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 دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة()القرآني  النص فرائد البنية التناظرية يف
 املقراين  حممد السيد عبد اجمليد إيهاب 

 جامعة الفيوم  كلية اآلداب،ختصص البالغة والنقد األديب واألدب املقارن ب

 emm06@fayoum.edu.egالربيد اإللكرتوين:

 صـــملخ
ال  ري المقدر    ال ددر    نظريد  رابرر  لو(    رااةددددشدر ال دددد رتقوم الدرااةدددد  طبي ت      

الشي توصل إل دا ابرر    جالنشائطبي نص القرآن الكريم من خالل المقاان  ر ن    لشوااة القريم را

أشاا  بقر ، ال حث   رااة  النص القرآين.هذا    لو(   رااةشر لبشوااة بالنشائج الشي توصل إل دا

 رن   تناطري  باضح .ق ام ال  ر ال  ري   النص الشوااتي طبي ابرر  لو( إلي 

م ابرر  لو( ال ن   الشناظري    الشوااة إلي ثالث  مظاهر:  قسَّ

 الشناظري  الشقارب  . -

 الشناظري  الشرارف  . -

 الشناظري  الشرك    .   -

 بخاتم .الرااة  من مقرم  بثالث  م احث هذه   ب  ضوء نظري  ابرر  لو( تكونت

   حاتدا بمندج الرااة  بص وراتدا بالرااةا تنابلت المقرم  موضوع الرااة  بأهم مص ب -

 .السارق .

 تنابل الم حث األبل قض   المقاان  ر ن القرآن بالشوااة   ال ن   الشناظري  الشقارب  . -

 . تنابل الم حث الثاين قض   المقاان  ر ن القرآن بالشوااة   ال ن   الشناظري  الشرارف   -

     .ن القرآن بالشوااة   الشناظري  الشركتنابل الم حث الثالث قض   المقاان  ر  -

 ر .تنابلت الخاتم  تبخ صا لب حث بأهم نشائج -

الكشاب   –الشوااة  -ال الغ  القرآن    –القرآن الكريم  –الشوازي   –ال ن    الكبما  المفشاح  :

 ابرر  لو(  –الرااة  المقاان   –األةبور   اإلحصائ    -المقر  
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Abstract 

This research considers applying Robert Lowth's theory, which he 

developed through studying the sacred Hebrew poetry in the Old 

Testament (Torah), on the Qur'anic text by comparing the results 

reached by Lowth in his study of the Torah and those reached by the 

researcher in his study of the Qur'anic text. Robert Lowth had found 

out that the Hebrew poetry in the Torah relied on a clear parallel 

structure. Therefore, Lowth identified three main forms of 

parallelism in the structure of the of the Torah: the antithetic, the 

synonymous and the synthetic. Accordingly, this research consists of 

an introduction, three chapters and a conclusion. The introduction 

highlights the topic of the research, the most important terminology, 

the approach of the research, the hardships and the previous studies. 

The first chapter focuses light on the issue of the parallel antithetic 

structure in comparison between the Qur'an and Torah. Whereas the 

second chapter compares the synonymous parallel structure in both 

the Qur'an and Torah. As for the third chapter, it discusses the issue 

of the synthetic parallel structure in comparison between the Qur'an 

and Torah. Finally, the conclusion sums up the main points of the 

research and the most outstanding findings.  

 

Key words: structure, parallelism, the Holy Qur'an, Qur'anic 

rhetoric, Torah, the Bible, statistical stylistics, comparative study, 

Robert Lowth   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 توطئة:

من   طررٍ  اةشخراِم  طبي  ال  ري  المجشمع  الرين      النصوص  من  كث ٌر  المالمح تشف  

األةبوب   ةما   أب  المزابج ،  أب  الشوازي  ةما   أح انا  الرااةون  طب دا  ي ب   األةبور  ، 

المشوازن تمثل  الس مشري  الشي  ال ريق   بهي  الرين  "،  ال  ائر  الم دورة     "الشرات ل 

ا أب  الشقس م  ال الغ ون ال رب حسن  ف ما يسم ر  ال رر    الثقاف   ر تجب اتدا    أب  بَتشَجسَّ لشناةب 

بخصو ال رري  ال ريع  فنون  من  ال ويب   السبسب   آخر  إلي  بالن ر  البف  أب  ال ريع  الشكراا  صا 

قريما   ائل من الرا  بالشمح صهد  الشي حظ ت رقرا  -الظاهرة  هذه    ، بتشنابل الرااة البفظي

 

ينظر الم جم ال بمي لبم شقرا  الرين  ، إطرار مجموط  من طبماء مقاان  األريان، ت ريب بتحرير ة ر   1

ال المصري   الد ئ   القاهرة،  الف  ابي،  لبكشاب،  مارة  2007 ام   صد   "ترات ل "م،  بمارة    9، 

صد    "ترن م " ال ا605،  المجمع  رائ س  م رقي  صموئ ل  القس  بينظر  اهلل  ،  لكنائس  م 

الخمس ن   ، مصارا الكشاب المقر  رحث   أصول الكشاب بر ان حق ق  مصاراه، الناشر: الكن س  المركزي  

، بينظر ج. كونشنو، الحضااة الف ن ق  ، ترجم  محمر  101مد، صد1990ن، القاهرة، ال     األبلي، رجزيرة رراا

 .124م، صد 1997مصري  ال ام  لبكشاب، ط ر الداري ش  رة، مراج   ر. طر حس ن، الد ئ  ال 

األب   ال      اإلةكنراي ،  اإلش اع،  مكش    بالشوازي،  ال ريع  ال  خ،  الواحر  ط ر  ر.  هد  1419لي،  ينظر 

.  10م، صد 1999

ال ارع األرري القائم طبي الشوازي بالشوازن   جل النصوص  هذا بيفصح محشوى الكشب المقرة  طن اطرار 

  الرين   ةواء   القرآن الكريم أب الكشاب المقر  أب   الكشب الوثن   القريم  كاألرسشاق /األف سشا  

 رشت رالكشاب المقر    الوثن   الفااة   القريم  .رما تن وي طب ر من تران م زاا

من كشاب األفسشا المقر ، ترجم  بتقريم ف ب ب ط    ربهي الشرجم  ال رر   الشي نقبدا ينظر تران م زاارشت  

ن ر  تحت طنوان   بالشي  ربشن ج بمان  أطرها جاك  اإلنجب زي  كما  الص اغ   صاح دا طن 

مد. 1993صري  ال ام  لبكشاب، ةن  ، الد ئ  الم
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مغاير  -بحريثا   منظوا  منهو    من  الشوااتي  بالنص  الكريم  القرآن  ر ن  المقاان   خالل   منظوا 

كشارر:   (ر  ”لو(   ابرر “رااة    القريم    ال در  أةفاا  لبشوازي   

المقر  " ال  ري  ال  ر  ر  "محاضرا    

)   

 

س خ  أب كشاب الف را، أب ال ربتي، أب اإلةم راتي/ الس مريشي رال  ر  ، أب أري جرانث رالكشاب المقر  لرى ال

تاتفااثا ةوترا رالكشاب المقر    الريان  الجاين     الص ن ، أب غ رها    أب كشابالمبحمي الدنري المقر  ،  

 من الكشب المقرة .. 

   ،   ،

 ،  ،

   ،   ،  ،

 ،  ،

ل م المَ  أشاا إلي ذي ان أةبوب الشوازي   آثاا ال رق القريم  الظاهرة ر. ط ر الواحر ال  خ، ح ث  هذه    بقر ةجَّ

النصوص األبجاايش   بال رريا  المصري  القريم  بالسومري  بال ارب   باآلشواي  بال رر  ، الحال    هي    كما

ر  ض   الش ت بةدول ف شنام ... رإلخ ، ينظهد   كما تجبَّي األةبوب ذاتر   النصوص الص ن   بال اران   ال ش ق  ب 

. 12ر. ط ر الواحر ال  خ، ال ريع بالشوازي، صد 

ررز   انِ   ال فاهي  المواب(  خالل  من   –   أيضا  –الظاهرة  هذه    بقر    ال صر       ال رر    الجزيرة       الوثن    لُكدَّ

اهلل طب ر بةبم  ح  بثََّقدا  مزابجا   طبي  تن ني  ط اااتدم   كانت  ح ث  الجاهبي، اهلل صبي  أةج ا  "ريث اةول 

، "طزى ةبم "المبقب رد    المصنفا  الشاايخ   باألرر   ال رر  ، بمن ذلك كبما  الكاهن  "كسجع الكدان؟

دا الجاحظ:   ر المجُر رني ا"بالشي نقل نصَّ ْق اء، باق   رِ َق اء، لقر َنفَّ لُ َ راء  باألاض بالسماء، بالُ َقاب بالئصَّ

بالثَّناء الجاحظ  "لبمجر  المشوىف  ينظر  رحر  رن  ال  ان  هد    255  رأرو طثمان طمر  الش   ن،تحق   بشرح ط ر ب، 

.347ب 205، صد1، جد2010،  مكش   ارن ة نا، القاهرة، هاابن السالم محمر

  

 .
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بتس ي الرااة  إلي الك ف طن نق   االخشالف ر ن الشوازي الشوااتي بالشناظري  القرآن   

ا تحرير  خالل  ظواهرمن  طنره  توقفت  الذي  الشوازين  طنر   لمسشوى  القريم  ال در  الشوازي   

خاللدا  من  تجبَّت  الشي  األاحب  المسشويا   ثم  بالجمب ،  الكبم   مسشوى  بهو  لو(  ابرر  

إلي   ذلك  تجابز   رل  بحسب،  بالجمب   الكبم   حربر  طنر  تقف  لم  الشي  القرآن    الشناظري  

النص   مجمل  مسشوى  ثم  السواة،  امسشوى  طبي  ين وي  الذي  المسشوى  بهو  ألنماط القرآين، 

الشكرااي  الق اة   المزطوم    كث ر من الكشب المقرة ، الشي تشجبَّي من خالل ما ذاع ر ن ال وام 

من رالال  اقم   لبكبما  المشقارب  أب المشرارف ، بالشي ُنِس َت لبقرآن بالشوااة طبي حر ةواء،  

المندج األةبوري جارا  طبم   محكم  رضوارط أن تفصح طن إالرااة  إلي هذه  بمن ثم تس ي

ما ذاع حول الرقم  ، حسما لبجرل هذه    اإلحصائي ألةئب  م ربط  بمشكراة حول  الرالال  

بمن خالل ما    -المندج   األةبور   اإلحصائ    هذه    المسشمر حول إث اتدا أب نف دا، لشنشقل ط ر

رى حول  الشساؤال  األبل   إلي طرح تساؤال  أخ  هذه  من طرح   -تحشمر فربضدا بإجراءاتدا  

المندج   ر ن مسشوي ن  هذه    الرااة  بف هذه    النصوص بنس شدا إلي منشس  دا. بتقفهذه    مصارا

 لبرا  األةبوري اإلحصائي:

الم ني رشحرير السم  ال ام  ألةبوب ط ق ، أب أةبوب مدن  من المدن،    المسشوى األبل:

ةس طبي الشوازي الذي تشسم  هو ما ين    طبي األةبوب ال  ائري المؤأب ثقاف  من الثقافا ، ب

رر   يدشم  الذي  ال ام  المسشوى  بهو  تجب اتدا،  اخشالف  ط ر  ال موم  بجر  طبي  الرين    الثقاف   رر 

 ..  الم شغبون ر بم البسان ا  االجشماط   

الثاين: ال  المسشوى  األةال ب  ر ن  الفرري   الفربق  ط ق   مسشوى  أب  طام ،  لفئ   تنشمي  شي 

، أب مجشمع ثقا  محرر، بهو المسشوى الذي يدشم رر طبم األةبوب    اجشماط  ،

من  ةواه  طما  ر  نر  رينٍي  لنٍص  المم زة  الخصائص  األةبور    الرااة   ُتجبي  رمقشضاه  بالذي 

 

هد  1412ر. ة ر ط ر ال زيز مصبوح، األةبوب رااة  لغوي  إخصائ  ، طالم الكشب، القاهرة، ال     الثالث ،    

 .55م، صد1992
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ن بالشنانصوص ت شرك م ر   كوندا  الشوازي  ت شمر أةال ب  ظر، بتخشبف طنر   صوصا رين   

 األةال ب.. هذه  تشجبَّي من خاللداالخصائص الفن   الشي 

 :السابقة الدراسات -

آي   الشناظري     أن اششغبت رشفص ل مظاهر  القرآن    الرااةا   ل ررٍ ك  رٍ من  بقر ة   

   الشجب ا  الجزئ   لبشناظري  القرآن   كما ت رَّ الرااةا  انحصر     هذه  القرآن الكريم، لكن

ك إلي رااة  الشناظري  من خالل المندج األةبوري طبي مسشوى الكبم  أب الجمب ، بلم تشجابز ذل

اإلحصائي طبي مسشوى السواة أب طبي مسشوى النص القرآين   مجمبر، بف ما يبي مسرر ردذه  

 الرااةا :

القرآن الك ● الشرك  ي    ط  ر الح اين، اةال     ريم،الشوازي  اهلل خب ف خض ر  ماجسش ر ط ر 

ر. إشراف  الموصل،  هاين    مخ وط ،  جام    يونس،  آل  طبي  بر.   -  ده1425ص ري 

 م. 2004

القرآين ● النس   الضمائم    ر.توازي  بال بم،  هاين    ،  الشرر    مجب   من وا    مقال  ص ري، 

 . 2008رغرار، ال رر الرارع، 

الكر ● القرآن  بالشرك  ي  الشوازي    الصوتي  النظم  رااة     األ "يم  أنموذجاالررع  ، "خ ر 

ةد ب  زتو ، اةال  ماجسش ر مخ وط ، إشراف ر. طبي زيشون  مس ور، الجزائر، جام    

 م. 2015-ده1436ال د ر حمر األخضر، كب   اآلراب بالبغا ، 

المرن   ● السوا  الشوازي    اةال   رالغ   اهلل،  ط ر  ال رري  ر. ،  إشراف  مخ وط ،  ماجسش ر 

 . 2015-هد 1426  بهران، كب   اآلراب بالفنون، روطزة ط ر القارا، الجزائر، جام 

البغوي ، ● األةال ب  رااة     الكريم  القرآن  الصر     الشرك  ي  اهلل   الشوازي  ط ر  إنصاف 

 . 2016الحجايا، اةال  ماجسش ر مخ وط ، إشراف ر. طارل رقاط ن، األارن، جام   مؤت ،  

المقر  ● بالكشاب  الكريم  القرآن  لغ   ر ن  أ.م.الشوازي  ط ر  ،  من وا  ر  مقال  ج اا،  القارا 

المجبر رغرار،  جام    األةاة  ،  الشرر    كب    ال رر21رمجب   ةن 89،  بطبي 2015،   ...
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ااةا  السارق  إلي الر  أقرب  -   طنواندا  خالل   من  –المقال  األخ رة ت رب  هذه    الرغم من أن

 مقاان   أي   من  خبت  قر  -  الرااة   مشن  طب ر  ان وى  ما  بف   –ال حث، فإندا  هذا    موضوع

  طنر   توقفت  ح ث  المقر ،  بالكشاب  الكريم  القرآن     الشوازي  ر ن  النص  مسشوى  طبي

  المفدوم  هذا ب - جانب من - ال رر   بال الغ   النقري  الرااةا    الشوازي  مفدوم طرض

الغرر      ر  نر النقري   الرااةا   طام    -   رالكشاب   -روجر  المش بق   النقري   بالرااةا  

المقال  إلي هذه  فقر انقسمتهذا   ، بطبي -من جانب آخر  -طبي بجر خاص  - المقر 

 ثالث  م احث طبي الوجر الشالي: 

 بأري  : بطرض ف ر ال احث مفدوم الشوازي طنر قرام  رن ج فرالشوازي   المفدوم ال رري -

بالس وطي هد بال بوي  بالقزبيني  بالرازي  الوطواط  الرين  باش ر  ال سكري  الل 

 . بالكفوي.

بركنز   ربطرض ف ر مفدوم الشوازي   رااةا  رب ر بج راا مانب   :الشوازي   المفدوم الغرري -

 بابمان جاك سون بيواي لوتمان.

 بتنابل ف ر طالق  النص القرآين رجنسي ال  ر بالنثر ر ن من نفي   النص   القرآن الكريم: -

المساق هذا    بةاقت المقال   ال الق  بمن زطم اقشراب النس  القرآين من نس  النثر،  هذه  

بمث بشدا     القرآن  الشكراا    ظاهرة  ر ن  مقاان   طقر   ح ن  الوح رة  الش   ق    الم الج  

وا القرآن الكريم بقص رة بح رة لبمدبدل، بهكذا فقر  ال  ر ال رري من خالل طرر من ة 

 خبت المقال  من أي نص ينشمي إلي الكشاب المقر ... 

ال رء   رااةشي  هذه  بقر بقْفُت أمام من خالل تجابز  هذه    الرااةا  لكي أحرر نق   

ف ر  الرااة ، بال ت شرك هذه  القضايا الشي ترابلشدا ة  ا إلي بضع إطاا طبمي مندجي تخشص رر

 مع غ رها .. 
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 مصطلحات الدراسة ومفاهيمها: -

الشي ال نظ هي    بالفرائر   البغ   :الفرائد  الناراة  لدا بال  األش اء  ر 

الرااة  المالمح األةبور   الشي يشفرر ردا النص القرآين ربن هذه    ، بمن ثم فالمرار ردا  نر

الرين  .غ ره من النصوص األرر   أب 

االص الحي  المفدوم  ربن  البغوي  رمفدومدا  الفرائر  لفظ   الرااة   اةشخرمت  بهكذا 

  البفظ  المفررة الشي تحمل قراا من   هد   654-585الذي حصره ارن أري اإلص ع المصري  ر

 ، بذلك لس   ن: النراة بالشفرر ال يسمح أن يسر غ رها مسرها

ألن المفدوم البغوي ال يقف طنر فرائر األلفاظ المفررة، رل يشسع ل  مل الفرائر    :األول

 

ر   رن مكرم  الرين محمر  الفضل جمال  منظوارأرو  ارن  المشوىف ينظر  األفريقي  الربيف ي  األنصااي  طبي  ن 

راا  هد  711 ال اذلي،  محمر  بهاشم  اهلل  حسب  أحمر  بمحمر  الك  ر  طبي  اهلل  ط ر  تحق    ال رب،   لسان   ،

.  3374م، المجبر الخامس ، صد1981هد 1401الم ااف، القاهرة، 

رر رتحرير الشح  ر  تحت طنوان رراب لمص بح الفرائر   كشا   مالمفدو   هذا  ي اإلص ع المصريأث ت ارن أر  

فر قائال: إت ان المشكبم ربفظ  تشزل من كالمر منزل  الفريرة من حب ال قر ترل طبي طظم  "هو    الفرائر  ح ث طرَّ

.  " ز طبي الفصحاء غرامشداالبفظ  لو ةق ت من الكالم لهذه  فصاحشر بقوة طااضشر بشرة طرر شر حشي إن

تحق   الشح  ر،  تحرير  القاهرة،    ينظر  اإلةالم  ،  لب ئون  األطبي  المجبس  محمر شرف،  م،  1983ر. حبمي 

.    576صد

المص بح ذاتر بف  مفدوم ارن أري اإلص ع   شرح الكاف   ال ري       هد    750-677ثم تنابل صفي الرين الحبِّي ر

رالفرائر .   ح ن خص رارا أطب  طب ر اةم 

. 245م، صد1930الغ  بمحا  ال ريع، تحق   ر. نس ب ن ابي، رم  ،  ينظر شرح الكاف   ال ري      طبوم ال 

مص بح الفرائر بف  المفدوم ذاتر   كشارر رشرح طقور الجمان  زاطما أندا    هد    911ثم اةشخرم الس وطي ر 

 . . رمن زيارات

ا طبم  الجمان    طقور  شرح  اينظر  الحب ي،  ال اري  مص في  بمكش    م      بال  ان،  م، 1939لقاهرة،  لم اين 

  150صد
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لمرلول من رمفدومدا ال ام الذي ي مل فرائر الشرك ب بفرائر ال ن   الكب   لبنص، بهو ما ينقل ا

 الح ِّز المراةي الض   إلي المفدوم الفبسفي األكثر طمقا .. 

يشس  مع المفدوم ال ام لمص بح ال ن  ، الذي ال يقف  ألن المفدوم البغوي الواةع    :الثاني

 طنر المفررا  بالجزئ ا ، رل ي مل حاصل جمع ال ناصر الُم كب  لبنص ..   

ف من طناصر مشماةك ،  مفدوم المجموع المؤلَّ   ت  ر كبم  ال ن   طن  :  البنية 

النص مجمل  مع  اتساقدا  من خالل  إال  ق مشدا  مندا  أٌي  تحمل  ل في  ال  كبور  يقول  كما  أب   ،

ل ي رض لبواحر مندا أن ُيْحِرَ(  "ششراب :  ال ن   نس  يشألف من طناصر يكون من شأن أي تحوُّ

ال ناصر األخرى رق    ثم تجش"تحوالً      ظاهرة   تنابل       -   مرَّ   كما  –الرااة   هذه    در، بمن 

هي   الجمل  فقط، كماب  الكبما ر   الجزئ ا   خالل  من  ل س   الكريم،  القرآن     الشناظري    ال ن  

ال ام    ال ن    من خالل  بلكن  الكريم،  القرآن  الشوازي    تنابلت  الشي  الرااةا   الحال   جل 

 لبنص القرآين.  

المزابجا  هذه    رداني  بت :    التناظرية      طبي  القرآين  النص  ق اَم  الرااةُ  

اح النص الكريم رشسم     رة ف ما َيْص بح طب ر ُشرَّ ، بهي نفسدا "مثاين القرآن"األةبور   المشجسِّ

الشقس م،   بالشوازي، بحسن  الشكراا،  مثل  ال الغ  ،  الفنون  تشجبَّي   طرر من  الشي  المزابجا  

 رإلخ ..  بال  اق، بالمقارب  .... 

  الش   ر القرآين   "المثاين"الرااة  يشرارف مع مص بح  هذه    كذا فمص بح الشناظري   به

آخر حريثا  أبار ا  مص بحا  يرارف  مص بح ،   "الشوازي "هو    كما  بار  بقر 

 

ينظر: جان ر اج ر، ال ن وي ، ترجم : طااف من من  بر  ر أبرري، ال     الثالث ، ر رب ، راايس، من واا    

، بر. صالح فضل، النظري  ال نائ     النقر األرري، ال     الثان  ، القاهرة، مكش    16-8، صد  1982راا طويرا ،

 .188 -187م، صد 1980المصري ،  األنجبو

الرين   راا مجرالبي،    ر. طز  األبلي،  ال      األرب ،  أرر    مونشاج      رقراءة  ال  ريا   المناصرة، طبم 

 .540م، صد2007طمان، األارن، 
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     "ابرر  لو( "  الرااةا  الغرر   لبنص الشوااتي طبي يري   الشوازي

الشقس ما  المشوازن    نصوص الشوااة من خالل كشارر محاضرا      كواة لظاهرةرااةشر المذ

ال  ري المقر  ثم      ال  ر 

ابرر   "اتس ت رااةا  الشوازي طبي أيري طرر من الرااة ن الذين اقشفوا آثاا الرائر الك  ر  

ازي باالزرباج، بالذي تجبَّي من  أطب  طب دا مص بح الشو  بخصوصا   نظريشر الشي    "لو( 

 ي:هد خالل ثالث  مظاهر

 .االزدواج أو التوازي الرتاديف -
 .لتوازي التضادي أو التقابلياالزدواج أو ا-
  االزدواج أو التوازي الرتكييب أو البنائي-

 

 رااة      حرثت  ”لو(  ابرر “لرى    حالمص ب   هذا  بهناك خ أ شائع لرى الرااة ن مؤراه االطشقار رأن ن أة  

 ،   ح ن أن الرااة  11ر الواحر ال  خ، ال ريع بالشوازي، صد  ي بجر الشحرير  ينظر ر. ط و( لسفر إش  اء طبل

  مرباا   الشكوين   ةفر   من  ررءا   الشوااة   أةفاا  من  ال رير   شمبت  حالمص ب  هذا  ” لو(  ابرر “الشي صك من خاللدا  

... باألمث  القضاة  بةفر  بالثاين  األبل  صموئ ل   بةفر  المزام ر  رسفر ة شجبَّي   الم حث  رإلخ  كما  ال بالشثن   

ال ائع إلي أن ابرر  لو( قر أفرر كشارا خاصا    مالوه  هذا  ، بارما ي ور ثال ح  هذا   الخاص رالرااة  المقاان   

 "ترجم  جريرة لسفر إش  اء"لرااة  الشوازي   ةفر إش  اء ف ما ر ر، أطب  طب ر اةم 

 .

ب. "ب      "ل. ي. ن ومان "ب      "ج. ب. جراي "ب       "رراهد  ج. ج."مثل    

  "ج مس فوكس"ب      كشارر      "ابمان جاك سون "، ثم      "رورر 

   كشارر  

 .

 ر النقري األباري ح ث مثَّبت اافرا ائ سا   الشصواا    الشفك  هائل   بقر كان لنظري  ابرر  لو( تأث ر   

الذائ   حول قضايا ال  ري ، ينظر طبي ة  ل المثال:
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ري ال    ال  ر  حول   ”لو(  ابرر “القسم  الثالث   روجر خاص بأفكاا   هذه    بقر حظ ت

إلي افع    هائل  طبي بجر ال موم راحشفاء الرااة ن األبار  ن  إلي راج     "لو( "رفع طررا من 

الرجال الذين ت  ث ردم ال ناي  اإللد   كل ح ن من الرهر ل غ ربا ثوارت الفكر بي رلوا موازين  

  فشرا  مخشبف  من تاايخ ال  ري ، تحفز  "ما أباره محق  كشارر بنصر:  هذا    بمن ق  ل  الحضااة،

الرجال هدؤالء    لمؤهب ن إلحرا( ثواة مكشمب    الفكر من خالل ما يمثبرال ناي  اإللد   الرجال ا

 طقبي بتم ُّز باةشقالل فكري يؤهبدم لكي يكونوا قارة الجنس ال  ري باباره   ت
رٍ حق   من تفرُّ

الذين   األاض،  طبي  اهلل  نواب  لقب  جرااة  طن  يسشحقون  الذين  أبلئك  بالشمرين،  الشحضر 

 . "ابرر  بل ام لو( "الس ر هدؤالء  اهلل بإاارتر، بإن من م ال قل رحكميحكمون طال

 ل   ر   ح نا  يض    بكان  ال رري،  المواب(     الشوازي  مص بح  بار  ”لو(  ابرر “بق ل  

    –، بيشسع أكثر شسع أح انا ل  مل جل مفاه م المحسنا  البفظ  بي، السجع مفدوم طن

 

  ، ، ،

 ،

 ، ، ، ،   ،

 ، ، ،   ،

،

  

 .

ال جابي  الل ال سكري، ينظر الصناطش ن   الكشار  بال  ر، تحق   طبي محمر  هد  ال أن لرى أريهو    كما  

بارن األث ر   كشارر المثل السائر    ،  287م، صد1998بمحمر أرو الفضل إرراه م، المكش   ال صري ، ر رب ،  

، بالنويري  398أرب الكاتب بال اطر، تحق   ر. أحمر الحو  بر. رربي ط ان ، راا ندض  مصر، رر.  .، صد

 . 168، صد4م، جد2004راا الكشب ال بم  ، ر رب ،    كشارر نداي  األاب   فنون األرب، تحق   مف ر قم ح ،

نداي  اإليجاز   رااي  اإلطجاز، هد   606مام محمر رن طمر رن الحس ن المشوىفينظر الفخر الرازي راإل    ،

 . 69م، صد2004هد 1424تحق   برااة  نصر الرين حاجي مفشي أبغبو، راا صارا، ر رب ، ال     األبلي، 
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  ابرر  “، بقر اتسع اهشمام الرااة ن ال رب رمفدوم  ال الغ ل  مل كل فنون   -خرى أ أح ان

 القرآن   ظواهر  تحب ل     المفدومهذا    ط قت  الشي  ال رر    الرااةا   بت رر   لبشوازي،  ”لو(

تشجابز  ،ال رري  بال  ر  الكريم لم  خ    هذه    بلكن  ال رر        ”لو(  ابرر “الرااةا  

 النظر ربن الفقرة،   المشناظرة  ال  ااا  أب الجمب ،   المشناظرة الكبما  مسشوى طبي الوقوف

 ..  تجابزه   الرااة هذه  تجشدر ما بهو النص، مجمل إلي

بمن ق بر لرى ال الغ  ن  بإذا كان مفدوم الشوازي لرى ابرر  لو(   الثقاف  األبابر    

 شناظري    مجمل النص، فإن بن النظر إلي المالمح الال رب قر انحصر   ال  ااا  بالجمل ر

الرااة  إلي اةش رال مص بح الشناظر رمص بح الشوازي الذي ال ين     هذه  ما رفعهو  ر  نرهذا  

 الرااة  .. هذه  محشواه الراللي طبي ما تدرف إل ر

نبي   :  النص خ وطا  ني  لش كل  ر ض،  مع  ر ضدا  يشس   الشي  الكبما   من  س جا 

هذا   ، بمن ثم ت ني ط ااة رالنص القرآين   تجمع طناصره المخشبف  بالمش اطرة   كٍل باحرٍ 

البغ  ال "ال حث تنابل فرائر رن   الشوازي   القرآن الكريم من منظوا طبم النص الذي يش امل مع  

نص مشرارط، ررءا من المن وق المؤلف من كبم  باحرة،   من زل ، رل  كبما  أب جمل  روصفدا  

 ."حشي المؤلف من ط رة مجبرا 

 

  م جم رأرو ال قاء أيوب رن موةي الحس ني    كشارر رالكب ا  هد  1049الحال لرى الكفوي ر هي  كما 

  المص بحا  بالفربق البغوي  ، قاربر طبي نسخ  خ    بأطاره لب  ع ببضع فدااةر طرنان رابيش بمحمر 

 .843مد، صد1998المصري، مؤةس  الرةال ، ر رب ، ال     الثان  ، 

 . ث ال ح هذا لرااةا  السارق    مقرم ينظر قائم  ا 

، المركز الثقا  ال رري، الراا ال  ضاء، " ما يكون رر المبفوظ نصارحث ف"ينظر األزهر الزنار، نس ج النص  

ال  ضاء،  12مد، صد1993ال     األبلي،   الثقا  ال رري، الراا  ، بينظر محمر مفشاح، المفاه م م الم، المركز 

 . 16، صد1999، ال     األبلي

  

.
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  ال  ر اإلحصائي   رااة  األةبوب "  :  األسلوبية اإلحصائية

ت خ ص  هو   راةشخرامدا  يمكن  الشي  األةاة    الموضوط    الم اي ر  بتم  ز  من  األةال ب، 

ما يشس  مع الدرف ال ام  هو  ال ارع المنض ط لألةبور   اإلحصائ   هذا  ، بل ل  "ر نداالفربق 

الشي   الرااة   للدذه  لمفررا   تس ي  الشكرااي   الرالال   ر أن  حاةم   اقم    نشائج  شقريم 

المقرة ،   اإلحصائي "النصوص  االتجاه  طبي  رتأة سا  األةبوري  الشحب ل  اصر  بيشجر  إلي    

با الشضار  اخشمالمح  إل دا  أرى  الشي  المؤلف لشناةب  بل ل" اا  كذلكهذه    ،  ما هي    السم  

اةشرطت أن تكون إجراءا  األةبور   اإلحصائ   مندجا لدذه الرااة  الشي تشنابل مالمح ال ن   

ح ن تش امل    -الرااة   هذه    الشناظري    مجمل النص القرآين، كما أن الخ   المندج   الشي تش  دا

مشكامال ال روصفر مجموط  ممع النص روص   مع   تشس   –نفصب  من الكبما  بالجمل  فر نصا 

  طام  روجر  -  األةبور    بالرااةا   -   خاص  روجر  -  اإلحصائ    األةبور    لبرااةا   ال ام الخط

