املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
نبذة تعريفية بنيفين رضا:
كقػقـ رضا :باحثة مصرية ،أستاذ مساطد الدراسات اإلسالمقة بؽؾقة
إيؿاكقيؾ بجامعة تروكتق بؽـدا ،اهتؿامفا الرئقس هق دراسة الؼرآن وبـاه السردية
والتػسقر وفؼ الؿـاهج الؿستخدمة يف دراسة الؽتاب الؿؼدّ س ويف الدراسات
إدبقة ،لفا طدد مـ الؽتابات يف هذا السقاق :مـفا:
The Al-Baqara Crescendo: Understanding the Qur'an's Style,
Narrative Structure, and Running Themes

البـقةةة التصةةاطدية يف سةةقرة البؼةةرة :ففةةؿ أسةةؾقب الؼةةرآن ،وبـقتةةف السةةردية،
وتسؾسؾ الؿقضقطات.2107 ،
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
مقدمة(:)1
تطةةقر مـةةاهج دراسةةة الؽتةةاب
و ّفةةرت
الؿـةةاهج إدبقةةة الحديثةةة و ةةذلؽ ّ
ُ
الؿؼدّ س فضاءات أوسع لـؼةاش ضضةقة طالضةة الؼةرآن بالؽتةا السةابؼة ،فبعةد أن
ان الؿسقطر طؾك الةدرس آسترةراضل يف تـةاوذ هةذه العالضةة هةق الـظةر لفةا يف
ضقء إثر والتل ّثر ،واطتبار الؼرآن تا ًبا يـؼؾ طةـ مةا سةبؼف بةؾ ويرةقهف يف بعةض
ةاص لؾؼصةةص،
إحقةةان ،أحةةبرت ال قةةز طؾةةك التـةةاوذ وال قةةا الؼةةرآ الخة ّ
باطتباره يحؿؾ دٓلة ضرآكقة جديدة مختؾػة طـ الؽتا السابؼة.
وتةةرى كقػةةقـ رضةةا ّ
أن سةةب ًبا أساس ةقا مةةـ أسةةباب هةةذا التغ ّق ةر يف الرؤيةةة هةةق
آكتؼاذ مـ مـظقر مر زية الؿملػ إلةك مـظةقر مر زيةة الؼةارئ وكظريةة التؾؼةل،
والذي ح ّتؿ البحث طـ دٓلة التـاص بقـ الؼرآن والـصةقص السةابؼة لةقس فؼةط
بالـسبة لؾؿتؾؼل يف الؼةرن السةابع ،بةؾ و ةذلؽ بالـسةبة لؼةارئ القةق  :مؿةا جعةؾ
مسائؾ الؿصدرية وتحديد إحؾ شق ًئا ّ
أضؾ أهؿقة يف مؼابةؾ استؽرةاط صبؼةات
الؿعـك التل يخؾؼفا التـاص بقـ هذه الـصقص.

كص ال جؿة ،مسمولق ضسؿ
( )0ضا بؽتابة الؿؼدمة ،و ذا التعريػ بإطال والتعؾقؼات القاردة يف ّ
ال جؿات بؿر ز تػسقر ،وضد مقزكا حقاشقـا طـ حقاشل (رضا) بلن كصصـا بعدها بة(ضسؿ ال جؿات)،
وضد اكت حقاشل الؿملػة مقضقطة يف هناية الؿادة فآثركا تضؿقـفا داخؾ الؿادة تقسق ًرا طؾك الؼارئ يف تت ّبع
مراد الؽاتبة.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
يف هذه القرضة التةل بةقـ أيةديـا تؼةق كقػةقـ رضةا بؼةراءة يف ضصةة صةالقت يف
التـاص ،وتؼارن بةقـ
الؼرآن وتؼارهنا بالؼصة التقراتقة ،وذلؽ طرب تقضقػ مػفق
ّ
التسؾسؾ الؼرآ لألحداث :بداية مـ اختقةار صةالقت ،وضفةقر التةابقت ،وطبةقر
الـفر ،وهزيؿة جالقت ،وتقلل داود الؿؾةؽ .وبةقـ ترتقةا إحةداث يف الـسةخة
التقراتقةةةة الةةةقاردة يف سةةةػر يرةةةق  ،والؼضةةةاة ،وحةةةؿقئقؾ إوذ ،والتةةةل تةةةربز
شخصقات مثؾ :يرق  ،وجدطقن ،وحؿقئقؾ ،وصالقت .لتعترب أن الؼةرآن يؼةدّ
خاحةة تتع ّؾةؼ
يف ضصةةتف حةةقرة مملػةةة مةةـ هةةذه الروايةةات ،وذلةةؽ يف إصةةار رؤيةةة ّ
بالفدط مـ هذه الؼصة واختالفف طـ هدففا يف التقراة.
ذلؽ تحاوذ (رضا) استخدا الؼصة الؼرآكقةة يف استؽرةاط البـةاء اإلزائةل
لؾؼصة التقراتقة ،وففؿ الدور الذي يمديف صالقت الؼةرآ

ةة  typeلؾـبةل محؿةد،

وف ًؼا لؿػفق الؼراءة التقبقلقجقة الؿعروط يف دراسات الؽتةاب الؿؼةدّ س ،حقةث
والـبقة.
يجؿع بقـ الحؽؿ السقاسل
ّ
ثةةراء هةةذه القرضةةة لـقػةةقـ رضةةا يةةلق بإسةةاس مةةـ ضةةدر ا التحؾقؾقةةة -طةةرب
مػاهقؿ الؼراءة إدبقة ومػاهقؿ ضراءة الؽتاب الؿؼدّ س -طؾك استؽرةاط الؿعـةك
بةالـص التةقراق،
الـص التل تظفةر طـةد مؼاركتةف
ّ
وتثقير آحتؿآت التل يػتحفا ّ
والتل تطرح سماذ مدى إمؽان آطتؿاد طؾك الؽتا السةابؼة يف رةػ ثقةر مةـ
الـص ،وإهؿ أهنا تؾؼل الضقء طؾةك ال ُعةدّ ة الؿـفجقةة الؿطؾقبةة لفةذا،
مساحات ّ
وتؼدّ تطبق ًؼا طؿؾقا لفا.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الدراسة

()2()1

مقدمة:
ةةؿـ الؽتةةةاب الؿؼةةةدّ س والؼةةةرآن العديةةةدَ مةةةـ الؼصةةةص التةةةل تتـةةةاوذ
يتضة ّ
شخصقات معروفة ،مثؾ :داود ،وجالقت ،وأوذ مؾؽ لبـل إسرائقؾ الةذي ُطةرط
يف الؽتاب الؿؼةدّ س باسةؿ (شةاوذ) ويف الؼةرآن باسةؿ (صةالقت) .ورغةؿ وجةقد
بعةةض التةةداخؾ بةةقـ روايةةة الؽتةةاب الؿؼةةدّ س والؼصةةة الؼرآكقةةةّ ،إٓ أن هـةةا
اختالفات بقرة تػاوتت فقفةا أكظةار العؾؿةاء ،واكحةاز فقفةا ّةؾ فريةؼ إلةك تراثةف.
وبقـؿةةا يؿقةةؾ طؾؿةةاء الؿسةةؾؿقـ الؼةةدامك إلةةك تؽؿؾةةة الروايةةة الؼرآكقةةة الؿةةقجزة
بتػاحقؾ مـ الؽتاب الؿؼدّ س والؽتةا ذات الصةؾة(ّ ،)3
فةنن الؿعاحةريـ طةاد ًة مةا
(ُ )0ضدّ مؾخص لفذه القرضة البحثقة يف آجتؿا السـقي لجؿعقة دراسات الؽتاب الؿؼدّ س يف سان ديقغق
بتاريخ  08كقفؿرب  .2117وضد سبؼ أن ُضدّ مت كسخة أخرى يف كدوة تقركتق لؾدراسات العربقة التل طؼدها
سباستقان جقك يف تقركتق بتاريخ  01فرباير .2116
( )2ضا ب جؿة هذه الؿادة :حسا حربي ،مدرس بؽؾقة الؾغات وال جؿة  -ضسؿ الدراسات اإلسالمقة
بالؾغة اإلكجؾقزية ،بجامعة إزهر ،شار يف ترجؿة طدد مـ الؽتا الديـقة ،وضا ب جؿة طدد مـ البحقث،
ؿا أن لف العديد مـ ال جؿات الؿـرقرة طؾك بعض الؿقاضع اإللؽ وكقة.
( )3اكظر طؾك سبقؾ الؿثاذ :مؼاتؾ بـ سؾقؿان (ت ،)767/051 :تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ،تحؼقؼ:
طبد اهلل محؿد شحاتف 5 ،أجزاء (الؼاهرة :الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب :)0979 ،أبق جعػر محؿد بـ
جرير بـ يزيد الطربي (ت ،)923/301 :جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،تحؼقؼ :محؿقد محؿد شا ر،
 06جز ًءا (الؼاهرة :دار الؿعارط.)0954 ،
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
يتجاهؾقن روايات الؽتاب الؿؼدّ س :إ ّمةا ٕهنةا غقةر دضقؼةة أو غقةر ذات حةؾة(.)2()0
وطؾك الجاكا أخةر ّ
فةنن العؾؿةاء الغةربققـ يف الؼةركقـ التاسةع طرةر والعرةريـ
دلةقال طؾةك أهنةا مؼتبسةة مةـ
مقسعة ب ّقـقا فقفا أوجف الربفً :
ضدّ مقا دراسات مؼاركة ّ
ضصةقرا يف
تعرضةقا ٕوجةف آخةتالط معتبِةريـ إياهةا
ً
الؽتاب الؿؼدّ س ،و ذلؽ ّ
الؿعرفة لدى محؿد .و ُطرفت هذه الطريؼة بالؿـفج التةاريخل الـؼةدي( ،)3وباتةت
ممخرا بـؿقذج إثر والتلثر(.)4
ُتعرط
ً

( )0اكظر طؾك سبقؾ الؿثاذ :محؿد طبده (ت ،)0915 :تػسقر الؿـار 02 ،جز ًءا (الؼاهرة :الفقئة الؿصرية
أيضا:
العامة لؾؽتاب )0991 ،ص 8وما بعدها .واكظر ً
Roberto Tottoli, Biblical Prophets in the Qur’an and Muslim Literature
(Richmond, Surrey: Curzon, 2002), 175-88.

(َ )2ر ْف ُض الباحثقـ الؿعاحريـ لروايات الؽتاب الؿؼدّ س وتقضقػفا يف إمؽان استؽراط بعض صبؼات
الـص الؼرآ =لف مـطؾؼات شتك ،مـفا ما يتع ّؾؼ بؽقهنا ٓ تـاسا العؼؾ وترقش طؾك وضقح
الؿعـك يف ّ
مفؿة ،وضد
الؼرآن ،ومـفا ما يتعؾؼ بضعػ ثبق ا ،ومـفا ما يتع ّؾؼ بؽقهنا ٓ تؼدّ إفادة بؾ تزيد تػاحقؾ غقر ّ
مقضع تػسقر مؾػا حقذ اإلسرائقؾقات يف التػسقر ،حاوذ فقف تؼديؿ رؤى كؼدية طـ التـاوذ الؿعاحر لفا
طؼد
ُ
واستؽراط الدور التػسقري لفا :فؾؿزيد مـ الرؤى حقذ هذه الؼضقة يـظر هذا الؿؾػ طؾك الؿقضع( .ضسؿ
ال جؿات).
( )3يبدو أن غقستاط فايؾ هق أوذ مـ استخد هذا الؿصطؾرت يف تابف:

Historisch-Kritische Einleitung in den Koran (Bielefeld: Verlag von Belhagen
& Klafing, 1844).

( )4اكظر ً
مثال:
Abraham Geiger, Was hat Mohamed aus dem Judenthume aufgenommen? (Bonn: 1833); 2d
ed. (Leipzig: M. W. Kaufmann, 1902) and Heinrich Speyer, Die Biblischen Erzählungen im
Qoran (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1961).
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ومع ذلةؽ ّ
التطةقرات الحديثةة يف الـظريةة إدبقةة فتحةت الؿجةاذ أمةا
فةنن
ّ
احتؿآت جديدة لؼراءة العالضات بقـ الـصقص ،وهق إمر الةذي أضةاط ُب ْعةدً ا
حقاريا جديدً ا( ،)0يدخؾ ضؿـ مصطؾرت طا واسع هق التـاص .وسقط تب ّقـ هةذه
بعضةةا مةةـ الؿعةةا التةةل
الدراسةةة التةةل تةةلق يف إصةةار تؾةةؽ الؿؼاربةةات الجديةةدة ً
ٍ
معةان ٓ يؿؽةـ القحةقذ
الـصةقـ ،وهةل
ُأتقحت طةرب استؽرةاط العالضةات بةقـ ّ
ً
جؿقةع العالضةات
مـعزٓ .وٓ تتـةاوذ الدراسة ُة
كص
َ
إلقفا مـ خالذ الـظر إلك ّؾ ّ
الـص ّقة :إِ ْذ ٓ يتسـك لقرضة بحثقة واحةدة اإلحاصةة ةا جؿق ًعةا :ولةذا سةقط تر ّةز
طؾك العالضات الؿرتبطة بةلوذ مؾةق بـةل إسةرائقؾ( .)2وطةالوة طؾةك ذلةؽ سةقط
خةاص
تؼدّ الدراس ُة فؽر ًة طا ّم ًة طـ أكقا العالضات التـاحقة ،مةع ال قةز بقجةف
ّ
طؾك السؿة اإلزائقة لألسػار التقراتقة ،بداي ًة مـ سػر يرق واكتفاء بؼصة صةالقت
يف سػر حؿقئقؾ إوذ.
( )0ترتبط ؾؿةِ ) :حقاري( طادة بعؿؾ مقخائقؾ باختقـ .اكظر ً
مثال:
The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trans. Caryl
Emerson and Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981).

ويرى العؾؿاء يف مبدأ الحقارية طـد باختقـ الجذور التاريخقة لؾتـاص ،فؼد ابتؽرت جقلقا ريستقػا
مصطؾرت التـاص طـد تـاولفا ٕطؿاذ باختقـ .اكظر:
Patricia Tull, “Intertextuality and the Hebrew Scriptures,” Currents in Research:
Biblical Studies, no. 8 (2000): 68-73.

( )2لالصال طؾك الؿررو الذي يسعك لتـاوذ جؿقع الـصقص الؿتؼابؾة ،اكظر:
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft‟s Corpus Coranicum, directed by
Prof. Dr. Angelika Neuwirth.
www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/Coran/de/Startseite.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ممخرا يف حؼؾ الدراسةات الؼرآكقةة(ّ ،)0إٓ أكةف ٓ يةزاذ
ضفر مصطؾرت التـاص
ً
ضبابقا إلك حدّ مةا( :)2ولةذا ضةد يؽةقن مةـ الؿـاسةا هـةا إلؼةاء كظةرة سةريعة طؾةك

(ٓ )0حظ براكقن ويؾر أن هذا آتجاه تحقذ مـ فؽرة )آستعارة( إلك فؽرة )التـاص( .اكظر:
Brannon Wheeler, Moses in the Qur‟an and Islamic Exegesis (London:
RoutledgeCurzon, 2002), 5f.

