Authority in Islam‘s Scripture. Princeton: Princeton 

University Press. 

McAuliffe 1999 Jane D. McAuliffe. ―‗Debate with Them in a 

Better Way‘: The Construction of a Qur‘anic Commonplace.‖ In 

Myths, Historical Archetypes, and Symbolic Figures in Arabic 

Literature: Towards a New Hermeneutic Approach. Proceedings 

of the International Symposium in Beirut, June 25th-June 30th, 



 

 

 وجهان للقرآن: القرآن واملصحف

 ترجامت

(37) 

1996. Ed. by Angelika Neuwirth, Birgit Embaló, Sebastian 

Günther, and Maher Jarrar. Beiruter Texte und Studien, 64. 

Beirut/Stuttgart: Steiner. pp. 163-88. 

Müller 1896  David Heinrich Müller. Die Propheten in ihrer 

ursprünglichen Form. Die Grundgesetze der ursemitischen 

Poesie, erschlossen und nachgewiesen in Bibel, Keilschriften und 

Koran und in ihren Wirkungen erkannt in den Chören der 

griechischen Tragiker. 2 vols. Vienna: Hölder. 

Najman 1999 Hindy Najman. ―Interpretation as Primordial 

Writing: Jubilees and its Authority Conferring Strategies.‖ 

Journal for the Study of Judaism, 30:179-210. 

Neuwirth 1980 Angelika Neuwirth. ―Zur Struktur der Yusuf-

Sure.‖ In Studien aus Arabistik und Semitistik. Anton Spitaler 

zum 70. Geburtstag von seinen Schülern überreicht. Ed. by 

Werner Diem and Stefan Wild. Wiesbaden: Harrassowitz. pp. 

123-52. 

Neuwirth 1981/2007 Studien zur Komposition der 

mekkanischen Suren. Die literarische Form des Koran—ein 

Zeugnis seiner Historizität? 2, enl. ed. Studien zur Geschichte 

und Kultur des islamischen Orients, NF 10. Berlin/New York: de 

Gruyter. 

Neuwirth 1996. ―Vom Rezitationstext über die Liturgie zum 

Kanon: Zu Entstehung und Wiederauflösung der 

Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung eines islamischen 

Kultus.‖ In The Qur‘an as Text. Ed. by Stefan Wild. Islamic 

Philosophy, Theology, and Science, 27. Leiden: Brill. pp. 69-

106. 

Neuwirth 2002. ―Erzählen als kanonischer Prozess. Die Mose-

Erzählung im Wandel der koranischen Geschichte.‖ In 

Islamstudien ohne Ende. Festschrift für Werner Ende zum 65. 

Geburtstag. Ed. by Rainer Brunner, Monika Gronke, Jens Peter 



 

 

 وجهان للقرآن: القرآن واملصحف

 ترجامت

(38) 

Laut, and Ulrich Rebstock. Abhandlungen für die Kunde des 

Morgenlandes, 54. Würzburg: Ergon. pp. 323-44. 

Neuwirth 2008  ―Psalmen—im Koran neu gelesen (Ps 104 und 

136).‖ In ―Im vollen Licht der Geschichte.‖ Die Wissenschaft des 

Judentums und die Anfänge der kritischen Koranforschung. Ed. 

by Dirk Hartwig, Walter Homolka, Michael Marx, and Angelika 

Neuwirth. Ex oriente lux, 8. Würzburg: Ergon. pp. 157-90. 

Neuwirth, Marx, et al. 2008 Michael Marx, et al., eds. 

―Introduction.‖ In The Qur‘ān in Context: Literary and Historical 

Investigations into the Qur‘ān‘s Historical Milieu. Leiden: Brill. 

Pellat 1967  Charles Pellat, trans. Arabische Geisteswelt. 

Ausgewählte und übersetzte Texte von Al-Gahiz (777–869). 

Trans. by Walter W. Müller. Die Bibliothek des Morgenlandes, 

12. Zürich: Artemis. 

Pfister 1994  Manfred Pfister. Das Drama. Theorie und Analyse. 

8th ed. Information und Synthese, 3. Munich: Fink. 

Riffaterre 1978 Michael Riffaterre. Semiotics of Poetry. 

Bloomington: Indiana University Press. 

Sinai 2006  Nicolai Sinai. ―Qur‘ānic Self-Referentiality as a 

Strategy of Self-Authorization.‖ In Self-Referentiality in the 

Qur‘ān. Ed. by Stefan Wild. Diskurse der Arabistik, 11. 

Wiesbaden: Harrassowitz. pp. 103-34. 

 

 

 