هي   البغ   ل بم  رالنس    الك رى  الوحرة  كانت  إذا"  أنر  طبي  األةبور    رااةو  يش ااف  ح ث  ،-

 .     "الوحرة ال ول   الشام  رالنس   ل بم األةبوب بتحب التر وهد رأكمبر النص فإن الجمب ،

، بلكندا تجشمع   النظر إلي "المناهج اإلحصائ   بالرياض     تحب ل األةبوب "بتش رر  

طن   ي  ِّر  روصفر  األةبوب  يمكن  "مفدوم  الشي  البغوي   الوحرا   شكب ا    تررر  إرااكدا 

 .    "النص

 

 بالنص:

“

”

 .  51ااة  لغوي  إحصائ  ، صدر. ة ر مصبوح، األةبوب ر 

 .232صد  م،1998هد 1419راا ال ربق، القاهرة، ال     األبلي، . صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، ر 

 . 246ر. صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، صد  

، ترجمر بقرم  "غ ، طبم البغ  النصيرااة  األةبوب، ال ال"ينظر ررنر ش بنر، طبم البغ  بالرااةا  األرر      

 . 139لر بطب  طب ر ر. محمور جار الرب، الراا الفن   لبن ر بالشوزيع، صد
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بر ضدا    اهج،المنهذه    بتخشبف رالشرك ب،  تشسم  إحصائ    إجراءا   ينشدج  ف  ضدا 

رال ساط ، كما تشسم  آثره زمب  هي    يسبك   ة  ل ذلك ة ال     الحال   المندج الذي 

مص بح   طب ر  األةبوري  "بأطب   النص "   "الق ا   كبما   ُتْحَصي  بف ر 

الكبم  نوع  حسب  طبي"بتصنف  برناًء  الاإلحصاهذه    ،  الخصائص ءا   ُتْسشَن ط  مشنوط ، 

األةبور   طن طري  طقر الموازنا  بالمقاانا  ر ن النواتج المش ررة، ر ن أكثر من كاتب، أب  

ل أب  أكثر من نص، من أجل تحرير الخصائص المم زة لبنص المرصور،  بكاتب الخاضع  ر ن 

ت شمر"لبرااة ،   الشي  الرااةا   طب دا  ت شمر  الشي  الم زا   أهم  اةشخرام    بمن  الكم    طبي 

 .  "الحاةب اآللي   الشحب ل األةبوري

اإلحصائي   األةبوري  المندج  ت      يحشم  مما  تسشدرف  هذه    بل ل  الشي  الرااة  

النص   المم زة ما تشسم رر الرااةا  األرر   لإلحصاء األةبوري من    بخصائصراكش اف فرائر 

فقر مرَّ اةشخرام اإلحصاء  "رالخصائص المفااق  ،    اتجاه إلي اكشناه ما ي ب  طب ر الرااةون اةم

لي ق ا   الخصائص ال ام  أب الم شرك    رااة  البغ  رمرحبش ن، ةار   أبالهما اتجاه يدرف إ

رفر الشوصل هد  أما   المرحب  الثان   فقر ةار اتجاه مقارل     االةش مال  

بمن ال    ي أن يولي      ن األةال ب  إلي الخصائص المفااق  رأب المم زة  ر

رااةو األةبوب االتجاه الثاين أك ر اهشمامدم طبي ح ن يولي ر ض الم شغب ن ر بم البغ  ال ام 

 .        "تجاه األبلت وير الرااةا    اال

يسش  هذا    ب  ال  الكريم  لبقرآن  اإلحصائ    األةبور    رالرااةا   المش ب   ع  اإلطاا 

ل الظواهر البغوي    النص  ال احث أن يغفل الجدور الدائب  الشي ة   إل دا الرااةون   إحصاء ُج 

األلماين   المسش رق  رإحصاء  ررأ   بالشي  الق  "فبوجل"القرآين،  بهو لكبما   الكريم،  رآن 

 

 . 141الرااةا  األرر  ، صدر، طبم البغ  بنينظر ررنر ش ب 

 .143ر، طبم البغ  بالرااةا  األرر  ، صدنررنر ش ب 

 . 52غوي  إحصائ  ، صدر. ة ر ط ر ال زيز مصبوح، األةبوب رااة  ل 
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،  "نجوم الفرقان   أطراف القرآن"اإلحصاء الذي ة ره صاح ر   كشاب جب ل أطب  طب ر اةم 

ثم  1842الذي ط ع لبمرة األبلي ةن   ب القرآن الكريم"م،  بالذي    "الم جم المفدر  أللفاظ 

ا لبمسش رق  ؤار ط ر ال اقي المارة الشي ة   إلي تصن فدا الم جم المذكونقل ف ر صاح ر محمر ف

اإلطجاز ال رري   القرآن "، بأطار ترت  دا، بغ َّر مواضع ر ض كبماتدا، ثم موةوط  "فبوجل"

لصاح دا ر. ط ر الرزاق نوفل، بالشي اتكأ ف دا طبي المرج  ن السارق ن، بلكنر خصَّ   "ريم الك

 بما  المشرارف  بالمشقارب    النص الكريم .. رااةشر رإحصاء الك

طبي أةبوب ال ر ال ربي الشقب ري، بهو ما اةشرطي من ال احث إطارة دؤالء  ه  بقر اطشمر

ر اآللي راإللكشربين  الشي توفرها ررامج الحواةب الحريث   مراج   النشائج من خالل أنظم  ال 

بالشحق  من صواب بطبي اأةدا ررنامج ر النشائج  قب ل من  تم ت ريل طرر  أن   ، فكان 

 ال رر األك ر مندا .. 

من    الدراسة املقارنة كث ر  اإلحصائ      األةبور    ت شمر   :

ما نق س أةبوب م در ما من الضرباي أن نقاان م رال  طناصره  ف نر"تجب اتدا طبي المقاان ،  

مسشوياتدا المخشبف  مع مالمح نص آخر، أب مجموط  أخرى من النصوص الشي ُت ٌر البغوي     

طالق    ذا   نحببر قاطرة  الذي  رالم در  ة اقدا  األةبوري  "محررة    الرا   أفرز  بلذا   ،

 ألةبور   المقاان   رف راما ي هو    الم اصر توجدا مندج ا مشفررا

أب  الغرض  مشفقان    لكندما  األةبوب  مخشبف ن    نص ن  ر ن  المقاان   رإجراء  تبشزم  الشي 

الشناظري     ذه  ه  بمن ثم طمر    الموضوع   ال ن    آل ا  طمل  إلي رحث  الرااة    ة  دا 

ا ال ناصر  م رال   مقاان   إلي  القرآين  النص  طنمجمل  الم  رة  نص هذه    لبغوي   اآلل ا    

   ” لو(   ابرر “الكشاب الكريم مع ما يقاربدا   النص الشوااتي من خالل النشائج الشي توصل إل دا   

 

 . 243ر. صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، صد  

القاهرة،     الفن   لبن ر بالشوزيع،  م،  1990فشح اهلل ةب مان، األةبور   مرخل نظري برااة  ت   ق  ، الراا 

   35صد
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  يمكن   –  اإلحصائي  األةبوري  لبمص بح  ببفقا  –  ثم  بمن  المقر ،  لبكشاب  المذكواة  رااةشر   

 بر ال احث    لمقصور رر النص الذي يجبا  "النص النمط " در القريم اةم ال نص  طبي  ن ب   أن

 . النصهذا  مقاان  مع النص المراب  لكي يث ت أنماط االنحراف  

أن ي شرك مع النص    "النص النمط"بل ل من ال ربط ال ريد   الشي ين غي أن تشحق     

 ، بكذا   الخاضع لبرااة    اإلطاا الفكري بالثقا  الذي ن أ ف ر أب صرا طنر راإلطاا الريني

بهي طب دا،  اإلحصائي  ال حث  إجراء  المرار  بالشرار  هد  الظواهر  الشقاربي  الشوازي  ظواهر  نا 

 .. الشوااتي النص   تحققدا إلي ”لو(  ابرر “بالشرك  ي الشي أشاا 

 ، بُطقر طرر الغرر   الثقاف      المقاان   الرااةا   ر ناي   ”لو(   ابرر “بقر حظي كشاب  

ال أن مع ج.  هو    نماذج من األرب ال رري مثل مقاما  الحريري، كمابر ن    من المقاانا  ر نر

أةشاذ الرااةا  ال  ري  ركب   منسفبر بجام     ب. جراي  

ح ث    "أشكال ال  ر ال  ري"كام ررج   كشارر  

شم ز   النص الشوااتي، مقاان  مع الشكبف  ا  الالمقاان  ُتَكأًَة إلرراز ةمهذه    ج ل رجراي  من

المذموم   مقاما  الحريري، بأغفل جراي طمرا أب جدال بجور الظاهرة   كشاب ال رر   األبل  

، بال ي فع لر أنر يشنابل القض   من منظوا أرري   ح ن إن القرآن نٌص رينٌي،  "القرآن الكريم "

 ال در القريم. هو  خريني آبذلك ألنر إنما ي قر المقاان  مع نص ر

طقرهذا    بل ل إلي  الرطوة  راب  فشح  إلي  األبار  ن  الرااة ن  من  طررا  رطا  هذه   ما 

بأشكالر كما الشوازي  آل ا   إطاا  المفشقرة    المقاان   رااي  هو    الرااةا   ب.  ر.  لرى  ال أن 

 

 .52ينظر ر. ة ر مصبوح، األةبوب رااة  لغوي  إحصائ  ، صد 

  بالكشاب حص ب  اةال  جام    أكاريم   حصل رموج دا صاح دا طبي رااج  الركشوااه    ،40ينظر صد    

 الكشاب المقر .
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الرااة    م ران  تحرير  مدم     مالحظ   ينحصرالمقاان ،  بت قي  الم ران   هذا    ح ث 

الظواهر البغوي  الشي ال تخشبف   حال ترجم  النص إلي لغ  أخرى، بمن ثم تم تجابز الظواهر  

الشي ترت ط ربغ  النص مثل تبك الشي ت شمر طبي المجانسا  الصوت  ، بما رفع ال احث إلي ذلك 

 ل. حاالهذه    إال ت ذا نقل الق م  األةبور   ط ر البغا  المخشبف 

 أرراها   الشي  مالحظاتر  من  طررا  أن  إلي  أشاا  ح ن  النش ج هذه    إلي  ”لو(  ابرر “بقر ف ن  

 يقول هذا    ب   ال  ري ،   البغوي   رالص اغ   مرت      المقر   ال  ري  ال  ر     محاضرا ر  رااةشر   

ري  المحابال  الم ذبل  ل رض طناصر الجمال الكامن    الصوا ال    كل  من   الرغم  طبي":  لو(

 ."ال ناصر الجمال   يشحشم ةقوطدا   النص المشرجمهذه    ش ر لغ  أخرى، فإن

 صعوبات الدراسة: -

هان الص ب الذي ُيْحِرُق رمن يخوض غماا هذه    ل ل ُأبلي ص ورا  الرااة  تشمثل   الرِّ

ء م ال   ما  الظواهر القرآن  ، ح ث ال ة  ل ألي  رااة  قرآن   إال أن تشج م طبرااةِ  أٍي من  

كث فا يكون  ما  غال ا  بهو  يوازيدا،  ف ما  إل ر هائال  ُكشَِب  انشدي  ما  تحرر  أن  ذلك  ر ر  طب دا  ثم   ،

 السارقون، حشي ت  َّ ة  ال مغايرا، بهو أمر شرير الخ واة بالص ور    آٍن.

 ابرر  “ثل   الرااة  المقاان  مع النص الشوااتي من خالل كشاب  الص ور  األخرى تشم

  من   الرغم   طبي  –  الكشاب  دذا  ل  يس    لم  ح ث   ،"المقر    ال  ري  ال  ر     محاضرا "  ” لو(

  طبي   مقصواةً   رر  ال رب  الرااة ن  م رف   ظبَّت  ثم  بمن  ال رر  ،  البغ   إلي  ُتْرِجمَ   أن  -  أهم شر

 

  

 .

 .
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، فبم يجر ال احث رريال طن إرااة فري  رحثي  يقوم  ظمأً  ترب بلم غب  ت ف لم طجب  إشااا  

الفري  طنشا ك  را   ترجم  كشاب هذا    رجم  الكشاب من اإلنجب زي  إلي ال رر  ، ح ث القيطبي ت

  بيشوزع   ،-  جانب  من  –يصل طرر صفحاتر إلي أار   بأار  ن بأار مائ   صفح  من الق ع الك  ر  

 .-من جاب آخر  -ت ن   بال  ري  بالال اإلنجب زي  البغا  ر ن محشواه

 ري  ر خ ان  لبنص، فشرجم  النص ال ربغت رقشدا بحرف شدا ت بإذا كانت الشرجم  مدما

  الكشاب      ال  ري  ال  ر  مواضع  تحرير   إلي   ال احث  لجأدذا  بل  طظمي،  خ ان   -  رح   –ت ر  

طالةم   من  القريم  لب در  الالهوت ون  اطشمرها  الشي  الشرجم       رأصبدا  بم ارقشدا فك  خالل 

مؤلف   لدا  انحاز  الشي  الالت ن    األةفاا  األطرار  أاقام  لشحرير  رريال  بج بدا  الكشاب 

 باإلصحاحا . 

  

 

د 11ط ر الواحر ال  خ   كشارر ال ريع بالشوازي، صد إشااة ر. هي  اإلشااا هذه  بل ل أهم 
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 املبحث األول:
 التناظرية التقابلية

 التوازي التقابلي يف النص التوراتي من خالل دراسة "روبرت لوث": -
ف    الشقاربي  الشوازي": ف قول الشوااتي النص   الشوازي من البونهذا   ”لو( ابرر “ي رِّ

النوع الذي يشجبَّي طنرما تقع المخالف  أب الم ااض  ر ن هو      الشضاري  أب

يقشصر طبي شكٍل ر  نر، ألن ال  ااا  ت ااض ال  ااا ، بالكبما  ت ااض    الهذا  بطرف ن.  

    "الكبما ، بالمفرر ي ااض المفرر، بالجمع ي ااض الجمع 

 ر ن   تضارٍ   إلي   الشضارير  الشقاربي  الشوازي  تنوع  طبي  ”لو(  ابرر “بهكذا تن وي إشااة  

  بمفرر،  مفرر ر ن م ارق  إلي ررباه  الكبمش ن  ر ن الشضار ينقسم ثم ط اات ن، ر ن بتضارٍ  كبمش ن،

 طريرة، مندا: رأمثب   "لو(" ن مفرر بمفرر، ف مثل لدا ر الم ارق  فأما بجمع، جمع ر ن بم ارق 

َبلِب"    ُحْبوٌ َالنَّْفُس ال َّ َْ اَنُ  َتُربُ  الَْ َسَل،  ُمّر    ، 27اإلصحاح  األمثال،  ةفرر ”نَّْفِس الَْجائَِ ِ  ُكلُّ 

 .   7اآلي 

 ..  "حبو "ب "مر"، بمفررتي "الجائ  "ب "ال   ان "ح ث تقع المضارة ر ن مفررتي  

 :مندا ال واهر، من موفوا ر رر – كذلك –بأما الم ارق  ر ن جمع بجمع، ف مثل لدا 

  " 6، اآلي 27رةفر األمثال، اإلصحاح "ُق ْالَُ  الَْ ُربّ هي  اشَّ ٌ ، َبغَ الُْمِحبِّ ُجُربُح هي  َأِم نَ ٌ "

 . "ق ال  "ب "جربح "ح ث تقع المضارة ر ن 

هذا    تنوع  إلي  –  كذلك  –  ”لو(   ابرر “ أما   حريثر طن المقارب  ر ن الجمبش ن ف   ر  

 : الشالي الوجر طبي ا،ك مر بتضارا رس  ا تضارا طب ر ن ب  أن يمكن ما ر ن المقارب   من البون

 الشضار الم اشر ر ن كبمش ن أب ط اات ن مشقاربش ن، بمثالر: هو   :ال س طالشضار  -

 

  . 

  . 

  .
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 قِِسيُّ الَْج َارَِرةِ اْنَح ََمْت،  "

َ َفاُء َتَمنْ َُقوا رِالْ َأِْ .   َبالضُّ

 ال َّ َاَطي آَجُربا َأْنُفَسُدْم رِالُْخ ِْز،  

وا.   َبالِْج َاُع َكفُّ

َر َبلََرْ  َة َْ ً ،   الَْ اَحشَّي إنَّ 
 قِ

 َبَكثِ َرَة الْ َنِ َن َذرَُبْت.  

بُّ ُيِم ُت َبُيْح ِي.   الرَّ

 ُيْد ُِط إِلَي الَْداِبَيِ  َبُيْصِ ُر.  

بُّ ُيْفِقُر َبُيْغنِي.   الرَّ

  "  7-4رةفر صموئ ل األبل، اإلصحاح الثاين، اآليا   "َيَضُع َبَيْرَفعُ 

  "اْنَح ََمْت   الَْج َارَِرةِ   قِِسيُّ "جمب      ن األبل  ن ر نة مع كبما  ال  ااتح ث تشجبَّي المضار

َ َفاءُ "  بجمب    نداي    حشي  المششال    الثنائ ا      ذاتدا  المضارة  تشكرا  إذ  ،"رِالْ َأْ ِ   َتَمنْ َُقوا  َبالضُّ

 :األمثال ةفر من الشالي ال اهر   - روضوح –  كذلك  – يشجبَّي ما بهو الفقرة،

ي َط ْنَْي َنْفِسِر، لاَ "
ُجُل الَْغنِيُّ َحكِ ٌم فِ  رَّ

    11، اآلي 28رةفر األمثال، اإلصحاح "َبالَْفِق ُر الَْفِد ُم َيْفَحُصرُ 

المركب: - آخر    هو    الشضار  تضارا  ال  اات ن  إحرى  الشضار    يوازي  يقع ح ن  الذي 

 ال  ااة األخرى، بمثالر: 

 ُأبُاَشبِ مَ َيا رَنَاِ  َبَجِم َبٌ  َأَنا َةْوَراُء "

 َراَا، َكُ َقِ  ُةَب َْمانَ 
    5، اإلصحاح األبل، اآلي اإلن اررةفر ن  ر "َكِخ َاِم قِ

 

  .

   .

  .
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ي  ر    "ةوراء "  ر ن  تضار   طبي  تن وي  األبلي  ال  ااة   أن  إلي  ”لو(  ابرر “ح ث 

  ثم   بمن   ،"ةب مان  شق "ب  "ق راا   خ ام"  ر ن  آخر  تضارا  الثان    ال  ااة     يوازي  "جم ب "ب

 كخ ام   ةوراء":  الشالي  الوجر  طبي  ص اغشدا  تكون  أن  –  لو(  يقول  كما   –  ال  ااة     فاألصل

 .  "مانةب  ك ق  جم ب  ق راا،

 التناظرية التقابلية بني روبرت لوث والدراسات القرآنية: -
تفرق     أبال:   ال  ااا  مع    "ابرر  لو( "اتسقت  بالشضار    الشضار   المفررا   ر ن 

  اق بالمقارب  .. تفرق  ال الغ  ال رر   روجر طام بال الغ  القرآن   طبي بجر الخصوص ر ن ال 

ما  -روجر طام  -لم يرر   مصنفا  ال الغ  القرآن   بال   مصنفا  ال الغ  ال رر    ثان ا:

خدا  هذه    ي  ر الشي اةَّ الثان     كان  رل  الجمع،  بط اق  المفرر  ط اق  ر ن  ”لو(  ابرر “القسم  

  الم ارقا  هذه    طبي   الخربج  أحوال  ال الغ ون  تنابل  ح ث   ذلك،  من  النق ض  طبي   األمر

 صواة   -  مقصور  فني  بطي  خالل  من  –ئم  طبي الموازاة ال كب   الشام ، بتنابلوا  القا  الم  ااي 

  ال  اق "  أب  تااة  "الخفي  ال  اق "  اةم  طب ر  أطبقوا  راب  ضمن  بالمفرر  الجمع   ر ن  الم ارق 

 تااة أخرى، بهو البون الذي ةششنابلر  "مقاان  ال يء رما يقرب من مضاره "، أب  "الخال 

 د  "ال ربل طن الم ارق "الرااة  تحت تسم   هذه 

ثالثا: يشس  البون األخ ر من ألوان المضارة الشي اةخدا ابرر  لو( بأطب  طب ر تسم   

القرآن   مش ررة األطراف، بهو النوع الذي مع القسم الثاين من أقسام المقارب   "الشضار المركب "

القرآن"أث شر الزاك ي   كشارر   لب  اق ن  "ال رهان   طبوم  الثان  ن      بقصر رر بابر ال رف ن 

 

  .

اهلل رن ردارا ، ال رهان   طبوم القرآن،  راإلمام ررا الرين محمر رن ط ر القرآن،الزاك ي، ال رهان   طبوم   

 .458، صد3جد م،1975تحق   محمر أرو الفضل إرراه م، مكش   ط سي ال اري الحب ي، القاهرة، ال     األبلي، 

بةراج األرراء، تقريم بتحق   محمر الح  ب رن الخوج ، راا الكشب    لقرطاجني، منداج ال بغاءينظر حازم ا   

 .49، صدم1966ال رق  ، تونس، ال     األبلي، 



 

1516 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

َبِمْن َاْحَمشِِر َجَ َل لَُكُم البَّ َْل  "ال  ااة بف  ترت ب ال رف ن األبل ن، بضرب لر مثال قولر ت الي:  

لِشَْسُكنُ  َتْ ُكُربنَ َبالنََّداَا  ُكْم  َبلََ بَّ َفْضبِِر  ِمْن  شَ ْشَُغوا 
َبلِ فِ ِر  اآلي     "وا  القصص،   ، ح ث 73رةواة 

َفاَل  "، بكذا   قولر ت الي:     ركنوا ف ر بالنداا لش شغوا من فضبتقرير ال  ااة: رج ل لكم الب ل لشس

َب َبَتَولَّٰي  َق َباَل َصبَّٰي، َبلَٰكِن َكذَّ  ، ح ث تقرير ال  ااة: رفال  32-31 ،اآليشان رةواة الق ام  "َصرَّ

 صرق بلكن كذب بال صبي بلكن تولَّي  ...

لون باحر من ألوان المقارب  طنر   بهكذا فإذا كانت تسم   رالشضار المركب  تنصرف طبي

 القرآن     الرااةا       تش رر  المضارةهذه    صوا  فإن  الشوااة  نصوص  رااةاتر     "لو(  ابرر "

م  الذي  الزاك ي  طنر  –  وحروض  –  يشجبي  كما  ترت ب  رحسب  المرك    القرآن    المقارب   قسَّ

 وجر الشالي: ال طبي أقسمر  أار   إلي أطرافدا

البَّ َْل   ● ت الي: ﴿َبَجَ ْبنَا  الثواين، كقولر  قرينر من  يأتي ركل باحر من المقرما  مع  أن  أبال: 

 َاًةا * َبَجَ ْبنَا النََّداَا َمَ اًشا﴾ ]الن أ: 
 [. 11،  10لِ

البَّ َْل  ● لَُكُم  َجَ َل  َاْحَمشِِر  ت الي: ﴿َبِمْن  أبلدا، كقولر  من  مرت    الثواين  رجم ع  يأتي  أن  ثان ا: 

شَ ْشَُغوا ِمْن َفْضبِِر﴾ ]القصص: 
 [. 73َبالنََّداَا لِشَْسُكنُوا فِ ِر َبلِ

يشس  ● ما  بهو  آخرها،  من  مرت    الثواين  رجم ع  ثم  المقرما   رجم ع  يأتي  أن  فن    ثالثا:  مع 

ا الَِّذيَن اْةوَ   رالشصرير ، بمثالر قولر ت الي: ﴿َيْوَم َت ْ َضُّ ُبُجوٌه َبَتْسَورُّ  رَّْ  ُبُجوُهُدْم  ُبُجوٌه َفأَمَّ

ْت ُبُجوُهُدْم   ا الَِّذيَن ارْ َضَّ َبَأمَّ َتْكُفُربَن *  الَْ َذاَب رَِما ُكنْشُْم  ُكْم َفُذبُقوا 
إِيَمانِ َفِفي  َأَكَفْرُتْم رَْ َر 

 [. 107،  106ْم فِ َدا َخالُِربن﴾ ]آل طمران: هد َاْحَمِ  اهللِ 

رجم ع   ● ثم  المقرما   رجم ع  يأتي  أن  البف اار ا:  فن  مع  مرت   بيشس   غ ر  مخشب    الثواين 

ُةوُل َبالَِّذيَن آَمنُوا َمَ ُر َمشَي َنْصُر اهللِ   َأاَل إِنَّ  بالن ر بمثالر قولر ت الي: ﴿َبُزلِْزلُوا َحشَّي َيُقوَل الرَّ

 . [214َنْصَر اهللِ َقرِيٌب﴾ ]ال قرة: 

طام فوااق  هنالك    بروجر  تصواا   ائ س ثالث   الشقاربي     ر ن  لبشوازي  لو(  ابرر  

 

 . 461، صد3ينظر الزاك ي، ال رهان   طبوم القرآن، جد  
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  النصوص الشواات   بتصواا  رااةي النص الكريم لبشناظريا  الشقارب     القرآن، بهذه الفوااق 

 ي:  هد

 /الم  ااي  ر ن أنماط الشوازي  ( طنر طرح االخشالفا  ال كب أبال: توقفت رااةا  ابرر  لو 

األنماط، ربن أن تشجابز  هذه    ل كلَّ نمط منالشقاربي من خالل طرح طرر من ال واهر الشي تمثِّ 

 . تمثبدا.األنماط ال كب   بتبك النصوص الشي هذه  ذلك إلي رااة  الق م الجمال   الكامن   

لو ابرر   خ    توقفت  الشوازثان ا:  أشكال  اةشن اط  الكبما  (    رااة   طنر  الشقاربي  ي 

القر الرااةا   تجابز   ح ن  المشجاباة،    المقارال  هذه    آن  بال  ااا   بتنابلت  الخ   

القرآن   ر ن الكبما  أب ال  ااا  ربن أن تشق ر ر رط المجاباة، رل طرحت الرااةا  القرآن    

المشقار ال  ااا   طن  مسشف ض   ما رااةا   بهو  القرآين،  النص  مجمل  بترك   ا    م نويا  ب  

 الرااة    موض ر ..   هذه  ةششنابلر

الشقاربي طنر ابرر  لو( طنر حرِّ الكبم  بالكبمش ن رال  اق  ةواء   حال   ثالثا: توقف الشوازي

ب،   اإلفرار أب الجمع، أب الجمب  بالجمبش ن رالمقارب   ةواء   حال الشضار ال س ط أب المرك

ح ن تجابز  الرااةا  القرآن   ذلك اإلطاا الض   لش  َِّر طن اآلفاق المشراج  لبنص القرآين،  

مسشوى الكبم ، إلي مسشوى الجمب ، ثم مسشوى السواة القرآن  ، انشداء رمسشوى النص ررءا من  

 كبر ..

 التناظرية التقابلية على مستوى الكلمة والعبارة:  -

وى الكبم  بالجمب    النص القرآين من خالل ي  الشقارب   طبي مسشبتشجسر فرائر الشناظر

القرآن     الرااةا   ر ن    من   –  الشوااتي  لبنص  لو(  ابرر   برااةا   -  جانب  من  –المقاان  

 : ائ س ن محواين   - آخر جانب

 ال ربل طن المضارة الم  ااي /الق اة  .  م رأ أوال: -

 كل رالمضمون . أب رطالق  ال  "الش ب ل": م رأ ثانيا -

 بف ما يبي تفص ل لدذين المحواين:
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 أوال: مبدأ العدول عن املضادة املعيارية/القياسية:
 هنالك لونان من الشضار الذي يقع   ال  اق بالمقارب ..

رأب الشضار الم  ااي  الذي يشحق    ثنائ ا  راألر ض باألةور  الشضار الق اةي    اللون األول: -

 أب راألطبي باألةفل . 

الشضار الخال  رأب الشضار المرابغ  الذي يشحق    ثنائ ا  راألر ض باألحمر   اللون الثاني: -

 أب راألطبي باألبةط .

الش أب الصواة  يمثل الصواة الم  ااي /الق اة   لبمضارة،  يشحق  من بالبون األبل  ي ال 

ياض   ال ت رح خ ااا  خاللدا الشفاضل ر ن كاتب بآخر، ألندا صواٌة ُأحاري  تن وي طبي قسم  ا

ار، أب الصواة الشي تشفاضل من لبمؤلف،   ح ن يمثل البون الثاين الصواة المرابغ  ل مب   الشض

االةش رال بإمكان ا   الخ ااا   ت رر  من  لبم رع  تش حر  لما  النصوص  طبي    خاللدا  بالخربج 

 مقشضي ظاهر الشرك ب الم  ااي الجامر بالق اةي المق َّر.  

 ظاهرة   طبي  شواهر  روصفدا  القريم  ال در  من  ”لو(   ابرر “    الشي ةاقدابتفصح األمثب

 بالخالف     الق اة    الم  ااي ر  المضارة  من  النوط ن  ذينهد  تمث ل  طن   الشضارر   الشقاربي  الشوازي

النص الشوااتي طبي ربوغ ال  اق أب المقارب  الراج  المثال  /الم  ااي     ، ح ث حرص المرابغ

 ، بمندا المثال الشالي:"لو("الشضار، بهو ما يشجبَّي   جل األمثب  الشي ةاقدا   أغبب مواضع 

 ُهَوَذا َط ِ ِري َيأُْكُبوَن َبَأْنشُْم َتُجوُطوَن  " 

 .   13، اآلي 65رةفر إش  اء، اإلصحاح  " َُ ونَ ُهَوَذا َط ِ ِري َيْ َررُوَن َبَأْنشُْم َت ْ 

ر   طررٍ مبحوٍظ من ال واهر، كبلكن النوع اآلخر من المضارة قر تج  ما   المثال الشالي:سَّ

 لَُح ْظًَ  َتَرْكشُِك،  "

 َبرَِمَراِحَم َطظِ َمٍ  َةأَْجَمُ ِك. 

 رَِف ََضاِن الَْغَضِب َحَج ُْت َبْجِدي َطنِْك لَْحظًَ ، 

 .    8-7، اآليشان54رةفر إش  اء، اإلصحاح "َبرِإِْحَساٍن َأرَِريٍّ َأْاَحُمِك 

  بر ن   ،"أجم ك"ب  "تركشك"  ر ن  المقارب       يشمثل  ”لو(  ابرر “ال اهر طنر  ضع  بمو

 

 .