وتجدر اإلشارة إلك مجؿقطة الؿؼآت التل تقلك تحريرها جقن ريػز يف تاب:
Bible and Qur‟an: Essays in Scriptural Intertextuality (Atlanta: Society of Biblical
Literature, 2003).

كادرا ما يذ ر يف هذه الؿؼآت.
طؾك الرغؿ مـ ورود الؿصطؾرت يف العـقانّ ،إٓ أكف ً

( )2طؾك سبقؾ الؿثاذ ،تتـق الػروق بقـ التـاص ( )intertextualityوالـصقة الداخؾقة (intra-

 )textualityوالؿتعالقات الـصقة ( .)transtextualityفػل حقـ تستخد جقـ مؽقلقػ لػظ )الؿتعالقات
الـص ّقة( اطتؿا ًدا طؾك تعريػ جقرار جقـقتّ ،إٓ أهنا ترى أن هذا التعريػ أضرب إلك صريؼة استخدامفا
لؽؾؿة تـاحل ( .)intertextualاكظر:
Jane McAuliffe, “Text and Textuality: Q. 3:7 as a Point of Intersection,” Literary
Structures of Religious Meaning in the Qur‟an, ed. Issa Boullata (Richmond:
Curzon, 2000), 67 and 74, n. 65. GérardGenette, Palimplsestes: la littérature au
seconde degré (Paris: Seuil, 1982), 7.

مرة أخرى تستخد جقـ مؽقلقػ الـصقة الداخؾقة لإلشارة إلك العالضات بقـ الـصقص يف الؼرآن
( )McAuliffe, “Texts”, 58 ff.يف حقـ كجد مايؽؾ سقؾز يستخد يف هذا الؿعـك لػظ التـاص
( )intertextualityيف طؿؾ لف بعـقان:
A Literary Approach to the Hymnic Suras of the Qur‟an: Spirit, Gender and Aural
Intertextuality,” Literary Structures of Religious Meaning in the Qur‟an, ed. Issa
Boullata (Richmond: Curzon, 2000).

يف حقـ تستخد أسؿا بارٓس لػظ التـاص بؿعـك )تـاحل( أو )بقـ كصل( ،اكظر:
Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations
of the Qur‟an (Austin: University of Texas Press, 2002).
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
اسةةتخدامف يف الـظريةةة إدبقةةة ،ومـةةذ ضفةةقره يف أواخةةر السةةتقـقات( )0اسةة ُتخد
لقحػ مجؿقطة مـ الؿؼاربات الؿختؾػة ،و ذلؽ كظريةة إثةر والتةلثر( ،)2رغةؿ
يػرضقن بقـفا وبقـ التـاص يف وضتـا الحةالل( :)3فـظريةة إثةر
أن العديد مـ العؾؿاء ّ
والتةلثر مرتبطةةة يف الؿؼةةا إوذ بؿػفةةق إحةالة الةةذي ضفةةر يف مـتصةةػ الؼةةرن
الثامـ طرر ،واتسؿ بال قز طؾك شةخص الؿم ّلةػ ومحاولةة تحديةد الـصةقص
الرائدة( ،)4فالـصقص الؼديؿة تؿتاز بلهنةا كصةقص مةمثرة ،بقـؿةا كبحةث طةـ هةذه

( )0تعدّ جقلقا ريستقػا هل أوذ مـ استخد هذا الؿصطؾرت يف مؼالة لفا بعـقان:
“Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman,” Critique 33, no. 239 (1967): 438-65.

أيضا:
اكظر ً
Andrea Bernardelli, “Introduction: The Concept of Intertextuality Thirty Years On:
1967-1997,” Versus 77-8 (1997): 3.

( )2لالصال طؾك كظرة طامة طؾك الؿـاهج الؿختؾػة ،اكظر:
Graham Allen, Intertextuality, The New Critical Idiom, ed. John Drakkas
(London: Routledge, 2000) and Bernardelli, “Introduction,” 3-16 and 20-22.
مـفجا تـاحقا ،طؾك
(َ ٓ )3ي ُعدّ بركارديؾل ما تبف هارولد بؾق بعـقانThe Anxiety of Influence :
ً

طؽس جراها ألقـ الذي يراه ذلؽ .اكظر:
Bernardelli, “Introduction,” 11-12. See also Allen, Intertextuality, 133-41. Harold
Bloom, The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry (Oxford: Oxford University
Press, 1973).

أ ّما لقـدا هترققن ،وهل متخصصة يف الـظرية إدبقة فتستثـل إثر مـ تعريػفا لؾتـاص .اكظر:
Linda Hutcheon, “Intertextuality,” International Encyclopedia of Communications,
vol. 2, ed. Erik Barnouw (New York and Oxford: Oxford University Press, 1989),
349.

( )4أديـ بالػضؾ لؾـظرة العامة الؿقجزة التل ضدمتفا باتريرقا تقذ لـظرية إثر يف مؼالتفا التل سبؼت
اإلشارة إلقفا ،بعـقان ،Intertextuality and the Hebrew Scriptures :ص.68-66

()9

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
(التلثقرات) طـد ضراءة الـصقص الحديثة ،وبالتالل كحدّ د مةقاصـ الؼةقة والؼصةد
يف الـصقص الؼديؿة .ويف هذا الـؿقذج كجد الؿعـك طـد الؿم ّلػ ولتؿققزه ٓ بةد
مـ رػ مؼصقد الؿملػ فقف ،لؽـ هـا يف الؿؼابؾ تطقرات حديثةة تم ةد دور
الؼارئ ،وهق التغقر الذي ُيرار إلقف يف بعض إحقان بؾػظ «مقت الؿملةػ»( .)0إذ
تتضةؿـ تةذ ّره
ُيـظر إلك الؼارئ عـصر فاطؾ يف طؿؾقة بـاء الؿعـك ،وهل طؿؾقةة
ّ
لـصقص سبؼت ضراء ا.

بعةض البةاحثقـ يف الـظريةة إدبقةة تغ ّقةر ال قةز مةـ الؿؼاربةات
ويقضػ ُ
الؿقجفةةة لؾؿملةةػ إلةةك الؿقجفةةة لؾؼةةارئ لتقضةةقرت التحة ّةقذ مةةـ إثةةر إلةةك
التـاص ّ ،
ولعؾ مِـ أوضرت الطرق التل أبرزت هةذا آخةتالط ضةدرة التـةاص
()2

كظرا ٕكف يؿثؾ ضراءة الؼارئ لؾتاريخ :فؾةق أن
طؾك التصدي لؾظرط التاريخلً :
الـص إحدث ً
الـص
أوٓ ،فسقط ير ّؽؾ هذا الـص معـك ّ
الؼارئ اصؾع طؾك ّ
أخر  ،ومع ذلؽ فنن أبرز سةؿة يف التـةاص طؾةك مةا يبةدو هةل تؾةؽ العالضةة
()3

الحقارية التل يضػقفا طؾك الـصقص ،والعـايةة بؽرةػ صبؼةات الؿعـةك فقؿةا
بقـفةةةا .وتسةةةتـد هةةةذه الؼةةةراءات يف إسةةةاس طؾةةةك رؤيةةةة يتبـاهةةةا البةةةاحثقن

( )0اكظرRoland Barthes, “The Death of the Author,” Aspen (1967). :
( )2اكظر طؾك سبقؾ الؿثاذHutcheon, “Intertextuality,” 349-50. :

( )3أديـ بالػضؾ يف هذا التصقر لؾقـدا هترققن .الؿرجع السابؼ ،ص.350-349

()01

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

ةـص بالـصةةقص السةةابؼة لقتسةةـك
الؿعاحةرون تةةرى ضةةرورة تػؽقةةؽ طالضةةة الة ّ
القحةةقذ إلةةك الؿعـةةك الؿؼصةةقد :بةةذلؽ تصةةبرت الؼةةراءة طؿؾقةةة اكتؼةةاذ بةةقـ
الةـص وجؿقةع الـصةقص إخةرى
ضائؿا بةقـ
ّ
الـصقص ،ويصبرت الؿعـك شق ًئا ً
الةـص الؿسةتؼؾ إلةك شةبؽة مةـ
التل يرقر إلقفا ويرتبط ا ،لقـتؼةؾ بةذلؽ مةـ
ّ
العالضات الـصقة .
()0

التطقرات تظفةر ثؿةرة تطبقةؼ أفؽةار التـةاص طؾةك العالضةة
ويف ضقء هذه
ّ
بقـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س ،ومع ذلةؽ -وضبةؾ الخةقض يف هةذه الؿسةللة-
يجدر بـا إلؼاء كظرة خاصػة طؾك بعض الؿؼاربات الؿعاحرة الؿقجفة لؾؼةارئ
يف التعامؾ مع الؼرآن ،ومـ بقـ هذه الؿؼاربةات يةلق اسةتخدا أكةدرو ريبةقـ

()2

لـظرية التؾؼل (الـظرية إدبقة ٓستجابة الؼارئ) ،والؿؼ ح الذي يـظر لؾؼرآن
لـص الؽتاب الؿؼدّ س ،ويراه ردا طؾك الؽتاب الؿؼةدّ س وطؾةك
باطتباره ضراءة ّ

( )0اكظر.Allen, Intertextuality, 1. :

( )2أكدرو ريبقـ ،هق باحث ـدي مـ أحؾ بريطا  ،ولد يف لـدن  ، 0951واهتؿامف الرئقس يتعؾؼ بدراسة
اإلسال الؿبؽر ،ودراسة تػسقر الؼرآن يف العصقر الؽالسقؽقة ،لف طدد مـ الؿملػات التل ضا بتللقػفا أو
الؿرار ة يف إطدادها ،مثؾ :دلقؾ إلك اإلسال  ،مع ديػقد إيدي لققكارد ودوكالد لقتؾ ريترارد ،ؿا حرر تا ًبا
بعـقان« :مؼاربات يف تاريخ تػسقر الؼرآن» ،والذي حدر طـ جامعة أ سػقرد طا  . 0988وضد طؿؾ باحث
زمقؾ يف معفد الدراسات اإلسؿاطقؾقة بؾـدن ،مـذ طا  ، 2103ضبؾ وفاتف يف ( . 2106ضسؿ ال جؿات).

()00

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

مؿةاثال يف تـاولةف
ً
مـفجةا
الؿقاضػ القفقدية والـصراكقة  .ويتبـك ولقد حةالرت
ً
()0

()2

لؼضقة صةالقت يف الؼةرآن ،والتةل يةربز فقفةا مفةارة تؽققةػ الؼصةة مةع سةقاضفا
التاريخل والدّ يـ الجديد  .وتؿاش ًقا مع كظرية التؾؼلُ ،يقضةع الؼةرآن يف إصةار
()3

رد طؾك الؽتاب الؿؼدس يعقد لؾؼرن السابع ،والؿةـفج الؿتبةع هـةا ضريةا مةـ
هذا لؽـةف ير ّةز طؾةك الؼةارئ الؿعاحةر الةذي يؼةرأ الؼةرآن يف العصةر الحةالل،
مؼارك ًة بؿحؿةد الةذي ربؿةا اصؾةع طؾةك الؽتةاب الؿؼةدّ س يف زماكةف :ولةذا فةنن
الـص الؼرآ لؾؽتاب الؿؼدّ س يف طؼةؾ
ال قز سقط
يـصا طؾك قػقة ضراءة ّ
ّ

( )0اكظر:
Andrew Rippin, “The Qur‟an as Literature: Perils, Pitfalls, and Prospects,” in The
)Qur‟an and Its Interpretive Tradition (Variorum Collected Studies Series CS715
(Aldershot: Ashgate, 2001), 44.

( )2ولقد حالرت ،باحث لبـا ولد يف ؾقلؿبقا ،أستاذ بؼسؿ الديـ وضسؿ دراسات الررق إوسط بجامعة
تقركتق الؽـدية ،درس الؾغة وإدب العربل يف الجامعة إمريؽقة ببقروت ،ثؿ حصؾ طؾك الد تقراه مـ
جامعة يقؾ إلؿاكقة ،وجامعة هامبقرغ إلؿاكقة ،ت ّ ز اهتؿاماتف يف الؼرآن وتاريخ التػسقر والؾغة العربقة،
وإدبق ات الالهقتقة يف اإلسال القسقط ،لف طدد مـ الؿؼآت وإوراق يف هذا السقاق ،باإلضافة لؽتابف
إشفر( :ترؽقؾ التؼؾقد التػسقري الؽالسقؽل :تػسقر الؼرآن لؾثعؾبل) ،والؿرار ة يف بعض الؽتا
الؿفؿة( .ضسؿ ال جؿات).
( )3اكظر:
Walid Saleh, “King Saul (Talut) in the Qur‟an and Post-Quranic Literature,” in
Saul in Story and Tradition, eds. Carl S. Ehrlich in cooperation with Marsha C.
White, Forschungen zum Alten Testament 47 (Tübingen: Mohr Siebeck, c2006),
261-83.

()02

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

الؼارئ الؿعاحر الةذي يعةرط الؽتةاب الؿؼةدّ س ،مؼاركة ًة بؿحؿةد الةذي يثةقر
الخالط حقذ معرفتف بالؽتاب الؿؼدّ س.
ومع ذلؽ فنن الؼرآن يلق يف سقاق معروط لؾؼارئ الؿعاحر ،ؿا هةق حةاذ
اإلكجقةةؾ .ويف ضصةةة صةةالقت فةةنن السةةقاق التةةاريخل يؼػةةز إلةةك ذهةةـ الؼةةارئ مةةـ
مقجةف إلةك محؿةد :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
كظرا ٕن الؼصة تبدأ بخطةاب ّ
البدايةً :

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [البؼرة :)0(]246 :لذا فنن مـفج (حالرت) يعؽةس تقصئةة ذاتقةة
ٍ
حقرة ما يف البقئةة الثؼافقةة لؿحؿةد ،وهةق
وتسؾقؿا بقجقد ضصة صالقت يف
لؾـص
ّ
ً
طؿؾ ض ّقؿ لفةذه الدراسةة :إذ يةربز الؿفةارة التةل ُت َؽ ّقةػ ةا الؼصةة أفؽةار الؽتةاب
وتحقلفةةا برةةؽؾ يالئةةؿ احتقاجةةات هةةذه الؿرحؾةةة الزمـقةةة ،لؽةةـ هةةذه
الؿؼةةدّ س
ّ
الؿفةةارة الػـقةةة لقسةةت مؼصةةقرة طؾةةك الؼةةرآن وحةةده ،ففةةل حاضةةرة ةةذلؽ فقؿةةا
يخص الؽتاب الؿؼدّ س( ،)2وطؾقف ّ
فنن ح ّقز التـاص يؿؽةـ أن يضةلء جقاكةا مةـ
ّ
الؿفارة إدبقة يف الؽتةاب الؿؼةدّ س إذا ُوضةعت يف سةقاضفا التةاريخل .ورغةؿ أن
هةةذه الدراسةةة سة ز طؾةةك ح ّقةةز التـةةاص مةةـ مـظةةقر الؼةةارئ الؿعاحةةر ،إٓ أهنةةا
تتعرض ذلؽ لؾسقاق التاريخل والؿفارة ال قبقة.
ّ

طؾل ،بتصرط يسقر.
( )0ترجؿات معا أيات الؼرآكقة يف الـسخة اإلكجؾقزية ملخقذة مـ ترجؿة يقسػ ّ
( )2اكظرRobert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York: Basic Books, :
1981).