 .
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بتنراج"أاحمك"ب  "طنك   بجدي  حج ت"  بر ن  "إحسان"ب  "الغضب " المقارال   هذه    ، 

المقارب  الم  ااي   اةشخرام  الشوااتي طن  النص  المنقوص ، ح ث طرل  قائم  المقارال   تحت 

ر ن   أ  "تركشك "رالق اة     ر ن  برأخذتِك   ر ن    "ةأجم ِك "ب  أب    "الغضب"برةأفرقِك  

إل ِك  بربجدت بجدي    "حج ت بجدي طنِك "برإةاءة  أب ر ن    "إحسان"برالرضي  أب ر ن  

  أنواع   من  أث شر   ف ما  القسم هذه    يبحظ  لم  ”لو(   ابرر “  بلكن   طب ِك   أقسورب  "أاحمك"أب ر ن  

  النصوص      الم  ااي  الشضار  طن  ال ربل   دذال  فن ا  ت ب ال  يقرم  لم  فدو  ثم  بمن  الشقاربي،  الشوازي

 .الشواات  

تشجبَّي بالشوااتي  القرآين  النص ن  ر ن  المقاان   إطاا  أهم  هذه    ب   ت رب من  الشي  الظاهرة 

بالشي  الشقاربي،  رالشناظر  يش بَّ   ف ما  القرآين  ت  ِّر طن خصوص   الس اق  الشي  الظواهر األةبور   

خرم المقارال  بال  اقا  روصفدا آل ا  تزي ن   مجررة تشسم  تفصح طن أن النص القرآين لم يسش

ت    روصفدا  اةشخرمدا  بلكنر  خالل رالم  ااي /األحاري ،  من  الجمال    رالمرابغ   تشسم  را  

رباها الم دور   إثراء الرالل  بالش   ر، ح ث اتسمت المقارال  القرآن   رحساة   خاص     

 ال ناصر األةبور   قر رف ت هذه  ر     الس اق القرآين، حشي إنائشالفدا مع ةائر ال ناصر األةبو

القرآن   إهذه   لي تجابز ال ن   الم  ااي /ال كب    لبمقارب  من  الم ارقا    طررٍ من المواقف 

 أجل تحق   غايا  فن   ذا  أثر، بالشي ت رب تجب اتدا   األمثب  الشال  : 

َن الَْ َذاِب اأْلَْرَنٰي ُربقولر ت الي: ﴿َبلَنُِذيَقنَُّدم    )أ(: َيْرِجُ وَن﴾ ]ةواة مِّ ُدْم  لََ بَّ َن الَْ َذاِب اأْلَْك َرِ 

[، ح ث طرل النص القرآين طن اةشخرام المقارب  الم  ااي  رالمثال    ر ن ال ذاب 21السجرة، آي 

الرالل    بال ذاب األطبي أب ر ن ال ذاب األصغر بال ذاب األك ر، بذلك مراطاة لب ناصر األرني

األ  رال ذاب  فالمرار  القرآين،  الس اق  طب دا  ين وي  الشي  الشي بالش   ري   باآلالم  المصائب  رني 

ي  ، بمن ثم فقر طرل القرآن الكريم طن بصفر ردرال ذاب األصغر  طبتص ب الكافرين   الرن ا

 

ج   رن  أرو ج فر محمر  أحاريثر محمر ينظر  ج  القرآن، حققر بخرَّ آي  تأبيل  ال  ان طن  ال  ري، جامع  رير 

جد القاهرة،  الم ااف،  راا  شاكر،  صد20محمور  طمر 189-191،  رن  إرراه م  الحسن  أرو  الرين  بررهان   ،
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مما    بهذا    الرغم  الم  ااي /ال كب  /المثال    لبق م   مراطاةٍ  من  مع  الش   ر  رالمقارب   بفاٍء 

ال ذاب الرن وي من َك ٍَر م دور بألٍم ممض ال يسشق م م ر  هذا    ، بذلك لما  "ال ذاب األك ر "

الرنو من    ت   را طما   صف    "ال ذاب األرني"بصفر رالصغر، بآثر النص القرآين اةشخرام صف   

 تماهٍ مع مشرارفا  الرناءة بالض   باات اط رمكاررا  الرن ا ..

، بمن ثم فقر طرل النص  ل، فالمرار رال ذاب األك ر طذاب الجح م   اآلخرةلمثبرا

القرآين طن اةش فاء طناصر المقارب  الم  ااي  ال كب   المشحقق    ط ااة رال ذاب األطبي  ح ن 

ط ااة   األرني ال ذ"تقارل  بهي "اب  بالرف  ،  السمو  مشرارفا   من  ال بو  صف   لما    بذلك   ،

ط ااة المشرارفا اةشخرام  القرآين  النص  آثر  فقر  ثم  بمن  الجح م،  صف   مع  تسشق م  ال  الشي    

المقارب  تأك را طبي ق م  االئشالف مع ال ناصر الش   ري   هذه    رال ذاب األك ر  خالفا لمقشض ا 

 رس اق الش   ر طن الجح م.  بالرالل   المرت   

ْن َا رِاآْلِخَرةِ  قولر ت الي: ﴿ُأبلَٰئَِك الَِّذيَن اْششََربُ   )ب(: ُف َطنُْدُم الَْ َذاُب َباَل   ۖ ا الَْح َاَة الرُّ   َفاَل ُيَخفَّ

آي هد ال قرة،  ]ةواة  ُينَصُربَن﴾  المقارب   86ْم  طناصر  اةش فاء  طن  القرآين  النص  طرل  ح ث   ،]

مقارل كبم    ، كما طرل طن "اآلخرة"الم  ااي  ال كب   من خالل اةشخرام كبم  راألُبلي    

، بذلك  "الرن ا"ال ناصر نفسدا طن طري  اةشخرام كبم  رال ب ا    مقارل كبم   هذه    فاءاةش  

شأك ر مراطاة لبوفاء رالق م الش   ري  بالرالل   الشي تنشظم مجمل الس اق   ال  ااة، طبي ة  ل ال

الح اة شأن  مجمل  بال بو طن  السمو  نفي صف   الشرق      ة  ل  بطبي  الرن ا،  أمر  رناءة   طبي 

اآلخرة، ألندا ت مل حال الم ذر ن   الجح م، بالمن م ن   الجنان، بال تقشصر طبي أصحاب  

   م فقط. الن

 

 ي، الرا المنثوا، مركز، بجالل الرين الس وط261، صد15ال قاطي، نظم الراا   تناةب اآليا  بالسوا، جد

 .709-787، صد11مد، جد2003-هد1424جر، ال     األبلي، هد

ال  ان، جد   ال قاطي، نظم الراا   تناةب اآليا   192-191، صد20ينظر ال  ري، جامع  ، بررهان الرين 

 . 711- 710، صد11، بالس وطي، الرا المنثوا، جد262، صد15بالسوا، جد
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، بهو ما    الكشاب الكريم أكثر من خمس ن مرة  "اآلخرة"ب  "الرن ا"بقر اجشم ت ثنائ    

بالش   ري    الق م  الرالل    رمقشض ا   الوفاء  إلي  القرآين  النص  الس اق    يرل طبي مرى اكون 

 القرآين طبي حساب اةش فاء الق م الم  ااي  ال كب   لب  اق المجرر. 

باغم ذلك جاء  الثنائ     طرر من آيا  القرآن الكريم طبي مقشضي المقارب  ال كب     

 ي:هد    خمس  مواضع "اآلخرة "ب "األبلي"  المجررة   كبمشي

 [. 70أْلُبلَي َباآْلِخَرةِ﴾ ]ةواة القصص، آي ْمُر فِي ا لَُر الَْح هو  قولر ت الي: ﴿اَل إِلََر إاِلَّ   -1

ِر اآْلِخَرُة َباأْلُبلَي﴾ ]ةواة النجم، آي   -2  [.25قولر ت الي: ﴿َفبِبَّ

 [.25اآْلِخَرةِ َباأْلُبلَي﴾ ]ةواة النازطا ، آي  قولر ت الي: ﴿َفأََخَذُه اهللُ َنَكاَل  -3

 [.13َة َباأْلُبلَي﴾ ]ةواة الب ل، آي قولر ت الي: ﴿َبإِنَّ لَنَا لَْْلِخرَ  -4

 [.  4قولر ت الي: ﴿َبلَْْلِخَرُة َخ ٌْر لََك ِمَن اأْلُبلَي﴾ ]ةواة الضحي، آي  -5

، ففي اآلي   "الرن ا"ررال من    "األبلي "المواضع اةشخرام كبم   هذه    بقر اقشضي الس اق  

، ألن الس اق الذي بق ت "رن اال "طبي كبم     "األبلي"األبلي آثر النص القرآين اةشخرام كبم   

ما هنالك    ة اق إزجاء المخبوقا  الحمر هلل ت الي   الرااين، بمن ثم لم يكنهو    ف ر الكبم 

اإلزااء طن الح اة األخرى، ب  اآلي  يقشضي اةشرطاء صف  الزااي  رالح اة األبلي، أب تم  زها ر

بةب طب ر  اهلل  الن ي صبي  إلي  موجدا  الخ اب  موج ا  بصف األخ رة كان  تنشفي  ثم  بمن  م، 

ل الشرت ب طبي   الح اة األبلي لبن ي رما يزاي ردا أب يقبل من شأندا، ب  اآليا  األارع األخ رة ت رَّ

بذلك ألن من ر ن   ان    ثمان   ط ر موض اخالف ما بقع   اآليا  الشي الشصقت ف دا الكبمش

اضع انفصل ف دا موقع كبم  اآلخرة طن موقع آيا  النص الكريم الشي تجابا  ف دا الكبمشان مو

َبَأْتَرْفنَاُهْم فِي الَْح َاةِ  هي    كبم  الرن ا كما  
رُوا رِبَِقاِء اآْلِخَرةِ ْن َا﴾  الحال   قولر ت الي: ﴿َبَكذَّ الرُّ

المقاان ، ف رأ النص الكريم  هذه    المواضع ال ترخل   إطااهذه     ، بمثل33رةواة المؤمنون، آي 

الح  اخشالف"اآلخرة"اة  رذكر  اقشضي  فقر  ثم  بمن  إهمال صف     ،  باةشخرام    "الرن ا"الشرت ب 

 

 ب ، بموض ان يشصل طرفاهما رحرف الجر رال اء  .. ةش  ط ر موض ا تشصل أطرافدا رحرف ال  ف رالوا 
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زمنر بتقرم ذكره  ، ألن الس اق القرآين يش ب  رالمقاان  المقصورة ر ن حال ما تأخر  "األبلي"صف   

رحال ما تأخر ذكره بتقرم زمنر، لبشأك ر طبي إحاط  اهلل رأمر الرااين آخرا بأبال، أب شمول نكال  

  َمن ح  طب ر طذارر   كل زمان ب  كل ح اة. اهلل

 َاُؤُهُم  قولر ت الي: ﴿اهللُ َبلِيُّ الَِّذيَن آَمنُوا ُيْخرُِجُدْم ِمَن الظُُّبَماِ  إِلَي النُّوِا َبا  )جـ(:
لَِّذيَن َكَفُربا َأْبلِ

الظُُّبَماِ    إِلَي  النُّوِا  ِمَن  ُيْخرُِجوَنُدْم  أَ   ۖ ال َّاُغوُ   النَّ ُأبلَٰئَِك  َخالُِربَن﴾  هد  ۖ اِا  ْصَحاُب  فِ َدا  ْم 

آي  ال قرة،  ر ن  257رةواة  المقارب  الم  ااي  ال كب    اةش فاء  القرآين طن   ، ح ث طرل النص 

ظبما  باألنواا  أب ر ن المفرر بالمفرر رالظالم بالنوا ، بذلك بفاًء رالق م  الجمع بالجمع رال

الس اق المقر ، ح ث إن النوا مشصل راهلل الواحر األحر،   هذا  الش   ري  بالرالل   الشي يقشض دا

باهلل باحر ال شريك لر، أما الظبما  فمشصب  ر واغ ت اإلنس بالجن، بهي مش ررة بمشضاار  

 بطري  الح  باحرة، أما طرق ال اطل فمش     بمش ررة بم ش ك .. بمشناقض ، 

، ن المذكواتان ف بغت اثنشي ط رة مرةبقر ت رر  اآليا  القرآن   الشي تجابا  ف دا الكبمشا

لم يقع   إحراها أن جاء  مفررة النوا   صواة الجمع أب مفررة الظبما    صواة اإلفرار،  

ما يرل طبي   ُخ بهو  ُتَرةِّ القرآين   ال ربل طن اةش فاء مقشض ا  هذا    قصريٍ  أةبور ٍ   المندج 

 ة  ل الوفاء رمقشض ا  الق م الش   ري  بالغايا   الص اغ  ال كب   الم  ااي  لبم ارق  الكامب    

 الرالل   لبس اق القرآين.  

لم ترر   صواة   "وا الن"بترل مراج   الكبما  الواارة   كشاب اهلل الكريم طبي أن كبم   

 

ي  ينظر    نجوم الفرقان   أطراف القرآن"م جم فبوجل المسمَّ

 "  

م،  2001هد  1422آن الكريم، راا الحريث، القاهرة،  ، بالم جم المفدر  أللفاظ القر201، مارة رنوا ، صد  

، بةواة  16مرتان، بةواة المائرة آي     257مرة بآي     17، ح ث بار    ةواة ال قرة آي   817.ا ، صدمارة رن.ب

، 20، بةواة فاطر آي  43، بةواة األحزاب آي  5بآي    1، بةواة إرراه م آي  16، بةواة الرطر آي  1األن ام آي 

 . 11، بةواة ال الق آي  9لحرير آي  بةواة ا



  

  1523   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  صواة المفرر كالظالم أب الظبم  قط، بهو ما يض ف    "الظبما "الجمع قط، كما لم ترر كبم   

الوجر الخال ، هذا    قصريَّ  األةبوب القرآين   تحق   الم ارق  القرآن   طبي  قرين  أخرى إلي

ال در القريم، ح ث افشقر   الس اق من خالل المقاان  مع نصهذا    بيشجبَّي تفرر النص القرآين  

ال ن   المحكم  بت رر بابر لفظ الظالم أب الظبم  مفررا مائ  بط ر مرا  هذه    النص الشوااتي

ر بابر لفظ األنواا مجموطا ثال( مرا ، بجاء  ثنائ   رالنوا بالظبم   طبي صواة كما ت ر

الرا اآليش ن  األبل  اإلصحاح  الشكوين  ةفر  كبشاهما    مرت ن  بطبي  اإلفرار  ط رة،  بالثامن   ر   

الثنائ   القرآن   رالظبما  بالنوا  هذه    الرغم من ذلك رق ت آي  تواات   بح رة ت  ر إلي اةوخ

الوجر المث ت   القرآن الكريم من جمع الظبما  بإفرار النوا   اآلي   هذا    الشوااة طبي     نص

، َةاِمٌع لَِصْوِ  َط ِْرهِ؟  ال اشرة من اإلصحاح الخمس ن   ةفر إش  اء: رَمْن ِمنْكُ  بِّ ْم َخائُِف الرَّ

ي الظُُّبَماِ  َبالَ ُنوَا لَُر؟ َفْب َشَّكِْل 
بِّ َبَيْسشَنِْر إِلَي إِلدِ  َمِن الَِّذي َيْسُبُك فِ  .      رَطَبي اْةِم الرَّ

بَ   )د(:  الظُُّبَماُ   َباَل   * َبالْ َِص ُر  اأْلَْطَمٰي  َيْسشَِوي  ﴿َبَما  ت الي:  َباَل قولر  الظِّلُّ  َباَل   * النُّوُا  اَل 

ح ث طرل النص    ،22-19الَْحُربُا * َبَما َيْسشَِوي األْح َاُء َبال األْمَواُ ﴾ رةواة فاطر،اآليا 

مقارب  م  ااي    بال ص ر  طن اةشخرام كبم  رالم صر  رما تحققر من  ثنائ   راألطمي  القرآين   

الشي تخشبف بزنا باششقاقا، كما   "ال ص ر"صف  الم الغ  إلي اةشخرام  "األطمي"مثال   مع كبم  

بالحربا  طن اةشخرام كبم  رالَحر    صواة اإلفر ثنائ   رالظل  ف دا من طرل    يشوفر  ار رما 

،  "الحربا"الشي جاء  مفررة إلي اةشخرام كبم  الجمع    "الظل"م ارق  م  ااي    مقارل كبم  

 تأبيالن: لك هنا رالثنائ   األبليبف ما يش ب  

  صاَح َدا  إذا  إال  صاِح ِدا  بطي     تؤثر  ال –شأندا   ذلك شأن حاة  السمع   -حاة  ال صر    األول:

ر من الم اهر ربن أن َيْ َبَ    كث   طبي   ال  ن  تمر  فقر  بيسمع،  يرى  من  نباج  من  بقصر  إرااك

  –   هذا  مسش صرا طن قصر، بذاكرة الرائي شيء إال إذا كان صاحب ال صر مش صرا طن بطي أب  

 إال   راال  السامع  لدا  ُيبقي  ال  بط ااا   أحاريث  اآلذان  طبي  تمر  فقر  السمع،  حاة   شأن  –  كذلك

ت الي الكبمش ن م ا طبي  ب  ت ااك  الح   جمع  دذا  بل  ببطي،  قصر   طن  رارصمش  َةِم  ا  كان  إذا
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ِم عِ الوزن ذاتر   قولر ت الي: ﴿َمثَُل الَْفرِيَق ِْن  ْل َيْسشَِوَياِن َمثَاًل هد َكاأْلَْطَمي َباأْلََصمِّ َبالْ َِص رِ َبالسَّ

رةواة ُربَن﴾  َتَذكَّ اآلي هد  َأَفاَل  م 24ور،  الصفشان  بار   ح ث  ح ن  ،  رف  ل     بزن  طبي   ا 

 ا يقاربدما   بزن رأف ل اششرك م

ال ص ر صف  م  د  ترل طبي الث و  بالرةوخ باةم فاطل يرل طبي الشجرر، بمن ثم    الثاني:

  "ال ص ر "فدي تخشبف طن الم صر   أن صف  رالم صر  ت  ِّر طن امشالك ال صر   ح ن ت  ر صف   

لش   ر طن الرؤي  الجسري  إلي الش   ر طن الرؤي  الربح  ، بمن  طن امشالك ال ص رة الشي تشجابز ا

ف رالم ني المقر ثم  رالس اق الربحي بأبث   أل    القرآين طبي  دي  النص  بيشجبَّي حرص   ،

 ي:هد الثنائ   ذاتدا   ثالث  مواقف قرآن   أخرى،هذه  الشضار الخفي ط ر تكرااهذا   تحق  

الَْغ َْب َباَل َأُقوُل لَُكْم إِنِّي َمَبٌك إِْن  هللِ َباَل َأْطَبُم   لَُكْم ِطنِْري َخَزائُِن اقولر ت الي: ﴿ُقْل اَل َأُقوُل  -

ُقْل  إِلَيَّ  ُيوَحي  َما  إاِلَّ  األن ام،  هد  َأتَّ ُِع  رةواة  ُربَن﴾  َتشََفكَّ َأَفاَل  َبالْ َِص ُر  اأْلَْطَمي  َيْسشَِوي  ْل 

   50اآلي 

َماَباِ  َباأْلَْاضِ قولر ت الي: ﴿ُقْل َمْن َابُّ  -  َاَء اَل َيْمبُِكوَن ُقِل اهللُ ُقْل َأفَ    السَّ
اتََّخْذُتْم ِمْن ُربنِِر َأْبلِ

ُقْل  ا  َباَل َضرًّ َأمْ هد  أِلَْنُفِسِدْم َنْفً ا  َبالْ َِص ُر  َيْسشَِوي اأْلَْطَمي  َأْم  هد  ْل  َبالنُّوُا  َتْسشَِوي الظُُّبَماُ   ْل 

ُشَركَ  ِر  لِبَّ َطبَ َجَ ُبوا  الَْخْبُ   َفشََ ارََر  َكَخْبِقِر  َخَبُقوا  الَْواِحُر اَء  َبُهَو  َشْيٍء  ُكلِّ  َخالُِ   اهللُ  ُقِل   ِْدْم 

اُا﴾ رةواة الرطر، اآلي     16الَْقدَّ

الَِحاِ  َباَل الُْمِسي - ُء َقبِ اًل قولر ت الي: ﴿َبَما َيْسشَِوي اأْلَْطَمي َبالْ َِص ُر َبالَِّذيَن آَمنُوا َبَطِمُبوا الصَّ

ُربَن﴾ رةواة غافر، اآلي    .58َما َتشََذكَّ

الوجر  هذا    الشكراا المقصور لدذه الثنائ   المشضارة   أض اف النص الكريم طبيهذا    بل ل -

من ال  اق الخفي يؤكر الفااق ر ن طقاب اهلل بثوارر، فالحاة  الماري  لب  ر الصالح رال صر   

ندا ة ،   ح ن إن الحاة  الماري  لب  ر الفاةر تش  ل ألتشضاطف رمثور  اهلل لشحق  رال ص ر

 

المفرر   ط َّر   أةمائر    نفسداة  ح ث  من  باةم  الكريم   اهلل  من صفا   طن صف   أخرى  قرآن    مواضع    

الحسني. 
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آيا  اهلل، بل ل إلي  الش رف  الغاي  من بجورها    يشجسر  هذا    لم تحق        -  كذلك   –ما 

  24  اآلي      لبمؤمن ن  مششال ش ن  أخري ن  بصفش ن  لبكافرين  مششال ش ن  صفش ن  ر ن  المقارب 

 .  ورهد ةواة  من ةالفا المذكواة

رثنائ   رالظل بالحربا  ف َُقاُل ف دا ما ق ل   أمر الظبما  بالنوا من إفرار الح     ا يش ب أما ف م -

 الواحر بت  ب ال اطل المش رر ..  

ر ن   - بيرل ة اق اآليا  الكريما  طبي مرى اإلحكام المشحق    النص القرآين   الشفرق  

  نفي باحر   قولر   األبلي  الثال(  ال  اق الخفي بال  اق الم  ااي، ح ث تجشمع اآليا 

األْطَمي َبالْ َِص ُر َبال الظُُّبَماُ  َبال النُّوُا َبال الظِّلُّ َبال الَْحُربُا﴾ رةواة  َبَما َيْسشَِويت الي: ﴿

  ، بهي اآليا  الشي ان و  طبي ال  اقا  الخف  /الم نوي /الخالف    21-19فاطر،اآليشان

اآلي    تنفرر  ما  اةشئنارنفي    األخ رة  ح ن  بهو  بالس اق  ،  الفن    يفصح طن خصوص شدا    

  . 22األْح َاُء َبال األْمَواُ ﴾ رةواة فاطر، اآلي  َبَما َيْسشَِوييجبَّي باضحا   قولر ت الي: ﴿

َماَباِ  َباأْلَْاَض َبَجَ َل الظُُّبمَ   :هـ ( ) ِر الَِّذي َخَبَ  السَّ ُثمَّ    ۖ  َا  اِ  َبالنُّوقولر ت الي: ﴿الَْحْمُر لِبَّ

آي  األن ام  رةواة  َيْ ِرلُوَن﴾  رَِررِِّدْم  َكَفُربا  اةشخرام  1الَِّذيَن  طن  القرآين  النص  طرل  ح ث   ، 

الشوازي ال كبي   المقارب  ر ن السماء باألاض أب السمابا  باألاض ن، بذلك اةش فاًء لبق م   

 ...  الش   ري  الكامن    جمع السمابا  بإفرار األاض 

َماَباِ  َباأْلَْاِض  لر  قو  )و(: ِر ُمْبُك السَّ َيَدُب لَِمن َيَ اُء إَِناًثا َبَيَدُب    ۖ َيْخُبُ  َما َيَ اُء    ۖ ت الي: ﴿لِّبَّ

ُكوَا﴾ رةواة ال واى، اآلي    . 49لَِمن َيَ اُء الذُّ

بذكوا   ح ث طرل النص الكريم طن اةشخرام الشناظر الم  ااي الق اةي   المقارب  ر ن إنا( -

أب    صوا الشنك ر  ال الغ   ة  لبق م  اةش فاًء  بذلك  الش ريف،  باإلنا(   صواة  الذكوا  ر ن 

 الكامن    تنك ر اإلنا( بت ريف الذكوا. 

يذكر القرط ي أن اهلل ت الي ررأ رذكر اإلنا( فقرم ما كان يؤخره أهل الجاهب    هذا  ب  تأبيل -

يئر كانوا  ال نا  حشي  رأمر  االحشفاء  لمن  فكان  النص  بندنَّ  أنسان حال  النوع  هذا    الكريم 
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ف  ر النص الكريم اإلنا( بطرَّ المؤخر طنركم   االحشفاء مقرم طنر اهلل ت الي   الذكر، ثم نكَّ

 . الذكوا، فج ر نقص األنوث  رالشقريم، بج ر نقص الشأخ ر لبذكوا رالش ريف

ا اَل َنْرِاي َأَشرٌّ ُأِايَر رَِمن  )ز(: واة الجن،  فِي اأْلَْاِض َأْم َأَااَر رِِدْم َارُُّدْم َاَشًرا﴾ رة  قولر ت الي: ﴿َبَأنَّ

 ، ح ث طرل النص القرآين طن اةشخرام الشناظر الم  ااي ال كبي   مقارب  ال ر رالخ ر  10آي 

َشر رالغي، بذلك اةش فاًء لبق م  الش   ري يقال   هذا    الكامن    مقارب  ال ر رالرشر، بمثلأب الرَّ

ا َباَل َاَشًرا﴾    -صبي اهلل طب ر بةبم    -الن ي   الي طبي لسان  قولر ت ُك لَُكْم َضرًّ
: ﴿ُقْل إِنِّي اَل َأْمبِ

   ، بتأبيبر:  21رةواة الجن، آي 

شر ي ني المفدوم الجامع لصواب المقصر ركل ما ين وي طب ر    أوال:  أب يشجبَّي من خاللر  إن الرَّ

َشَر   من الخ ر   اآلي  األبلي أب النفع   ال    اآلي  الثان  ، بمن ثم أشاا صاحب البسان إلي أن الرَّ

الغيَّ   ، بقر اتسع مفدوم الخ ر   اآلي  األبلي أيضا  الضالل  يقارل  بلكنر   –  بحسب  –يقارل 

أم أاار ردم "ل   ر طن أصل كل خ ر بمن  ر، بذلك ألن األمر قر ُأةنر إلي اهلل ت الي   قولر :  

إة "اردم اقشضي  بقر  طن ،  ال  بجوهرها  الصف   أصل  طن  الكبم   ت  ر  أن  ت الي  هلل  األمر  نار 

 أطراضدا بمظاهرها..  

َبإِلَ ْنَا  إن الخ ر قر ين وي    ثانيًا: شْنًَ  
فِ َبالَْخ ْرِ  رِّ  طبي فشن  مدبك  كما قال ت الي: ﴿َبَن ُْبوُكم رِال َّ

َشر فال ين و35ُتْرَجُ وَن﴾ رةواة األن  اء، اآلي  ي إال طبي الخ ر الم ب  ألنر يرارف   ، أما الرَّ

 . صواب المقصر

 

ري ط ر اهلل محمر رن أحمر األنصااي ، راا الريان لبشرا( رط    خاص  رشصريح من أينظر تفس ر القرط ي ر 

رأرو القاةم جاا اهلل محمور رن طمر    بينظر الزمخ ري،  5868رر.  ، الجزء الشاةع، صدراا ال  ب ، القاهرة،  

يوةف  مراج ر  بض ط  شرحر  الشأبيل،  بجوه  األقابيل    بط ون  الشنزيل  حقائ   طن  الك اف  الخواازمي ، 

 . 142م، الجزء الرارع، صد2000الحماري، مكش   مصر، 

 1649لسان ال رب، المجدبر الثالث، صد. 

 د.1650-1649صينظر لسان ال رب، المجبر الثالث،  
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نسان ف بد ر  اإل  يح ر  الذي  لبخ ر  الذم م  المنحيهذا    يؤكر  ما   –  أيضا  –  كشاب اهلل الكريم    ثالثا:

طن الصواب روجر طام أب طن ذكر ارر خصوصا، بذلك   قولر ت الي طبي لسان الن ي ةب مان  

ْح َ ُْت ُحبَّ الَْخ ْرِ َطْن ذِْكرِ َارِّي َحشَّي َتَواَاْ  رِالِْحَجاِب﴾ رةواة ص،  طب ر السالم: ﴿َفَقاَل إِنِّي أَ 

ُر لُِحبِّ الَْخ ْرِ لََ ِريٌر﴾ رةواة ال اريا ،    ، بقولر32اآلي  ت الي   صف  اإلنسان الغافل: ﴿َبإِنَّ

  .  8اآلي 

 الم ني يقول ذب الرم :هذا  ب  -

رة   كددريددددد  َاشدددددْ مددن  رى  تددَ    بكددائددْن 

 

ال ددددراشدددددُر     طدبد ددر  ي  قدَ بدْ يدُ   ٍ غدَ ددَّ  بمدن 

 . "بتدواهيقول: كم ُاشر لق شر ف ما تكرهر بكم َغّي ف ما تح ر   - 

َشر أطم من  هذا  بمثل رابعًا: - ُيقال   اآلي  الثان  ، بذلك ألن الَضرَّ بإن كان يقاربر النفع، فإن الرَّ

الرن ا ب  الثاين مضرة اآلخرة، أما كبم    النفع، ألنر يقارل الغي بالضالل م ا ب  األبل مضرة

 المنع األخربي.رالنفع  فقر ت ني المنح الرن وي الذي قر يؤري إلي 

 ،  4قولر ت الي: ﴿َبالَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن رَِما ُأْنِزَل إِلَ َْك َبَما ُأْنِزَل ِمْن َق ْبَِك ﴾ رةواة ال قرة: اآلي   )ح(:

برأنزل إلي    "أنزل إل ك"م ارق  الم  ااي  ال كب   ر ن  ح ث طرل النص الكريم طن تحق   ال

لبق م  الم نوي  الم تأك را  توث   صف   هذا    شحقق   غ رك  بذلك  بالمشمثب     ال  اق الخال  

بصف  الرةال  الخاتم  لكشاب اهلل الكريم، ألن     -صبي اهلل طب ر بةبم    -الن ي الخاتم لمحمر  

ء من ق ل بمن ر ر، لكن خاص   اإلحكام بالض ط   األةبوب ت   ر رغ رك  يحشمل م ني من جا

          .رررال من "من ق بك"ت   ر  القرآين اجحت اةشخرام

َأرْنَاَءُكْم    )ط(: ُيَذرُِّحوَن  الَْ َذاِب  ُةوَء  َيُسوُموَنُكْم  ْرَطْوَن 
فِ آِل  ْن  مِّ َنجَّ ْنَاُكم  ﴿َبإِْذ  ت الي:  قولر 

رُِّكْم َطظِ ٌم﴾ رةواة ال قرة، اآلي َبَيْسشَْح ُوَن نَِساَءكُ  ن اَّ ُكم رَاَلٌء مِّ
لِ   ، ح ث طرل النص 49ْم َبفِي َذٰ

ر ن   الم  ااي  الق اةي  ال  اق  تحق    طن  ر ن    "أرناءكم"القرآين  أب   "نساءكم "بررناتكم  

 

 1650ينظر لسان ال رب، المجبر الثالث، صد. 
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  براجالكم  بذلك تأك را لبق م الم نوي  الشي تشجابز الق ا  الشق  ري بالم  اا ال كبي لشحق  

الغاي  الفن   بالخصوص   األةبور  ، بذلك ألن غاي  آل فرطون من اةشح اء ال نا  باالةش قاء  

كائن، رل ركوندن ة ص حن نساء يصبحن  هو    ب دن ال تش ب  ركوندن رنا  صغ را  راطش اا ماط

ب  ردم،  بالشنك ل  إةرائ ل  رني  إذالل  إم انا    بذلك  ة كون،  ما  راطش اا  يقول  هذا    لبشسري 

ال الغا  ربن الصغائر، فدي طبي الوجر األبل مجاز راطش اا األبل ":  أللوةيا بهي   األصل 

ة إلي أن اةش قاءهن كان ألجل أن يصرن نساء لخرمشدم ... بإن كان ذلك االةشح اء أطظم لإلشاا

نور  كما ال يشف  باقع الحر( الشاايخي مع مقارب  النساء رالرجال، ألن ج  "من القشل لرى الغ وا

ل  ألمر فرطون بخوفا من تأبيفرطون كانوا يقشبون الولران الصغاا بل س الرجال الك اا تنف ذا  

.     اؤياه الشي تحذا من خ ر األرناء الصغاا بل س الرجال الك اا

م المقارب   )ي(: بقر أشاا الزاك ي إلي ما أطبقنا طب ر تسم   رال ربل طن المقارب  ، ح ن قسَّ

ثالث  أنواع: نظ ري بنق ضي بخال ، بخص النوع األخ ر رحريث م ول ح ث أطب   القرآن   إلي  

، بضرب لر مثال قولر ت الي: ﴿َقالُوا َما َأْنشُْم "ال  اق الم نوي"أب    "ال  اق الخفي "طب ر تسم    

ْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِْن َأْنشُْم إاِلَّ َتْكِذرُ  ا إِلَ ُْكْم لَُمْرَةُبوَن﴾ إاِلَّ رََ ٌر ِمثُْبنَا َبَما َأْنَزَل الرَّ وَن * َقالُوا َارُّنَا َيْ َبُم إِنَّ

اآليشا يس،  كبم   16-15نرةواة  مقارل  أن  ذلك  بل س هي    "تكذرون" ،  رصارقون   كبم  

، بيفصح طربل النص القرآين طن مراطاة ال  اق ال كبي طن تجابز اإلشااة إلي  "مرةبون"

إيجاز رالغي م دور يشحق  من خالل  هذا    ي ضرها، ب  صف  الصرق راإلشااة إلي ما يؤكرها ب

 اتساع الفكرة بض   ال  ااة ..   