()03

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
والخطةةاب الؿةةذ قر أطةةاله يف ضقلةةف :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﱸ يستحضةةر السةةقاق التةةاريخل ،بةةؾ ويتجةةاوزه إلةةك استحضةةار طةةدد مةةـ
الـصةةقص الؿتداخؾةةة التةةل تتـةةاوذ ضقةةا أوذ مؿؾؽةةة لبـةةل إسةةرائقؾ ،و ةةذا يـؼةةؾ
الؼصة ّؾفا إلك ح ّقز التـاص ،ويرجع طؾك ضراء ا يف ضقء كصقص أخرى .ومع
كظرا لعد اتػاق العؾؿاء طؾك قػقة الؼراءة التـاحقة ،يصبرت مـ الضةروري
ذلؽً :
تػصقؾ الؼقذ فقؿا تتضؿـف هذه الؼراءة .ويف هذه الدراسة كجةد أن تػؽقةؽ طالضةة
ضصة صالقت بالـصقص السابؼة لؾؽتاب الؿؼدّ س تبدأ بةالـص الؼةرآ  :آية ًة ٍ
بآيةة،
ّ
ٍ
بعةةض مةةـ طـاحةةرها إساسةةقة ومةةا يؼابؾفةةا يف الؽتةةاب
يةةتؿ تحديةةد
وبةةذلؽ ّ
بعض العالضةات الـصة ّقة فقؿةا بقـفةا ،والتةل
الؿؼدّ س ،وسقط تستعرض الدراسة َ
يؿؽةةـ أن تةةدور حةةقذ مجؿقطةةة مةةـ الؿقضةةقطات :مثةةؾ مقضةةق التسةةاؤذ
والترةةؽقؽ ،أو تتجؾةةك يف حةةقرة إشةةارات لةةبعض الرخصةةقات أو إحةةداث
والؿـاسةةبات ،ةةذلؽ تتعةةرض الدراسةةة لؿسةةللة آختالفةةات الزماكقةةة لتحديةةد
تسؾسؾ إحداث الؼرآ وضراءة ضصص الؽتاب الؿؼدّ س وفةؼ التةلريخ الؼةرآ ،
بعد ذلؽ ُت َق ّضػ الؼراءة الـاتجة لتعزيز الؼصص الؼرآ و ذلؽ ضصةص الؽتةاب
الؿؼدّ س ،بؿا يب ّقـ أثر صبؼات الؿعا بقـ الـصقص يف إضػاء ُب ْعد جديةد طؾقفةا،
ةص رسةةالتف إساسةةقة يف سةةقاضفا الزمـةةل
وإلبةةراز الؿفةةارة التةةل يـؼةةؾ ةةا ة ّةؾ كة ّ
الؿـاسا.

()04

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ّ
لعؾ مـ الؿـاسا هـا إيراد بعض الؿالحظات التؿفقدية طـ السقاق التاريخل
كص ،ويف هذا الصدد ِ
ّ
تةرد ضصةة الؿؾةؽ شةاوذ يف سةػر حةؿقئقؾ إوذ الةذي
لؽؾ ّ
ّ
يرؽؾ جز ًءا مـ تاريخ أ رب ،تؿثؾف ضصة سػر التؽقيـ حتةك سةػر الؿؾةق الثةا  ،أو
مةةا ُيعةةرط بتةةاريخ التثـقةةة .ويةةرى معظةةؿ العؾؿةةاء أن الـسةةخة الؿـؼحةةة إخقةةرة مةةـ
الـص ،التل يتجؾك فقفا الدلقؾ طؾك حدوث التـؼقرت إ ّبان طؿؾقةة الـؼةؾ ،تـتؿةل إلةك
ّ
ف ة الفقؽؾ الثا ( 591ضبؾ الؿقالد –  .) 71وضدّ مت باربرا جةريـ ضةراءة مـطؼقةة
لؼصة شاوذ يف حقرة ُأحج ّقة تجقا طـ السماذ الجدلل التالل:
حقـ ان مجتؿع الؿـػك يتح ّقـ الػرحة الؿـاسبة لؾعةقدة مةـ بابةؾ إلةك يفةقدا
(بعةةد سةةـة  539أو كحقهةةا) ،هةةؾ ةةان مةةـ الؿػة ض أن يعةةقد الـةةاس تحةةت إمةةرة
الؿؾق أ ٓ؟ طـد اس جا إحداث كجد اإلجابة واضحة وضةقح الرةؿس :بةال
مؾق

.

()0

لؾـص بؾػظ (الؿصدر التثـقي) ،
طاد ًة ما ُيرار إلك حاحا التـؼقرت إساسل ّ
()2

وهةةق مم ّل ةػ مـػةةرد أو جؿاطةةة م ابطةةة مةةـ العؾؿةةاء ،وضةةعقا م ًعةةا تةةاريخ التثـقةةة

( )0اكظر:
Barbara Green, King Saul‟s Asking (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2003), xvi.

ً
حا .اكظر:
( )2ذها جقن فان سق ز إلك الؼقذ بضرورة الـظر إلك الؿصدر التثـقي باطتباره
ممرخا ٓ مـ ّؼ ً
”John Van Seters, “The Deuteronomist-Historian or Redactor? From Simon to the Present,
in Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context: A Tribute to Nadav Na‟aman, eds.
Yairah Amit, Ehud Ben Zvi, Israel Finkelstein, and Oded Lipschits (Winona Lake, IN:
Eisenbrauns, 2006), 359-75.

()05

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الترريعقة مـ مادة سابؼة طؾك طصر الـػل ،و ةان الؿؼصةد إساسةل بقةان الؿصةقر
الةةذي آلةةت إلقةةف إسةةرائقؾ حةةقـ كؽصةةت طؾةةك أطؼا ةةا واكحرفةةت طةةـ صريةةؼ الةةرب
وكؽثت طفدها ،و ان الراغؾ إساسل التل قد طؾك مرروطقة حؽؿ داود وساللتف
يف مقاجفة شاوذ ،وبالتالل الحط مـ مؼدار شاوذ وتعظقؿ ضدر داود .
()0

يخص الؼرآن فؼد رسؿ (حالرت) حقرة بديعةة لؾؿجتؿةع اإلسةالمل
أ ّما فقؿا
ّ
إوذ يف الؿديـة الةذي طاحةر كةزوذ آيةات ضصةة صةالقت ،فؿحؿةد ومعةف صائػةة
مستضة َعػة فة ّةروا مةةـ آضةةطفاد يف مؽةةة وسةةعقا لتلسةةقس ضاطةةدة لفةةؿ يف الؿديـةةة
يـطؾؼةةقن مـفةةا يف ش ة ّـ الفجؿةةات طؾةةك خصةةقمفؿ يف مؽةةة :لقضةةع أر ةةان كظةةا
جديد ،و ان مةـ أشةؽاذ الؿعارضةة التةل واجففةا الةدّ يـ الجديةد الـػةاق وطةد
الؿبةآة إلةةك أن اسةةتدطك إمةةر الؼتةةاذ« :ويتجؾةك هةةذا إمةةر مةةـ السةةماذ الةةذي

( )0اكظةر:

J. Maxwell Miller and John Hayes, A History of Ancient Israel and Judah

(Philadelphia: Westminster Press, 1986), 125.

ولؿعرفة أهؿقة طؿؾ مقؾر وهايز ،اكظر:
V. Philips Long, “Historiography of the Old Testament,” in The Face of Old
Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, eds. David W. Baker
and Bill T. Arnold (Grand Rapids, MI: Apollos, Baker Books, 1999), 156-57.

أيضا:
واكظر ً
Simcha Shalom Brooks, Saul and the Monarchy: A New Look (Aldershot, UK and
Burlington, VT: Ashgate, 2005).

وضد استـدت يف طؿؾفا طؾك أدلة ضديؿة وأخرى حديثة مـ كصقص وغقرها ،ورأت يف تصقير التقراة لراوذ
ترقيفا :ولذا ضدّ مت حقرة جديدة إيجابقة لف.
ً
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
مقجفةا لبـةل إسةرائقؾ) :ﱹﭧ ﭨ ﭩ
يطرحف الؼرآن (طؾك لسان حؿقئقؾ
ً

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱸ »(.)0
وبعد استعراض السقاق التاريخل بنيجاز كـتؼؾ أن إلك الؼصة التل جاءت
يف ست آيات ضرآكقة تبدأ بؼقلف:
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [البؼرة.]246 :
كظقريـ لفةا مةـ الؽتةاب الؿؼةدّ س :مةا جةاء يف
وتستحضر هذه أية الؼرآكقة َ
سػر يرق ( ،)0:0وسػر حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح الثامـ :أ ّما الؿقضع إوذ
فألكف يلق مباشرة بعةد ِذ ةر مقسةك ،والثةا تترةابف فقةف إحةداث .لؽةـ الؽتةاب
الؿؼدّ س يف تـاولف لؼصة يرق وشاوذ ،يب ّقـ التباطد التاريخل بقـفؿا :فةنن يرةق
يلق مباشرة بعد مقسك بقـؿا هـا طدّ ة شخصقات مـ الؼضةاة تػصةؾ بةقـ يرةق
وشةةاوذ ،مةةـفؿ طثـئقةةؾ ،إيفةةقد ،شةةؿجر ،دبةةقرة ،أبقؿالةةؽ ،تقلةةع ،يةةائقر ،يػتةةاح،
إبصان ،إيؾقن ،طبدون ،شؿرقن ،مقخا ،بؾ وحؿقئقؾ كػسف .والؼرآن حقـ يضةع

( )0اكظرSaleh, “King,” 273-74. :
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
هذا الحدث بعد مقسك ّ
فنن هذه إشةارة ُأولةك إلةك أن الؿؾةؽ الؿـتظةر هةق يرةق
الؿذ قر يف الؽتاب الؿؼدّ س .مـ هذا كستخؾص أن الؼرآن يعتةرب يرةق التةقراق
شخصا واحدً ا.
وصالقت
ً
ذلؽ مةـ أوجةف التؼابةؾ القثقؼةة مةع اإلحةحاح الثةامـ مةـ سةػر حةؿقئقؾ
إوذ الةةذي يم ّ ةد طؾةةك تحديةةد شخصةةقة شةةاوذ =مةةا ورد مةةـ اجتؿةةا شةةققخ
الـبةل وإحةرار
إسرائقؾ ومجقئفؿ يطؾبقن مـ كبةقفؿ أن يجعةؾ لفةؿ مؾ ًؽةا ،وتةر ّدد
ّ
بةرر الرةققخ مطؾةبفؿ هةذا بؼةقلفؿ:
الرققخ .ويف أيةة الؼرآكقةة الؿةذ قرة أطةاله ّ
ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ  ،وهةةةق إمةةةر الةةةذي كجةةةده بعقـةةةف يف حةةةؿقئقؾ إوذ:
اإلححاح الثامـ ( ،)21-09ويبةدو أن هةاتقـ أيتةقـ تؽرسةان الصةػة الرةعرية
العربية الؼديؿة.
ويف حقـ أن الؼرآن يرقر إلك السبا الذي جاء يف أيةة الثاكقةة ،فةنن السةبا
إساسل وفؼ الؿصدر التثـقي يتضرت مـ ضقلفؿَ « :فـَ ُؽ ُ
قن ك َْح ُـ َأ ْي ًضةا مِ ْث َةؾ َسةائِ ِر
الر ة ُع ِ
قب» ،ويحظةةك بلهؿقةةة بالغةةة ،وهةةق السةةبا الحؼقؼةةل فقؿةةا صؾبةةف شةةققخ
إسرائقؾ :فؾقست الحرب إذن هل هدففؿ إساسل ،وإكؿا هل واحدة مـ تبعةات
الؿؾؽ (حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح الثامـ .)0()08-00 ،ومع ذلؽ ،مةع تؽرةػ
إحداث يف الـسخة التقراتقة مـ الؼصة ،كجد أن ُج ّؾ أطؿاذ شةاوذ هةل خةقض
الؿؾؽ (سػر التثـقة :اإلححاح السابع طرر.)21-04 ،
( )0يظفر هذا ً
أيضا يف مسمولقات ُ
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الحروب ،وطـد الـظر إلك واضع الحاذ يف الؿديـةّ ،
فنن محا اة إمؿ الؿحقطة لؿ
أمرا ذا باذ ،وإكؿا اإلشؽاذ يف حرد الدطؿ الالز لخقض الحروب معفؿ.
يؽـ ً
واطتبار الؼرآن الحةرب هةل السةبا يف أن يؽةقن لفةؿ مؾةؽ ية ّدد حةداه يف
الطريؼة التل يسعك ا حؿقئقؾ إلك حرط شققخ إسرائقؾ طـ هذا إمر ،إذ كراه
يقضرت لفؿ حؼةقق الؿؾةؽ ومةا ي تةا طؾةك ذلةؽ مةـ تبعةات اضتصةادية وماديةة
ّ
تتع ّؾؼ برؽ ٍؾ ٍ
بقةر بةالحرب :مةـ اتخةاذ الجـةقد ،وتجفقةز طةدّ ة الحةرب ،وتةقفقر
الؿقارد (حؿقئقؾ إوذ :اإلححاح الثامـ.)08-00 ،
وطؾك الجاكا أخر ،فنن تر قةز الؿصةدر التثـةقي طؾةك مضةاهاة الرةعقب
رفضا لؿؾؽف طؾقفؿ ،وهـةا
تعززه ؾؿات الرب الذي رأى يف صؾبفؿ هذا ً
الؿحقطة ّ
ثؿة تبايـ طؾك ما يبدو بقـ ما أمر الرب بف حؿقئقؾ وبقـ ما فعؾةف حةؿقئقؾ حؼةا،
كؼضا لؾؿقثةاق( .)0ويف الؼةرآن
الرب اطترب صؾبفؿ هذا ً
إِ ْذ ٓ يػؾرت يف أن يب ّقـ لفؿ أن ّ
كراه ذلؽ وهق يسعك إلك حرففؿ طـ هةذا الطؾةا ،مـطؾ ًؼةا يف هةذا السةعل مةـ
خرقتف أن ٓ يطقعةقا اهلل إذا أمةرهؿ بالؼتةاذ .وضةراءة هةذه الـصةقص تؽرةػ طةـ
فالـبل يف الـسخة الؼرآكقة يةـجرت فقؿةا يخػةؼ فقةف حةؿقئقؾ يف
مػارضة يف التصقير:
ّ
الؼصة التقراتقة.