 

ال غراري ، ابح الم اين   تفس ر القرآن ال ظ م  "   ينظر األلوةي رأرو الفضل شداب الرين الس ر محمور 

القاهرة،  بالس ع المثاين، تحق   بتخريج ر. الس ر محمر الس ر بة ر إرراه م طمر هد  1436ان، راا الحريث، 

 .359-358م، الجزء األبل، صد2005

 . 328دتفس ر القرط ي، الجزء األبل، ص 

 .456، صد3ينظر الزاك ي، ال رهان   طبوم القرآن، جد 
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البون الشقاربي المشجابز لإلطاا الم  ااي ال كبي طبي هذا    بلم يقشصر أمر اإلفصاح طن  )ك(: 

البون طرر  هذا   ، رل أراك"ال  اق الم نوي"أب  "ال  اق الخفي "الزاك ي   صكر لمص بحي 

الفن   إطاا ما أطب  طب ر  هذا    ال أن لرى حازم القرطاجني ح ن تنابلهو     الغ  ن كماك  ر من ال

 .   "  هرمقاان  ال يء رما يقرب من مضار

البون من المقارب  فقر أراكوا ق مشر الفن   المؤةس  طبي  هذا    بكما أراك ال الغ ون ال رب  -

بألنر   لر،  الس اق   الش ك ك      أتمدا"  –  المقارب   ألوان  من  ةواه  ما  مع  رالمقاان   –اقشضاء 

يحشاج إلي فقر رأةراا البغ ، بفدم إليحاء األلفاظ بلس اق  ألنر  "، بذلك  "رالشأبيل  بألزمدا

الفن   "الجمب   بال الغ  ن ال رب من الرؤى  أمام المفسرين  القرآين  النص  ، بهكذا طرح 

إرااك من  مكندم  ما  الجمال    الخف هذا    بالق م  المضاالبون  من  جمال اتر  ي  فأراكوا  رة، 

ق س  الجامرة من أجل اةش راف الفرائر األةبور   المؤةس  طبي تجابز الم اي ر الثارش  باأل

با لر الحربر،   ح ن لم ي رح ال در  بالق م الجمال  ، بمن ثم صكوا لر المص بحا  بحرُّ

  قائم       إث اتر  من   ربمن  طنر  "لو("  صرف  مما  ذلك   يوازي  ما  ”لو(   ابرر “ القريم أمام  

  المفررا       الشقاربي  لبشوازي  رااةشر     بقف  ثم  بمن  القريم،  ال در     الشقاربي  الشوازي  أنواع

مع   طنر  الشواات    بال  ااا  تش امل  الشي  الرؤي   بهي  الشقاربي،  لبشوازي  الم  ااي   الرؤي  

الم الجا  هذه      القرآن  المقارب  روصفدا ت   را محضا طن الشضار، ر نما تجابز  الرااةا

ال المقارال   مع  بت امبت  الشق  ري ،  مفاه م  الم  ااي   طن  ت  ر  مقارال   روصفدا  قرآن   

ال أن طنر الزاك ي   رااةشر المذكواة هو   الشرارف رقرا ما ت  ر طن مفاه م الشضار .. كما

م ال مقارب  القرآن   إلي ثالث  ةارقا ألشكال المقارب  بالم ارق    القرآن الكريم، بطنرما قسِّ

 

 .49أرو الحسن حازم القرطاجني، منداج ال بغاء، صد 

 .458، صد3الزاك ي، ال رهان   طبوم القرآن، جد 

لراا الثقاف   ينظر ر. كمال ط ر ال زيز إرراه م، أةبوب المقارب    القرآن الكريم رااة  فن   رالغ   مقاان ، ا 

 .122م، صد2011هد 1422لبن ر، القاهرة، ال     األبلي، 
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المحض الشضار  طن  ي  ر  مندا  بح ر  نوع  اةم  و  ه  أنواع:  طب ر  أطب   المقارب  "الذي  نوع 

،   ح ن ي  ر النوع الثاين راألبل   ترت ب الزاك ي ألنواع المقارب  القرآن    طن  "النق ضي 

ر نما ي  ر النوع    " رينوع المقارب  النظ"الذي أطب  طب ر اةم  هو    مفاه م الشرارف بالشكافؤ

ث االثالث طن نمط  النم  ن اآلخرين، بهو  يشوةط  أطب  طب ر اةم  الث  المقارب   "لذي  نوع 

الرؤي  الجمال   من جانب الزاك ي مع ط اءا  الرا  األةبوري  هذه  ، بتشس "الخال 

الشقارال أن  مؤراها  مندج    فكرة  اإلحصائ    األةبور    الرااةا   ت رح  ح ث    الحريث، 

تن وي المقارب  طبي رم كان زم  المشضارة قر تنشدي إلي رن ا  ترارف   روجر من الوجوه، كما  

آنٍ  بالشكراا    الشضار  طن  ت  ِّر  أن  لدا  يش ح  إلي جمالي   بالشقارل  الشضار  يشحول  ، ح ث 

ل الشضار تناة ا رال الق  رغ ره"تناةب بتوازن، بذلك ح ن يشكرا   النص   . "ف شحوَّ

الزاك ي   - تااهذا    بل ل  مشجذاا    ك  را  ت ااا  يش ع  ر ن الشوجر  يررط  ال رر    ال الغ   يخ 

هي أن "لبمقارب  رقولر:    هد     337المقارب  بالمناة  ، بآي  ذلك ت ريف قرام  رن ج فر ر 

يضع ال اطر م اين يرير الشوف   ر ن ر ضدا بر ض أب المخالف ، ف أتي رالمواف  رما يواف ،  

  أحر الم ن  ن،  المخالف رما يخالف طبي الصح ، أب ي رط شربطا، بي رر أحواال  ب   

بت ريف  "ف جب أن يأتي رما يوافقر رمثل الذي شرطر بطرره، بف ما يخالف رأضرار ذلك

إيرار الكالم، ثم مقاربشر رمثبر   "الذي يرى ف ر أن المقارب     هد    395ال سكري ر   هالل  أري

رن ارن اش   الق رباين اإلطاا يقهذا    ، ب "بفظ طبي جد  الموافق  أب المخالف الم ني أب ال

 

 . 458، صد3ينظر ال رهان لبزاك ي، جد 

، "لونجمان"ط    ال رك  المصري  ال الم   لبن ر    ينظر ر. محمر ط ر الم بب، ال الغ  ال رر   قراءة أخرى،  

  .359-355م، صد 2007القاهرة، ال     الثان  ، 

 . 234-233ينظر ر. صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، صد 

 .133ينظر نقر ال  ر، صد 

 . 346ينظر الصناطش ن، صد 
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  ، ب ر ن الم ارق  بالمساباة رناًء طبي الشسم   الشي صكدا قرام  رالشكافؤ   هد    463ر 

ف حازم القرطاجني ر هذا   تكون المقارب    الكالم  "المقارب  ف قول:    هد    684اإلطاا ي رِّ

 ن  ن الذين يكون ر ندما نس    ر ن الم اين الشي ي ار  ر ضدا ر ضا، بالجمع ر ن الم  رالشوف  

تقااب، طبي صف      أب  ت اين  ر ندما من  ما  أن يذكر مع اآلخر، من جد   تقشضي ألحرهما 

،  "كما الءم كال الم ن  ن   ذلك صاح رالوضع تالئم ردا ط ااة أحر الم ن  ن ط ااة اآلخر،  

ر ن ال  اق بالمقارب ، رأن ال  اق ال يشحق  إال   لاهذا    ببف  ق ارن أري اإلص ع  شوجر، يفرِّ

 .األضرار، أما المقارب ، فششحق    األضرار بغ رها

  ال رر    ال رض الشاايخي لش وا مفاه م المقارب    ال الغهذا  بهكذا نسش  ع أن نخبص من -

ر   الش   ر طن الشضار روصفدا نق ضا لبمساباة  إلي حق ق  طبم   مؤراها أن المقارب  لم تنحص

رالمندج    بالشرار اتسمت  الشي  الرااةا   تبك  المشأخرين،  ال الغ  ن  رااةا   إال    ف 

بل ل  بتالمذتر،  السكاكي  يري  طبي  ذابتدا  بربغت  بالشق  ري   المندج    هذه    الم  ااي  

اه م المقارب    مف حصر يلإ "لو(  ابرر "  رف ت الشيهي   - كذلك –ق  ري  الم  ااي  الش

الشضار ..

 

 التناظرية التقابلية على مستوى السورة: -
فر  إطاا     الشقاربي  الشوازي  تجب ا   إلي  ”لو(  ابرر “لم ي ر   -   ح ن     األصحاح،  أب  السِّ

  إطاا السواة، فكان لكل ةواة  الشقارب    الشناظري   مظاهر  لرصر  القرآن    الرااةا   اتس ت

ى طرر الشناظري  الشي تخشبف من خاللدا مع غ رها من ةوقرآن   رن شدا   ا القرآن الكريم، بتصرَّ

ال أن لرى اإلمام فخر الرين  هو    النمط الشناظري، كماهذا    ك  ر من الرااة ن إلي اصر مالمح

 

 8، صد2ينظر ال مرة   محاةن ال  ر بآرارر بنقره، جد 

 .52ينظر منداج ال بغاء بةراج األرراء، صد 

 . 31ينظر رريع القرآن، صد 
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 هد    708، بأحمر رن إرراه م الغرناطي ر "لشفس ر الك  را"  كشارر    هد    606الرازي ر  

    هد    885،  بررهان الرين ال قاطي ر  "ترت ب ةوا القرآن  رهان   مناة  ال "  كشارر  

بالسوا"كشارر   تناةب اآليا   الرين الس وطي ر  "نظم الراا         هد    911، بجالل 

تناة  الراا   نظم "، ب"ق ف األزهاا   ك ف األةراا"المسمي  "أةراا الشنزيل"كش ر  

بالسوا  امر"ب  "اآليا   بالم العاصر  المقاطع  تناةب  محمر "لم الع    بأخ را   ،

ر  طاشوا  رن  تفس ره    هد    1393ال اهر  بالشنوير"   تأةس  "الشحرير  ح ث   ُمنْ ََبُ  ، 

ال بماء األجالء بغ رهم طبي أن السواة القرآن   تن ني طبي تناةب ُم َّرر يشحق  ط ر هدؤالء  

  ما  بهو  بمق  دا،  م ب دا  ر ن  –   الس وطي  ت   ر   بف   –  الشقارل ر ن أبل السواة بآخرها، أب 

: يبي ف ما يشجبَّي

المغضوب   - طن  ُيذكر  رما  بخشمت  الحامربن،  المقررون  َيذكره  رما  ررأ   الفاتح :  ةواة 

 

، تفس ر الفخر الرازي المسمي هد    604الفخر الرازي راإلمام محمر فخر الرين رن ض اء الرين طمر المشوىف   

 م. 1981هد 1401بلي، الشفس ر الك  ر بمفات ح الغ ب، تقريم خب ل الم س، راا الفكر، ر رب ، ال     األ 

، تحق   طر ط ر الرؤبف ة ر، المكش    القرآن  بهي الشسم   الشي ترابلدا الس وطي   كشارر اإلتقان   طبوم  

رر.    القاهرة،  جدالشوف ق  ،  رشحق      261صد،  3،  القرآن،  ةوا  ترت ب  ال رهان    راةم  م  وع  الكشاب  لكن 

 م .1990هد 1410 ئون اإلةالم   رالممبك  المغرر  ، محمر ش  اين، الناشر بزااة األبقاف بال

ج آياتر بأحاريثر   ببضع حواش ر ط ر الرزاق غالب المدري، راا الكشب ال بم  ، ر رب ، ال     األبلي، خرَّ

 هد . 1415

بهو ال يزال مخ وطا، ينظر حاجي خب ف ، ك ف الظنون طن أةامي الكشب بالفنون، تحق   مص في رن   

 .1352، صد2، جدده1399اهلل، راا ال بوم الحريث ، ط ر 

 هد . 1406 ا، راا الكشب ال بم  ، ر رب ، ال     األبلي، تحق   ط ر القارا أحمر ط 

 م. 2002هد  1423تحق   ر. محمر رن طمر رن ةالم راامول، المكش   المك  ، مك  المكرم ، ال     األبلي،    

حمر ال اهر رن طاشوا الشونسي ، تحرير الم ني السرير بتنوير ال قل الجرير  محمر ال اهر رن محمر رن م 

 م . 1984من تفس ر الكشاب المج ر، الراا الشونس   لبن ر، 
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 طب دم بالضال ن. 

 .ةواة ال قرة: انشدت رما ررأ  رر من المقارب  ر ن المؤمن ن بالكافرين -

شوااة باإلنج ل، باخششمت رالم ارق  ر الم ارق  ر ن القرآن بالةواة آل طمران: افششحت رذك -

 . نزل إلي أهل الكشاب بما ُأنزل إلي أهل الشوح رر ن ما أُ 

 .  "افششحت رذكر ررء الخب  بالوالرة، بخشمت رأحكام الوفاة"ةواة النساء:  -

م مندا ما لم يحرمر    أبلدا إحالل رد م  األن ام، ب  آخرها الن ي طبي م"ةواة المائرة:   - ن حرَّ

 .   "اهلل 

ن َقْرٍن﴾ ةواة األن ام:   أبلدا   - مِّ ِدم 
َق ْبِ ِمن  َأْهَبْكنَا  َيَرْبْا َكْم  ت الي: ﴿َألَْم  قولر  المقارب  ر ن 

[، ب  آخرها إشااة  6[ بقولر ت الي: ﴿َبَأْنَ أَْنا ِمن رَْ ِرِهْم َقْرًنا آَخرِين﴾ ]األن ام: 6]األن ام: 

 .[165 األَْاِض﴾ ]األن ام: المقارب    قولر ت الي: ﴿َبُهَو الَِّذي َجَ َبُكْم َخالَئَِف  هذه إلي

األطراف:   - ال  "ةواة  أندم  المالئك   روصف  بخشمدا  راالةشك اا  إرب س  بصف  أبلدا    

 .  "يسشك ربن

[،  3 َغ ُْر ُمْ ِجِزي الّبِر﴾ ]الشور  افششحت رقولر ت الي: ﴿َبإِن َتَولَّ ْشُْم َفاْطَبُموْا َأنَُّكمْ "ةواة رراءة:   -

 . [129َولَّْوْا َفُقْل َحْس َِي الّبُر﴾ ]الشور : بخشمت رقولر: ﴿َفإِن تَ 

 

 . 126ااجع مراصر الم الع، صد 

 127السار ، صد 

 128السار ، صد 

 130-129السار ، صد 

 131-130ينظر الس وطي، مراصر الم الع، صد 

 133السار ، صد 

 136السار ، صد 
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 . "افششحت رالندي طن االةش جال بخشمت راألمر رالص ر"ةواة النحل:  -

المؤمنون:   - ]المؤمنون:"ةواة  الُْمْؤِمنُون﴾  َأْفَبَح  ﴿َقْر  ﴿إِ 1أبلدا:  بآخرها:  ُيْفبُِح  [،  الَ  ُر  نَّ

 . [117الَْكافُِربن﴾ ]المؤمنون: 

، بلكن ت ااك األبلي تش ب  رالدراي  الربح   "ررئت رش ااك بخشمت رذلك"واة الفرقان:  ة  -

 َُكوَن لِْبَ الَِم َن َنِذيًرا﴾ ]الفرقان: 
َل الُْفْرَقاَن َطَبي َط ِْرهِ لِ     [،1  قولر ت الي: ﴿َت َاَاَك الَِّذي َنزَّ

َماء رُُربًجا ح ن تش ب  ت ااك الثان   رالدراي  الماري    قولر ت  الي: ﴿َت َاَاَك الَِّذي َجَ َل فِي السَّ

نِ ًرا﴾ ]الفرقان:   َدا ِةَراًجا َبَقَمًرا مُّ
 [.61َبَجَ َل فِ

أبلدا"ةواة القصص:   - إل ر، ب  آخرهاهد     بال ورة  الن ي  هد  جرة موةي من بطنر   - جرة 

 . "من بطنر بال ورة إل ر  -بم  طب ر بة صبي اهلل

السجرة:   - ]القصص:  "ةواة  َق ْبَِك﴾  ن  مِّ نَِّذيرٍ  ن  مِّ َأَتاُهم  ا  مَّ َقْوًما  شُنِذَا 
أبلدا ﴿لِ ب  46    ]

نشَظُِربن﴾ ]السجرة:  ُدم مُّ ْر إِنَّ
 .   [30آخرها: ﴿َفأَْطرِْض َطنُْدْم َبانشَظِ

اتمشدا الم ار بال  ث، بمن أبلدا   ررء الخب : ﴿َخَبَ   خبفاتحشدا ررء الخب   "ةواة الزمر:   -

]الزمر:    ﴾ رِالَْح ِّ َباألَْاَض  َماَباِ   رَ ْنَُدم 5السَّ ﴿َبُقِضَي  الم ار:  نداي   خشامدا    ب    ،]

﴾  .  رِالَْح ِّ

 

 . 139السار ، صد 

بينظر الزمخ ري رأرو القاةم جاا اهلل محمور رن طمر الخوابزمي ، الك اف طن حقائ    ،142السار ، صد  

،  3الشنزيل بط ون األقابيل   بجوه الشأبيل، شرحر بض  ر بااج ر يوةف الحماري، مكش   مصر، رر.  ، جد 

 د.266صد 

 . 143مراصر الم الع، صد 

 . 145-144السار ، صد 

 . 146السار ، صد 

 . 150لسار ، ،صدا 
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 .  ةواة المبك: ررأ  روصف قراة اهلل بانشدت روصف طجز النا  -

 .  "بالكفوا بخشمت رر اكرال ررئت رذكر "ةواة اإلنسان:  -

ت الي:   - رقولر  بخشمت   ... لََواقِع﴾  ُتوَطُربَن  َما  ﴿إِنَّ ت الي:  رقولر  ررئت  المرةال :  ةواة 

 . ﴿ُكُبوا َبَتَمشَُّ وا َقبِ الً﴾

]ط س:   - ﴿َط ََس﴾  ت الي:  رقولر  ررئت  ط س:  بخشمت 1ةواة  الوجر،  صف   من  بهو   ،]

ْسشَ ِْ َرة﴾ ]ط س:  ٌه يَ ُبُجوروصف الوجوه،   قولر ت الي: ﴿ ْسِفَرة  * َضاِحَكٌ  مُّ ،  38ْوَمئٍِذ مُّ

39]  . 

 ذاتدا بصايا صحف إرراه م بموةي.    هذه  ةواة األطبي: ررئت روصايا القرآن بخشمت رأن -

ةواة الب ل: ررئت رذكر م الم الرن ا بة ي اإلنسان ف دا، بخشمت رذكر م الم اآلخرة من   -

 بالناا. الجن  

 .  "رئت رذكر الب ب  بخشمت رم بع الفجر ر "قرا: ةواة ال  -

الذي - الرب  رحال  بخشمت  الكفوا،  الَجحور  ال  ر  رحال  ررأ   ال اريا :  ر  اره  هو    ةواة 

 .  [11﴿َيْوَمئٍِذ لََّخ ِ ر﴾ ]ال اريا : 

: ﴿ُثمَّ  بخشمت رقولر ت الي[  1ةواة الشكاثر: ررأ  رقولر ت الي: ﴿َألَْداُكُم الشََّكاُثر﴾ ]الشكاثر:   -

 .  [8لُنَّ َيْوَمئٍِذ َطِن النَِّ  م﴾ ]الشكاثر: لَشُْسأَ 

 

 . 168السار ، صد 

 . 172السار ، صد 

 . 173السار ، صد 

 . 174السار ، صد 

 . 178السار ، صد 

 .512، صد8ينظر ررهان الرين ال قاطي، نظم الراا، جد  

 . 179صدمراصر الم الع،  
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ةواة ال صر: أبلدا ذكر خسران اإلنسان   طمومر، بآخرها ذكر اةشثناء المؤمن ن رما قرموا   -

 .  من تواٍص رالح  بالص ر

 . انئرةواة الكوثر: ررأ  رما أط ي اهلل ن  ر، بخشمت رما ق ع اهلل ش 

 ابلية على مستوى النص:ية التقالتناظر -
 عالقات التقابل ومعدالت التكرار: -

طنر مسشوى    -من خالل رااةا  ابرر  لو(    -توقفت نظري  الشوازي   النص الشوااتي  

طبي  الشوازي/الشناظر  لش مل  القرآن    الرااةا   ذلك    ت ر   لكندا  بال  اات ن،  الكبمش ن 

النق طرحر    مرَّ  كما  السواة  لش مل مسشوى  أك ر  بجر  طبي  اتس ت  ثم  السارق ،     

مسش طبي  الرااة    الشوازي/الشناظر  ةششنابلر  الذي  الوجر  بهو  كبر،  القرآين  النص  وى 

 الصفحا  الشال   ..   

بتشحق  الشناظري  الشقارب   طبي مسشوى النص من خالل الشضار الذي يقع ر ن الكبما  

األمر  هذا    المشقارب    مجمل بهو  إجراءالنص،  تشولي  األةبوري اإلحصائي  الذي  المندج  ا  

 . .ربقوطالشحق  من مرى 

أن  هذا    ب  اإلحصائ ون  األةبور ون  يذكر  لشحب ل "الس اق  ال مب    االن الق  نق   

، "اخش اا م رال  الشكراا لب ناصر البغوي    ة اقا  مخشبف  ترر دا طالق  ماهي    األةبوب

النص إذا ما ُبِضَع   إطاا الرااة   هذا    رِ  النص القرآين طن ةما  تفرُّ بت  ِّر م رال  الشكراا  

ي   الكمِّ الق ا   نواتج  الشوازي    ين وي  ح ث  الرين  ،  النصوص  من  غ ره  مع  المقاان  

رالال    مضام ن  هائب  طبي  ت ار   طن  ال حث  ة اق      

 

 .524،صد 8نظم الراا، جد 

 . 549السار ، صد 

، بينظر ر. ة ر مصبوح، األةبوب رااة  لغوي   249ر. صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، صد 

 . 58-57إحصائ  ، صد
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  .الم رال  اإلحصائ     تجب اتدا الشقارب 

 حر   طبي  –  تمثِّل  ما  رائما  -  طام   روجر  –ي اإلحصائي بطالقا  الشقارل   الرا  األةبور

مشغ را مدما   ة  ل اكش اف ال ن   األةبور     -    ايفات ر  م   ل  قول

 . لبنص الخاضع لبرااة  اإلحصائ  

ل ن   القرآن   قر تأةست طبي اإلجراء المندجي طبي النص القرآين يشضح أن اهذا    برش    

ر الوضوح، بقر بضع الرااةون الم شغبون ر رِّ ألفاظ القرآن الكريم أيريدم  نس  تناظري شري 

الشكراا   م رال   رااة   من  رصرره  نحن  ما  إطاا  األهم      نشائج شريرة   طبي 

الشقارل   أن ط اقا ك  بآل ا   النص الكريم، من مثل  ثنائ      مجمل  يقع    الذي 

  فِ َما  ﴿َبارْشَغِ :  ت الي  قولر      كما  الواحرة،  الجمب   إطاا     –  فقط  –  يشحق   ال  "باآلخرة  الرن ا"

ااَ   اهللُ   آَتاكَ  ْن َا﴾ ]القصص: اآل الرَّ [، رل يشحق  طبي بجر تناظري 77ِخَرَة َبالَ َتنَس َنِص  ََك ِمَن الرُّ

الكريم، ح ث تشكرا مفررة الرن ا   كشاب اهلل مائ  بخمس   شرير اإلحكام   مجمل آيا  الكشاب

  م  اآلخرة جاء  منفررة   ط رة مرة، بهو ذاتر ال رر الذي بار  ف ر كبم  اآلخرة، اغم أن كب

كث ر من آيا  القرآن الكريم، كما   قولر ت الي: ﴿إِنَّ فِي َذلَِك آلَيً  لَِّمْن َخاَف َطَذاَب اآلِخَرةِ﴾  

 قولر      كما  األخرى،  اآليا   من  كث ر     منفررة  جاء   –  رالمثل  –، بكبم  الرن ا  [103]هور:  

ْن َا  الَْح َاةُ   ﴿َبَما :  ت الي [، إال إن ال رر الندائي لكل كبم     20لحرير:  ا]  الُْغُربا﴾  َمشَاعُ   إاِلَّ   الرُّ

 النص الكريم يناظر ال رر الندائي لبكبم  األخرى ..

الكبما الشناظر    هذا    بيشكرا ثنائ      طرر  بالمالئك "المشقارب     ح ث  "ال  اط ن   ،

 

.

  

 .231بإجراءاتر، صدبينظر ر. صالح فضل، األةبوب م ارئر 
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 . يشكرا كل قس م مندما ثمان ا بةش ن مرة

بينفرر النص القرآين ردذه الظاهرة، فال ين ئ طرر المرا  الشي تكرا من خاللدا لفظا الرن ا 

 نحن   ف ما  -  اان مقال  ة  ل  طبي  –باآلخرة أب المالئك  بال  اط ن طن أي  رالل    نص الشوااة  

  ثمرا    أررز  إحرى  تشجبَّي   الس اقهذا    ب   النص،  كبما      الشناظري   ال ن    رااة   من  رصرره

ز ر ن السما  أب الخصائص البغوي  الشي يمكن اطش ااها  الشم    طبي  قراتر   "  اإلحصائي  الرا 

ط وائ ا النصوص  ترر    الشي  السما   بر ن  أةبور    يش "خواص  فف ما  رثنائ    ،  الرن ا  ب  

مفررة رالرن ا    . ت  ن أنباآلخرة بر ر إحصاء طرر مرا  بابر كل من طرف دا   ال در القريم

 قر تكرا  مرت ن اثنش ن فقط طبي الوجر الشالي: 

    14، آي 17ةفر المزام ر، مزموا -

 .  1، آي 49ةفر المزام ر، مزموا -

 

ال رري   اإلطجاز"الشماثال  ال رري  إلي ر. ط ر الرزاق نوفل   كشارر  هذه    الجدر   الك ف طنهذا  ُي زى  

  ج  ال مب ا  ال رري  إل كشربن ا من خالل اةشخرام ررنامهذه    ، بقر ااجع ال احث نشائج"  القرآن الكريم 

اإللكشربين  الموقع  طبي  المث ش   الكريم  لبقرآن  اإللكشربن    النسخ   طبي  ت   قا 

ال رر   ،  ر توث    تم  ح ث 

. را، بهو ما ة بي ذكره   ح ن ر منداألك ر من النشائج بتغ  ر نذا يس

 .51ينظر ر. ة ر مصبوح، األةبوب رااة  لغوي  إحصائ  ، صد 

ال احث   إجراء الرااةا  اإلحصائ     ال در القريم     الشي أصراتدا    طبي ط   اطشمر  الكشاب المقر  

م، بضمت  2013ل     الرار  ، ةن هرة، االكرازة المرقس   األاثوذكس   تحت إشراف راا الكشاب المقر  رالقا

أةفاا   ل صل طرر  أخرى  أةفاا  الذي يض ف ة     الكاثول كي  النص  طن  تخشبف  تس   بثالث ن ةفرا، بهي 

 الشوااة لرير إلي ةش  بأار  ن ةفرا.

 بهنالك مرتان أخريان   األةفاا الس    الزائرة   الشوااة الكاثول ك  ، كما يبي:    

 1، آي 27ة راخ، اإلصحاحن ةفر ي وع ر

 9ةفر المكار  ن الثاين، اإلصحاح السارع، آي 

http://www.a7bash.com/book.php?action=showbook&id=60
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ال در القريم     أب   الق ام   مثل  مشرارفاتدا  أب  اآلخرة  مفررة  ذكر  من   –  تماما  –  ح ن خال 

 .   الحساب يوم أب الن وا أب ال  ث

بإذا أارنا تحرير السما  األةبور   لبمؤلف طن طري  تحرير م رال  الشكراا لمفررا   

اةخدا   الشي  اآلل    ت      ط ر  مص بحا  ()  "زمب"ر  ندا  لدا  هو   بصك 

ترج  "" الذي  المص بح  اإلحصائبهو  األةبور ون  رالمشر  مر  ط ااة   ون   

الظاهرة ال رري  ر ن النص ن الشوااتي هذه    طبي اخشالف  أب رالق ا  األةبوري   األةبوري 

اآلل   طن رالال  خبو النص الشوااتي من أي  إشااة إلي ال وم اآلخر  هذه    بالقرآين، فسوف تفصح

 الرغم  طبي  –الح اة األخرى  النص ضر كل ما يش بَّ  رتر طبي مرى انح از كاتب  أب أي من مشرارفا

  أن  ين غي  كان   ما  كذاهد  أب  –  رن وي   نف      اةال   بل س  أخربي   رين     اةال   يحمل  النص  أن  من

 . – يكون

تحق   المسشمر    االطرار  ظاهرة  المشقارب    هذه    بتمشر  المفررا   الشناظري     ال ن   

  مائ   رواقع  قس م  كل  يشكرا  إذ  ،"بالس ئا   الصالحا "ثنائ      الحال   هي    النص القرآين، كما

  يشكرا   ح ث  ،"بال رر   الحر"  ثنائ       المش ار   الشكرااهذا    يحر(  برالمثل  مرة،  بةش ن  بة ع

، "ة اإلنسان بموترح ا"  ثنائ       -  كذلك  –  يقع  ما  بهو  مرا ،  أارع  رواقع  الثنائ    طر   من  كٌل 

 

 المشرارفا    األةفاا الس    المسشحرث    النسخ  الكاثول ك   طبي الوجر الشالي:هذه  بار ذكر ر ض 

 44ب  43بار  مفررة رالق ام   مرت ن   ةفر المكار  ن األبل اإلصحاح الثاين ط ر اآليش ن  -

، بالثان     ةفر ي وع  9آي     12ط ااة رالح اة األرري   ثال( مرا  األبلي   ةفر طور ا اإلصحاح    كربار ذ -

 2، آي 12، بالثالث  قي تشم  ةفر ران ال، اإلصحاح31، آي 24رن ة راخ، اإلصحاح 

  ةفر الحكم   الكاثول ك    لمرة بح رة   األةفاا المسشحرث    النسخ     "يوم الحساب"بار الشرك ب اإلضا   

 18اإلصحاح الرارع آي  

 . 266ينظر ر. صالح فضل، طبم األةبوب م ارئر بإجراءاتر، صد 

 . 140ر طبم البغ  بالرااةا  األرر  ، صدنبف  ترجم  ر. محمور جار الرب لكشاب ررنر ش ب 
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، كما يشحق  الشناظر ح ث تشكرا كل باحرة خمسا بأار  ن بمائ  مرة  ط ر اششقاقاتدا المخشبف ،

بما يبح  ردا من م شقا ، ل شكرا كل طرف من طر  الثنائ   رما   "النفع بالفسار "ذاتر   ثنائ    

 ي ارل تكراا ال رف الثاين رواقع خمس ن مرة. 

ينف مدم  مبمح  طنبهنالك  ح هذا    ي  المصارف ،  فرض    ال رري  تشحق   الشناظر  ال  ث 

الل ال ر اآللي لبم شقا  الشي تنشمي لجذا م جمي أب صر  باحر، إال  الشناظري  ال رري  من خ

الم شقا  طن المحشوى الراللي الذي يحق  المقارب ، بهو مايشجبَّي باضحا   هذه    إذا ط َّر 

ن توازى طرفاها    ح   "الرن ا باآلخرة"اء، بآي  ذلك أن ثنائ    كل الثنائ ا  المشضارة ربن اةشثن

القسم  المشناظرة الم شقا  الشي ال ت  ر طن المفدوم  هذه  م ت ملطرر مائ  بخمس ط رة مرة ل

كما الثنائ    ل ر   ت الي: ﴿هو    البغوي  قولر   َ ً ال أن   
ُق ُوُفَدا﴾   َبَرانِ َبُذلَِّبْت  ظِالَلَُدا  َطَب ِْدْم 

  "الرن ا "  ِّر الكبمشان طن رالل  مفررة  [ ح ث ال ت8نجم:  َفشََرلَّي﴾ ]ال  َرَنا[ ب ﴿ُثمَّ  14إلنسان:  ]ا

مفررة   رم شقا   يش ب   ف ما  بكذا  القرآين،  الس اق  َبالَ    َيْسشَأِْخُربنَ مثل ﴿الَ    "اآلخرة"   َةاَطً  

َم َأْب  [ أب ﴿لَِمن َشاء ِمنُكْم َأن َيشَقَ 34َيْسشَْقِرُمون﴾ ]األطراف:   ررَّ ت  ِّر    [ إذ ال37﴾ ]المرثر:  َيشَأَخَّ

 ..    "اآلخرة" لكبم  الس اق   الرالل  طن - أيضا –

الثنائ ا  القرآن   الم اا إل دا بغ رها   مقارل  هذه    بف ما يبي ر انا  تفص ب   ألمثب  من

 ما يناظرها   النص الشوااتي : 
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 واآلخرة:أوال: ثنائية الدنيا  -
 اآليا : -115 رالرن ا 

[،  86:  ]ال قرة -2[،  85]ال قرة:  -1

- 5[،  130]ال قرة:  -4[،  114]ال قرة:  -3

- 7[،  201]ال قرة:  -6[،  200ال قرة:  ]

- 9[،  212]ال قرة:  -8[،  204ال قرة:  ]

]آل  -11[،  220]ال قرة:  -10[،  217ال قرة:  ]

طمران:  -12[،  14طمران:   -13[،  22]آل 

طمران:  ] طمران:  -14[،  45آل  [،  56]آل 

طمران:  -15 طمران:  -16[،  117]آل  ]آل 

طمران:  -17[،  145 ]آل  -18[،  148]آل 

- 20[،  185]آل طمران:  -19[،  152طمران:  

-22[،  77]النساء:  -21[،  74النساء:  ]

-24[،  109]النساء:  -23[،  94النساء:  ]

- 26[،  134]النساء:  -25[،  134النساء:  ]

-28[،  41رة:  ]المائ-27[،  33المائرة:  ]

- 30[،  32]األن ام:  -29[،  29األن ام:  ]

- 32[،  130]األن ام:  -31[،  70األن ام:  ]

- 34[،  51]األطراف:  -33[،  32األطراف:  ]

[، 156]األطراف:  -35[،  152األطراف:  ]

[، 67]األنفال:  -37[،  42]األنفال:  -36

- 40[،  38]الشور :  -39[،  38]الشور :  -38

- 42[،  69]الشور :  -41[،  55الشور :  ]

- 44[،  85]الشور :  -43[،  74الشور :  ]

 اآليا : -71 راآلخرة :

- 3[،  102]ال قرة:  -2[،  94]ال قرة:  -1

]ال قرة:  -5[، 130]ال قرة: -4[، 114ال قرة: ]

طمران:  ]-7[،  201]ال قرة:  -6[،  200 آل 

طمران:  -8[،  77 طمران: -9[،  85]آل  ]آل 

ط-10[،  145 ]آل  -11[،  148مران:  ]آل 

- 13[، 176]آل طمران: -12[، 152طمران: 

-15[،  33]المائرة:  -14[،  5المائرة:  ]

-17[،  32]األن ام:  -16[،  41المائرة:  ]

[، 156]األطراف:  -18[،  147األطراف:  ]

، [67]األنفال:  -20[،  169]األطراف:  -19

- 23[،  38]الشور :  -22[،  38]الشور :  -21

]هور: -25[،  16]هور:  -24[،  64يونس:  ]

[، 57]يوةف:  -27[،  103]هور:  -26[،  22

[، 26]الرطر:  -29[،  109]يوةف:  -28

- 32[،  3]إرراه م:  -31[،  34]الرطر:  -30

- 34[،  30النحل:  ]-33[،  27إرراه م:  ]

-36[،  107]النحل:  -35[،  41النحل:  ]

- 38[،  122]النحل:  -37،  [109النحل:  ]

-40[،  19]اإلةراء:  -39[،  7اإلةراء:  ]

- 42[،  104]اإلةراء:  -41[،  72ةراء:  اإل]

-44[،  33]المؤمنون:  -43[،  127طر:  ]

-46[،  66]النمل:  -45[،  5النمل:  ]
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]يونس:  -46[،  23:  ]يونس-45[،  7]يونس:  

[،  70]يونس:  -48[،  63]يونس:  -47[،  24

- 51[،  98]يونس:  -50[،  88:  ]يونس-49

]يوةف: -53[،  60]هور:  -52[،  15هور:  ]

]الرطر:  -55[،  26]الرطر:  -54[،  101

[، 3]إرراه م:  -57[،  34]الرطر:  -56[،  26

[،  30]النحل:  -59[،  27رراه م:  ]إ-58

، [107]النحل:  -61[،  41]النحل:  -60

[، 28]الكدف:  -63[،  122]النحل:  -62

[، 46:  ]الكدف-65[،  45]الكدف:  -64

- 68[،  72]طر:  -67[،  104]الكدف:  -66

]الحج:  -70[،  9]الحج:  -69[،  131طر:  ]

]المؤمنون:  -72[،  15]الحج:  -71[،  11

]النوا:  -74[،  37]المؤمنون:  -73[،  33

[،  23]النوا:  -76[،  19]النوا:  -75[،  14

[،  42]القصص:  -78  [،33]النوا:  -77

[،  61]القصص:  -80[،  60]القصص:  -79

[،  79]القصص:  -82[،  77]القصص:  -81

]ال نك و :  -84[،  25]ال نك و :  -83

]الربم: -86[،  64]ال نك و :  -85[،  27

[، 33]لقمان:  -88[،  15]لقمان:  -87[،  7

[،  57]األحزاب:  -90[،  28:  ]األحزاب-89

-93[،  6]الصافا :  -92[،  5]فاطر:  -91
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- 48[،  83]القصص:  -47[،  77]القصص:  
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- 52[،  7]الربم:  -51[،  64]ال نك و :  -50

-54[،  29]األحزاب:  -53[،  16الربم:  ]

[،  9]الزمر:  -56  [،7]ص:  -55[،  1ة أ:  ]

-59[،  39]غافر:  -58[،  26]الزمر:  -57

- 61[،  16]فصبت:  -60[،  43غافر:  ]

-63[،  20]ال واى:  -62[،  31فصبت:  ]

-65[،  25  ]النجم:-64[،  20ال واى:  ]

-67[،  3]الح ر:  -66[،  20الحرير:  ]
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 اآليا :-19 رباآلخرة 
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طمران:  -4[،  22طمران:   ]آل -5[،  45]آل 

ساء: ]الن-7[،  77]النساء:  -6[،  56طمران:  
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[،  11]الحج:  -11[،  101]يوةف:  -10

- 14[،  14]النوا:  -13[،  15]الحج:  -12

- 16[،  23]النوا:  -15  [،19النوا:  ]

- 18[،  57]األحزاب:  - 17[،  70القصص:  ]

 [. 17]األطبي: -19[، 35الزخرف: ]

 اآلي : -21 رراآلخرة 
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[، 20]ال واى:  -101[،  31]فصبت:  -100
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طمران:    -7 طمران:    - 8[،  124]آل  ]آل 

]النساء:    -10[،  97]النساء:    -9  [،125

]األن ام:   -12[،  111]األن ام:    -11[،  172

 اآليا :  -63رال   ان 

[،  168]ال قرة:  - 2[،  36رة:  ]ال ق-1

- 5[،  268]ال قرة:  - 4[،  208]ال قرة:  -3

]آل -7  [،36]آل طمران:  - 6[،  275ال قرة:  ]

طمران:  -8[،  155طمران:   - 9[،  175]آل 

- 11[،  60]النساء:  -10[،  38النساء:  ]

- 13[،  76لنساء:  ]ا-12[،  76النساء:  ]
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]األنفال:   -14[،  9ل:  ]األنفا  -13[،  158

]الحجر:    -16[،  50]األنفال:    -15[،  12

[،  2]النحل:    -18[،  30]الحجر:  -17[،  8

[،  32]النحل:    -20[،  28]النحل:    -19

[،  40]اإلةراء:    -22[،  33]النحل:    -21

[،  75]الحج:    -24[،  103]األن  اء:    -23

[،  22]الفرقان:    -26[،  75]الحج:    -25

  - 29[، 1]فاطر:   -28[، 25]الفرقان:  -27

  - 31[،  73]ص:    -30[،  150]الصافا :  

  - 33[،  30]فصبت:    -32[،  75]الزمر:  

[،  53]الزخرف:    -34[،  19]الزخرف:  

[،  27]النجم:    -36[،  27]محمر:    -35

 [. 4]القرا:   -38[، 4]الم ااج:  -37

 اآليا :  -14ربالمالئك   

]ال قرة:  - 2[،  161]ال قرة:  -1

طمران: - 4  [،210]ال قرة:  -3[،  177 ]آل 

طمران:  -5[،  18 ]النساء:  -6[،  87]آل 

[،  13]الرطر:  -8[،  93]األن ام:  -7[،  166

- 11[،  49]النحل:  -10[،  23:  ]الرطر-9

-13[،  5]ال واى:  -12[،  92اإلةراء:  ]

 [. 38]الن أ: - 14[، 4الشحريم: ]

 اآليا : -9رلبمالئك  

- 15[،  119]النساء:  - 14[،  83]النساء:  

- 17[،  90]المائرة:  -16[،  120النساء:  ]

- 19[،  43]األن ام:  -18[،  91المائرة:  ]

- 21[،  142]األن ام:  - 20[،  68األن ام:  ]

[،  22]األطراف:  -22[،  20طراف:  األ]

]األطراف:  -24[،  27]األطراف:  -23

- 26[،  200]األطراف:  - 25[،  175

[، 11]األنفال:  - 27[،  201راف:  األط]

[،  5]يوةف:  - 29[،  48]األنفال:  -28

[،  100]يوةف:  -31[،  42ف:  ]يوة-30

[،  63]النحل:  -33[،  22]إرراه م:  -32

[،  27]اإلةراء:  - 35[،  98]النحل:  -34

[،  53]اإلةراء:  -37[،  53]اإلةراء:  -36

[،  63]الكدف:  -39[،  64]اإلةراء:  -38

- 42[،  44]مريم:  -41[،  44]مريم:  -40

- 44[،  52]الحج:  -43[،  120طر:  ]

- 46[،  53]الحج:  -45[،  52الحج:  ]

- 48[،  21]النوا:  -47[،  21لنوا:  ا]

- 50[،  24]النمل:  -49[،  29الفرقان:  ]

،  [38]ال نك و :  -51[،  15القصص:  ]

- 54[،  6]فاطر:  -53[،  21]لقمان:  -52

]فصبت:  - 56[، 41]ص: - 55[، 60يس: ]
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[،  34]ال قرة:  -2[،  30]ال قرة:  -1

- 5[،  28الحجر:  ]-4[،  11]األطراف:  -3

]طر:  -7[،  50]الكدف:  -6[،  61اإلةراء:  ]

 [. 71]ص: -9[، 40]ة أ: -8[، 116

 يا : اآل-6رمالئك  

]المؤمنون:  - 2[،  95]اإلةراء:  -1

]الزخرف:  -4[،  14]فصبت:  -3[،  24

 [. 31]المرثر: -6[، 6]الشحريم: -5[، 60

[. 7]الحجر:  اآلي :-1ررالمالئك  

حمر:  ]م -58[،  62]الزخرف:  -57[،  36

- 60[،  10]المجارل :  - 59[،  25

[،  19]المجارل :  -61[،  19المجارل :  ]

 [. 16]الح ر: - 63[، 19]المجارل : -62

 اآليا : -4رش  ان 

[،  3]الحج:  -2[،  17]الحجر:  -1

 [. 25]الشكوير: - 4 [،7]الصافا : -3

 [. 45]مريم: اآليا : -1رلب   ان 

 ال  اط ن  68المالئك  68 

ثالثا: ثنائية "النفع والفساد": -
 ’ اآليا :., -9رنف ا  

- 3[، 76]المائرة: -2[، 11]النساء: -1

- 5[، 49]يونس: -4[، 188األطراف: ]

[،  3]الفرقان: -7[، 89]طر: -6[، 16الرطر: ]

 [.11فشح: ]ال-9[، 42]ة أ: -8

 اآليا : -5رمنافع  

-3[، 33]الحج: -2[، 28]الحج: -1

]غافر: -5[، 73]يس: -4[، 21المؤمنون: ]

80.] 

 اآليا :1-3ربمنافع  

-3[، 5: ]النحل-2[، 219]ال قرة: -1

 [. 25الحرير: ]

 اآليا : -10رالمفسرين  

-3[، 86]األطراف: -2[، 64]المائرة: -1

-5، [142]األطراف: -4[، 103األطراف: ]

]النمل:  -7[، 91]يونس: -6[، 81يونس: ]

[،  77]القصص: -9[، 4]القصص: -8[، 14

 [.30ال نك و : ]-10

 اآليا :-2ررالمفسرين  

 [.40]يونس: -2[، 63]آل طمران: -1

 [.28اآلي : ]ص: -1ركالمفسرين  

 اآليا :-5رمفسرين  

- 3[، 74: ]األطراف-2[، 60]ال قرة: -1

- 5[، 183 راء: ]ال -4[، 85هور: ]
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 اآليا : -8رينفع   

- 3[، 119]المائرة: -2[، 164]ال قرة: -1

-5[، 17]الرطر: -4[، 158األن ام: ]

]السجرة: -7[، 57]الربم: -6[، 88ال  راء: ]

 [.52]غافر:  -8[، 29

 اآليا : -4رينف كم  

- 3[، 66]األن  اء: -2[، 34]هور: -1

 [.39]الزخرف: -4[، 16األحزاب: ]

 اآليا : -4رينف دم  

-3[، 18]يونس: -2[، 102]ال قرة: -1

 [. 85]غافر: -4[، 55الفرقان: ]

 اآليا :-3رتنفع  

]الذاايا :  -3[، 23]ة أ: -2، [109]طر: -1

55.] 

 اآليا : -3رينف نا  

-3[، 21]يوةف: -2[، 71]األن ام: -1

 [.9القصص: ]

 [.9]األطبي: -اآلي :-1رنف ت  

 [.98]يونس: -اآلي : -1 دا  رفنف

 [. 3]الممشحن : -1اآلي -1 رتنف كم 

 [. 4]ط س: -اآلي : -1   ررفشنف 

 [.123]ال قرة: -اآلي : -1رتنف دا  

 [.48]المرثر: -اآلي : -1رتنف دم  

 [.106]يونس: -اآلي : -1 رينف ك 

 [.36]ال نك و : 

 اآليا :  -6رالفسار  

-3[، 116]هور:  -2[، 205]ال قرة: -1

]غافر: -5[، 41]الربم: -4[، 77القصص: ]

 [.12]الفجر: -6[، 26

 [. 32]المائرة: -اآلي :-1رفسار  

 [. 73]األنفال: -اآلي : -1ربفسار  

 اآليا :  -3ريفسربن  

-3[، 152]ال  راء: -2[، 88نحل: ]ال-1

 [. 48النمل: ]

 اآليا :  -2ربيفسربن  

 [.25]الرطر: -2[، 27]ال قرة: -1

 آليا : ا -4رتفسربا  

- 3[، 56]األطراف: -2[، 11]ال قرة: -1

 [.22]محمر: -4[، 85األطراف: ]

 اآليا :  -3رفسارا  

- 3[، 64]المائرة: -2[، 33]المائرة: -1

 [.83القصص: ]

 اآليا :  -2 رلفسر  

 [. 71]المؤمنون: -2[، 251]ال قرة: -1

 [.205]ال قرة: -اآلي : -1رل فسر  

 [.30]ال قرة: -اآلي :-1ريفسر  

 [.12]ال قرة: -اآلي :-1رالمفسربن  

 [.94]الكدف: -اآلي :-1 رمفسربن 
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 [.12]الحج:  -اآلي : -1  ررينف 

 [. 73]ال  راء: -اآلي : -1رينف ونكم  

 [. 13]الحج: -اآلي : -1   ررنف 

[. 219]ال قرة: -اآلي : -1رنف دما  

 [. 22]األن  اء: -اآلي :-1رلفسرتا  

 [. 34]النمل: -اآلي : -1 رأفسربها 

 [.4ةراء: ]اإل- :اآلي -1رلشفسرن  

 [.73]يوةف: -اآلي : -1 رلنفسر 

 [.137]األطراف: -اآلي : -1رل فسربا  

 [.220]ال قرة: -اآلي : -1مفسر  رال

 الفسار  50النفع  50

 رابعا: ثنائية "احلر والربد": -

اآلي :  -2 رالحر 

[. 81]النحل: - 2[، 81]الشور : -1

ا  [. 81اآلي : ]الشور :  -1 رحرًّ

[. 21اآلي : ]فاطر:  -1  رالحربا

اآليا :  -2 ررررا 

[.24]الن أ: -2[، 69]األن  اء: -1

اآليا :  -2 رراار 

[.44]الواق  : -2[، 42]ص: -1

ال رر  4الحر  4

 خامسا: "ثنائية "الضيق والطمأنينة": -
[. 118اآلي : ]الشور : -1 رضاقت 

اآلي : -2 ربضاقت 

[. 118]الشور : -2[، 5]الشور : -1

اآلي :-2 بضاق ر

[. 33]ال نك و : -2[، 77]هور: -1

[.97اآلي : ]الحجر: -1 ريض   

[.13اآلي : ]ال  راء: -1 ربيض   

اآلي :-2 رض   

[. 70]النمل: -2[، 127]النحل: -1

[28اآلي : ]الرطر: -1 رت مئن 

اآلي :-2 ربت مئن 

[. 28]الرطر: -2[، 113]المائرة: -1

اآلي :-2 ربلش مئن 

[.10]األنفال: -2[، 126]آل طمران: -1

[.112اآلي : ]النحل: -1رم مئن   

[.27اآلي : ]الفجر: -1 رالم مئن  

[. 11اآلي : ]الحج: -1 راطمأن 

[.103 ]النساء: اآلي :-1 راطمأننشم 
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اآلي : -2 رض قا 

[. 13]الفرقان: -2[، 125]األن ام: -1

[.6اآلي : ]ال الق: -1 رلشض قوا 

[. 12ر: اآلي : ]هو-1 ربضائ  

[. 7اآلي : ]يونس: -1 رباطمأنوا 

[. 260اآلي : ]ال قرة: -1رل  مئن  

[.106اآلي : ]النحل: -1 رم مئن 

[.95اآلي : ]اإلةراء: -1 رم مئن ن 

ال مأن ن  13الض    13

الم رال  الشكرااي  المشناظرة طن خاص   أةبور   ذا  رالل    ة اق  هذه   بهكذا تفصح 

ينفرر ردا طما ربنر من النصوص المقرة ، ح ث ي  ِّر انشظام المقارب  ال رري  طن القرآين  النص  

البغ   صرفوي   طن  باضح  انحراف  طبي  تن وي  طنرما  شرير  روضوح  الخاص    تبك  م الم 

أةبور  "ال ائ  ،   ي ر خاص    رأن  انحراف جريرا  انشظام هام   بل س كل  من  لذلك  رل الرر   ،

 .     "قر رالس ااالنحراف   طالقش

الثنائ ا    لدذه  المشكراة  الظاهرة  اطرار  ضوء  اإلحصائي    األةبوري  المندج  بيفرض 

بااء ف ما  الشنق ب  لبرااة   الخاضع  النص  طن  هذا    المشضارة    بالك ف  الشضاري  االطرار 

أب   المشناظرة،  األاقام  لدذه  الخ  ئ   ش بنر    -الرالال   ررنر  ت   ر  تفص ل    االنشقال من"  -بف  

رالال  الكم إلي تفص ل رالال  الك ف اطشمارا طبي ما تم حسمر من الرالال  الكم   الرياض    

 

ااة ن طن تحق  طرر فصح جدور الراكشفي ال احث ردذه الثنائ ا  طبي ة  ل الشمث ل ال الحصر، ح ث ت  

الثنائ ا  المشناظرة   النص الكريم .. ينظر ر. ط ر الرزاق نوفل، اإلطجاز ال رري لبقرآن الكريم، هذه    ك  ر من

 .257-254صد

ر ن   يفرق ج.ن ل شش   هذا ، ب  51ر. ة ر مصبوح، األةبوب رااة  لغوي  إحصائ  ، صد 

بر ن ال  ط الذي ال مش       ر رال  ما يشضمنر النص من انحراف مشفرِّ 

 ...   ف ر 



  

  1549   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

رالم تشسم  م االشي  بالرق   بالحسم  فإنن"صراق    ثم  بمن  توث  ،  من  انشقبنا  إذا  الشناظر هذا    ا 

الشقارال    ذهه  اإلحصائي إلي إجراء الشحب ل الموضوطي لر، فال ين غي أن نشجابز ما تفصح طنر

ل األةبور    السما   من  القرآين  لبنص  اإلجمالي  الس اق  ط ر  بالمشكراة  النص   دذا  المحكم  

ألن ذلك  المثاين،  فكرة  طبي  ال رء  إحصائ ا  المقارالهذه    المؤةس    المشناظرة  القرآن      

طبي ص المنظوا  الكون  ت الي   خب   اهلل  م  ئ   مع  تشس   المس وا  الكشاب  واة المشحقق    

ْم مزابجا  مشقارب ، مصراقا لقولر ت الي   ةواة الذاايا : ﴿َبِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَبْقنَا َزْبَج ِْن لََ بَّكُ 

ُربن﴾ رةواة الذاايا ، اآلي     . 49َتَذكَّ

الوطي ر ن   النص القرآين بمغزاه طرٌر ك  ٌر من طبماء الشفس ر بالبغ   هذا    بقر أفصح طن

لزاك ي ينقل طن ال  خ أري الفضل يوةف رن محمر النحوي القب ي  بال الغ ، بمن ذلك أن ا

   المقارب    الكائنا  بالزمان اهذه    بوب المقارب ، إذ تشجبَّيأن كشاب اهلل كبَّر مؤةٌس طبي أة 

ح ث اتحر  من ح ث ت رر ، باتصبت من  "بالوةائط بالربحان ا  باألبائل باإللد ا ،  

  "ح ث انفصبت

ال  يلقر اةشخرم  أرو الفضل  آل ا  المندج   هد    711وةف ر  خ  من ح ث ال يراي 

األةبوري اإلحصائي   إث ا  نس   القرآن الكريم إلي اإللر الواحر ة حانر بت الي، بذلك طنرما 

رن الثنائ ا  الكون   رمثل الب ل بالنداا، الذكر باألنثي ... إلخ    الكشاب المنظوا رالكون   ق

يث ت األةبور ون اإلحصائ ون  رالثنائ ا  البغوي    الكشاب المس وا رالقرآن الكريم ، ح ث    

الق ا  الكمي لسما  م  ن    نصوص مق وع نس شدا إلي "   ي نس   الكشاب إلي مؤلفر طن طر

 

ررنر ش ب   اإلجراء هذا  ، بينظر تصوا م   ل ايفات ر حول144ر، طبم البغ  بالرااةا  األرر  ، صد  نينظر 

الوطني لبثقاف  بالفنون باآلراب، ارر رالغ  الخ اب بطبم النص، المجبس  الذي رس ر ر. صالح فضل   كش

 .232م، صد 1992هد 1413الكويت، 

جد   ال رهان،  الزاك ي،  القرآن    458،صد3ينظر  المقارب     أةبوب  إرراه م،  ال زيز  ط ر  كمال  ر.  ،بينظر 

 .125الكريم، صد



 

1550 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

مؤلف دا بمقاان  نشائج الق ا  رما يشمخض طنر ق ا  السما  نفسدا   النص مجدول المؤلف  

     "فرأب الم كوك   نس شر إلي مؤل

ى باحرة من أهم فوائر المندج األةبوري اإلحصائي، أال بهي تحق    هذا    ب  الس اق تش رَّ

من خالل اكش اف مرى  نس   النصوص إلي أصحاردا  

، بهو االتساق الذي يشجبَّي   االتساق المشحق    الظواهر البغوي  الخاض   ل مب   اإلحصاء

 ا كان ل شحق    أي كشاب آخر طبي مرى الشاايخ ..  القرآين طبي بجر مالنص 

الشوح ر الذي ق م   القرآن   طن  القرآن  ، ذلك ألن  هو    بتفصح المقارال   ال ق رة  أصل 

تشجبَّي   بهكذا  لنق ضر،  نق ض  كل  افشقاا  يؤكر  المشقارَب ن  ر ن  الم ارق   المشحق     الشناقض 

  قانون  تأة س  من  حكمشر  طب ر  جر   ف ما  –  ة حانر  – ببحران شر  اآليا  الرال  طبي بجور اهلل

بي الثنائ ا  الشي تقشضي أن كل مخبوق يفشقر   تحق   ذاتر إلي شريكر، فال ُيْ َرف النوا  ط  الخب 

إال روجور الظالم، بال ُيْ َرف الب ل إال روجور النداا، بلوال بجور الح اة ما طرف المو ، بلوال 

ك ، بلوال بجور ال ر ما طرف ال حر، بهكذا فكل مخبوق يفشقر  ما طرفت المالئ بجور ال  اط ن

ُيْ َرف   هذا  قانون المخبوقا ، بهذا      بجوره إلي نق ضر، قانون ﴿ُكلِّ َشْيٍء﴾، فكل موجور 

الذي   المخبوق  رذاتر، ال  ُيْ َرف  الذي  الخال   لر، ألنر  شريك  الذي ال  الواحر  اهلل  إال  ر ريكر، 

إلنسان ي حث مرى الرهر طن ذلك المخبوق الذي يشحق  رذاتر ربن أن نظ ره، بلو ظل اُيْ َرف ر

يفشقر إلي شريك لر ُيْجبِي خصائصر بيحققر كما يشحق  رر لما اةش اع إلي ذلك ة  ال، بهو ما 

ما هذا    يؤكر بحران   الخال  لكل شيء الذي ال يفشقر لنق ض ل ُْ َرَف رر ألنر باحر أحر، بل ل

اآلي  الكريم    قولر ت الي: ﴿ َبِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَبْقنَا َزْبَج ِْن لََ بَُّكْم هذه    ي تبتآليا  الش يفسر ا

نُْر َنِذيٌر مُّ ِ ن * َبالَ َتْجَ ُبوا َمَع اهللِ إِلًَدا آَخَر إِنِّ  با إِلَي اهللِ إِنِّي لَُكم مِّ ُربن * َفِفرُّ نُْر َنِذيٌر َتَذكَّ ي لَُكم مِّ

  . 51 - 49اايا  ،اآليا   ن ﴾ رةواة الذمُّ ِ 

 

 .62ر. ة ر مصبوح، األةبوب رااة  لغوي  إحصائ  ، صد 

 .144-143  بالرااةا  األرر  ، صد ينظر ررنر ش بنر، طبم البغ 
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بهكذا فبما كانت ألوه   الخال  ال تث ت إال رث و  اةشغنائر طن المخبوق، فإن ط وري   

المخبوق ال تصرق إال رث و  افشقااه إلي الخال ، ألن صف  االفشقاا تش ااض رحكم ال ريد  مع 

  يجري  ما   كل  أن  ت ني  الوحران    ألن اهلل،   روحران   ال ق ن  –  طقال  –صف  األلوه  ، بهو ما يسشبزم  

خال   مخبوق   ةنن  من  المخبوق  طبي طبي  تجري  ال  الوحران    هذه    ررباها  بتشأكر  السنن، 

االفشقاا الذي يح ط ركل الخالئ ، ك  رها ق ل صغ رها، بقويدا  هذا   الم بق  هلل ت الي رالنظر إلي

َكُر يفشقر   تحق   بجوره  ٍي مندا، بماق ل ض  فدا، مما يمنع احشمال تحق  األلوه     أ رام الذَّ

إلي ما يناظره راألنثي ، بالوالر يفشقر   تحق   بجوره إلي ما يناظره رالولر ، فال يسشق م طقال أن 

 يكون هلل صاح ٌ  بال بلٌر ..