( )0ضارنDiana Edelman, King Saul in the Historiography of Judah (Sheffield: :
Sheffield Academic Press, 1991), 39-41 and 41, n.1.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹ ﮺ﱸ [البؼرة.]247 :
تب ّقـ هذه أية أن صالقت أصقذ يف الجسؿ مـ أضراكف ،وهق ما كجةده يف سةػر
حةةؿقئقؾ إوذ (اإلحةةحاح العاشةةر ،)23 :الةةذي يصة ّةقره بلكةةف « َأ ْصة َةق َذ مِة ْـ ُ ةةؾ
الر ْع ِ
ا»( .)0ويبدو أن آسؿ العربل مرتؼ مـ الجذر (صقذ) ،ومع ذلةؽ فؾقسةت
هةةذه الؽؾؿةةة طربقةةة البـةةاء( )2وٓ مؼابةةؾ لفةةا يف التةةقراة .بقةةد أهنةةا مةةذ قرة يف شةةعر
مـسةةقب لؾسةةؿقأذ بةةـ طاديةةاء (ت :ضرابةةة  ) 651وهةةق شةةاطر جةةاهؾل يفةةقدي
الدياكة ،وضقةؾ :كصةرا  ،طةاش يف الرةؿاذ الغربةل مةـ الجزيةرة العربقةة يف طصةر
كظةرا ٕن آسةؿ
الجاهؾقة( .)3وثؿة تداخؾ دضقؼ بقـ آسؿقـ (العربل والعربي)ً :
( )0ذلؽ فنن طبارة " ،"Extension in bodyومعـاها بسطة يف الجسؿ ترقر إلك الطقذ .اكظر الفامش
السابؼ.
( )2طبد الجقاد الطقا ،اإلطراب الؽامؾ ٔيات الؼرآن الؽريؿ 05 ،جز ًءا (الؼاهرة :مؽتبة إدب،
 ،)0994ج ،2ص :253أبق حقان يقسػ إكدلسل ،تػسقر البحر الؿحقط ،تحؼقؼ :طادذ أحؿد طبد
الؿقجقد ،وطؾل أحؿد معقض 00 ،جز ًءا (بقروت :دار الؽتا العؾؿقة ،)0993 ،ج ،2ص.258
( )3لالصال طؾك الرعر اكظر :مختار الغقث ،السؿقأذ :أخباره والرعر الؿـسقب إلقف (بقروت)0994 ،
ص :028واضرت الصؿد ،ديقان السؿقأذ (بقروت :دار الجقؾ )0996 ،ص .87اكظر ذلؽJoachim :
Wilhelm Hirschberg, Der Diwan des as-Samaw‟al ibn `Adiya‟ (W Krakowie: Nakl.

=
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
العربل يتجـا التقريات السةؾبقة الؿرتبطةة بآسةؿ العةربي ،فرةاؤذ اسةؿ مرةتؼ
مـ الجذر (سمذ) ،وثؿة مؼاركة سؾبقة بقـف وبةقـ داود وحةؿقئقؾ :فةنن حةؿقئقؾ
أي ُسئؾ -مـ الرب فسؿع الدطاء ،بخالط شاوذ فنكةف ُسةئؾ مةـ ضِ َبةؾ
ضد ُصؾا ْ -
الـةةاس (حةةؿقئقؾ إوذ ،اإلحةةحاح  .)0()8،5ةةذلؽ فةةنن مقشةةك غارسةةقؾ يةةرى
ةابال بةةقـ ارتبةةاط شةةاوذ بالسةةمذ وارتبةةاط حةةؿقئقؾ بالسةةؿع( ،)2و ةةذلؽ هـةةا
تؼة ً
تؼابؾ مع داود الذي استجاب لف الةرب ،وشةاوذ الةذي حةؿت الةرب ولةؿ يجبةف
(حؿقئقؾ إوذ ،اإلحةحاح  ،37 ،04و ةذلؽ اإلحةحاح  .)3()6 ،28ويتػةادى

=
 ،Polskiej Akademji Umiejetnosci, 1931), 25.وٓ يتضرت برؽؾ تا ّ هؾ ان يفقديا أو كصراكقا،
وربؿا ان كاحريا أو ان مـ إحدى الرقع الجامعة بقـ طادات القفقد وطؼائد الـصراكقة ،اكظر :الصؿد،
ديقان السؿقأذ ،ص ،27-25وص ،87الفامش إوذ .وتاريخ وفاتف غقر معروط طؾك وجف الدضة،
ويحتؿؾ أكف تقيف كحق  65ضبؾ الفجرة . 561/اكظر :الصؿد ،ديقان السؿقأذ ،ص.28
( )0اكظر طؾك سبقؾ الؿثاذ:
Yairah Amit, “Hû saûl leyhwh, Unifying Allusion: Some Methods of Literary
Editing,” Beit Mikra, no. 27 (1981/82): 238-43.،
أيضا:
واكظر ً
A. G. van Daalen, “Samuel and Saul,” in Unless Someone Guide Me (Maastricht:
Shaker, 2001), 115-27.

( )2اكظر:
Moshe Garsiel, “Word Play and Puns as a Rhetorical Device in the Book of
Samuel,” in Puns and Pundits: World Play in the Hebrew Bible and Ancient Near
Eastern Literature, ed. Scott B. Noegel (Bethesda, MD: CDL Press, 2000), 181204.

( )3اكظر:
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
آسؿ الؼرآ (صالقت) هذه التقريات ويم د يف القضت ذاتف طؾك شخص شةاوذ
الذي اتسؿ بؽقكف أصقذ مـ ّؾ شعبف.
ومع ذلؽ ثؿة الؿزيد طؾك ما يبدو فقؿا يتع ّؾؼ بؿقضق التساؤذ والترةؽقؽ
الـبل طؾك أساس أهنؿ أ ثةر
يف أية السابؼة :فرققخ إسرائقؾ يترؽؽقن يف اختقار ّ
ّ
الرةؽ يف
يمت سةعة مةـ الؿةاذ ،وية ّدد هةذا
أهؾقة لفذه
الؿفؿة ،وأن صالقت لؿ َ
ّ
سػر حؿقئقؾ إوذ يف اإلحةحاح التاسةع ( ،)20وفقةف يصةػ شةاوذ كػسةف بلكةف
اط إِسرائِ َقؾ ،و َط ِرقرتف َأح َغر ُؾ َط َرائِ ِر َأسةب ِ
«بـْقامِقـِل مِـ َأح َغ ِر َأسب ِ
اط بـْ َقةامِقـ»،
ْ َ
َ
ْ َ
َ َ ٌّ ْ ْ
ْ ُ
َ
ْ َ
الةرب
لؽـ الؽتاب الؿؼدّ س يذ ر أن شةعا إسةرائقؾ ضبؾةقا شةاوذ الةذي اختةاره
ّ
لفةةؿ طةةدَ ا جؿاطةةة ٓ وزن لفةةا (حةةؿقئقؾ إوذ ،اإلحةةحاح  .)27-24 ،01ويف
ؾتا الؼصةتقـ يقاجةف هةذا آختقةار بـةق مةـ الرةؽ والتسةاؤذ ،لؽةـ الػةارق يف
أححاب هذا التساؤذ :فػل الؽتاب الؿؼدّ س كجد شاوذ هق مةـ يتسةاءذ ،أ ّمةا يف
الـصةقـ ير ّةز طؾةك
الؼرآن ففؿ بـق إسرائقؾ .وثؿة تداخؾ دضقؼ طؾك ما يبةدو بةقـ ّ
ّ
والرؽ ،فنن الؼرآن يدفع هذه التقريةة السةؾبقة حةقذ صةالقت مةـ
مسللة التساؤذ
خالذ جعؾ بـل إسرائقؾ هؿ مـ يتساءلقن ويرؽؽقن.

=
Kenneth M. Craig, Jr., “Rhetorical Aspects of Questions Answered with Silence in
I Samuel 14:37 and 28:6,” Catholic Biblical Quarterly, no. 56 (1994): 221-39.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
وفضال طـ مسللة التساؤذ ،ثؿة تػاطؾ آخةر بةقـ الـصةقص يتؿ ّثةؾ يف ضضةقة
ً
العؾةةؿ التةةل امتةةاز ةةا صةةالقت ،وضةةد ُيةةراد بةةف العؾةةؿ الةةذي يقحقةةف اهلل إلةةك أحةةد
ويصقر لـا سةػر حةؿقئقؾ صةالقت كبقةا مةـ إكبقةاء (حةؿقئقؾ إوذ،
إكبقاء(.)0
ّ
اإلحةةحاح العاشةةر ،آيةةة  01ومةةا بعةةدها ،واإلحةةحاح الحةةادي طرةةر ،آيةةة ،6
واإلححاح التاسع طرر :أيتان  ،)24-23ولؽـف كبةل ي ةف الةروح الؼةدس يف
ةاو ُذ َأ ْي ًضةا
هناية الؿطاط (اإلححاح السادس طرر .)04 :وهـا يرد السةماذَ « :أ َش ُ
بةةةةقـ إَ ْكبِق ِ
ةةةةاء»؟ يف مقضةةةةعقـ (حةةةةؿقئقؾ إوذ :اإلحةةةةحاح العاشةةةةر،02 :
َ
َ ْ َ
واإلحةةحاح التاسةةع طرةةر ،)24 :أ ّم ةا الؿقضةةع إوذ فق ّتصةةؾ بػعةةؾ مةةـ أفعةةاذ
دور ْيـ متـاضضقـ(.)2
إكبقاء حؼا ،بقـؿا الثا يعطقف َ
ّ
إن أية الؼرآكقة إذا ُضرئت يف ضقء آيات الؽتةاب الؿؼةدّ س تم ّةد طؾةك دوره
أي إيحةاءات سةؾبقة تةرد يف الؽتةاب الؿؼةدّ س ،وكجةد أن َدور
الـبقي وتةدفع طـةف ّ
ّ
محؿةةد يةةقازي طؾةةك كحة ٍةق مةةا الةةدور الةةذي اضةةطؾع بةةف أوذ مؾةةق بـةةل إسةةرائقؾ،
يعةزز مةةـ
وأي تصةةقير سةؾبل لؾؿؾِةؽ لةةـ ّ
فؽالهؿةا كبةل وضائةةد طسةؽري لرةعبفّ .
( )0اكظر ً
مثال سقرة البؼرة :أيتقـ  ،045 ،021وسقرة آذ طؿران :أية  ،60وسقرة يقسػ :أيتقـ ،22
 ،68والرطد :أية  ،37والؽفػ ،65 :ومريؿ  ،43وإكبقاء :أيتقـ  ،79 ،74وسقرة الـؿؾ أية ،05
وسقرة الؼصص أية  ،04وسقرة غافر أية .83
( )2اكظر:
Jan P. Fokkelman, “Saul and David: Crossed Fates,” Bible Review 5, no. 3 (1989):
28.
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ثرجامت
سؾطان محؿد ويحرد الؿسؾؿقـ إوائؾ لؾحرب :بؾ مةـ شةلكف أن يؼةقض هةذه
السؾطة .ويف الؿؼابؾّ ،
حريصةا يف الؿؼةا إوذ طؾةك
فةنن الؿصةدر التثـةقي ةان
ً
تل قد شرطقة حؽةؿ داود وسةاللتف يف مقاجفةة شةاوذ ،وطؾقةف ّ
فةنن تصةقير شةاوذ
برؽؾ يحط مـ ضدره سقط يـؼؾ هذا الؿعـك.
ﱹﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﱸ [البؼرة.]248 :
تةةذ ر أيةةة السةةابؼة (آيةةة الؿؾةةؽ) وهةةل معجةةزة أو طالمةةة سةةؿاوية تقضةةرت
رضا اهلل ،وتر ّؽؾ جز ًءا مـ إجراءات تةقلل الؿؾةؽ .وتةرى دياكةا إدلؿةان( ،)0التةل
كاضرةةت إجةةراءات الؿؾةةؽ يف ضةةقء ضصةةة شةةاوذ( ،)2أن هةةذه أيةةة صؼةةس ثالثةةل
( )0أستاذ دراسات الؽتاب الؿؼدّ س يف جامعة أوسؾق ،ت ّ ز اهتؿاما ا البحثقة يف الؽتاب الؿؼدّ س العربي
(التقراة) ،والقفقدية الػارسقة ،والػارسقة ،والتاريخ الديـل لجـقب الرا  ،لفا طدد مـ الؽتابات يف هذا
السقاق أهؿفا:
 ،King Saul in the historiography of Judah,1991الؿؾؽ شاوذ يف تلريخ يفقذا.
 ،The Origins of the 'Second' Temple,2005أحقذ الفقؽؾ الثا .
،Religion in the Achaemenid Persian Empire: Emerging Judaisms and Trends,2016

الديـ يف اإلمرباصقرية الػارسقة إخؿقـقة ،القفقدية الـاشئة واتجاها ا( .ضسؿ ال جؿات).
( )2اكظر:
Diana Edelman, “Saul,” The Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (Toronto:
Doubleday, 1992), 5:993.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
إجةةزاء يتةةللػ مةةـ :آختقةةار ،وإكجةةاز طسةةؽري يثبةةت فقةةف الؿرشةةرت كػسةةف ،ثةةؿ
طؿؾقةةة التتةةقيج .وضةةد أتةةؿ حةةؿقئقؾ طؿؾقةةة اختقةةار شةةاوذ (حةةؿقئقؾ إوذ،
اإلحةةحاح  ،01-9أيةةة  ،)25وجةةاء اإلكجةةاز العسةةؽري يف حةةقرة الةةدفا طةةـ
يابقش جؾعاد (حؿقئقؾ إوذ :اإلححاح الحادي طرر ،)03-0 ،ثةؿ تةال ذلةؽ
طؿؾقة التتقيج (حؿقيؾ إوذ :اإلححاح الحادي طرر.)05-04 ،
ذلؽ يف الؼرآن تتللػ إجراءات الؿؾةؽ مةـ ثالثةة أحةداث :إوذ :اختقةار
صةةالقت ،وإطةةالن ذلةةؽ طؾةةك لسةةان كبةةل ٓ يةةذ ر الؼةةرآن اسةةؿف [البؼةةرة :أيتةةان
 .]247-246وٓ يتبع هذا إكجاز طسؽري ،وإكؿا آية سؿاوية لتبديد شؽق بـةل
إسرائقؾ :وهل طقدة التابقت .أ ّما الجزء الثالةث ففةق آكتصةار العسةؽري الةذي
تصقره أيات [ .]250-249و ذا فنن الؼرآن يف حديثف طةـ إجةراءات الؿؾةؽ
ي ّتػؼ مع الؽتاب الؿؼدّ س يف مسللة اختقار صالقت فؼط ،وٓ يةذ ر الؼةرآن مسةللة
كظةرا ٕن محؿةدً ا لةؿ ُيتةقج
التتقيج ،التل ٓ تـاسا الؿجتؿةع اإلسةالمل إوذً :
ةص الؿصةةدر التثـةةقي فة ّ
ةنن طؿؾقةةة التتةةقيج تعة ّةزز مقضةةػ داود
مؾ ًؽةةا( .)0وفقؿةةا يخة ّ
وأماذ يف ضفقر الؿسقرت الداودي.