ق آيُ  المثاين   ةواة الزمر طبي لمشمثب  الشأبيل الذي يررط ر ن ال ن   الشناظري  اهذا   بُتَصرِّ

ثاين القرآن من جانب بر ن خ    اهلل بالش رف إل ر بذكره من جانب آخر، يقول اهلل ت الي:    م

َارَّدُ  َيْخَ ْوَن  الَِّذيَن  ُجُبوُر  ِمنُْر  َتْقَ ِ رُّ  ثَانَِي  مَّ شََ ارِدًا  مُّ شَارًا 
الَْحِريِث كِ َأْحَسَن  َل  َنزَّ َتبِ ُن  ﴿اهللُ  ُثمَّ  ْم 

 .[23ي ذِْكرِ اهللِ﴾ ]الزمر : ورُُدْم إِلَ ُجُبوُرُهْم َبُقبُ 

رالدنرة  الكون    الشي تن ني طبي المزابج  ر ن النقائض، ألن  هذه    هكذا ط َّر القرآن طن

 آي  ي كس   -  القب ي  يوةف  ركر  أرو  ال  خ  ذكر  كما  –كشاب اهلل المس وا  هو    آي القرآن الذي

       ال رري   لبمشوال ا   الممندج  الض طهذا    كريؤ  بهكذا  المنظوا،  اهلل  كشابهو    الذي  الكون

 

ربن أن يفصل ر ن الكبمش ن فاصل من ط ف أب خالفر   "مش اردا"ر كبم     إث  "مثاين"لقر جاء  كبم      

طبي ة  ل   "مش اردا"صف  ثان   مقشرن  رالصف  األبلي    "مثاين"يحشمل تغ  ر الرالل  ر ن الكبمش ن، رل كانت كبم   

القض    هذه  ليل ل واطندا، بقر رني طرر من رااةي المش اردا  القرآن   تصوااتدم حوالشفس ر لغوامضدا بالشأب

ر ن   مالمفدو   هذا  طبي ذين ال رف ن، بل ل آي  ذلك كشاب ارن جماط  الذي يحمل طنوان  هد  القائم طبي الررط 

  733رن جماط  ال اف ي ر  ينظر أرو ط ر اهلل محمر رن إرراه م رن ة ر اهلل  رك ف الم اين   مش ارر المثاين ،

بقرم لر بطب  طب ر ر. محمر محمر رابر، راا المناا لبن ر بالشوزيع،   ، ك ف الم اين   مش ارر المثاين، حققرهد  

 م. 1998-ه1418القاهرة، ال     األبلي، 
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القرآن الكريم طبي حق ق  باضح  مؤراها أن كالم اهلل الذي نزل طبي   لكبما   الشكرااي  النس 

َمًا ط ر ثالث  بط رين طاما    -صبي اهلل طب ر بةبم    -محمر    قول باحر إللر باحر، بماهو    ُمنَجَّ

  الحال ال ب غ    الض ط بالحصر، ب هذه    وكا طبيرقول ر ر، بلو كان كذلك لما جاء مس هو  

، ألنر لو كان قاائا كات ا لظن   -صبي اهلل طب ر بةبم  -الس اق تش ري أهم   أم   الن ي محمر هذا  

رهو    المرجفون أنر  فبماذا   االحشمالهذا    –  جرال  –المقارال  بحصرها، بإن افشرضنا  هذه    من طرَّ

 جدر المضني .. لاهذا   ر بقر رذل ف رإل ي ر لم

أما النص الشوااتي الذي جزم ابرر  لو( راحشوائر طبي رن   توازن   مشفررة تن وي طبي  

  دذا ، فال يفصح الشحب ل اإلحصائي لأةراا مقرة  ال تشحق  ف ما ةواه من النصوص ال  ري  

أب نم ا    النص طن أي  رالل  تناظري    ت رار مفرراتر يمكن أن تحمل اتساقا   

يشجبَّي   مائزا   ما  بهو  القرآين،  النص  تجب شر    ة قت  الذي  الوجر  طبي 

 الجرابل:هذه  روضوح   الم ارال  الندائ   الشي انشدت إل دا

 ثنائية الشياطني واملالئكة:

ةددددفر -1: 3رالمالئكد    

]الددمددزمددوا   الددمددزامدد ددر 

ةددددفدر  -2[،  5الدثددامدن:  

 المزام ر ]المزموا الثدامن

 -3[،  25بالسدددد د دون:  

اإلصدحاح  الحكم  ]ةدفر  

ر ا ةدفر طو-  2[،1:آي 21ةدفر أخ اا األيام األبل]اإلصدحاح  -1: 17رال د  ان   

ةددددفر طور دا  -4[  1:آيد 6ةددددفر طور دا ]اإلصددددحداح-3[،  14:آيد 6]اإلصددددحداح

ةددفرةددفر طور ا  -6[، 3آي   8ةددفر طور ا ]اإلصددحاح-5[،  19:آي 6]اإلصددحاح

ةدددفر إيوب   -8[،14:آي 12ةدددفر طور ا ]اإلصدددحاح-7[،  3آي 12]اإلصدددحاح

ةددددفرأيول    -10،  7:آيدد 1ةددددفر أيوب ]اإلصددددحدداح-9،  6:آيدد 1إلصددددحدداح]ا

ةددددفرأيوب،  -12،  12:آي 1ةددددفرأيوب ]اإلصددددحاح-11،  9:آي 1]اإلصددددحاح

 

  قاان  ر ن نر تش ذا المأطن ةما  الشوازي   االةش ااا  الن وي  م  را إلي      حريثر ح ث نص طبي ذلك    

  حريثر: نصهذا بالمقر  بما ربنر من رنس،  رال   هذا

“

".
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[.20السار  ط ر: 

ةددددفر   -1  :3رمالئكدد    

:  28الشكوين ]اإلصددحاح

ةفر الشكوين   -2[  12آي 

[  1: اآلي 32]اإلصدددحاح

الددمددزامدد ددر    -3 ةدددددفددر 

: 78]اإلصددددددددحددددداح  

[49اآلي 

 -1  :66رمالك  

أيدددوب]إصددددددحددد  -13[،  2:آيددد 1اإلصددددددحددداح -14[،  2:آيددد 2احةددددددفدددر 

ةدفر ي دوع  -16[  15:آي 2ةدفرأيوب]إصدحاح-15[ ،4آي 2فرأيوب]إصدحاحةد

[1آي 3ةفر زكريا]إصحاح-17[، 30آي 21رن ة راخ]إصحاح

طدددورددد دددا]إصددددددحددداح-1:  3رشدددددد ددد دددان  آيددد 3ةددددددفدددر  ةددددددفدددر -2[،  8: 

[2:آي 3ةفر زكريا]إصحاح-3[، 6:آي 109المزام ر]مزمزا

طددوردد ددا]إصددددددحدداح-1:  8رلددب دددددد دد ددان  ةدددددفددر  -2[،17:آيدد 6ةددددددفددر 

أيدددوب]إصددددددحددداح-3[،  7:آيددد 1أيدددوب]إصددددددحددداح -4[  8:آيددد 1ةددددددفدددر 

ةدددفر -6[،  2:آي 2ةدددفر أيوب]إصدددحاح-5[،  12:آي 1فرأيوب]إصدددحاحةددد

أيدوب]إصددددحدداح-7[،  3يدد :آ2أيدوب]إصددددحدداح ةددددفدر  -8[،  6:آيدد 2ةددددفدر 

[2:آي 3زكريا]إصحاح

طدورد ددا]إصددددحدداح-1  :2رال دددد دداطد دن  ردداابخ،  -2[،  8:آيدد 6ةددددفدر  ةددددفدر 

[35:آي 4]إصحاح

[38:آي 1ةفر المكار  ن األبل ]إصحاح :1رش  انا 

[7:آي 4ةفر راابخ]إصحاح: 1رلب  اط ن 

 ال  اط ن 19المالئك   72

 ثنائية النفع والفساد:  

طدددورددد دددا  19رمدددندددفددد ددد    :5:6 /

دددددددد/  11:2/ جددامد دد 23:14أمدثددال

جدددامددد ددد 13:2جدددامددد ددد   /13:2 /

جددددامدددد دددد 9:3 دددد جددددامدددد   /9:5  /

جدددامددد ددد 11:5جدددامددد ددد   /16:5 /

الحكمدد 11:10جددام دد   /29:16 /  

/ ي دددرع رن  3:14ي دددوع رن ةددد راخ

ردددن  32:20ةدددددد دددراخ ي ددددددوع   /

ردددن  19:30ةدددددد دددراخ ي ددددددوع   /

مزام ر4:13أةددددش ر:  6ريفسدددددر  جددام دد 6:91/   /6:5 /

ةدددد دراخ18:9جددامد دد  ردن  ي ددددرع  ردن  2:20/  ي ددددوع   /

24:47ة راخ

تدكدويدن12:6تدكدويدن:  6رأفسدددددر  / 5:32تدثدند دد /  9:38/ 

9:13/ إام ا31:34/ أيوب6:4ااطو(

مدزامد در30:6أيدوب:  5رفسدددددار  أمدثددال10:16/   /4:17 /

12:14/ حكم 1:12م حك

البيدددد ددددن51:13البيدددد ددددن:  5رمددددفسدددددددر   /52:13 /

14:52/ إش  اء24ا:8/ أمثال44:14البي ن
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إامدد ددا17:41ةددددد ددراخ  /19:16  /

رددددددداابخ9:6رددددددداابخ  /27:6 /

 59:6راابخ

/ 2:22أيدددددوب:  10ريدددددندددددفدددددع 

/ ي درع رن  4:11/ أمثال2:22أيوب

ردددن  22:37ةدددددد دددراخ ي ددددددرع   /

إشدددد د دداء31:37ةدددد دراخ  /6:30  /

/ 8:7/ إام دا11:2/ إام دا8:2إام دا

15:6خرااب

/ 2:10/ أمثال11:6: طور ا4رتنفع 

67:6/ راابخ9:44إش  اء

/  10:5ي درع رن ةد راخ: 3رتنف ك 

/ ي ددرع رن  10:20ي ددرع رن ةدد راخ

14:20ة راخ

/  5:13ي دددوع رن ةددد راخ:  2رنافع 

58:6راابخ

/          3:15أيددددوب  :2ريددددنددددشددددفددددع 

9:34بأيو

5:30:إش  اء1رينف دم 

9:37: ي رع رن ة راخ1   ررينف 

9:16ةفر إةش ر  :1رنفع 

7:18: ي وع رن ة راخ1رمنف ش  

5:30إش  اء   :1رلبمنف   

6:2الحكم : 1رمنافع 

صدددددمددوئدد ددل األبل27:19البيدد ددن:  4رتددفسدددددر   /5:6 /

7:7/ جام  7:16أةش ر

/ ي ددددوع رن 20:19حكمد   /25:14حكمد :  4رالفسددددار 

5:31/ ي وع رن ة راخ7:28ة راخ

/ 8:14/ حكمد 26:25/ أمثدال16:15أيوب: 4رفداةددددر 

20:14ي وع رن ة راخ

مددددزامدددد ددددر1:14مددددزامدددد ددددر:  4رفسدددددددربا   /3:14  /

3:53/مزام ر1:53مزام ر

7:13/ إام ا12:6/ تكوين11:6تكوين: 3رفسر  

4:18/ إام ا12:9/ تثن  7:32خربج: 3رفسر 

/ 2:27/ أخ داا األيدام الثداين19:2قضدددداة :  3ريفسددددربن 

9:11إش  اء

ي دوع   /26:3/ ي دوع رن ةد راخ15:9حكم : 3رالفاةدر 

28:3رن ة راخ

10:12/ إام ا13:30أيوب: 2رأفسربا 

11:55/ مزام ر2:52مزام ر: 2رمفاةر 

20:94/ مزام ر12:38: مزام ر2رالمفاةر 

19:3/ المبوك الثاين29:31تثن  : 2رتفسربن 

6:28: إام ا1رمفسربن 

4:1إش  اء  :1رمفسرين 

25:4تثن  : 1رفسرتم 

16:4تثن  : 1رتفسربا 

15:2ن  ر األن ار: 1رالمفسرة 

5:13أةش ر: 1رفاةرة 
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13:12إام ا: 1رينشف وا 

22:38ي وع رن ة راخ :1 ررتنف 

14:29: ي وع رن ة راخ1رفشنف ك 

12:47إش  اء :1رتنف ي 

6:2: الحكم 1رمنافع 

10:10: الجام  1رناف   

7:1نحم ا:1رأفسرنا 

45:78مزام ر:1رأفسرتدم 

13:80مزام ر:1ريفسرها 

41:89مزام ر:1 ه رأفسر

25:22البي ن:1رفسارها 

7:52: مزام ر1  ه رفسار

6:11: أمثال1رفسارهم 

الفسار  17النفع  25

 ثنائية احلر والربد:

صدددد 1:18تدكدويدن:  10رحدر  الدثدداين/  / 5:4مدوئد ددل 

/  29:38/ ي رع رن ة راخ29:38ي وع رن ة راخ

/ 5:25/ إشددد  اء  5:25/ إشددد  اء 4:18إشددد  اء

2:25/ راابخ38:50/ إام ا10:49إش  اء

/ ي دوع رن  3:8/ يدوريت40:31تكوين:  6رالحر 

ةدددد دراخ19:34ةدددد دراخ ردن  ي ددددوع   /24:43  /

4:25/ إش  اء4:18إش  اء

 ددددوع رن  / ي3:2/ حكمد 6:19مزام ر:  3رحرهدا 

3:43ة راخ

30:36إام ا:  1رلبحر 

6:8طور ا:  1رحرااة 

30:30أيوب:  1رالحرااة 

20:25/ أمثال7:24تكوين:  2رال رر 

/  22:43ي دوع رن ةد راخ:  2رال اارة 

14:18إام ا

13:25/ أمثال8:22تكوين:  2رررر 

16:18ي وع رن ة راخ:  1ري رر 

30:36إام ا:  1رلب رر 

17:147مزام ر:  1 هرررر

25:25: أمثال1رراارة 

ال رر  10الحر  22
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 ثنائية الضيق والطمأنينة:

األبلمددرة/    39رالضدددددد دد  :   /الددمددبددوك  27:22الددمددبددوك 

الددثدداين27:22األبل األيددام  األيددام  26:18/أخدد دداا  /أخدد دداا 

/مدزا 16:36/أيوب15:36/أيوب24:15/أيوب26:18الثدداين

11:2/مدزامد در1:20/مدزامد در1:10/مدزامد در9:9/مدزامد در1:4مد در

11:60/مدزامد در15:50/مدزامد در39:37/مدزامد در7:32امد در/مدز2

5:113/مدزامد در12:108/مدزامد در15:91/مدزامد در7:18مدزامد در/

/أ 13:12/أمثدال8:11/أمثدال11:143 ر/مزام7:138مزام ر/

/ي ددوع رن  13:2/ي ددوع رن ةدد راخ19:25/أمثال10:24مثال

ةددددد ددراخ26:35ةددددد ددراخ رددن  رددن  24:40/ي دددددوع  /ي دددددوع 

/إ 16:26/إشد  اء22:8/إشد  اء30:5/إشد  اء14:51ةد راخ

9/إام ا19:16/إام ا11:15/إام ا8:14/إام ا20:30شد  اء

24:49/إام ا19:

/صددددمدوئد ددل  30:4/تدثدند دد 26:20طددررمدرة/    26رضدددد د  :

األبل32:2األبل /صددددددمدددوئددد دددل  24:26/صددددددمدددوئددد دددل 

الدثدداين9:4الدثدداين الدثدداي1:6/الدمدبدوك  /الدمدبدوك  4:13/الدمدبدوك 

 /أخ اا األيام26:14الثاين

:7/مزامد در 9:31/مزام در9:27/أيوب11:7/أيوب6:15الثدداين

14/مدزامد در 3:116/مدزامد در49:78/مدزامد در17:69زامد در/مد 54

/إ 20:4/إشد  اء1:9إشد  اء/3:5/حكم 27:1/أمثال3:109

/7:30/إام ا24:6/إام ا31:4/إام ا31:4ام ا

20:1مراثي إام ا

رالدد ددمددأندد ددندد  مددرتددان: 

ش  اء /إ16:30إش  اء

8:47

راطددمددأن مددرة باحددرة: 

1:12إام ا

راطمدأندت مرة باحدرة: 

7:14إش  اء

راطمدأنندت مرة باحدرة: 

10:47إش  اء

إامي مرا :3رم مئند  

18:3/إشد  اء31:49ا

األيددددام  2 /أخدددد دددداا 

40:4األبل

مدددرا :  4ريددد دددمدددئدددن 

23/أيدوب18:3أيدوب

/إام10:30/إامد ددا4:

27:46يا

رتددد دددمدددئدددن مدددرتدددان: 

18/أيوب65:28تثن د 

:11
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/تث 53:28/تثن  9:3/خربج21:42:تكوينمرا 6رالضد ق  

43:50/إام ا57:28/تثن  55:28ن  

األبل21:42تدكدويدنرا :مد 9رضدددد دقدد   /أخد دداا  29:1/الدمدبدوك 

رن  27:23/أمثدال25:13/يدوريدت22:28الثداين  األيدام /ي ددددوع 

19:49/إش  اء6:30/إش  اء4:25/إش  اء29:22ة راخ

16:65/إشد  اء23:21/أمثال1:46مزام رمرا :4رالضد قا  

3:1مراثي إام ا/

20:71/مزام ر17:25مزام ررض قا  مرتان: 

6:34/مزام ر21:25م رمزامرتان:  ررض قات

10:37أيوبرتشض   مرة باحرة:  

19:46ي وع رن ة راخ ريض قون مرة باحرة:

/صدم 15:2/قضداة15:17/ي دوع 7:32تكوينمرا :7رضداق 

الدثدداين15:28بئد ددل األبل األيددام  14:24/صددددمدوئد ددل  /أخد دداا 

20:28/إش  اء13:21األبل

مرا :4رضاقت 

10:24/أمثال16:16/قضاة16:10/قضاة4:21طرر

رددن  12:4/أمددثددال4:21أيددوب  مددرا :3 رتضددددد دد  /ي دددددوع 

22:30ة راخ

18:10إام ا باحرة:رأض   مرة 

/7:22صموئ ل الثاينمرا :  9رض قي   

/مدزا 2:77/مدزامد در14:66/مدزامد در16:59/مدزامد در6:18مدزامد در

2:142/مزام ر1:120/مزام ر2:102/مزام ر7:86م ر
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3:35تكوينرض قشي مرة باحرة: 

6:107ر/مزام 44:106 ر/مزام27:9نحم امرا :7رضد قدم 

:9/إشد  اء 28:107/مزام ر19:107/مزام ر13:107مزام ر/

63

األيدددام 7:26تدددثدددنددد ددد مدددرا :  3رضدددددد دددقدددندددا    /أخددد ددداا 

24:44/مزام ر9:20الثاين

14:10قضاةرض قكم مرة باحرة: 

ةدددد دراخمدرا :  3رضدددد دقددك  ردن  ردن  17:3ي ددددوع  /ي ددددوع 

10:6/ي وع رن ة راخ8:6ة راخ

ال مأن ن  14لض   ا 129

تقف   حربال  طنر  القرآين  النص  مجمل  الشناظري     األةبور    هذه    ال ن    الشناظريا  

تنشظم   الشي  الشناظريا  الموضوط    إلي  تش رى ذلك  رشكراا المفررا ، رل  المش بق   اإلحصائ   

 طبي    المؤةس  الشوازي  بجوه  إلي  ” لو(   ابرر “مجمل النص القرآين أيضا، ب  ح ن لم ي ر  

ةبور   ر ن أةفاا الشوااة المخشبف  زمان ا بمكان ا بموضوط ا كشبك الشي ين غي أن األ  االخشالفا 

 لبقرآن   ال الغ    الرااةا   فإن  –  المثال  ة  ل  طبي  –تشحق  ر ن ةفر الشكوين بةفر الخربج  

  ال ب ة األ   اخشالف  طبي  بالموضوطي  بالمكاين  الزماين  الس اق  اخشالف  رأثر  اششغبت  قر  الكريم

ر ن اآليا  المك   باآليا  المرن  ، ح ث  هو    اكم  القرآن  ، الشناظري  المشحقق   ال ن    ال أن   

يشس  اخشالف الس اق الزماين بالمكاين مع اخشالف أةبوري يشجبَّي   الموضوطا  بالشراك ب  

القرآن   رصواة مشكراة   القرآن المكي روجر أكثر   الشوازنا   بضوحا من  باألصوا ، بت رر 

الم  نظائرها    القرآن  من  بأبجز  أقصر  المكي  القرآن  ت رب    المشوازن   ال  ااا   أن  رين، كما 

الرااة ن طبي من  ك  ر  طرر  بيؤكر  المرين،  إل ر  هذه    القرآن  أشاا  ما  ذلك  بمن  المالحظا ، 

ت شمر  أةراا اإلطجاز القرآين   الجمب  المك   من أندا"الركشوا طفت ال رقابي بةبكر ضمن 
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ب الشوزان،  مراطاة  الِقَصر   هذا  طبي  طبي  ف ر  الجمل  تقوم  ف واا  كث رة،  أبصافا  يشخذ  الشوازن 

بلكن الفكري،  االزرباج  رم ني  ف ر  يكشفي  بطواا  الصوتي    بالشالح ،  رالشوازن  ف ر  يحشفظ 

ر ن  المقارب   ذلك  إلي  يضم  بقر  األفكاا،  ر ن  المقارب   طبي  يقوم  الذي  الفكري  باالزرباج 

ألصوا ، بإذا كان كل جانب من جوانب البغ  يجب أن يشبون ربون مجالر، فقر اقشضي اإلطجاز ا

واها األبل، بقرين االطشمار لجمب  المك   قرين رساط  الرةال    طال ظ م أن يكون اإلطجاز   ا

م بورا    مما كان  لبنص  النفس  إلي هذا    طبي حاج   يحشاج  الرطوة، كذلك  تاايخ  من  ال وا 

إلي مجمال   اال فصبت مع الزمن   الجمب  المرن   ذا  خشصاا   م رض اإلشااة السري   

 .  "المش بقا  باإلضافا 

بأةبوب المقارب    القرآن المكي  "ال زيز إرراه م:  الس اق يقول ر. كمال ط ر  هذا    ب 

ت القرآن   ال  المقارب   القرآن المرين، ألن  ت  ا لذلك طن أةبوردا    نفصل طن الموقف  يخشبف 

الش   ري هذا    الذي ق بت ف ر، بال طن الس اق األةبوري الم  ر طن  الموقف، إندا ل ن    ال ناء 

اخ   طقب    هارئ     رمرم ، قص رة بمؤثرة   القرآن المكي.لبقرآن الكريم، لذلك جاء  طن ف  م

 بمن ق     القرآن المرين.

بزمدا  المواقف الشي اقشضشدا ن أة ال ق رة، باةش  بقر كثر بابر المقارب    القرآن المكي  

رناؤها طبي أةس الشوح ر الخالص بما يسشش  ر من اإليمان راهلل بمالئكشر بكش ر باةبر بال وم 

خر، بمن ثم كثر  اآليا  الشي ترطو إلي الشوح ر بتربا   فبكر، مشخذة من م اهر الكون اآل

ن ب  مندا كالسدام لشص ب األفئرة م اشرة فشوقظدا  بمجالي النفس بم اهر يوم الق ام  اكائز ت

 من ة اتدا بغفبشدا. 

الم امال    بر ان  الش ريع  مواقف  المرين    القرآن  المقارب     بار   بمواقف  ر نما 

بتؤرب   ت بم  بال دور،  المنافق ن  بإلي  المؤمن ن  بإلي  الن ي  إلي  رالخ اب  بتوجدت  الجدار، 

 

، م1984ر. طفت ال رقابي، الفكر الريني   مواجد  ال صر، راا الحقوق لب  ع بالن ر بالشوزيع، القاهرة،    

 .. 58صد
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 .  "را ال دور بترري، بتفضح مكائر المنافق ن بغ

تفرر طبي  لشؤكر  الكريم  اهلل  كشاب  مجمل  الشقاربي    الشناظر  صوا  النص هذا    بتش رر 

األخرى الشي بقف الشناظر الشقاربي ف دا طنر حر الكبمش ن أب  اإلطاا طن النصوص هذا  ال ظ م  

الشي ت  ن مرى  ال  اات ن المشجابات ن، بقر ألمح ال الغ ون قريما بحريثا إلي كث ر من الم الم  

الحال   الشقارل هي    الشناظري  الشقارب     أض اف النص ر ن السواة بما يجاباها، كماهذه   ذيوع

أب ر ن ةواتي    "ال مس بالب ل"، أب ر ن ةواتي  "المنافقون "ب  "المؤمنون"ر ن ةواتي  

 .  "الكوثر"ب "الماطون "

  

 

 .238، بصد193، بصد150-149ر. كمال ط ر ال زيز إرراه م، أةبوب المقارب    القرآن الكريم ..، صد 

 .353-351ال زيز إرراه م، أةبوب المقارب    القرآن الكريم، صد ينظر ر. كمال ط ر  

 . 354-353ينظر السار ، صد 

، أنواا  هد    791ينظر ال  ضابي رالقاضي ناصر الرين أرو ة  ر ط ر اهلل رن طمر رن محمر ال  رازي ر   

بأ.ر ط ر الحم ر مص في، راا   الشنزيل بأةراا الشأبيل، تحق   أ.ر حمزة الن رتي بال  خ ط ر الخف ظ فرغبي

 .542ه، المجبر الخامس، صد1418األشراف لبشرا( بمكش   الن رتي، القاهرة، 
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 املبحث الثاني
 التناظرية الرتادفية

 رتاديف يف النص التوراتي من خالل دراسة "روبرت لوث":زي الالتوا -

تجبَّت ال ن ا  الشرارف     البون الذي أطب  طب ر لو( اةم االزرباج أب الشوازي الشرار  

فقال:   فر  طرِّ الذي  األلفاظ "،  تشكرا  طنرما  المشرارف  الشوازي  يشحق  

  إلي   ”لو(   ابرر “، بأشاا  "ر ش وطا من أنواع الشوازيبالم اطر بالم اين، بهو النوع األكث

 طررٍ من األقسام، تفص بدا ما يبي: إلي الشرار  الشوازي انقسام

 القسم األول: 
ُا الكبم  أب ال  ااُة الثان ُ  م ني الكبم  أب ال  ااة األبلي ربن لفظدا، بهو ما يشجبَّي     ُتَكرِّ

 طرر من ال واهر، مندا:  

ُر َقْر َجاَء ُنوُاِك، ْةشَنِ رِ »ُقوِمي ا   ي ألَنَّ

بِّ َأْشَرَق َطَب ِْك. َبَمْجُر ال  رَّ

رُ  اِمُس األَُمَم. هي  اهد ألَنَّ  الظُّْبَمُ  ُتَغ ِّي األَْاَض َبالظَّالَُم الرَّ

، َبَمْجُرُه َطَب ِْك ُيَرى.   بُّ ا َطَب ِْك َف ُْ رُِق الرَّ  َأمَّ

ُنوِاكِ  فِي  ِض َاِء  َفشَِس ُر األَُمُم  فِي  َبالُْمُبوُك  رةفر إش  اء، اإلصحاح السار ،  "إِْشَراقِِك ، 

 .     3-1آي 

ح ث تشرارف كبما  مثل اةشن ري، بنواك، بأشرق، ب  نواك، ب  ض اء إشراقك، كما 

مثل   ط ااا   األَْاَض "تشرارف  ُتَغ ِّي  اِمُس "بَ   "الظُّْبَمُ   الرَّ َف ُْ رُِق "أب    "الظَّالَُم  بُّ َطَب ِْك  الرَّ  " 

 .."َب ِْك ُيَرىَبَمْجُرُه طَ "ب

 بمن شواهره أيضا:

 

،  ،
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 الَ ُصوَاَة لَُر َبالَ َجَماَل َفنَنْظَُر إِلَ ِْر،  

   ر.َبالَ َمنْظََر َفنَْ شَِد َ 

 ُمْحشََقٌر َبَمْخُذبٌل ِمَن النَّاِ ،  

 َاُجُل َأْبَجاٍع َبُمْخشَ ُِر الَْحَزِن،  

 ، َبَكُمَسشَّرٍ َطنُْر ُبُجوُهنَا

 .  ردَنْ شَرَّ رِ ُمْحشََقٌر َفَبْم 

 لكِنَّ َأْحَزاَننَا َحَمَبَدا، 

َبَدا.    َبَأْبَجاَطنَا َتَحمَّ

 َبَنْحُن َحِس ْنَاُه ُمَصارًا َمْضُربرًا ِمَن اهللِ َبَمْذلُوالً.  

 َبُهَو َمْجُربٌح ألَْجِل َمَ اِص نَا،  

 َمْسُحوٌق ألَْجِل آَثاِمنَا.  

 َطَب ِْر،   َتأْرِيُب َةالَِمنَا

 .    5- 1، اآليا  53رإش  اء، اإلصحاح "هِ ُشِف نَاَبرُِح ُرِ 

 القسم الثاني: 
الشكراا    فن  مع  يشس   ما  بهو  بلفظدا،  األبلي  ال  ااة  م ني  الثان ُ   ال  ااُة  ُا  ُتَكرِّ بف ر 

 ال الغ  ال رر  ، بمن شواهره:

 »َكثِ ًرا َما َضاَيُقونِي ُمنُْذ َش َارِي«.  "

 َ 
 ْل إِْةَرائِ ُل:  قُ لِ

 »َكثِ ًرا َما َضاَيُقونِي ُمنُْذ َش َارِي،  

 .    2-1، اآلي 129رةفر المزام ر، اإلصحاح "لكِْن لَْم َيْقِرُابا َطَبيَّ 
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 القسم الثالث: 
ُا ال  ااة الثان   جزءا من ال  ااة األبلي لفظا بم ني أب م ني فقط،   ُتَكرِّ

 فمما تكرا م ني فقط:  ●

بُّ "  َمَبَك، َفْبشَ ْشَِدِج األَْاُض،  َقْر َالرَّ

 .  1، اآلي 97رةفر المزام ر، المزموا "َبلْشَْفَرِح الَْجَزائُِر الَْكثِ َرةُ 

 بمما تكرا لفظا بم ني: 

  ر .َأْاَةَل الَْمبُِك َفَحبَّ "

ْ ِب َفأَْطَبَقرُ   .   20، اآلي 105رةفر المزام ر، المزموا"َأْاَةَل ُةْب َاُن ال َّ

 القسم الرابع: 
بف ر تشرارف ثال( ط ااا  ر ريق  خاص ، ح ث يشرارف الس ر الثاين مع الس ر األبل، 

تسم     "لو( "السارق ن، بهو الوجر الذي أطب  طب ر  ثم ي  ر الس ر الثالث إلي كال الس رين  

 ، بمثالدا: رالمشوازيا  الثالث   

" ،  َاَفَ ِت األَْنَداُا َيا َابُّ

 ُا َصْوَتَدا. األَْنَداَاَفَ ِت 

 .   3، اآلي 93رةفر المزام ر، المزموا "َتْرَفُع األَْنَداُا َطِج َجَدا

ال   الثان ُ   ال  ااُة  ترارف  الس رين ح ث  كال  إلي  األخ ر  الس ر  بي  ر  األبلي،  ااَة 

بالثاين، ب  كبم     "ترفع األنداا"السارق ن، ألن   ط ااة   األبل  الس ر  إلي    "طج جدا "إشااة 

   الس ر الثاين.  "صوتدا"إشااة ترارف   إلي كبم  
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 القسم اخلامس: 
ف د األخ ران  أار   أة ر ي  ر الس ران  يشألف المق ع من  األبل ن بف ر  إلي الس رين  ا 

ررالشنابب ، ح ث يشرارف الس ر الثالث مع الس ر األبل بيشرارف الس ر الرارع مع الس ر الثاين،  

 مزام ر: بمثالر من ةفر ال

 "  . بُّ َماَباِ  َنظََر الرَّ  ِمَن السَّ

 َاَأى َجِم َع رَنِي الْ ََ رِ. 

 ِمْن َمَكاِن ُةْكنَاُه َت َبََّع إِلَي 

اِن األَْاضِ   .    14-13، اآليشان33رالمزموا  "َجِم ِع ُةكَّ

 بمن ةفر إش  اء: 

 َصانُِ ِك، هو   ألَنَّ رَْ َبِك "

 َابُّ الُْجنُورِ اْةُمُر،  

بُ  إِْةَرائِ َل، لِ َببَ    ُِّك ُقرُّ

 .   5، اآلي 54راإلصحاح "إِلَر ُكلِّ األَْاِض ُيْرَطي 

 بكذلك: 

ً  َبَذَه ًا "  ضَّ
 َباْمشَألَْ  َأْاُضُدْم فِ

 َبالَ نَِداَيَ  لُِكنُوِزِهْم، 

 َباْمشَألَْ  َأْاُضُدْم َخ ْالً 

َمْرَك َاتِِدمْ 
 .   7، اآلي 2صحاحرةفر إش  اء، اإل"َبالَ نَِداَيَ  لِ

الشرك ب  هذا    بُيحق  من  مبحوظ  رقرا  تشسم  صواة  الرراط    الش ك ال   من  البون 
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 :المزام ر ةفر  من ال اهرهذا  خالل من ”لو(  ابرر “بالشراخل، أررزها 

بِّ إِلِدنَا "  َمْن ِمثُْل الرَّ

اكِِن فِي األََطالِي؟   السَّ

 النَّاظِرِ األََةافَِل  

َماَباِ         ”لو(  ابرر “. بيقول    6-5آليشان، ا113رالمزموا  "َبفِي األَْاضِ   فِي السَّ

 كما   األبل  ن،  ال  اات ن  إلي  رقوة  ت  ران  األخ رت ن  ال  اات ن  نجر  هنا":  ال اهر  موضع  تفص ل

، بمن يرضي لنفسر مثبك أن السمابا لو كان الشرت ب طبي الوجر الشالي: رمن مثبك ل سكن   

 . "األاض؟  يشفقر األش اء  

أن    من  ف ر   لما  الشقاربي  الشوازي  إلي  أقرب  –  الشحرير  بجر  طبي  –ال اهر  هذا    بٌيالحظ 

ر، باغم ذلك بض ر  آخ  جانب  من  باألاض  بالسموا   جانب  من  باألةافل  األطالي  ر ن  تقارل

 ابرر  لو(   شواهر الشوازي الشرار  لس ب غ ر م بوم ..  

 القديم والنص القرآني:   التوازي الرتاديف بني العهد -

أحاطت الرااةا  القرآن   ردذه األنماط الشي انشدت إل دا تصواا  ابرر  لو( ألقسام 

مما   أكثر  النصي  رالشحب ل  تشسم  م الجا  بصف    من خالل  تنابلشدا  بلكندا  الشرار ،  الشوازي 

ر  لو(، بف ما يبي  لم الجا  الم  ااي  طنر ابرالحال   اهي  ت شمر طبي الشق  ر النظري كما

 األقسام بما يناظرها   القرآن الكريم: ةرر لدذه

 القسم األول: تكرار الكلمة/العبارة الثانية معنى الكلمة/العبارة األوىل دون لفظها:  -
إلي القرآين  النص  رااةي  من  ك  ر  طرر  الكبما  هذا    أشاا  م اين  تكراا  من  البون 

ح يحي   رن حمزة ال بوي رانقسام الشكراا القرآين إلي قسم ن:  بال  ااا  ربن ألفاظدا، بقر صرَّ

بفظ بثان دما من جد  الم ني برسط حريثا م وال   ةرر ال واهر الرال  طبي أحرهما من جد  ال
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ال الغ   الكامن  بااء كل شاهر   دذا ، بقر ربغت رااةا  ال الغ  ن لكل قس م بتجب   الق م 

المح الشكراا بالش ارر  ام بالض ط، ففي رااةاتدم الوصف   لمالقسم الثاين غايا  ةام   من اإلحك

  النص الكريم ك ف الرااةون النقاب طن كث ر من الق م ال الغ   الكامن    الشرارف الذي يقع  

  القرآن الكريم ف ما يمكن أن ن ب  طب ر تسم        الم ني ربن البفظ ر ن الكبمش ن المشجابات ن

ا الشكراا  طن  الم نوي[ كما]ال ربل  الشكراا  إلي  ْحَمُن  هي    لبفظي  ت الي: ﴿الرَّ قولر  الحال   

الكرماين قرم  ح ث  ِح م﴾،  جماط   بالغرناطي  الرَّ الثراء   بارن  شريرة  قراءا   بغ رهم 

بغ رهم األةراا ال الغ   لبش ارر ر ن الجمبش ن المشجابات ن،  هدؤالء    لدذه الشجب ا ، كما أررز

ْر َطنَّا َة ِّئَاتِنَ كما   قولر ت  .   193ا﴾  رآل طمران، آي   الي: ﴿َارَّنَا َفاْغِفْر لَنَا ُذُنورَنَا َبَكفِّ

 ُر الكلمة أو العبارُة الثانيُة معنى الكلمة أو العبارة األوىل ولفظها:القسم الثاني: وفيه ُتَكرِّ -
القس م الثاين   هذا    من الصفحا    ة  ل تفص لهائال رسط رااةو القرآن الكريم طررا

بتحت   بالقاضي ط ر الج اا ال أن مع ال بوي هو   إطاا المقاان  مع القس م األبل تااة كما

 راب الشكراا   القرآن الكريم تااة أخرى .. 

 َخَبَ  *    َخَب بقر تنابل الرااةون تكراا الكبم  كما   قولر ت الي: ﴿اْقَرْأ رِاْةِم َارَِّك الَِّذي  

 

ينظر ال راز المشضمن ألةراا ال الغ  بطبوم حقائ  اإلطجاز، تقريم ر. إرراه م الخولي، الد ئ  ال ام  لقصوا    

القاهرة،   - 443، صد4م، جد1914هد  1332لخريوي ،  م، نسخ  مصواة من م     راا الكشب ا2009الثقاف ، 

445 . 

 .65ينظر أةراا الشكراا   القرآن، صد 

 .169، صد1ينظر مالك الشأبيل، ج 

 .52ب  51ينظر ك ف الم اين، صد 

 .518ينظر ابح الم اين، المجبر الثاين، صد 

 .80-79م، ص2003هد 1423ر. حس ن نصاا، الشكراا، مكش   الخانجي، القاهرة، ال     األبلي،  

ينظر ر. ط ر الفشاح الش ن، رالغ  القرآن   آثاا القاضي ط ر الج اا بأثره   الرااةا  ال الغ  ، راا القرآن،  

 . 201م، صد1978القاهرة، 
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، كما تنابلوا تكرا ال  ااة كما   قولر ت الي:     2-1ْن َطَب ﴾ رةواة القااط ، آي   اَن مِ اإِلنَس 

 .  6، 5﴿َفإِنَّ َمَع الُْ ْسرِ ُيْسًرا * إِنَّ َمَع الُْ ْسرِ ُيْسًرا﴾ رةواة ال رح، اآلي 

 : القسم الثالث: وفيه تكرر العبارة الثانية جزءا من العبارة األوىل لفظا ومعنى -
َبالُْمْؤِمنَا    قولر ت الي:  ما يقعبهو         َفشَنُوا الُْمْؤِمنِ َن  َيشُورُوا  ﴿إِنَّ الَِّذيَن  َفَبُدْم  ِ  ُثمَّ لَْم 

َطَذاُب   َجَدنَّمَ   َطَذاُب  آي   َبلَُدْم  رال ربج،  ت الي:    10الَْحرِي ﴾  قولر  كما    فقط  م ني  أب   ،  

ْسِفَرة  * َض  ْسشَ ِْ َرة ﴾﴿ُبُجوٌه َيْوَمئٍِذ مُّ  .   39-38رط س، اِحَكٌ  مُّ

 القسم الرابع: -
خاص ،  ر ريق   ط ااا   ثال(  تشرارف  بف ر  الثالث  ،  رالمشوازيا   لو(  يسم ر  ما  بهو 

ح ث يشرارف الس ر الثاين مع الس ر األبل، ثم ي  ر الس ر الثالث إلي كال الس رين السارق ن،  

َأْرَااكَ بيش رى نظ ره   القرآن الكريم   قول َبَما  َما الَْحاقَّ   *  َما الَْحاقَّ ﴾   ر ت الي: ﴿الَْحاقَّ   * 

 

د ، بك ف الم اين   مش ارر 1148، ص2، بمالك الشأبيل، جد  252، صد  ينظر ال رهان   توج ر مش ارر القرآن  

 .509، صد30، بابح الم اين، جد206لمثاين، صا

، بك ف الم اين   مش ارر 1147، صد2، بمالك الشأبيل، جد251ينظر ال رهان قي توج ر مش ارر القرآن، صد 

 .205المثاين، صد

الشحر   طاشوا،  رن  ال اهر  محمر  فقال: ينظر  ال  اات ن  ر ن  ال ذاب  كبمشي  فسر ط ف  ح ث  بالشنوير،  ير 

  ال  ف  رواب باقشراندا.  جدنم  طذاب لدم   ر البفظي   جمب الشوك م ني   ط ف الحري  طذاب بلدم بجمب "

ر ن    يرير  من  أن  رإيدام  الشأك ر     لبم الغ  . مع ما  زيارة تدريرهم روط ر آخر فال يوجر أطظم من الوط ر األبل 

ضرب من المغايرة   هذا ل ن باحرا. بطذاب جدنم بطذاب الحري  من اخشالف   المرلول بإن كان مآل المرلو

رفع  يحسن ط ف الشأك ر. طبي أن الزج ردم   جدنم طذاب ق ل أن يذبقوا طذاب حريقدا، لما ف ر من الخزي بال

 د. 246، صد 30، ينظر الشحرير بالشنوير، جد"ردم   طريقدم 

 . 321، صد 30ينظر اآللوةي، ابح الم اين، جد 
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: 1. بقولر ت الي: ﴿الَْقاِاَط  * َما الَْقاِاَط   * َبَما َأْرَااَك َما الَْقاِاَط ﴾ رالقااط ، 3:  1رالحاق ،

3   . 

 القسم اخلامس: -
ان ف دا إلي الس رين األبل ن ح ث يشألف المق ع من أار   أة ر ي  ر الس ران األخ ر 

الَِحاِ  َبَتَواَصْوا رِالَْح ِّ  ررالشنابب ، بهو ما  يشجبَّي   قولر ت الي: ﴿إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َبَطِمُبوا الصَّ

 ، ح ث ُي ر الح  اأ  اإليمان بُي ر الص ر اأ  ال مل 3َبَتَواَصْوا رِالصَّ ْرِ﴾ رةواة ال صر،آي   

 .  الصالح

مالحظا  راازة تبخص الفوااق    ثال(هنالك    الحال   أمر الشناظري  الشقارب  هي    بكما

 ر ن تجب ا  الشناظري  الشرارف     الشوااة بالقرآن. 

  رالوصف   اكشفت  بأشكالر   الشرارف  ألنماط  ”لو(  ابرر “أن تقس ما     املالحظة األوىل:

األنماط،   ح ن  هذه    شواهرٍي من فس را أل ت أب ت ب ال تحمل أن ربن المشغايرة  لألقسام ال كبي

ألوان   اخشالف  إن  ر رر  مش ررة  ت ب ال   حمبت  قر  القرآن    الرااةا   بالشكراا    الشرارف 

طن ط َّر   الشي  القرآن    المواقف  ُشف ت  ح ث  رقراهذه    ال واهر،  الرؤى    هائل  األلوان  من 

ال لبش   را   بالش ري ي  ال قري  الس اق  طبي  المرتكزة  بالس اق الشأبيب    جانب  من  مشناظرة 

 

ي، أي أي  هد  : الحاق  ما"ح ث يقول   تفس ر تكراا كبم  الحاق  بما ر رها:    ،ينظر الزمخ ري، الك اف  

  شيء   بأي أرااك  بما لدا  أهول  ألنر  ;ي! تفخ ما ل أندا بت ظ ما لدولدا، فوضع الظاهر موضع المضمرهد  شيء

  رااي   ي بغر  ال رح ث بال رة   ال ظم  من  أنر طبي طظمدا، بمرى  ركنددا لك طبم  ال أنك: ي ني الحاق ، ما أطبمك

، بينظر اآللوةي، ابح الم اين،  452، صد4.. ينظر جد  "حالدا فدي أطظم من ذلك  قرا   بك فما  بهمر،  بال  أحر

 . 60، صد30جد

 د559، ص30، بينظر اآللوةي، ابح الم اين، جد625، صد4ينظر الزمخ ري، الك اف، جد 

ا رِالَْح ِّ  ﴿َبَتَواَصوْ  :ت الي  قولر  اششمل   بقر "قول:  ينظر محمر ال اهر رن طاشوا، الشحرير بالشنوير، ح ث ي  

  ، الرين   منراج    الح   ، فال قائر اإلةالم   باألخالق  الرين   كبدا  رِالصَّ ْرِ﴾ طبي إقام  المصالح  َبَتَواَصْوا 

 د.533، ص30ينظر جد "باألطمال الصالح  بتجنب الس ئا  منراج    الص ر
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لبس باألرري  الشي  البغوي  المصنفا   ل نابين  ةري    قراءة  بتكفي  آخر،  جانب  من  ال رري  ان 

الحق ق ، هذه    اصرها أصحاردا لرااة  أةال ب الشرارف بالشكراا   القرآن الكريم لبشأك ر طبي

أفصحت تقفهذه    ح ث  الشي  الفن    باألةراا  الفكري   ال بل  طن  اخشالف  ال نابين  هذه    بااء 

راة الشنزيل بغرة الشأبيل   ر ان اآليا  المش اردا    كشاب اهلل  "األةال ب، بمثال ذلك كشاب  

  توج ر     ال رهان"، بهد    420لبخ  ب اإلةكا  رأرو ط ر اهلل محمر رن ط ر اهلل المشوىف    "ال زيز

أنموذج  "، بهد    505كرماين ر لمحمور رن حمزة ال  "الحج  بال  انمش ارر القرآن لما ف ر من  

لزين الرين محمر رن أري ركر رن ط ر القارا الرازي   "جب ل   أةئب  بأجور  طن غرائب الشنزيل

مش ارر البفظ من آي    توج رالقاطع رذبي اإللحار بالش   ل      الشأبيلمالك  "ه، ب666المشوىف  

ألري   "المثاين    مش ارر  الم اينك ف  "، بهد    708إلرراه م رن الزر ر الغرناطي ر   "الشنزيل

ل رف    "الربض الريان   أةئب  القرآن "، بهد    733ط ر اهلل محمر رن إرراه م رن جماط  ر 

المشوىف   ايان  رن  ب770الرين  ال زيز"ه،  الكشاب  ل ائف  الشم  ز    ذبي  الرين    "رصائر  لمجر 

المشوىف   الف ربزاراري  ي قوب  رن  بده817محمر  تناةب  الُم الع  مراصر"،    المقاطع     

فشح  "، بهد    911الس وطي ر    نلجالل الري   "ق ف األزهاا   ك ف األةراا"ب  "بالَم الع

بغ رها،    هد    926ل  ح اإلةالم زكريا األنصااي المشوىف  "الرحمن رك ف ما يبش س   القرآن

تكشف الشوجهذه    بلم  طبي  ردا  المربن   الرااةا   قت  َصرَّ ح ث  رالشسم ا ،  ر المصنفا  

الم اا   ال كبي  المندجي  المسشوى  طبي  بتكراا  بت ارر  ترارف  لكل  فكان  ال نابين،  إل ر   

 البفظي طبشر طبي المسشوى الم نوي بالفكري.  

أررزها    املالحظة الثانية: الشي  الشرارف   بقفت  القريم  ال در     ”لو(  ابرر “أن ظواهر 

تر الرااةا  القرآن   الشي اتس ت  ابزتج  ما   بهو  المشجاباة،  ال  ااا   أب  الكبما   مسشوى  طنر

لششنابل الشرارف طبي مسشوى الكبما  أب الجمل غ ر المشجاباة .. أما ف ما يش ب  رالكبما  فقر 

جت رااة  ر. فاضل صالح السامرائي ررالغ  الكبم    الش   ر القرآين  تاايخا طويال من جدور  توَّ

الثنائ ا  هذه     منهائال  جم ت الرااة  طررا ث  ، حرااةي الكبما  المش ارد    النص القرآين



 

1570 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  "الوالر "ب   "األب"أب    "الولر "ب   "االرن"أب    "الم ر"ب  "الغ ث"المنشثرة   الكشاب الكريم مثل: 

، أما ف ما يش ب  رالجمل فقر   "ن غي"ب  "ن غ "أب  "تشوفاهم "ب  "توفاهم "أب  "بتشنزل  "تنزل"أب

ر ن   الشرارف  مواضع  ات رر   غ ر  باصر   لمشجابات ن    الجمبش ن  الكريم،  اهلل  كشاب 

ال أن ر ن قولر ت الي   ةواة هو    المواضع طبي اتساع النص القرآين، كماهذه    الرااةا  القرآن  

ْن َأْقَصي الَْمِرينَِ  َيْسَ ي﴾ ]القصص:   [ بقولر ت الي   ةواة يس: 20القصص: ﴿َبَجاء َاُجٌل مِّ

َأْقَصي ِمْن  َيْسَ يالَْمِرينَِ     ﴿َبَجاء  ]يس:  َاُجٌل  مندج  هذه    ، ح ث انشدجت[20﴾  الرااةا  

بر ن  تااة،  المخاَط  ن  بأحوال  النزبل  أة اب  ر ن  تجب اتدا  ت   ت  الشي  الس اق    المقاانا  

االخشالفا  الشرك     بالصرف     الفضاء البغوي المح ط رالجمبش ن المشناظرت ن تااة أخرى،  

 كرماين   أةرا ا الشكراا بالغرناطي   مالك الشأبيل ..    ج ال الندهذا  س    بحاز قصب ال

مسشوى   املالحظة الثالثة: طنر  لو(  ابرر   رااةا   الشرار     الشوازي  بقفت ظواهر 

القرآن   بالجمبش ن   ح ن تجابز  الرااةا   الشرارف طبي  هذا    الكبمش ن  لششنابل  المسشوى 

 ا ةششنابلر الرااة  ف ما يبي:مب  النص، بهو مارف طبي مسشوى جمسشوى السواة، ثم الشر

 التناظرية الرتادفية على مستوى الكلمة والعبارة: -

الشوازي   رظواهر  المش ب   لبضرب  لو(  ابرر   محاضرا   م الج   ر ن  الفااق  يشسع 

الرااةا  القرآن   الشرار  طبي مسشوى الكبمش ن المشرارفش ن   ال  ر ال  ري المقر  بم الج   

ل لر،   ابرر   م الج   تقف  اةشواء  ح ث  ي ني  الذي  الشرارف  روقوع  الجازم  االطشقار  طنر  و( 

القرآن   من االطشقار راةشحال  الشرارف  الم ني ر ن البفظ ن المشرارف ن،   ح ن ت رأ الرااةا  

ر ن ربن آالف اهذه    الشام  الرااةون يسوِّ ااح  ثم  المشناظرة، بمن  لصفحا    اةشكناه األلفاظ 

 

هد  1427القرآين، مكش   ال اتك، القاهرة، ال     الثان  ،    ائي، رالغ  الكبم    الش   رينظر فاضل صالح السامر  

 م.2006

، بك ف الم اين    907-904، صد2، بمالك الشأبيل، جد 194ينظر ال رهان   توج ر مش ارر القرآن، صد  

  . 160-159مش ارر المثاين، صد
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الباالخ ر ن  الرق ق   الشرارف  شالفا   ظواهر  تنابلت  الشي  المصنفا   خ ط  بتأةست  فظش ن، 

القرآين طبي ت  ان الفوااق الرق ق  ر ن الكبما  الشي رت رب  مشرارف  لكندا تن وي طبي اخشالفا   

  ن ت رز مالمح الشفرر   لغوي  بة اق   تفصح طن المالمح الرق ق  لبق م الجمال   الشي من شأندا أ

 لغ  النص القرآين ..

الشي رس شدا المصنفا  المذكواة ةارقا   القرآن    لبمواقف  َطِجَبٌ     بال   –بتكفي م ال   

 .. الكريم القرآن مش اردا  رااة    المندجي المنزعهذا  تأك ر    - إلحصائدا الرااة  تشسع

 السورة:التناظرية الرتادفية على مستوى  -
ل الحريث حول مالمح الشو  طرٌر من المفسرين جاء طبي   ازي   رن   السواة القرآن  فصَّ

، بأحمر رن إرراه م "الشفس ر الك  ر "  كشارر    هد    606اأةدم اإلمام فخر الرين الرازي ر 

ر  كشارر    هد    708الغرناطي  القرآن"   ةوا  ترت ب  مناة    الرين "ال رهان    بررهان   ،

، بجالل الرين الس وطي  "ب اآليا  بالسواالراا   تناة   نظم"  كشارر    هد    885ال قاطي ر 

تناة  "، ب"ق ف األزهاا   ك ف األةراا "المسمي    "أةراا الشنزيل "  كشار ر    هد    911ر 

 

، تفس ر الفخر الرازي المسمي  هد    604ن ض اء الرين طمر المشوىف  الفخر الرازي راإلمام محمر فخر الرين ر   

 م. 1981هد 1401الشفس ر الك  ر بمفات ح الغ ب، تقريم خب ل الم س، راا الفكر، ر رب ، ال     األبلي، 

، لكن الكشاب م  وع  261، صد3بهي الشسم   الشي ترابلدا الس وطي   كشارر اإلتقان   طبوم القرآن، جد   

راةم ال رهان   ترت ب ةوا القرآن، رشحق   محمر ش  اين، الناشر بزااة األبقاف بال ئون اإلةالم   رالممبك   

 م . 1990هد 1410المغرر  ، 

ج آياتر بأحاريثر ببضع ح    واش ر ط ر الرزاق غالب المدري، راا الكشب ال بم  ، ر رب ، ال     األبلي،  خرَّ

 هد . 1415

مخ وطا ينظر حاجي خب ف ، ك ف الظنون طن أةامي الكشب بالفنون، تحق   مص في رن    بهو ال يزال   

 .1352، صد2ه، جد1399ط ر اهلل، راا ال بوم الحريث ، 
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، بأخ را "مراصر الم الع   تناةب المقاطع بالم الع"ب  "ا  بالسوا الراا   نظم اآلي

  ، ح ث تأةس ُمنْ ََبُ  "الشحرير بالشنوير"  تفس ره     هد    1393محمر ال اهر رن طاشوا ر 

ال بماء األجالء طبي أن السواة القرآن   تن ني طبي تناةب م رر ر ن أبل السواة بآخرها، هدؤالء  

 : يبي ف ما يشجبَّي ما  بهو بمق  دا، م ب دا ر ن – الس وطي ت   ر بف  –أب 

، بخشمت  [9َر الَ ُيْخبُِف الِْم َ ار﴾ ]آل طمران:  افششحت رقولر: ﴿إِنَّ البّ "ةواة آل طمران:   -

 . [194رقولر: ﴿إِنََّك الَ ُتْخبُِف الِْم َ ار﴾ ]آل طمران: 

 .  "بالكالل  بخشمت رمثل ذلكفشحت رأحكام المواايث "ةواة النساء:  -

ررئت رشحريم الص ر   اإلحرام برال در الحرام بالدري بالقالئر بخشمت  "ةواة المائرة:   -

]المائرة:  "،  "رذلك  إِْةَرآئِ َل﴾  رَنِي  ِم ثَاَق  الّبُر  َأَخَذ  َبلََقْر  أبلدا ﴿  آخرها:  12ب   ب    ]

الَْمِس ُح ارُْن  هو    لَِّذيَن َقالُوْا إِنَّ الّبرَ َل﴾، ب  أبلدا: ﴿لََقْر َكَفَر ا﴿لََقْر َأَخْذَنا ِم ثَاَق رَنِي إِْةَرائِ 

 .  "[ ب  آخرها مثل ذلك72َمْرَيَم﴾ ]المائرة: 

َيْ ِرلُون﴾ ]األن ام:  "ةواة األن ام:   - رَِررِِّدم  َكَفُربْا  [ ب  آخرها: ﴿َبُهم  1  أبلدا: ﴿الَِّذيَن 

 . [150َيْ ِرلُون﴾ ]األن ام: رَِررِِّدْم 

 

 هد . 1406ا الكشب ال بم  ، ر رب ، ال     األبلي، تحق   ط ر القارا أحمر ط ا، را  

 م. 2002هد  1423  المك  ، مك  المكرم ، ال     األبلي،  تحق   ر. محمر رن طمر رن ةالم راامول، المكش    

تحرير الم ني السرير بتنوير ال قل الجرير   الشونسي،محمر ال اهر رن محمر رن محمر ال اهر رن طاشوا   

 م ..1984الكشاب المج ر، الراا الشونس   لبن ر،  من تفس ر

 . 128-127مراصر الم الع، صد 

 . 128السار ، صد 

 . 129السار ، صد 

 . 130السار ، صد 

 . 130السار ، صد 
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ُربْا َفإَِذا 2  أبلدا: ﴿َبذِْكَرى لِْبُمْؤِمنِ ن﴾ ]األطراف: "  ةواة األطراف: -  [، ب  آخرها: ﴿َتَذكَّ

رُِّكْم﴾ ]األطراف: 201م مُّ ِْصُربن﴾ ]األطراف: هد ن اَّ [، ب  أبلدا: ﴿اتَّ ُِ وْا َما ُأنِزَل إِلَ ُْكم مِّ

إِلَيَّ ِمن  [، ب  آخرها: ﴿قُ 3 َأتَّ ُِع َما يِوَحي  َما  إِنَّ رِّي﴾ ]األطراف:  ْل  ب  أبلدا:  "،  [203اَّ

]األطراف:   َبُخْف ًَ ﴾  ًطا  َتَضرُّ َارَُّكْم  َنْفِسَك  55﴿اْرُطوْا  فِي  رََّك  اَّ ﴿َباْذُكر  آخرها:  ب    ،]

طًا َبِخ َفً ﴾ ]األطراف:   .   "[ 205َتَضرُّ

ا لَُّدْم َرَاَجاٌ  ِطنَر َارِِّدْم  ُم الُْمْؤِمنُوَن َح هد  قولر ت الي: ﴿ُأْبلَدئَِك افششحت ر"ةواة األنفال:   - قًّ

َكرِيم﴾ ]األنفال:   َبِاْزٌق  ت الي: ﴿ُأبلَدئَِك 4َبَمْغِفَرٌة  ا هد  [، باخششمت رقولر  َحقًّ الُْمْؤِمنُوَن  ُم 

ْغِفَرٌة َبِاْزٌق َكرِيم﴾ ]األنفال:   .  [74لَُّدم مَّ

ررا  - َفاْطَبمُ "ءة:  ةواة  َتَولَّ ْشُْم  الّبِر﴾ ]الشور :  افششحت رقولر: ﴿َبإِن  ُمْ ِجِزي  َغ ُْر  َأنَُّكْم  [، 3وْا 

 . [129بخشمت رقولر: ﴿َفإِن َتَولَّْوْا َفُقْل َحْس َِي الّبُر﴾ ]الشور : 

نُْدْم﴾ ]يونس:  "ةواة يونس:   - آخرها: ﴿َباتَّ ِْع َما [، ب   2  أبلدا: ﴿َأْن َأْبَح ْنَا إِلَي َاُجٍل مِّ

 . [109ُيوَحي إِلَ َْك﴾ ]يونس: 

 .  "كبدا مفششح  رذكر القرآن مخششم  رر"ور بيوةف بالرطر بإرراه م بالحجر: ه  ةوا -

 .  "افششحت رالشس  ح بخشمت رالشحم ر "ةواة اإلةراء:   -

 

 . 132السار ، صد 

 . 133السار ، ًصد 

 . 135-134السار ، صد 

 . 136السار ، صد 

 . 137السار ، صد 

 . 137السار ، صد 

 . 140السار ، صد 
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 . "بمخششم  رركبدا مفششح  رذكر القرآن بالذكر  "ةوا الكدف بمريم بطر:  -

األن  اء:   - لِبنَّا ِ "ةواة  أبلدا: ﴿اْقشََرَب  [ ب  آخرها: ﴿َباْقشََرَب 1ِحَسارُُدْم﴾ ]األن  اء:      

﴾ ]األن  اء:   . [97الَْوْطُر الَْح ُّ

ت رذكر الساط  بخشمت رذكر أحوالدا من شدارة الرةول طبي المسبم ن ئرةواة الحج: ر -

 . ا بشدارة المسبم ن طبي الن

 . "ررئت رش ااك بخشمت رذلك"ةواة الفرقان:  -

ال  راء: - الَْ الَِم ن﴾  "  ةواة  َابِّ  لَشَنِزيُل  ُر  ﴿َبإِنَّ قولر:  رر    بخشمت  الكشاب  رذكر  ررئت 

 . [192]ال  راء: 

 .  "ةواة النمل: ررئت رذكر الكشاب ... بخشمت رذلك  -

[ ب  آخرها: ﴿َفالَ  17َأُكوَن َظِد ًرا لِّْبُمْجرِِم ن﴾ ]القصص:  ةواة القصص:   أبلدا: ﴿َفَبْن   -

 .   [86ِد ًرا لِّْبَكافِرِين﴾ ]القصص: َتُكوَننَّ ظَ 

القرآن   - الشي حررها  رالس ل  بانشدت  بفشنشدم  ال نك و : ررأ  رذكر ارشالء المؤمن ن  ةواة 

 . لشجابز الفشن 

الربم:   - َتُقومُ "ةواة  ﴿َبَيْوَم  ]الربم:  أبلدا  الُْمْجرُِمون﴾  ُي ْبُِس  اَطُ   آخرها: 12السَّ ب    ،]

 

 . 140السار ، صد 

 . 141السار ، صد 

 . 141السار ، صد 

 . 143لسار ، صدا 

 . 143السار ، صد 

 . 143السار ، صد 

 . 144السار ، صد 

 . 145السار ، صد 
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اَطُ  ُيْقِسُم الُْمْجرُِموَن﴾ ]الربم: ﴿َبَيْوَم َتُقوُم ال  . [55سَّ

َماء َماء﴾ ]لقمان: -  َدا ِمن ُكلِّ َرارٍَّ  َبَأنَزلْنَا ِمَن السَّ
[، ب   10ةواة لقمان:   صراها: ﴿َبرَثَّ فِ

ُل   . [34 الَْغ َْث َبَيْ َبُم َما فِي األَْاَحاِم﴾ ]لقمان: آخرها: ﴿َبُينَزِّ

[، ب  آخرها خ اب 1رقولر: ﴿َيا َأيَُّدا النَّ ِيُّ اتَِّ  اهللَ﴾ ]األحزاب:  ررئت"ةواة األحزاب:   -

ِق َن اهللَ﴾ ]األحزاب:   . [55ألزباجر: ﴿َباتَّ

 .  ، بخشمت رد ﴿َطالَُّم الُْغ ُوب﴾[3ررئت رد ﴿َطالِِم الَْغ ِْب﴾ ]ة أ: "ةواة ة أ:  -

َي ُوا﴾  هو     السَّ ِّئَاِ  لَُدْم َطَذاٌب َشِريٌر َبَمْكُر ُأْبلَئَِك   أبلدا: ﴿َبالَِّذيَن َيْمُكُربنَ "ةواة فاطر:   -

 .  [43[، ب  آخرها: ﴿َبالَ َيِح ُ  الَْمْكُر السَّ ُِّئ إاِلَّ رِأَْهبِِر﴾ ]فاطر: 10]فاطر: 

ا َنْحُن ُنْح ِي الَْمْوَتي﴾ "يس:  ةواة   - ررئت روصف القرآن بخشمت رر ... بررئت رقولر: ﴿إِنَّ

    [78[، بخشمت رإقام  الحج  طبي ذلك   قولر: ﴿َبَضَرَب لَنَا َمثَالً﴾ ]يس: 12 ]يس:

الصافا :   - ]الصافا :  "ةواة  ا﴾  َصفًّ اِ   افَّ ﴿َبالصَّ لَنَْحنُ 1أبلدا:  ا  ﴿َبإِنَّ بآخرها:   ..  ]  

افُّون﴾ ]الصافا :   . [165الصَّ

ْكر﴾ ]ص:  "ةواة ص:   - إاِلَّ ذِْكٌر لِّْبَ الَِم ن﴾ هو    آخرها: ﴿إِنْ [، ب1أبلدا: ﴿َبالُْقْرآِن ذِي الذِّ

 .  [87]ص: 

 

 . 145السار ، صد 

 . 146-145السار ، صد 

 . 146السار ، صد 

 . 146السار ، صد 

 . 147السار ، صد 

 . 148-147السار ، صد 

 . 148الساي ، صد 

 . 149السار ، صد 
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الزمر:   - ]الزمر:  "ةواة  ين﴾  الرِّ لَُّر  ُمْخبًِصا  اهللَ  أبلدا: ﴿َفاْط ُِر  آخرها: ﴿رَِل  2   اهللَ [، ب  

 . [66َفاْط ُْر﴾ ]الزمر: 

[، ب  آخرها: ﴿َأَفَبْم َيِس ُربا  21ةواة غافر: ر  أبلدا: ﴿َأَب لَْم َيِس ُربا فِي األَْاِض﴾ ]غافر:   -

يَن﴾ ]غافر:  82فِي األَْاِض﴾ ]غافر:   لَُر الرِّ [، ب   14[، ب  أبلدا: ﴿َفاْرُطوا اهللَ ُمْخبِِص َن 

 . [60ُكُم اْرُطونِي﴾ ]غافر: آخرها: ﴿َبَقاَل َارُّ 

َأْكثَُرُهْم﴾ ]فصبت:  "ةواة فصبت:   - َبَنأى   [، ب  آخرها:4  أبلدا: ﴿َفأَْطَرَض  ﴿َأْطَرَض 

 . [51رَِجانِ ِِر﴾ ]فصبت: 

َك ُيوِحي إِلَ َْك َبإِلَي الَِّذيَن ِمن َق ْبَِك﴾ ]ال واى: "ةواة ال واى:  -
[، ب   3  أبلدا: ﴿َكَذلِ

ْن َأْمرَِنا﴾ َك َأْبَح ْنَا إِلَ َْك ُابًحا مِّ
 . آخرها: ﴿َبَكَذلِ

الزخرف:   - َةأَلْشَ أبلدا   "ةواة  َخَبَقُدنَّ : ﴿َبلَئِن  لَ َُقولُنَّ  َباألَْاَض  َماَباِ   السَّ َخَبَ   ْن  مَّ ُدم 

]الزخرف:   الَْ بِ م﴾  َخَبقَ 9الَْ ِزيُز  ْن  مَّ َةأَلْشَُدم  ﴿َبلَئِن  آخرها:  ب   َفأَنَّي  [،  اهللُ  لَ َُقولُنَّ  ُدْم 

 . [89ُيْؤَفُكون﴾، ب  أبلدا: ﴿َصْفًحا﴾ ب  آخرها: ﴿َفاْصَفْح َطنُْدْم﴾ ]الزخرف: 

َماء رُِرَخاٍن "ةواة الرخان:   - ررئت رذكر القرآن بخشمت رر، بأبلدا: ﴿َفاْاَتِقْب َيْوَم َتأْتِي السَّ

ْرَتِق ُون﴾ ]الرخان: [، بآخرها: ﴿َفاْاتَ 10مُّ ِ ن﴾ ]الرخان:  ُدم مُّ  . [59ِقْب إِنَّ

الجاث  :   - َش ْئًا  "ةواة  نَا 
آَياتِ ِمْن  َطبَِم  ]الجاث  :  هد  اتََّخَذَها  صراها: ﴿َبإَِذا  ب   9ُزًبا﴾   ،]

َخْذُتْم آَياِ  اهللِ  ُكُم اتَّ  [. 35ُزًبا﴾ ]الجاث  : هد آخرها: ﴿َذلُِكم رِأَنَّ

 

 . 149سار ، صدال 

 . 151السار ، صد 

 . 151السار ، صد 

 . 152السار ، صد 

 . 152السار ، صد 

 . 153السار ، صد 
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 . "باألاض، بخشمت رر السمابا ذكر خب  ررئت ر": األحقافةواة  -

 . "ررئت راألمر رالقشال بخشمت رر"ةواة محمر:  -

بما بطربه، بخشمت    بالمؤمن ن  -صبي اهلل طب ر بةبم    - ي  ررئت روصف الن"ةواة الفشح:   -

 .  "رذلك 

الحجرا :   - رذكر  "ةوا  بررئت  ذلك،  رمثل  بخشمت  رال بم  ة حانر  اهلل  روصف  ررئت 

 . "ال  ث، بخشمت رر

َما ُتوَطُربَن لََصارِق﴾ ]الذاايا :  "ةواة الذاايا :   - [، بخشمت رقولر:  5ررئت رقولر: ﴿إِنَّ

ِذيَن َكَفُربا ِمن َيْوِمِدُم الَِّذي ُيوَطُربن﴾ ]الذاايا : ﴿َفَوْيٌل لِّ   .  [60بَّ

[، بخشمت رقولر: ﴿َبإِنَّ 7ل وا:  ررئت رقولر: ﴿إِنَّ َطَذاَب َارَِّك لََواقِع﴾ ]ا"ةواة ال وا:   -

 . "[ 47لِبَِّذيَن َظَبُموا َطَذارًا ُربَن َذلَِك﴾ ]ال وا: 

 . ال  رىهو  لثريا ، بخشمت رذكر نجمةواة النجم: ررئت رذكر نجم رهو ا -

اَطُ  َمْوِطُرُهْم﴾"ةواة القمر:  -  . ررئت راقشراب الساط ، بخشمت رقولر: ﴿رَِل السَّ

]الرحمن:   - ْحَمن﴾  الحسني ﴿الرَّ اهلل  أةماء  من  راةم  ررئت  الرحمن:  بخشمت 1ةواة   ،]

 

 . 153السار ، صد 

 . 154السار ، صد 

 . 155السار ، صد 

 . 155السار ، صد 

 . 156السار ، صد 

 . 157السار ، صد 

 . 157السار ، صد 

 . 158السار ، صد 
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 .   [78رقولر: ﴿َت َاَاَك اْةُم َارَِّك﴾ ]الرحمن: 

ال - الم من  بأصحاب الم أم  "واق  :  ةواة  الثالث : أصحاب  الخب   أزباج  ا  رذكر  ُصرِّ

ا إِن  رِ ن﴾ ]الواق  : بالسارق ن، بخشمت رمثل ذلك   قولر: ﴿َفأَمَّ  .   [88َكاَن ِمَن الُْمَقرَّ

: ررئت روصف اهلل بخشمت رر، ب  صراها: ﴿آِمنُوا رِاهللِ َبَاُةولِِر﴾ ]الحرير"ةواة الحرير:   -

]الحرير:  7 رَِرُةولِِر﴾  َبآِمنُوا  اهللَ  ﴿اتَُّقوا  آخرها:  ب   ب  28[،  النوا  ذكر  ب  صراها   ،]

 . "آخرها ذكر النوا

الَْحكِ م﴾  "ةواة الح ر:   - الَْ ِزيُز  َبُهَو  فِي األَْاِض  َبَما  َماَباِ   السَّ فِي  َما  ِر  لِبَّ أبلدا: ﴿َة ََّح 

َماَباِ  َباألَْاِض َبُهَو الَْ ِزيُز الَْحكِ م﴾ ]الح ر:  [، بآخرها: ﴿ُيَس ُِّح  1]الح ر:   لَُر َما فِي السَّ

24]  . 