( )0اكظر ،Saleh, “King,” 278-80 :ويرى أن محؿدً ا ضد أضر بـل إسرائقؾ طؾك مؾؽفؿ ،لؽـف أ َبك أن
يعؿؾ ذا الـؿقذج يف الؿجتؿع الجديد حقـ واجف كػس السماذ إساسل :قػ يحؽؿ اهلل؟
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
وبقـؿا استعاض الؼرآن طـ ضصةة يةابقش جؾعةاد بعةقدة التةابقت ،فةنن الؽتةاب
الؿؼدّ س يذ ر التابقت يف سقاق سؾسؾة مـ إحداث إخرى التل بطؾفا حؿقئقؾ
الرةةاب يف حةةقـ ٓ يةةرد فقفةةا ذ ةةر لرةةاوذ ،ؿةةا يتبةةقـ مةةـ ضصةةة التةةابقت يف سةةػر
حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح الرابع 0:حتةك اإلحةحاح السةابع .2:وتةذ ر الؼصةة أن
ةرب يتةةدخؾ
الػؾسةةطقـققـ هزمةةقا بـةةل إسةةرائقؾ واسةةتقلقا طؾةةك التةةابقتّ ،إٓ أن الة ّ
ويعقده إلقفؿ (حؿقئقؾ إوذ :اإلححاح  ،)6-4فقضعف الػؾسطقـققن طؾك طجؾةة
تجرها إبؼار ،وتصؾ العجؾة إلك وجفتفا الؿؼصقدة طؾةك كحةق معجةز (حةؿقئقؾ
إوذ ،اإلحةةحاح السةةادس - 01 :اإلحةةحاح السةةابع .)2 :وتةةلق طةةقدة التةةابقت
إيذاكًا بتغقر حاذ بـل إسرائقؾ وتحؼقؼ اكتصارات متقالقة طؾك الػؾسطقـققـ.

ّ
أمةر جةدير بآهتؿةا
إن وجقد شاوذ يف ضصة التابقت وفؼ الروايةة الؼرآكقةة ٌ
ويؽرػ طـ اختالط تاريخل :فنذا ان اختقار الؿؾؽ وفؼ ما جةاء يف الؼةرآن ضةد
وضع ضبؾ طقدة التابقتّ ،
فنن رواية الؽتاب الؿؼدّ س تب ّقـ أن هذا إمر حدث بعد
طقدة التابقت بعدّ ة طؼقد ،ذلؽ ّ
فنن الؼرآن مـ خالذ الربط بةقـ مؾةؽ إسةرائقؾ
وبقـ التابقت يرقر إلك َدور بقر لؼصة التابقت ؿا جاءت يف الؽتاب الؿؼةدّ س،
وهةةق َد ْور ذو حةةبغة حربقةةة .ويبةةدو أن يف هةةذا إشةةارة إلةةك اكتصةةارات حةةؿقئقؾ
الؿتؽررة طؾك الػؾسةطقـققـ (حةؿقئقؾ إوذ ،اإلحةحاح السةابع – حتةك الرابةع
ّ
طرر) وبةذلؽ يؿؽةـ أن ُتـسةا إلةك الؿؾةؽ .وبةذلؽ يةرتبط صةالقت بصةؿقئقؾ
الذي جاء ذ ره يف سػر حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح إوذ حتك السةابع ،ويةلق يف
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الصةةدارة باطتبةةاره ضائةةدً ا يجؿةةع بةةقـ دور الـبةةل والؼائةةد العسةةؽري ،ويستحضةةر
الصةةقرة التاريخقةةة لؿحؿةةد( .)0ويف الؿؼابةةؾ ،فة ّ
ةنن الؿصةةدر التثـةةقي مةةـ خةةالذ
كاجحا يحؼةؼ غةايتقـ :يؼ ّؾةؾ مةـ كجةاح شةاوذ ،ويـتصةر
تصقيره حؿقئقؾ ضاض ًقا
ً
لؿـصا الؼضاء يف مؼابؾ الؿؾؽ.
إن إضةةافة حةةؿقئقؾ إلةةك الرخصةةقات البةةارزة التةةل تحةةدث طـفةةا الؽتةةاب
الؿؼةةدّ س فقؿةةا يتع ّؾ ةؼ بطةةالقت مةةـ شةةلهنا تعؼقةةد شةةبؽة العالضةةات الـص ة ّقة التةةل
تر ّؽؾت حتك أن :فبقـؿا ان يرق وشاوذ شخصقتقـ مسةتؼؾتقـ ،إمةر الةذي
يسؿرت بعؼد حؾة واضحة بقـفؿا وبقـ صالقت ،فةنن شخصةقة حةؿقئقؾ متداخؾةة
يف الـسخة الؼرآكقة مـ الؼصة ،و ذا يف الؽتاب الؿؼدّ س :ولفذا كجد أكػسةـا أمةا
سماذ ٓ مػةر مـةف :هةؾ حةؿقئقؾ الؿةذ قر يف الؽتةاب الؿؼةدّ س هةق كػسةف الـبةل
الؿرار إلقف يف أية إولك [البؼرة ]246 :أ هق صالقت؟
ثؿة دراسات طؾؿقة حديثة يؿؽـفا تسؾقط الضقء طؾك آلقة مـاسبة ّ
لحةؾ هةذه
اإلشةةؽالقة وتعزيةةز هةةذا ال ة ابط الةةدضقؼ بةةقـ أيةةة الؼرآكقةةة وكصةةقص الؽتةةاب
الؿؼدّ س ،وضد ٓحظ مقؾر وهايز الطبقعة الؿعؼدة لرخصقة حةؿقئقؾ يف الؽتةاب
الؿؼدس:

( )0يف أية ( )249مـ سقرة البؼرة يجؿع الؿؾؽ بقـ القضقػتقـ.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
يف القاضع هـا ثالث شخصقات مختؾػة لصؿقئقؾ يف الؼصص التل
تـاولتف :فؾديـا حؿقئقؾ الـبل – الؽاهـ يف شقؾقه (حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح
إوذ – 0 :اإلححاح الرابع :)0 :وحؿقئقؾ الرائل مـ أرض حقط (حؿقئقؾ
إوذ :اإلححاح التاسع – 0 :اإلححاح العاشر ،)06 :طالوة طؾك حؿقئقؾ
يف الرامة ،آخر الؼضاة ،الذي يب ّقـ لفؿ الؿؾؽ (حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح
السابع -3 :اإلححاح الثامـ ،22 :واإلححاح العاشر .)25-07 :وهذه
الصقرة الثالثقة لصؿقئقؾ كاتجة يف تصقري مـ ضفقر حؿقئقؾ برؽؾ ثاكقي يف
بعض الؼصص والسقاضات التل ٓ تدور يف إساس حقلف(.)0
لذا مـ الؿؿؽـ التؿققز بقـ طدّ ة شخصقات لصؿقئقؾ يف الؽتةاب الؿؼةدّ س.
ّ
الـبل الذي َت ِر ُد اإلشارة إلقف يف الؼرآن ضد ُيؼصد بةف حةؿقئقؾ
وي تا طؾك هذا أن ّ
الؿةةذ قر يف سةةػر حةةؿقئقؾ إوذ ،اإلحةةحاح ( 28-8وهةةق مةةـ أن حةةؿقئقؾ
الـبل) ،يف حقـ أن صالقت ضةد يرةقر إلةك حةؿقئقؾ الؿةذ قر يف اإلحةحاح 7-0
مةةـ سةةػر حةةؿقئقؾ إوذ (أي :حةةؿقئقؾ الؼاضةةل) ،وبالتةةالل تتؿةةايز العالضةةات
الـصقة بقـ الرخصقات الؼرآكقة وكظائرهةا يف الؽتةاب الؿؼةدّ س .وبـةاء طؾةك هةذا
فنن كسخة الؽتةاب الؿؼةدّ س تـؼسةؿ إلةك ضصةتقـ :إولةك ِ
تةرد يف سةػر حةؿقئقؾ
إوذ ،يف اإلحةةحاح إوذ حتةةك السةةابع ،وفقفةةا يظفةةر حةةؿقئقؾ الؼاضةةل الةةذي

( )0اكظرMiller and Hayes, History, 134. :
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
يتػؼ مع شخصةقة صةالقت ،والثاكقةة يف حةؿقئقؾ إوذ – مةـ اإلحةحاح الثةامـ
حتك الحادي والثالثقـ وفقف حؿقئقؾ الـبل الةذي يؿؽةـ اطتبةاره الـبةل الؿةذ قر
يـص طؾك اسؿف.
يف الؼرآن دون أن ّ
ثؿة ُبعد آخر يؿؽـ إضافتف إلك الؼراءة الؼرآكقةة مةـ خةالذ بعةض الـؼاشةات
العؾؿ ّقة التل تـاولت معر ة يابقش جؾعاد التل ذ ر الؼرآن معجةزة طةقدة التةابقت
ً
بدٓ مـفا .وضد ب ّقـ الؽثقر مـ العؾؿاء الصعقبات الجغرافقة التل ارتبطت بتحديد
الؿـاسبة التاريخقة لفذه الؿعر ة ووضةعفا يف سةقاق يتقسةط اختقةار شةاوذ مؾ ًؽةا
وتتقيجةةف :كظة ًةرا ٕن هةةذا إمةةر يؼتضةةل أن يقغةةؾ شةةاوذ يف إرض التةةل يسةةقطر
طؾقفا الػؾسطقـققن ،وبالتةالل يعةرض مؼةره لؾفجةق ( :)0ولةذا يؿقؾةقن إلةك الؼةقذ
بلهنا وضعت يف هناية حؽؿ شاوذ ،ويذ رون ً
بدٓ مـفا معر ة مخؿةاس (حةؿقئقؾ
إوذ ،اإلحةةحاح  )23 ،03أو الؿعر ةةة التةةل وضعةةت يف جبعةةقن( .)2ويبةةدو أن
الؼرآن يػطـ لفذه آحتؿآت :لذا يختار الحديث طـ طةقدة التةابقت يف تـاولةف
لتسؾسةةؾ إحةةداث ،و ةةذا يضةةع جـ ًبةةا إلةةك جـةةا روايتةةل الؽتةةاب الؿؼةةدّ س
( )0اكظر:
Edelman, “Saul.” Siegfried Kreuzer, “Saul Not Always at War: A New Perspective
on the Rise of Kingship in Israel,” in Saul in Story and Tradition, eds. Carl S.
Ehrlich and Marsha C. White (Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), 40-41. Diana
Edelman, “Saul‟s Rescue of Jabesh-Gilead (I Sam. 11:1-11): Sorting Story from
History,” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, no. 96 (1984): 195209.

( )2كػسف.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
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(حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح إوذ حتك السابع ،و ذلؽ اإلححاح الثامـ حتةك
الحةةادي والثالثةةقـ) ويؼرؤهؿةةا بصةةقرة متقازيةةة مةةـ الـاحقةةة التاريخقةةة مؼاركةةة
بإحداث الؿتتالقة التل حقرها الؽتاب الؿؼدّ س.
وتضقػ الؼراءة الؿقازيةة ُبعةدً ا آخةر لؾعالضةة الحقاريةة بةقـ الروايةة الؼرآكقةة
والتقراتقةٕ :ن الـصقص التقراتقة الؿقضقطة جـ ًبا إلك جـا تتػاطؾ مع بعضةفا
بعض ةا :ولةةذا تعطقـةةا صبؼةةة أخةةرى مةةـ العالضةةات الـصةةقة .وكظة ًةرا ٕن حةةؿقئقؾ
ً
شخصةا واحةدً ا ،ففةذا
الؼاضل وشخصقة شاوذ التقراتقة يرار إلقفؿا باطتبارهؿةا
ً
مـ شلكف أن يسػر طـ طؿؾقة استؽرةاط لؾعالضةة الحقاريةة بةقـ ضصةة ّةؾ مـفؿةا.
وتجدر اإلشارة هـا إلك سؿة بارزةّ ،
فنن اإلكجةازات التةل ح ّؼؼفةا شةاوذ التةقراق
ةاض حر ًبةةا ضةةد
وحةةؿقئقؾ الؼاضةةل بقـفةةا تةةداخؾ :كظة ًةرا ٕن ِ ةال الؼائةةديـ خة َ
الػؾسةةطقـققـ وأخةةرجفؿ مةةـ أرض بـةةل إسةةرائقؾ (حةةؿقئقؾ إوذ :اإلحةةحاح
السابع ،04-01 ،واإلححاح الثالةث طرةر – 0 :حتةك اإلحةحاح الرابةع طرةر:
 ،52و ذلؽ اإلححاح السةابع طرةر ،2-0 :والثةامـ طرةر ،31-21 :والتاسةع
طرر .)8 :وهذه العالضة تتجؾك يف صبؼة مختؾػة ،إذ تظفر بقـ الـصقص التقراتقةة
وتعززها اإلشارة الؼرآكقة.
كػسفاّ ،
تسؾط الدراسةات العؾؿقةة الحديثةة الضةقء طؾةك طالضةة أخةرى بةقـ روايتةل
الؽتةةاب الؿؼةةدّ س (حةةؿقئقؾ إوذ ،اإلحةةحاح إوذ حتةةك السةةابع ،و ةةذلؽ
اإلححاح الثامـ حتك الحادي والثالثقـ) ،وهل طالضة بةقـ شةاوذ وضصةة مةقالد
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
لؾةرب يف شةقؾقه (سةػر حةؿقئقؾ إوذ :اإلحةحاح إوذ-0 ،
حؿقئقؾ وكةذره
ّ
 .)4ويرى بعض العؾؿاء أن هذه الؼصة ترقر إلك شاوذ ،ذلؽ أهنؿ يةرون أن بقةان
سبا تسؿقة الطػؾ (حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح إوذ )21 :يـاسا شاوذ أ ثةر
مفؿتةف الالحؼةة (اإلحةحاح
مـ حؿقئقؾ ،وأن شاوذ حظل بدطؿ فـة شقؾقه يف ّ
الرابع طرر :)0()08 ،3 :ولذا ّ
فنن شخصقة شةاوذ التقراتقةة تةرتبط بؼصةة الؿةقالد
(سةةػر حةةؿقئقؾ إوذ :اإلحةةحاح إوذ ،)4-0 ،وبؼصةةة التةةابقت (حةةؿقئقؾ
إوذ :اإلحةةحاح الرابةةع 0 :إلةةك اإلحةةحاح السةةابع )2 :طةةالوة طؾةةك إكجةةازات
حةةؿقئقؾ إخةةرى (اإلحةةحاح السةةابع ،)07-3 :وبةةذلؽ تؿتةةد مةةـ اإلحةةحاح
إوذ حتك السابع مـ سةػر حةؿقئقؾ إوذ .ويف ضةقء مةا سةبؼ ،يبةدو أن هـةا
والةـص التةقراق:
صبؼتقـ مـ العالضات إدبقة بقـ أية الؼرآكقة الؿذ قرة أطةاله
ّ
الةـص التةقراق ،أ ّمةا الثاكقةة فةنن الـصةقص
الطبؼة إولك يتػاطؾ فقفا الؼرآن مةع
ّ
بعضا.
التقراتقة الؿتجاورة تتػاطؾ مع بعضفا ً

( )0اكظر:
Miller and Hayes, History, 125-27. See also Simcha Shalom Brooks, “Saul and the
Samson Narrative,” Journal for the Study of the Old Testament, no. 76 (1996): 1925.

()30

طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [البؼرة.]249 :
ترتؿؾ هذه أية طؾك كظائر لثالث شخصقات تقراتقةة :شخصةقة شةاوذ التةل
سبؼ الحديث طـفا (حؿقئقؾ إوذ ،اإلححاح الرابع طرةر ،)24 :ويرةق (سةػر
يرةق  ،اإلحةةحاح إوذ ،)00 ،2 :وشخصةقة أخةةرى جديةةدة هةل جةةدطقن (سةةػر
الؼضاة ،اإلححاح السابع .)7-5 :وضد اخترب جدطقن جـقده ضرب الؿةاء ،غقةر أكةف
اختار َمـ ولغ بؾساكف مـ الؿاء ؿا يؾغ الؽؾا ،أ ّما صةالقت فاختةار مةـ لةؿ يرةرب
مـ الـفر وا تػك بلن اغ ط غرفة بقده  .ؿا تم د أية طؾك ما سةبؼ اض احةف مةـ
()0

آرتباط بقـ صالقت ويرق ّ ،
أيضا ضد طةرب هنةر إردن ضبةؾ أن يـطؾةؼ يف
فنن يرق ً
حؿؾتف (سػر يرق  ،اإلححاح إوذ :)00 ،2 :ولذا فنن أية ترةقر إلةك حةقرتقـ
تقضقحقتقـ إضافقتقـ لطالقت ،وبذلؽ تثري صبؼة اإلشارات الؼرآكقة .ؿا تضةقػ
صبؼات أ خرى مـ التػاطؾ بقـ الـصقص التقراتقةٕ :ن الـصقص الؿتعؾؼةة بقرةق
وجدطقن وحؿقئقؾ الؼاضل وشاوذ ترتبط بعالضة حقارية فقؿا بقـفا.

( )0اكظر تحؾقؾ ولقد حالرت لفذه الؿرحؾة يف تابف “King” :ص.269-267
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
تعةزز الؼةراءة الؼرآكقةة الؿقازيةة:
وبالؿثؾ ،فنن الدراسات العؾؿقة يؿؽـفا أن ّ
ويرى طد ٌد مـ الباحثقـ أن بعض روايةات يرةق ربؿةا تحةدّ ثت يف إسةاس طةـ
شاوذ .طؾةك سةبقؾ الؿثةاذ فةنن مقؾةر وهةايز يػ ضةان ّ
أن بعةض حؿةالت يرةق
الحربقةةة (سةةػر يرةةق  ،اإلحةةحاح العاشةةر )34-29 ،هةةل يف حؼقؼتفةةا مِةـ فع ة ِؾ
شاوذ جـقبل فؾسطقـ( ،)0وضد وردت هـا بطريؼ الخطل .ورغؿ أكـا لـ كتؿؽـ مةـ
فصؾ الحؼقؼة طـ الخقاذّ ،
فنن فؽرة مقؾةر وهةايز تبة ّقـ طالضةة كصةقة مةـ شةلهنا يف
الؼصتقـ مـ خالذ إضػاء ُبعد حقاري جديد.
مجاذ إدب أن تثري ّ
ذلؽ هـا أوجف َشبف بةقـ شةاوذ وجةدطقن :فؽالهؿةا طؾةك سةبقؾ الؿثةاذ
ح ّؼؼ الـصر لبـل إسرائقؾ ،ومع ذلؽ يبؼك مـ غقةر القاضةرت مةا إذا ةان جةدطقن
ضد ُتةقج مؾ ًؽةا أ ْٓ ،
وإن َحؽةؿ بـةل إسةرائقؾ ،ومةـ أوٓده أبقؿالةؽ الةذي تةقلك
الحؽؿ مـ بعد أبقف و ُتقج مؾ ًؽةا بؿسةاطدة طرةقرة أمةف (سةػر الؼضةاة ،اإلحةحاح
التاسةةع .)6-0 ،ويبةةدو أن أبـةةاء شةةاوذ وجةةدطقن ضةةد لؼةةقا حةةتػفؿ طؾةةك يةةد َمةـ
خؾػفؿ يف الحؽؿ ،باستثـاء أحدهؿ (سػر الؼضةاة ،اإلحةحاح التاسةع ،5 ،وسةػر
حؿقئقؾ الثا  ،اإلححاح الحادي والعرةرون ،04-0 :واإلحةحاح الرابةع،4 :
والتاسع.)04-0 :

( )0اكظرMiller and Hayes, History, 138-39. :
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

يف ضقء ما سبؼ ،تضقػ هذه أية روايتقـ لؾؼراءة الؿقازية ،فقصبرت طدد
الـصةةقص التقراتقةةة الؿتؼابؾةةة أربعةةة :يرةةق  ،والؼضةةاة (اإلحةةحاح ،)8-6
ٍ
متقاز ،كجد
وحؿقئقؾ إوذ ( ،)7-0و ذلؽ ( .)30-8وطـد الؼراءة برؽ ٍؾ
طالضةةة حقاريةةة بةةقـ هةةذه الروايةةات مؿةةا يرة ّؽؾ صبؼةةات متعةةدّ دة مةةـ التػاطةةؾ
الثاكقي طالوة طؾك الطبؼات إساسقة بقـ الؼرآن والروايات التقراتقة.
ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼

﮽ﱸ [البؼرة.]250-251 :

العةدو إساسةل (جةالقت) مةا
وتستحضر أية السابؼة ،التل تةذ ر اسةؿ
ّ
جاء يف سةػر حةؿقئقؾ إوذ ،يف اإلحةحاح السةابع طرةر ( ،)50-4وبالتةالل
تعزز أوجف التؼابؾ بقـ صالقت وشاوذ ،ذلؽ مـ بقـ حقر التؼابؾ بقـفؿةا مةا
ّ
ِ
الحؽةؿ بعةد صةالقت :ولةذا ّ
فةنن الحةدود
حدث مـ ضت ِؾ داود لجالقت وتقلقف ُ
التاريخقة الؼرآكقة لطالقت والؼراءة الؿقازيةة تؼةػ طـةد مقسةك وداود .وطؾقةف
فنن صالقت يغطل الؿساحة الؿؼابؾةة بةقـ مقسةك وداود يف الؽتةاب الؿؼةدّ س،
وترؿؾ هذه الؿساحة سػر يرةق والؼضةاة وحةؿقئقؾ إوذ ،وترة ّؽؾ ضةراءة
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

وكظرا ٕن ّؾ ضصة مـ الؼصص إربع الؿذ قرة آك ًػا هل روايةة
مقازية لفا .
ً
()0

مستؼ ّؾة بذا ا تعطل حقرة طامة لؾؿؿؾؽة إولك ،فنذا ُضرئت بالتقازي فحقـئذ
يؿؽـ أن كسؿقفا ضراءة إزائقة متقافؼة ،ويؿؽـ مؼاركتفا بإكاجقؾ اإلزائقة التل
تؼدّ كظرة طا ّمة طؾك حقاة الؿسقرت :وإذا ان ُ تّاب العفد الجديد ضد وضعقها
ٍ
متقاز مـ الـاحقة التاريخقة ،فنن الؿصةدر التثـةقي ضةد
جـ ًبا إلك جـا يف شؽ ٍؾ
بعضا يف حقرة تسؾسؾقة متعاضبة.
وضع هذه الروايات مع بعضفا ً
الست التل تتـاوذ ضصة صالقت مؼاركة بؿةا
وختا ًما فنن ضراءة أيات الؼرآكقة
ّ
جاء يف الؽتاب الؿؼدّ س أماصت الؾثةا طةـ شةبؽة مةـ العالضةات الـصة ّقة بقـفؿةا.
بعضةةا مةةـ هةةذه العالضةةات :مةةـ ذلةةؽ
وضةةد اسةةتعرض البحةةث الةةذي بةةقـ أيةةديـا ً
التعاصل مع التقريات التل تر زت حقذ مقضق التساؤذ والرةؽ ،واإلشةارات
الؿتعةةدّ دة لألشةةخاص وإحةةداث التةةل ب ّقـفةةا الؽتةةاب الؿؼةةدّ س ،وبػضةةؾ هةةذه
اإلشةةارات أمؽةةـ الةةربط بةةقـ صةةالقت وأربة ٍع مةةـ شخصةةقات الؽتةةاب الؿؼةةدس:
(يرق  ،وجدطقن ،وحؿقئقؾ الؼاضل ،وشاوذ) ،طةالوة طؾةك الؼةراءة الؿقازيةة

ٍ
لعدد مـ الرخصقات إلةك جاكةا جةدطقن .ويؿؽةـ ضةراءة بعضةفا ضةراءة إزائقةة
( )0يرتؿؾ سػر الؼضاة طؾك ضصص
جـ ًبا إلك جـا مثؾ ضصة شؿرقن ،يف حقـ يـبغل الـظر إلك بعةض الؼصةص إخةرى طؾةك أهنةا ضصةص لبطقلةة أهةؾ
الرؿاذ .ومـ الؿثقر أن ضصص إكبقاء يف اإلسال يربط بقـ هذه الؼصص وضصة القسع وإلقاس .اكظر ً
مثال:
Muhammad ibn `Abd Allah al-Kisa‟i, Vita Prophetarum: ex codicibus, qui in
Monaco, Bonna, Lugd. Batav. Lipsia et Gothana asservantur [Kitab qisas alanbiya‟], ed. Isaac Eisenberg (Lugdini Batavorum: E. J. Brill, 1922-23), 243-50.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
لسػر يرق  ،والؼضاة مـ اإلححاح السادس إلةك الثةامـ ،وحةؿقئقؾ إوذ مةـ
اإلحةةحاح إوذ إلةةك السةةابع ،طةةالوة طؾةةك اإلحةةحاح الثةةامـ حتةةك الحةةادي
وكظرا ٕن هذه الروايات ضائؿة بذا ا وتؼدّ حقرة طامة طـ حقةاة ّةؾ
والثالثقـ.
ً
شخصقة ،جاز لـا أن كطؾؼ طؾقفا وحػ (إزائقة) ،و ذا ّ
فنن الؼراءة الؿقازيةة هةل
ضراءة متقافؼة لروايات إجؿالقة إزائقة ،وضادتـةا هةذه الؼةراءة إلةك ا ترةاط العديةد
مـ صبؼات الؿعا بقـ الـصقـ :صبؼة يتػاطؾ فقفا الؼةرآن مةع الؽتةاب الؿؼةدّ س،
بعضا.
وصبؼات طدّ ة تتػاطؾ فقفا كصقص الؽتاب الؿؼدّ س الؿقازية مع بعضفا ً

طززت مـ الؼصة
ويف ضقء هذا اإلصار إدبل ،فنن الؼراءة بقـ الـصقص ّ
وأضفرت َدورها ـؿقذج لؾؼراءة اإلزائقة اإلجؿالقةة ،وأثر ةا بطبؼةات
الؼرآكقة
َ
تعةزز ففؿـةا
متعدّ دة مـ اإلشارات .وطالوة طؾك ذلةؽ فةن ّن السةقابؼ التقراتقةة ّ
لطالقت ،الذي يعدّ حقرة صبقلقجقة مسبؼة لؿحؿد مـ خالذ الةدمج بةقـ
()0

()0

خاص بالدرسات الؽتابقة ،حقث يرقر إلل العالضة بقـ لػظتل ”“type
( )0مصطؾرت الؼراءة الطبقلقجقة مصطؾرت
ّ
و”ُ ”antitypeيستخدمان استخدا ًما خاحا يف الدراسات الؽتابقة ،حقث يرقران إلك العالضة بقـ العفديـ الؼديؿ
يتؿ التبرقر بظفقره أو
والجديد ،بحقث يؿثؾ  typeاإلشارة القاردة يف العفد الؼديؿ إلك حدث أو مؽان أو شخص ّ
اإلشارة لف أو إلك التح ّؼؼ الجزئل لؾحدوث الؽامؾ الؼاد لف يف العفد الؼديؿ ،لقؿثؾ الؿسقرت أو بعض أحداث حقاتف
الة antitypeالؿتحؼؼ لفذه اإلشارات ،أو الـؿقذج إ ؿؾ لفا ،وأ رب مثاذ ِيرد يف هذا السقاق ،هق مثاذ
يقكان/الؿسقرت ،حقث يؿ ّثؾ بؼاء يقكان يف الحقت ثؿ خروجف مـف حقا ،تجؾ ًقا جزئقا لؿا س ُقعرط بـزوذ الؿسقرت إلك
الجحقؿ وخروجف مـف حقا ،وترقر الؽاتبة هـا باستخدا هذا الؿصطؾرت ،إلك اف اض طالضة مرا ة بقـ الؼرآن والعفد
الؼديؿ( .ضسؿ ال جؿات).
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت

وضقػتف الـبقية ودوره العسؽري .وطؾك الجاكا أخةر ،فةنن ضةراءة الـصةقص
م ًعةةا طة ّةززت ةةذلؽ الؼصةةة التقراتقةةةٕ :ن هةةذه الؼةةراءة اإلزائقةةة تضةةقػ ُب ْع ةدً ا
جديةةدً ا لؾعالضةةات الـصةة ّقة يف الؽتةةاب الؿؼةةدّ س .ةةذلؽ تؿ ّثةةؾ صبؼةةة رضقؼةةة
لؾتصقير التثـقي التعاضبل مؿا يظفر الؿفارة التل مـ خاللفةا تـتصةر الروايةات
الؿتعاضبة الؿتعدّ دة لؾؼضاء يف مقاجفة الؿؾؽ يف سقاق ما بعد الؿـػك.
تر ّ ز الدراسة طؾك التػاطؾ إدبل لؾـصةقص حتةك وإن اكبثؼةت بعةض هةذه
التػاطالت مـ مجاذ الدراسة التاريخقة ،ؿةا طـةد مقؾةر وهةايز .هةذا وضةد بةرزت
الصبغة التلريخقة وإدبقة لؾؽتاب الؿؼدّ س لقضةت صقيةؾ ،فؼةد خضةع لؾدراسةة
باطتباره كق ًطا مـ إدب والتاريخ ،وهؿا مـفجان متـقطةان لؾدراسةة حتةك داخةؾ
هذيـ التخصصقـ :فالؿـاهج إدبقة متـقطةة ترةؿؾ الدراسةات الـؼديةة لؾؽتةاب
وحقٓ إلك دراسة الؿفارة إدبقة والرعرية فقف مع ٍ
ً
تالق بقـ الؿـفجةقـ
الؿؼدس
مةةـ حةةقـ ٔخةةر .ةةذلؽ فة ّ
ةنن الؿـةةاهج التاريخقةةة تتـة ّةق هةةل إخةةرى لترةةؿؾ
الدراسةةات التةةل تر ّ ةز طؾةةك الد ّض ةة الحرفقةةة لؾتػاحةةقؾ التاريخقةةة افةةة ،و ةةذلؽ
آتجاه آختزالل الذي يؿقةؾ إلةك رفةض الروايةات التاريخقةة باسةتثـاء إجةزاء

=
( )0لؿعرفة الؿزيد حقذ الصقر الطبقلقجقة الؿسبؼة ،اكظر:
Michael Zwettler, “Mantic Manifesto: The Sura of „the Poets‟ and the Qur‟anic Foundation
of Prophetic Authority,” in Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition,
ed. James L. Kugel (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 75-119 (text), 205-31 (notes).
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
التل تعضدها شقاهد أخرى مـ مصادر خارجة طـ الؽتاب الؿؼةدّ س :ولةذا فؼةد
تؿ التعاصل مع الـصقص بعدة صرق ،ولقس بؿسةتغرب طؾةك الدراسةات متـقطةة
التخصصات والؿجآت أن تس شد بعضفا ببعض.
ّ
يصةةبرت السةةماذ طـدئةةذ :مةةا آفةةاق الؼةةراءة اإلزائقةةة خةةارج الؿجةةاذ إدبةةل
البحت؟ وما مدى إمؽاكقة كؼؾفا إلك الؿجةآت إخةرى التةاريخ وطؾةؿ أثةار
ةص التةةاريخ ،فةةنن الؼةةراءة الؿتعاضبةةة
الؼديؿةةة أو كؼةةد الؽتةةاب الؿؼةةدّ س؟ فقؿةةا يخة ّ
لسػر يرق وسػر حؿقئقؾ إوذ لؿ تحرز شق ًئا ُيذ ر ،خاحة سػر يرةق الةذي
أهؿؾف العديد مـ الؿمرخقـ .وطاد ًة ما يحظك الدلقؾ إثري بلهؿقة بالغة إلطةادة
البـاء التاريخل ،ولقس لديـا ما يؽػل لتعزيز رواية يرق  :طؾك سةبقؾ الؿثةاذ فةنن
الؽثقر مـ الؿقاضع التل ارتبطت بدخقذ يرق لألرض الؿؼدّ سة لؿ تؽـ اح ُت ّؾةت
طؾك ما يبدو ،كاهقؽ طـ أن تؽقن ضد ُد ّمةرت يف العصةر الربوكةزي إخقةر (وهةل
الػ ة ة التةةل ارتبطةةت بالةةدخقذ العسةةؽري)( :)0وترةةؿؾ هةةذه الؿقاضةةع :أريحةةا،
أي إشةارة لفةذه الؿعةار
وطاي ،وجبعقن ،وطراد ،وحربقن( ،)2ةذلؽ ٓ تقجةد ّ
يف السجالت الؿصرية التل تـاولت هذه الحؼبة الزمـقة يف القضت الذي أحؽؿ فقف
( )0اكظر:
Israel Finkelstein and Neil Asher, The Bible Unearthed: Archaeology‟s New
Vision of Ancient Israel and the Origins of Its Sacred Texts (New York: Free
Press, 2001), 81-83. Amihai Mazar, Archaeology of the Land of the Bible 10,000586 B.C.E. (New York: Doubleday, 1992), 129-32. Miller and Hayes, History, 72.

( )2كػسف.
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الؿصةةريقن ضبضةةتفؿ العسةةؽرية طؾةةك الؿـطؼةةة( ،)0وربؿةةا تؼةةدّ الؼةةراءة اإلزائقةةة
كظرا ٕن بنمؽاهنا أن تـؼؾ تسؾسؾ إحداث الؿةذ قر يف سةػر
احتؿآت جديدة ً
يرق إلك زمـ شاوذ يف أوائؾ العصر الحديدي ،وضد يؽقن لفةذا فائةدة مؾؿقسةة
يخص أكؿاط آستقطان ومستقيات الدمار الؿطؾقبة أو ٓ يعقد برلء ُيةذ ر
فقؿا
ّ
يف هذا الصدد .ومع ذلؽ ّ
فنن العصةر الحديةدي إوذ ضةد حظةل باهتؿةا واسةع
مـ العؾؿاء ،وأثار ً
بقرا ،وطؾقف فنن طؿؾقة الـؼؾ تؾؽ سقط تسةتؾز تعاص ًقةا
جدٓ ً
هائال مع مختؾػ الخطابات والتصقرات.
ً
ّ
لعؾ إكاجقؾ اإلزائقة هل الؿؼابؾ إضرب لؾؼةراءة اإلزائقةة الؿؼ حةة لسةػر
يرةةق  ،والؼضةةاة ( )8-6وحةةؿقئقؾ إوذ ( )7-0طةةالوة طؾةةك اإلحةةحاحات
( .)30-8وٓ يستبعد أن تؽقن الؿـزلة الرفقعة التل حظقةت ةا شخصةقة شةاوذ
ضد خ ّؾػت لـا العديد مـ الروايات الؿختؾػة طـ حقاتف وأفعالف ،مثؾؿةا هةق الحةاذ
مع يرق  ،والسةبا يف هةذا التبةايـ الؽبقةر هةق الػة ة الزمـقةة الؽبقةرة التةل ُتؼةدر
بةةآٓط السةةـقـ وتػصةةؾ بةةقـ هةةاتقـ الرخصةةقتقـ التةةاريخقتقـ :فالروايةةات التةةل
تحدّ ثت طـ شاوذ ان لديفا م ّتسع مـ القضت سؿرت لفا بةلن تتعةدد وتتبةايـ ضبةؾ
تعرض ةت
ةدون برةةؽ ٍؾ رسةةؿل .وهـةةا دراسةةات طةةدّ ة
َ
أن يـتفةةل ةةا الؿطةةاط و ُتة ّ
لؿسللة الرػاهقة التل اتسؿت ا طؿؾقة كؼةؾ اإلسةرائقؾقات الؼديؿةة وكاضرةتفا يف

(Finkelstein, The Bible Unearthed, 76-79. )0
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
ضقء طؿؾقةات السةرد الؿةزدوج( ، )0حقةث الروايةات التقراتقةة التةل يتؼةارب فقفةا
الـص برؽؾ بقر ،و ذلؽ يف ضقء التقراة الرػقية التل تـاضؾفا الحاخامات(.)2
مةرت معـةا.
ضد يؽقن هـا ما هق أ ثةر مةـ الؼةراءات إربةع الؿقازيةة التةل ّ
ةار إلةةك أوجةةف التؼابةةؾ بةةقـ الؼصةةص
وضةةد لػ َت ةت سةةقؿحا شةةالق بةةرو س إكظة َ
التقراتقة التل تـاولت شؿرقن وشاوذ ،وذلؽ مـ خالذ ضصة مقالد حةؿقئقؾ(:)3
فقر ان يف ذ ر مقالد الـذير ،ووجقد شخصقة بطقلقة .وترى سقؿحا شةالق أن
يسجؾ لـا ضصة شؿرقن ضد استحضر شخصقة أوذ
واضع الؽتاب الؿؼدّ س وهق ّ
مؾق بـل إسرائقؾ :ولةذا فةال ُيسةتبعد اكترةار طةدد مةـ الؼصةص الؿسةتقحاة مةـ
ضصة شاوذ يف ف ة الفقؽؾ الثا التل حدَ ثت فقفا طؿؾقة التـؼقرت الـفائقة.
ّ
لعؾ الع َؼبة الؽمود يف وجف الؼةراءة اإلزائقةة هةل اخةتالط إسةؿاء ،الحافةؾ
بلكسةاب متبايـةة .ومةع ذلةؽ ّ
فةنن يسةق كػسةف ُيعةرط بسؾسةؾتل كسةا مختؾػتةقـ
(متّك :اإلحةحاح إوذ ،ولقضةا :اإلحةحاح الثالةث) .و ةذلؽ جةدطقن لةف اسةؿ
( )0اكظر:
Aulikki Nahkola, Double Narratives in the Old Testament: The Foundations of
Method in Biblical Criticism, ed. Otto Kaiser, Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 290 (Berlin: Walter de Gruyter, 2001), 23-54.
( )2اكظر Harry Fox, “Written-Oral Links in the Dual Torah :ضؿـ ورشة طؿؾ حقذ الررق

إدكك يف العصقر الؼديؿة ،مـ تـظقؿ سارياكا مقتسق وبقذ أٓيـ (جامعة تقركتق ،ضسؿ حضارات الررق
إدكك وإوسط ،بتاريخ  09أ تقبر .)2117
( )3اكظرBrooks, “Saul and the Samson Narrative,” 19-25. :
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
آخر هق « َي ُرب ْع ُؾ» ( ؿا يف سػر الؼضاة ،اإلححاح السابع ،)0 :فؾةقس هةذا بةإمر
الغريا :فإسؿاء ضد تؽقن أوحا ًفا أو ألؼا ًبا ،مـ ذلؽ طؾةك سةبقؾ الؿثةاذ معـةك
ؾؿةة يرةةق  :يفةةقه يخ ّؾةةص ،وجةةدطقن هةةق الؿحةةارب الج ّبةةار ،وحةةؿقئقؾ أي:
اسؿ اهلل( ،)0وشاوذ معـةاهُ :سةئؾ (مةـ اهلل) ،والؿؼابةؾ العربةل :صةالقت ،وسةؿعف
السؿقأذ بـ طاديةاء مةـ يفةقدي طربةل يف الرةؿاذ الغربةل مةـ جزيةرة العةرب أو
وجده مؽتق ًبا طـده.
مصدرا تاريخ ًقا بذاتف طؾك ّ
يخص إسرائقؾ الؼديؿة:
إضؾ فقؿا
ٓ يعدّ الؼرآن
ّ
ً
ً
تاريخا ،ومع ذلؽ فؼد ترةتؿؾ طؾةك
ثقرا باطتبارها
ولذا فؾـ تػقدكا ضصة صالقت ً
أفؽار اكت متداولة يف مجتؿع الؿديـةة وضةت الةقحل ،ورغةؿ كةدرة إدلةة ّإٓ أن
شعر السؿقأذ ضد يسؾط بعض الضقء طؾك هةذه إفؽةار ،وفقؿةا يؾةل بعةض هةذه
إبقات(:)2

( )0أحةةؾ ؾؿةةة حةةؿقئقؾ غقةةر واضةةرت إلةةك حةةدّ مةةا ،وهةةق مر ةةا مةةـ جةةزأيـ شةةا (بؿعـةةك اسةةؿ ،اسةةؿف)
وإيؾ (اهلل) .و ذا يؿؽـ أن يؽقن معـك حؿقئقؾ( :اسؿف اهلل) .وأما اشتؼاضف مـ شؿع بؿعـةك (سةؿع) فغقةر
محتؿؾ :لغقاب العقـ .وهـا احتؿاذ آخر يظفر مـ الؿؼابؾ العربل لؽؾؿة حؿقئقؾ وهق سؿقأذ ويبدو أكف
ملخقذ مـ سؿق اهلل.
الـص العربل الذي ذ ره مختار
( )2ترجؿة هذه إبقات إلك اإلكجؾقزية مـ طؿؾ الؿملػ استـا ًدا إلك ّ
الغقث يف تابف السؿقأذ ،ص.028
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
و َأ َتتْـِةةةةل إَ ْكبةةةةاء َطةةةةـ م ْؾة ِ
ةةةؽ َد ُاو
َ
ْ ُ
َ ُ
الحة ِ
َو ُسةةةة َؾ َ
ةةةقاري َيحقةةةةك
قؿان َو َ
ةةةباط َأسة ِ
وبؼايةةةةا إَسة ِ
ةةةباط َيعؼةةةةق
ََ
ةقر ِ
َوا ِكػ ُ
يـ َطةـ مةق
الق إَمةقاجِ َص َ
صاب ِ
ِ
فريس حق َـ َطصك الؾةة
اإل
َو ُم ُ
()0

د َف َؼةةةةر ْت َطقـِةةةةل بِ ِ
ةةةةقت
ةةةةف َو َر ِض ُ
ْ
َ
ةةت
يقسةةةػ َ ةةة َل ّكل َولقة ُ
َو َمـ َّسةةةك(ُ )2
ِ
ب ِ
دار ِ
ةةةةةةابقت
ةةةةةةقراة َوالتة
س ال َتة
ُ
الؿ َؿؾة ُ
ةةالقت
ةةؽ الطة
ُ
سةةةك َو َبعةةةدُ ُ
الجةةةالقت
حةةةاب َحقـَةةة ُف
ةةةة َف َوإِذ
ُ
َ

ومـ بقـ العـاحر الؿر ة بقـ هذه إبقةات وأيةات الؼرآكقةة ِذ ةر مقسةك
وداود وصالقت وجالقت والتابقت وتقلل صالقت الؿؾؽ بعد مقسك ،لؽةـ ثؿةة
ِ
ومـسةةك ،ويقسةةػ،
طـاحةةر غابةةت طةةـ الؼصةةة الؼرآكقةةة مثةةؾ ذ ةةر الـبةةل يحقةةكّ ،
واإلفريس .وٓ يؿؽـ مالحظة اطتؿاد مباشةر بةقـ الرةعر والؼصةة الؼرآكقةة ،ومةع
ذلؽ ففـةا وجةف َشةبف بقـفؿةا ،وهـةا طؾةك مةا يبةدو بعةض الؿرةؽالت يف بقةت
مـسك ،فربؿا ةان هةذا آسةؿ ُيةراد بةف متّةك ،مؿةا يةربز الصةبغة
الرعر الذي يذ ر ّ
الس َقر والؿمرخقـ
الـصراكقة لفذا البقت الرعري(.)3
ثقرا مـ أححاب ّ
وكظرا ٕن ً
ً
يجزمقن بلن السؿقأذ ان يفقديةا .يةرى هقرشةربغ أن هةذا الرةعر محةرط تؿا ًمةا

( )0يحقك هق آسؿ العربل لققحـا الؿعؿدان ،وضد ورد يف الؼرآن يف سقرة آذ طؿران يف [أية .]39
( )2ذ ر واضرت الصؿد متّك ً
مـسك ،ص .87ذلؽ فنن هقرشربغ ضد ضرأها متّك ( تاب الديقان،
بدٓ مـ ّ
ص ،)25و ذلؽ فعؾ إب لقيس شقخق يف دراستف لؾديقان .اكظر :واضرت الصؿد ،ص.26
( )3اكظر الفامش ( ،)2ص.42
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
والسةةبا يف ذلةةؽ هةةذه العـاحةةر الـصةةراكقة( .)0ومةةع ذلةةؽ ٓ ُيسةةتبعد أن يةةذ ر
السةةؿقأذ يف شةةعره بعةةض العـاحةةر الـصةةراكقة :ف ُل ّمةةف اكةةت كصةةراكقة ،وتةةذ ر
الؿصةةادر أهنةةا مةةـ بـةةل غسةةان ،ومعؾةةق أهنةةؿ كصةةارى( .)2وٓ ُيسةةتبعد ةةذلؽ
أبةقي أن يجزمةقا بقفقديتةف حتةك وإن آمةـ بةبعض
لؾؿمرخقـ الؼدامك يف مجتؿع
ّ
الؿبادئ الـصراكقة ،إِ ْذ ان أبقه يفقديا(.)3
ذلؽ ش ّؽؽ مختار الغقث يف كسبة هذه إبقات إلك السةؿقأذ اسةتـا ًدا إلةك
طد ورود اسؿ صالقت يف التقراة واضتصاره طؾك الؼةرآن( .)4وإذا ةان هةذا الرةعر
يػسةر وجةف الرة َبف .ومةع ذلةؽ يصةعا
ملخق ًذا ً
فعال مـ الؼرآن ،ففذا مـ شلكف أن ّ
الـصقـ ،وهذا أشبف بالجدذ البقزكطةل حةقذ أيفؿةا جةاء
الجز بقجقد طالضة بقـ ّ
إلك القجةقد ً
أوٓ :الدجاجةة َأ البقضةة؟ فؿةـ الؿؿؽةـ أن يؽةقن هةذا الرةعر ضةد
ّ
ولعةؾ يف هةذا إشةارة
سبؼ مجلء الؼرآن .وتبدأ الؼصة الؼرآكقة بعبارة ﱹﭑ ﭒﱸ،
إلك هذه الؿادة وأهنا اكت متداولة ضبؾ مجلء أيات التل ذ َةرت صةالقت .وإذا
ةةان إمةةر ةةذلؽ ،فة ّ
ةنن الؼةةرآن يتعةةاصك هـةةا مةةع هةةذه الؿةةادة ومةةع الـصةةقص
التقراتقة ،وربؿا تؽقن هـا طالضة بقـ السةؿقأذ ويفةقد الؿديـةة :إذ تةذ ُ ر بعةض
(Hirschberg, Der Diwan, 25, note b. )0

( )2واضرت الصؿد ،ديقان السؿقأذ ،ص.25-24 ،09
( )3الؿرجع السابؼ ،ص.09-05
( )4مختار الغقث ،السؿقأذ ،ص.88-87
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طالوت (شاول) يف القرآن ،وقيام مملكة إرسائيل القدمية؛ قراءة ثناصية
ثرجامت
الؿصادر أكف أخ لراطر آخر هق سعقة مـ بـل هدذ ،وهل ضبقؾة يفقدية طاشت مةع
بـل خزاطةة( ،)0وضةد اطتـةؼ سةعقة اإلسةال وأحةبرت حةحابقا معرو ًفةا( :)2ولةذا فةنن
ةقال اف ًقةةا طؾةةك أن هةةذه إبقةةات تعةةقد لعصةةر حةةدر
مجةةرد ذ ةةر آسةةؿ لةةقس دلة ً
تصرت كسبتفا إلك السؿقأذ.
اإلسال  ،وبالتالل ٓ ّ
جةةدير بالةةذ ر أن (واضةةرت الصةةؿد) ،الةةذي و ّضةةػ الؿعةةايقر إسةةؾقبقة يف
تحؼقؼ ديقان السؿقأذ ،ضد وضع هذه إبقات ضؿـ ديقاكف .ومع ذلؽ لق سة ّؾؿـا
ً
جدٓ بقجقد كق مـ آستحضار التاريخل استـا ًدا إلةك هةذا الرةعر ،فقبؼةك هةذا
إمةةر مػتؼة ًةرا إلةةك دلقةةؾ حاسةةؿ :لةةذا فةةنن الؿحتةةقى التةةاريخل لؾؼصةةة الؼرآكقةةة
بؿػردهةةا يرةةقبف الغؿةةقض ،لؽةةـ إذا ُضرئةةت الؼصةةة يف ضةةقء الؽتةةاب الؿؼةةدّ س
كصقحا تقراتقة مؼابؾة :لذا ّ
فةنن الؼةراءة اإلزائقةة
تؽتسا بعض إهؿقة باطتبارها
ً
مدخال لعال ِؿ التاريخ وأثار والـؼد الـصل لؾؽتاب الؿؼةدّ س ،وغقرهةا
ً
ضد تصؾرت
والتخصصات .وطؾقةف يؿؽةـ أن يتعةاصك الؼةرآن مةع أدوات طةدّ ة
مـ الؿجآت
ّ
ومـةةاهج مختؾػةةة وخطابةةات متـقطةةة :لقـضةةؿ بةةذلؽ إلةةك مةةا سةةبؼف مةةـ الؽتةةا
الؿؼدّ سة يف الدياكات اإلبراهقؿقة.

( )0واضرت الصؿد ،ديقان السؿقأذ ،ص .35-033 ،24-22مختار الغقث ،السؿقأذ ،ص .82يـػل
الغقث العالضة ويرى أن هـا شخصقـ باسؿ السؿقأذ :أحدهؿا مد  ،وأخر مـ تقؿاء.
( )2اكظر الفامش ( ،)2ص.42
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تؿ ّثؾ دراسة الـظؿ الؼرآ أحةد الجقاكةا التةل يحظةك فقفةا التـةاص بةبعض
الػرص وآحتؿآت ،إذ يتـاوذ ّؾ شلء :بداية مـ اختقار الؿػردات ووضقػتفةا
ً
وحقٓ إلك العالضة التل تربط الجؿؾ وأيةات والؿؼةاصع وحتةك
داخؾ الجؿؾ،
السقر .ودراسة الـظؿ لفا تةاريخ صقيةؾ بدايةة مةـ الجةاحظ (ت 868/255 :أو
 ،)0()869حتةةةك وضتـةةةا الحةةةالل ،ويؿؽةةةـ مالحظتفةةةا يف أطؿةةةاذ طبةةةد الؿتعةةةاذ
الصعقدي( ،)2وأمقـ أحسـ إحالحل( .)4()3ومـ الؿؿؽةـ أن يضةقػ التـةاص ُبعةدً ا
جديدً ا ٓختقار الؿػردات ؿا يف صالقت ،إذ يب ّقـ طالضات التقرية ،ذلؽ يسة ّؾط
الضقء طؾك اختقار إفؽار وتـظقؿفا مبقـًا دورها يف القحقذ إلك الؼةراءة اإلزائقةة
خطةةقة فخطةةقة ،وطةةالوة طؾةةك ذلةةؽ يب ة ّقـ اإليجةةاز يف الةةـظؿ الؼةةرآ  ،مؿةةا لةةف

( )0طؿرو بـ بحر الجاحظ ،كظؿ الؼرآن :جؿع وتقثقؼ ودراسة ،تحؼقؼ :سعد طبد العظقؿ محؿد (الؼاهرة:
مؽتبة الزهراء.)0995 ،
( )2طبد الؿتعاذ الصعقدي ،الـظؿ الػـل يف الؼرآن (الؼاهرة :مؽتبة إدب).
( )3اكظر:
Mustansir Mir, Coherence in the Qur‟an: A Study of Islahi‟s Concept of Nazm in
Tadabbur-i Qur‟an (Indianapolis: American Trust Publications, 1986).

( )4أمقـ أحسـ إحالحل ( )0997-0914أحةد أبةرز تالمقةذ اإلمةا الػراهةل ،وأحةد أهةؿ رواد مدرسةتف
اإلحالحقة ،وأشفر تبف تػسقره الؽبقر «تدبر الؼرآن» الؿؽتقب يف تسعة مجؾدات ،والذي استغرق يف تابتف
اثـقـ وطرريـ طا ًما ،وسار فقف طؾك مةـفج شةقخف يف تتبةع «كظةا الؼةرآن» ،ولةف تةا أخةرى ،مثةؾ« :حؼقؼةة
التقحقد»« ،حؼقؼة الرر »« ،تز قة الـػس» ،و ّؾ تبف بإردية ،وهةق مة ِجؿ تةا الػراهةل لؾغةة إرديةة.
(ضسؿ ال جؿات).
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مؼتضقات هائؾة يف طؿؾقة إطادة ضراءة الؽتاب الؿؼدّ س .ورغؿ أن الؼصةة الؼرآكقةة
ست آيةات ،فةنن ّةؾ آيةة محؿؾةة بةالؽثقر مةـ اإلشةارات :لةذا
مقجزة ٓ ،تتجاوز ّ
فةنن التـةاص يسةفؿ برةؽ ٍؾ ٍ
ففل افقة لتقضةقرت الؼةراءة اإلزائقةة .وطؾقةفّ ،
بقةر يف
ففؿـا لألسؾقب الؼرآ وكظؿف.
ّ
إن ا ترةةاط الؼةةراءة اإلزائقةةة ضةةد يرةةجع مزيةةدً ا مةةـ الدراسةةات التةةل تتـةةاوذ
مساحة التـاص بقـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س ،وبقان أثةار الؿ تبةة طؾةك طؿؾقةة
إطادة ضراءة الؽتاب الؿؼدّ س التل يباشرها الؼرآن .وضةد سةبؼ التسةؾقؿ بةالتقضقػ
الؼةةرآ لإلشةةارات :طؾةةك سةةبقؾ الؿثةةاذٓ ،حةةظ ويؾةةر التقريةةة يف اختقةةار طبةةارة:
ﱹﯦ ﯧ ﱸ يف أية رضؿ [ ،]93والتل تتالضك مع العبارة العربية التةل وردت
يف سةةػر التثـقةةة (« )27 :5فـسةةؿع وكعؿةةؾ»( .)0ةةذلؽ أشةةار رايةةت إلةةك تقضقةةػ
اإلشةةارة يف الخطةةاب الؼةةرآ ووضةةعفا يف سةةقاضفا إولةةل يف الؿديـةةة ،ورأى أهنةةا
تجسد الؿررو الـبقي لؾؿجتؿع اإلسالمل إوذ باطتبةاره يؼةق طؾةك التعدديةة
الديـقةةة الؼقيةةة والـرةةاط الحةةقاري( .)2ويرةةقر إلةةك وجةةقد كخبةةة مةةـ إحبةةار يف
الؿديـةةة ،هةةذا القجةةقد الةةذي مةةـ شةةلكف أن يتةةقرت طؿؾقةةة ال جؿةةة والـؼةةؾ بةةقـ

( )0اكظرWheeler, Moses, 1-3. :

( )2اكظر:
Peter Wright, “Modern Qur‟anic Hermeneutics.” Paper presented at the Annual
Meeting of the American Academy of Religion, San Diego, 19 November 2007.
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()0
مةمخرا دراسةةة طةةـ
الثؼافةات .وأخقة ًةرا ولةقس آخة ًةرا ،ضةةدّ َمت أكجقؾقؽةا كةةقيػرت
ً

استعرضةت
العالضات الـصقة بقـ سقرة الةرحؿـ وسةػر الؿزامقةر ()036 ،014
َ
التػةقق طؾقفةا
تـاوذ السقرة لفذه الؿزامقر وتقضقػفا ،وحتةك محاولةة
ّ
فقفا صريؼة ُ
يف سةةقاق البقئةةة الثؼافقةةة التةةل ضفةةر فقفةةا الؼةةرآن( .)2ومةةع ذلةةؽ ،ورغةةؿ ضفةةقر
( )0أكجقؾقؽا كقيػرت ( )-0943مـ أشفر الباحثقـ إلؿان وإوروبققـ الؿعاحريـ يف الدراسات
الحرة ،درست الدراسات السامقة
الؼرآكقة واإلسالمقة .أستاذ الدراسات السامقة والعربقة يف جامعة برلقـ ّ
والعربقة والػقؾقلقجل يف جامعات برلقـ ومققكقخ وصفران ،طؿؾت لستاذ ومحاضر يف طدد مـ
الجامعات ،مثؾ :برلقـ ،ومققكقخ ،وبامربغ ،ؿا طؿؾت لستاذة زائرة يف بعض الجامعات ،مثؾ :جامعة
طؿان بإردن ،وجامعة طقـ شؿس بالؼاهرة.
وضد أشرفت طؾك طدد مـ الؿراريع العؾؿقة ،مـفا :مررو ( قربس قراكقؽق ).
ولفا طدد مـ الؽتابات والدراسات الؿفؿة يف مجاذ الؼرآن ودراساتف ،مـ أهؿفا:
Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010

الؼرآن ـص مـ العصقر الؼديؿة الؿتلخرة ،مؼاربة أوروبقة.
وضد ترجؿ لإلكجؾقزية هذا العا فصدر بعـقان:

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

دراسات حقذ تر قا السقر الؿؽقة.
( )2أكجقؾقؽا كقيػرت ،يف ورضة بحثقة بعـقانQur‟anic Readings of the Psalms: A :

ُ ،Comparative Literary Approachضدّ مت إلك كدوة تقركتق لؾدراسات العربقة ،التل كظؿفا سباستقان
أيضا:
جقك  ،يف تقركتق بتاريخ  20يـاير  .2118واكظر ً
Angelika Neuwirth, “„Oral Scriptures‟ in Contact: The Qur‟anic Story of the
Golden Calf and Its Biblical Subtext between Narrative, Cult and Inter-communal
Debate,” in Self-Referentiality in the Qur‟an, ed. Stefan Wild, Diskurse der
Arabistik, herausgegeben von Hartmut Bobzin and Angelika Neuwirth, band 11
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006).
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الدراسات التل ُتعـك باإلشارات الؼرآكقةّ ،إٓ أهنا ٓ تزاذ محدودة يف كطاضفةا ،وٓ
يزاذ الجزء إ رب بحاجة إلك بحث ودراسة .وإذا اكت الدراسة التل بةقـ أيةديـا
الـصةقـ ،وتقضةرت
تب ّقـ أن هـا مةا هةق أ ثةر مةـ التةل ّثر يف الؿسةاحة الؼائؿةة بةقـ ّ
الحاجة إلك استؽراط مؼتضةقات اإلشةارات الؼرآكقةة برةؽ ٍؾ تةا  ،فنهنةا ةذا ضةد
أدت مفؿتفا وح ّؼؼت هدففا.
│
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