الممشحن :   - َأيُّ "ةواة  ﴿َيا   َاء﴾  أبلدا: 
َأْبلِ ُكْم  َبَطُربَّ ي  َطُربِّ َتشَِّخُذبا  الَ  آَمنُوا  الَِّذيَن  َدا 

ْوا َقْوًما َغِضَب اهللُ َطَب ِْدْم﴾ ]الممشحن :  [، بآخرها: ﴿َيا َأيَُّدا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َتشََولَّ 1]الممشحن :  

13]  . 

[، ب  آخرها:  4ُيَقاتُِبوَن فِي َة ِ بِِر﴾ ]الصف:    أبلدا: ﴿إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الَِّذيَن  "ةواة الصف:   -

َة ِ ِل اهللِ﴾ ]الصف:   ًرا رَِرُةوٍل﴾ ]الصف11﴿َبُتَجاِهُربَن فِي  [،  6:  [، ب  أبلدا: ﴿َبُم َ ِّ

رِ الُْمْؤِمنِ ن﴾ ]الصف:   .   [13ب  آخرها: ﴿َبرَ ِّ

القبم:   - ]القبم:  "ةواة  رَِمْجنُون﴾  َارَِّك  رِنِْ َمِ   َأنَت  رقولر: ﴿َما  رقولر: 2ررأ   بخشمت   ،]

 

 . 158السار ، صد 

 . 158السار ، صد 

 . 160-159السار ، صد 

 . 161-160السار ، صد 

 . 161السار ، صد 

 . 162-161السار ، صد 
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ُر لََمْجنُون﴾ ]القبم:   .  [51﴿َبَيُقولُوَن إِنَّ

ُر لَ "ةواة الحاق :  -  . [51َح ُّ الْ َِق ن﴾ ]الحاق : ررئت رالحاق ، بخشمت رقولر: ﴿َبإِنَّ

 . "لوطر يوم الق ام ، بخشمت ررررئت را"ةواة الم ااج:   -

 . "ررئت رالوط ر رال ذاب األل م، بخشمت رر"ةواة نوح:  -

 .  "ررئت رالجن بخشمت رذكره"ةواة الجن:  -

 . "ررئت رق ام الب ل بخشمت رر"ةواة المزمل:  -

 .  "نذاا بخشمت ررررئت راإل"ةواة المرثر:  -

 . "اإلطارة بإح اء الموتي بخشمت رذلكررئت رذكر "ةواة الق ام :  -

 . ةواة الن أ: ررئت رالوط ر رال وم اآلخر بخشمت راإلنذاا من طذاب اآلخرة -

 . "ررئت رالراجف  بخشمت رال ام "ةواة النازطا :  -

 . ثور  طن الكافرينةواة الم فف ن: ررئت روط ر الم فف ن بخشمت رنفي الم -

 

 . 169السار ، صد 

 . 169السار ، صد 

 . 170-169السار ، صد 

 . 170السار ، صد 

 . 170السار ، صد 

 . 171السار ، صد 

 . 171ر ، صدالسا 
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 . االن قاق: ررئت رذكر السماء بخشمت راإلشااة إل داةواة  -

َبال َّاِاق﴾ ]ال ااق:   - َماء  [، بخشمت 1ةواة ال ااق: ررأ  رذكر السماء   قولر: ﴿َبالسَّ

]ال ااق:   ْجع﴾  الرَّ َذاِ   َماء  ﴿َبالسَّ قولر:  السواة: 11رذكرها    آخر  ت الي    بقولر   ،]

[ نش ج  لقولر ت الي   ررايشدا: ﴿إِن ُكلُّ َنْفٍس 17ُدْم ُاَبْيًرا﴾ ]ال ااق:  ِل الَْكافِرِيَن َأْمِدبْ ﴿َفَمدِّ 

ا َطَب َْدا َحافِظ﴾ ]ال ااق:   .  [4لَّمَّ

إلي   - راإلشااة  بخشمت  الغاش   ،  اآلخر رحريث  ال وم  إلي  راإلشااة  ررئت  الغاش  :  ةواة 

 . اإلياب بالحساب

 . ها ﴿الُْح ََم ﴾ : أبلدا: ﴿َبْيٌل﴾، بآخرةواة الح م -

 .  ةواة الضحي: ررئت رذكر ن م اهلل ت الي، بخشمت راألمر رالشحر( ردذه الن م -

،   -صبي اهلل طب ر بةبم    -ةواة ال رح: ررئت رالحريث طن ن م اهلل ت الي طبي اةولر   -

 .  مالنهذه  ر كر  -صبي اهلل طب ر بةبم  -بخشمت رأمر اهلل اةولر 

[، بخشمت  4الش ن: ررئت رقولر ت الي: ﴿لََقْر َخَبْقنَا اإِلنَساَن فِي َأْحَسِن َتْقِويم﴾ ]الش ن:  ةواة   -

 .  [8رقولر ت الي: ﴿َألَ َْس اهللُ رِأَْحَكِم الَْحاكِِم ن﴾ ]الش ن: 

دا  ةواة ال  ن : ررئت رذكر حضوا ال  ن  حج  طبي أهل الكشاب، بخشمت رانقسامدم ح ال -

 

 . 175السار ، صد 

 .403، صد8نظم الراا، جد 

 . 177مراصر الم الع، صد 

 . 179السار ، صد 

 .458-457، صد8نظم الراا، جد 

 . 467-466، صد8السار ، جد 

 . 476، صد8دااجع السار ، ج 
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 . بكافرإلي مؤمن 

 .  ةواة القااط : ررئت رذكر القااط ، بخشمت رذكر الدابي  -

]الف ل:   - الِْف ل﴾  رِأَْصَحاِب  َارَُّك  َفَ َل  َك َْف  َتَر  ﴿َألَْم  رالسؤال:  ررئت  الف ل:  [،  1ةواة 

أُْكول﴾ ]الف ل:   . [5بخشمت راإلجار : ﴿َفَجَ َبُدْم َكَ ْصٍف مَّ

 . لسواة طب  آلخرهااةواة قريش: أبل  -

 ةواة الماطون: ررئت رذكر المكذر ن رالكافرين  بخشمت رذكر المرائ ن رالمنافق ن .  -

[، بخشمت رقولر  2ةواة الكافربن: ررئت رقولر ت الي: ﴿الَ َأْط ُُر َما َتْ  ُُربن﴾ ]الكافربن:   -

 .  [6ت الي: ﴿لَُكْم رِينُُكْم َبلَِي رِين﴾ ]الكافربن:

 .  ري لدب بخشمت رحال امرأترأررئت رحال  ةواة المسر: -

 .   "م ب دا أحر بمق  دا أحر"ةواة اإلخالص:  -

.ةواة الفب : ررأ  راالةش اذة من شر ما خب  اهلل ت الي، بخشمت رذكر شر ما خب  -

 .ةواة النا : بقع الشرارف   تكراا كبم  النا    م ب دا بمق  دا م ا -

 

 

 . 502-501، صد8السار ، جد 

 . 515، صد8السار ، جد 

 . 532، صد8السار ، جد 

 . 537، صد8السار ، جد 

 . 557، صد8السار ، جد 

 . 574، صد8، جد 

 . 179مراصر الم الع، صد 

 .607، صد8نظم الراا، جد 

 . 180مراصر الم الع، صد 
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 ة على مستوى النص:التناظرية الرتادفي -
 عالقات الرتادف ومعدالت التكرار: -

بإذا ما أارنا أن نؤةس لبرااة  المقاان    تنابل ال ن   الكب   لبنص المقر  ةواء   

روصفر    القرآن الكريم أب الشوااة من خالل الشصوا ال ام ل بم النص  

النص  هذا  ص بال يشوقف طنر ما ين وي طب ررحثي طبي مجمل الن يق م ما يشحصل طب ر من نشاج 

  رن        الكبي  الشرارف  مالمح  –  روضوح  –..، فسوف نالحظ  من مفررا  أب جمل أب فِقرا 

  من   القرآين  النص  رن       الكبي  الشرارف  مالمح  بكذلك  بخاتمشدا،  مفششحدا  ر ن  القرآن    السواة

  المشرارفا    الكبما   تكراا  يش ار   ح ث   ،القرآن   المشرارفا   طرر     الس مشري  الشواف   خالل

نص القرآين ل  كل رن   كب   مشوازي  طبي مسشوى مجمل النص تحق  بجدا أةبور ا ال مجمل  

مشفررا ال يشكرا   نٍص آخر، كما   كبمشي الجح م بال قاب، ح ث تكرا  كل كبم  رم شقاتدا 

خمر بالخنزير، ح ث تكرا  كل كبم  ط رين مرة، أب   كبما  األصنام بالالمخشبف  خمس  ب

رواقع خمس مرا ، أب   كبمشي الرجس بالرجز، ح ث تكرا  كل كبم  رواقع ط ر مرا ، 

بكذا   مرة،  بثالث ن  إحرى  رواقع  كبم   كل  تكرا   باإلخالص، ح ث  ال در  كبمشي  بكذا   

أارع مرا ، بكذا كبمشي اكبمشي الربح القر  بمحمر ح ث تكرا  كل   ةال  كبم  رواقع 

بالفشن   رواقع ط ر مرا ، بكذا م شقا  السحر  بةواة بم شقاتدما ح ث تكرا  كل كبم  

ح ث تكرا كل قس م رواقع ةش ن مرة، بتكرا  م شقا  ال خل بم شقا  الحسرة رواقع اثنشي 

 .             نشي ط رة مرةط رة مرة لكل قس م، بكذا تكرا  م شقا  ال مع بم شقا  الجحور اث

 

ر، النص بالخ اب باإلجراء، ترجم : تمام حسان، طالم الكشب، القاهرة، ال      ينظر ابرر  ري روجران  

، مرخل إلي طبم البغ  النصي، ترجم  فالح ش  ب  بينظر فولفجانج هاينر بريشر ف دف جر  ،  60، صد2007الثان  ،  

 .25مد، صد1999ال جمي، جام   المبك ة ور، الرياض، 

كشاب اإلطجاز ال رري لبقرآن الكريم، ط ر الرزاق نوفل، راا الكشاب    األمثب  بغ رهاهذه     لينظر   تفص  

، بقر اطشمر المؤلف طبي جدور ةارق ر   حصر ألفاظ القرآن الكريم، ح ث كان المسش رق 1988الب ناين،  
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الكبما ، بمندا ف ما يخص المثال األخ ر هذه  ر الق م الشأبيب   لبشكراا الشرار  ر نبتش ر

أن كبم  ال در ت  ِّر طن نظاف  الجسر المؤمن   ح ن إن اإلخالص ي  ر طن نظاف  الربح المؤمن ، 

 يشماهي مع مجمل الوصايا اإلةالم   المشحقق  ح ث يمثالن م ا نظاف  الخااج بالراخل، بهو ما  

رِين﴾ رةواة ال قرة، آي    ارِ َن َبُيِحبُّ الُْمشَ َدِّ  ، بقولر صبي  222  قولر ت الي: ﴿إِنَّ الّبَر ُيِحبُّ الشَّوَّ

 . "ال دوا ش ر اإليمان"اهلل طب ر بةبم: 

مسشوى مجمل النص ر ن   الشجب ا  المخشبف  لبشوازي القرآين طبيهذه   بروجر طام تشوزع

 جر الشالي:ثالث  مش بقا  طبي الو

كما - اإللدي،  الف ل  من  ردا  يشصل  بما  رال قائر  يش ب   رالشوح ر هي    ما  اإليمان  الحال   

 بالكشب بالرةل بال وم اآلخر بالقضاء بالقرا خ ره بشره بالغ ب من المالئك  بال  اط ن. 

 بالزكاة بالص ام بالحج. ما يش ب  رال  ارا  من الصالة  -

 دا من السبوك ال  ري. ما يش ب  رالش ري ا  بما يشصل ر -

ترر   رالكشب  اإليمان  ر ق رة  ررأنا  بإذا  رال قائر،  الخاص  األبل  رالمش ب   يخشص  بف ما 

مشرارفا  القرآن بالوحي باإلةالم، بالقرآن بالمالئك ، بةوا القرآن باةال  اهلل، طبي الوجر 

 الشالي:

 قرآن والوحي واإلسالم:أوال: ال
اآليا : -43رالقرآن  

]النساء: -2[،  185  ]ال قرة:-1

-4[،  101]المائرة:  -3[،  82

]األطراف: -5[،  19األن ام:  ]

اآليا :-14 رأبح نا 

]النساء:  -2[،  163]النساء:  -1

]يوةف: -4[،  2]يونس:  -3[،  163

]النحل:  -6[،  30]الرطر:  -5[،  3

اآليا :  -4راإلةالم  

طمران:  -1 طمران: -2[،  19]آل  ]آل 

]الصف: -4[،  3]المائرة:  -3[،  85

7.]

 

ي   ل اقي ، ثم كشاب محمر فؤار ط ر ا"القرآننجوم الفرقان   أطراف  "األلماين فبوجل طبي اأةدم   كشارر المسمَّ

 المأخوذ من كشاب فبوجل المذكوا. "الم جم المفدر  أللفاظ القرآن الكريم "

بار ربفظر   صح ح مسبم، بمسنر أحمر رن حن ل، بمسنر أري ن  م، بالسنن الك رى لب  دقي، بمصنف    

 ارن أري ش   ، بغ رها. 
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-7[،  37]يونس:  -6[،  204

[،  91]الحجر:  -8[،  3يوةف:  ]

-10[،  98]النحل:  -9

]اإلةراء:  -11[،  9اإلةراء:  ]

- 13[، 45]اإلةراء: -12[، 41

]اإلةراء: -14[،  46اإلةراء:  ]

- 16[، 82]اإلةراء: -15[، 60

]اإلةراء: -17،  [88اإلةراء:  ]

- 19[،  54]الكدف:  -18[،  89

[،  30]الفرقان:  -20[،  2طر:  ]

-22[،  32]الفرقان:  -21

[،  6]النمل:  -23[،  1النمل:  ]

]النمل:  -25[،  76]النمل:  -24

[، 85]القصص:  -26[،  92

 ]ة أ:-28[،  58]الربم:  -27

-30[،  27]الزمر:  -29[،  31

]الزخرف:  -31[،  26فصبت:  ]

، [29]األحقاف:  -32[،  31

]القمر:  -34[، 24]محمر: -33

-36[،  22]القمر:  -35[،  17

[،  40]القمر: -37[، 32القمر: ]

-39[،  2]الرحمن:  -38

]المزمل:  -40[،  21الح ر:  ]

-42[،  20]المزمل:  -41[،  4

]االن قاق:  -43[،  23اإلنسان:  ]

21.]

اآليا : -5لقرآن  ربا

]الحجر:  -2[،  111]الشور :  -1

-8[،  73]اإلةراء:  -7[،  123

- 10[،  38]طر:  -9[،  86اإلةراء:  ]

- 12[،  31]فاطر:  -11[،  77طر:  ]

[،  13]ال واى:  -13[،  7ال واى:  ]

[.52]ال واى:  -14

اآليا :-8ربأبح نا  

]األطراف: -2[،  163ء:  ]النسا-1

-4[،  160]األطراف:  -3[،  117

- 6[،  15]يوةف:  -5[،  87يونس:  ]

[،  52]ال  راء:  -7[،  73األن  اء:  ]

[. 7]القصص: -8

اآليا : -2رفأبح نا  

]ال  راء: -2[،  27]المؤمنون:  -1

63.]

اآلي : -14َحي  رُيو

]األطراف: -2[،  50]األن ام:  -1

]يونس: -4[،  15]يونس:  -3[،  203

]الكدف:  -6[،  12]هور:  -5[،  109

[،  38]طر:  -8[،  13]طر:  -7[،  110

]األحزاب:  -10[،  108]األن  اء:  -9

]فصبت: -12[،  70]ص:  -11[،  2

-14[،  9]األحقاف:  -13[،  6

[. 4النجم: ]

:8اآليا : الصواب -9رُأبِحَي  

المرة هذه    [ ال تحسب93]األن ام:  -1

الوحي   طن  ت  ر  ألندا  اإلحصاء    

ب القصري  المكذبب  رق   ي ني  ما  هو 

  ، القرآين   الشناظر  - 2الشرارف     

اآليا : -2رلإلةالم  

[.22]الزمر: -2[، 125]األن ام: -1

اآليا :  -8رمسبم ن  

]يونس: -2[،  126]األطراف:  -1

]النمل: -4  [،2]الحجر:  -3[،  84

]النمل: -6[،  38]النمل:  -5[،  31

- 8[،  53]القصص:  -7[،  42

[. 69الزخرف: ]

اآلي :-1رُمْسبَِم ِْن  

[. 128]ال قرة: -1

اآليا : -11رالمسبم ن  

[،  72]يونس:  -2[،  163]األن ام:  -1 

- 5[،  78]الحج:  -4[،  90]يونس:  -3

- 7[، 35]األحزاب: -6[، 91النمل: ]

- 9[،  33:  ]فصبت-8[،  12الزمر:  ]

]الذاايا :  -10[،  15األحقاف:  ]

[.35]القبم: -11[، 36

اآليا :-2رلبمسبم ن  

[. 102]النحل: -2[، 89]النحل: -1

اآليا :  -15رمسبمون  

[، 133]ال قرة:  -2[،  132]ال قرة:  -1

طمران: -4[،  136]ال قرة:  -3 ]آل 

طمران:  -5[،  52 ]آل  -6[،  64]آل 

-8[،  84]آل طمران:  -7[،  80طمران:  

طمران:  ] ]المائرة: -9[،  102آل 

- 11[،  14]هور:  -10[،  111

[، 81]النمل:  -12[،  108األن  اء:  ]

]الربم: -14[،  46]ال نك و :  -13
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]ص:  -4[،  2]يس:  -3[،  87

[.1]ق: -5[، 1

اآليا : -2ررالقرآن  

[. 45]ق: -2[، 114]طر: -1

اآلي :-1رلقرآن  

[. 77]الواق  : -1

اآلي :  -1ررقرآن  

[. 15]يونس :-1

اآليا : -3رقرآن  

]اإلةراء: -2[،  61]يونس:  -1

[.21]ال ربج: -3[، 78

اآليا :-3قرآن  رب

]اإلةراء:  -2[،  1]الحجر:  -1

[. 69]يس: -3[، 78

اآليا : -9رقرآنا  

]الرطر:  -2[،  2]يوةف:  -1

- 4[،  113]طر:  -3[،  31

[،  3]فصبت:  -5[،  28الزمر:  ]

]ال واى: -7[،  44]فصبت:  -6

-9[،  3]الزخرف:  -8[،  7

[. 1الجن: ]

اآلي :-1ربقرآًنا  

[.106]اإلةراء :-1

اآلي : -1  ررقرآن

[.18]الق ام : -1

اآلي :  -1   رربقرآن

[.17]الق ام : -1

[،  145]األن ام:  -3[،  106]األن ام:  

[،  48]طر:  -5[،  27]الكدف:  -4

]الزمر:  - 7[،  45]ال نك و :  -6

- 9[،  43]الزخرف:  -8[،  65

[. 1الجن: ]

اآليا : -2رَبُأبِحَي  

[.36]هور: -2[، 19]األن ام: -1

اآليا :-4رُنوِحي  

]النحل:  -2[،  109ةف:  ]يو-1

]األن  اء:  -4[،  7]األن  اء:  -3[،  43

25.]

اآليا : -2رَأْبَحي  

[.  10]النجم:  -2[،  39]اإلةراء:  -1

اآلي : -2رفأَْبَحي  

[. 10]النجم :-2[، 13]إرراه م :-1

اآليا : -3وِحي  ريُ 

[،  50]ة أ:  -2[،  12]األنفال:    -1

[.3]ال واى: -3

اآليا :-2  ررنوح 

طمران:  ]آ-1 ]يوةف:  -2[،  44ل 

102.]

اآلي :  -1ربحي  

[. 4]النجم: -1

اآلي :-1ررالوحي  

[.45]األن  اء: -1

اآليا : -2رببح نا  

[.27]المؤمنون: -2[، 37]هور: -1

اآلي : -1رأبح ت  

[. 14]الجن: -15[، 53

اآليا : -5رَأْةَبَم  

طمران: -2[،  112]ال قرة:  -1 ]آل 

- 4[،  125]النساء:  -3[،  83

[.14]األن ام: -5[، 14الجن:]

ي : اآل-1رَأْةبِْم  

[. 131]ال قرة: -1

اآلي : -1رُأْةبَِم  

[. 66]غافر: -1

اآليا :-2رَأْةَبُموْا   

طمران:  -1 ]المائرة: -2[،  20]آل 

44.]

آلي : ا-1رَأْةبُِموا  

[. 34]الحج: -1

اآلي :-1رَبَأْةبُِموا  

[. 54]الزمر: 1

اآلي : -1رَأْةَبُموا  

[. 17]الحجرا : -1

اآليا :-2رَأْةَبْمُت  

طمران: -2[،  131ال قرة:  ]-1 ]آل 

20.]

اآلي :-1رَبَأْةَبْمُت  

[. 44]النمل: -1

اآليا : -2رمسبما  

طمران:  -1 ]يوةف: -2[،  67]آل 

101.]

اآلي :-1ربالمسبما   

[. 35]األحزاب: -1
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[. 111]المائرة: -1

اآلي :-1رنوح دا  

[. 49]هور: -1

اآلي :-1رف وحي  

[.51]ال واى: -1

ي :اآل-1ربح ا  

[.51]ال واى: -1

اآلي :-1  ر ربح

[.114]طر: -1

اآلي : -1رُمْسبَِماٍ   

[. 5]الشحريم: -1

اآلي :-1رأةبمنا  

[. 14]الحجرا : -1

اآلي : -1رُتْسبُِمون  

[. 81]النحل: -1

اآلي :-1رنسبم  

[. 71]األن ام: -1

اآلي : -1ريسبم  

[. 22]لقمان: -1

اآلي : -1ريسبمون  

[. 16]الفشح: -1

اآلي : -1رإةالمكم  

[. 17]الحجرا : -1

اآلي : -1رإةالمدم  

[. 74]الشور : -1

ْسبَِمً    اآلي : -1رمُّ

[. 128]ال قرة: -1

 اإلةالم  70 الوحي 70 القرآن  70

 ثانيا: الطهارة واإلخالص:
اآليا :-5رم درة  

طمران:  -2[،  25]ال قرة:  -1 - 3[،  15]آل 

[. 2]ال  ن : -5[، 14]ط س: -4[، 57النساء: ]

اآلي :-2رأطدر  

[. 53]األحزاب: -2[، 78]هور: -1

اآلي :-2ربأطدر  

[. 12]المجارل : -2[، 232]ال قرة: -1

اآليا :-8رالمخبص ن  

[،  40]الحجر:  -2[،  24]يوةف:  -1

-5[،  74]الصافا :  -4[،  40]الصافا :  3

-7[،  160]الصافا :  -6[،  128الصافا :  ]

[. 83]ص: -8[، 169فا : الصا]

اآليا :-7رمخبص ن  

- 3[،  22]يونس:  -2[،  29]األطراف:  -1



  

  1587   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

اآلي : -2رل  دركم  

[. 11]األنفال: -2[، 6]المائرة: -1

[.33اآلي : ]األحزاب: -1ربي دركم  

[.4اآلي : ]المرثر: -1رف در  

[.26اآلي : ]الحج: -1ربطدر  

اآليا :-2يش دربن  ر

[.56]النمل: -2[، 82]األطراف: -1

اآليا : -2رطدواا  

[.21]اإلنسان: -2[، 48]الفرقان: -1

[. 222اآلي : ]ال قرة: -1ري درن  

[.42 : ]آل طمران: اآلي-1ربطدرك  

[. 103اآلي : ]الشور : -1رت درهم  

[.41اآلي : ]المائرة: -1ري در  

[.125 اآلي : ]ال قرة:-1رطدرا  

[. 222اآلي : ]ال قرة: -1رت درن  

[.108اآلي : ]الشور : -1ريش دربا  

[. 6اآلي : ]المائرة: -1رفاطدربا  

[.33اآلي : ]األحزاب: -1رت د را  

[.55اآلي : ]آل طمران: -1ربم درك  

[.79اآلي : ]الواق  : -1رالم دربن  

[.222اآلي : ]ال قرة: -1رالمش درين  

[. 108اآلي : ]الشور : -1رالم درين  

]غافر:  -5[،  32مان:  ]لق-4[،  65]ال نك و :  

[.5]ال  ن : -7[، 65]غافر: -6[، 14

اآليا : -4رخالص   

- 3[،  139]األن ام:  -2[،  94]ال قرة:  -1

[.50]األحزاب: -4[، 32األطراف: ]

[. 46اآلي : ]ص: -1ررخالص   

اآلي :-3رُمْخبًِصا  

[. 14]الزمر:  -3[،  11]الزمر:  -2[،  2]الزمر:  -1

[.80]يوةف: اآلي : -1رخبصوا  

[.46اآلي : ]ص: -1رأخبصناهم  

[. 146اآلي : ]النساء: -1ربأخبصوا  

[. 54االي : ]يوةف: -1   رراةشخبص

[. 3اآلي : ]الزمر: -1رالخالص  

[. 66اآلي : ]النحل: -1رخالصا  

[. 139اآلي : ]ال قرة: -1رمخبصون  

[. 51اآلي : ]مريم: -1رُمْخَبًصا  

اإلخالص  31ال دااة  31 
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 ثالثا: رسالة اهلل وسور القرآن:
اآليا : -5راةاال   

- 3[،  68]األطراف:  -2[،  62]األطراف:  -1

]الجن: -5[،  39]األحزاب:  -4[،  93األطراف:  ]

28.]

اآليا : -2  رراةالش

[.124]األن ام: -2[، 67المائرة: ]-1

[.79اآلي : ]األطراف: -1راةال   

[23اآلي : ]الجن: -1  ررباةاالت

[ 144اآلي : ]األطراف: -1رررةاالتي  

اآليا :-7رةواة  

- 3[،  86]الشور :  -2[،  64]الشور :  -1

- 5[،  127]الشور :  -4[،  124الشور :  ]

]محمر:    -7[،  20]محمر:  -6[،  1النوا:  ]

20.]

اآليا :-2ررسواة  

[.38]يونس: -2[، 23]ال قرة: -1

[. 13: ]هور: اآلي -1رةوا  

مرا   10ذكر  مرا   10ذكر  

 رابعا: حممد والسراج:
اآليا : -4رمحمر  

طمران:  -1 - 2[،  144]آل 

[،  2]محمر:  -3[،  40األحزاب:  ]

[.29]الفشح: -4

اآليا : -3رةراجا  

[. 13]الن أ: -3[، 16]نوح: -2[، 61]الفرقان: -1

[.46اآلي : ]األحزاب:  -1ربةراجا  

السراج  4محمر  4

 خامسا: امللكوت وروح القدس:
اآليا :-4مبكو   ر

[، 185]األطراف:  -2[،  75]األن ام:  -1

[. 83]يس: -4[، 88]المؤمنون: -3

[. 102اآلي : ]النحل: -1رابح القر   

اآليا : -3ررربح القر   

[.110]المائرة: -3[، 253قرة: ]ال -2[، 87]ال قرة: -1

مرا   4ذكر  مرا   4ذكر  
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 سادسا: األسباط واحلواريون:
اآليا : -4رباألة اط  

[، 140]ال قرة:  -2[،  136]ال قرة:  -1

[. 163]النساء: -4[، 84]آل طمران: -3

[. 160اآلي : ]األطراف: -1رأة اطا  

اآليا : -3رالحواايون  

[. 14]الصف: -3[، 112ئرة: ]الما-2[، 52]آل طمران: -1

[. 111]المائرة: اآلي : -1رالحوااي ن  

[. 14اآلي : ]الصف: -1رلبحوااي ن  

الحوااي ن  5األة اط 5

م شقا  كبم    من  يرارفدا  ما  لشوازي  الجح م  م شقا   ترر  اآلخر  رال وم  راإليمان  يش ب   بف ما 

 ال قاب طبي الوجر الشالي: 

اآليا : -23رالجح م  

- 3[،  10]المائرة:  -2[،  119رة:  ]ال ق-1

-5[،  113]الشور :  -4[،  86المائرة:  ]

- 7[،  91]ال  راء:  - 6[،  51الحج:  ]

-9[،  55]الصافا :  -8[،  23الصافا :  ]

[،  68]الصافا :  -10[،  64الصافا :  ]

]الصافا :  -12[،  97]الصافا :  -11

[،  47]الرخان:  -14[،  7]غافر:  -13[،  163

[،  18  ]ال وا:-16[،  56]الرخان:  -15

[،  31الحاق :  ]-18[،  19]الحرير:  -17

[،  39]النازطا :  -20[،  36]النازطا :  -19

[،  16]الم فف ن:  -22[،  12]الشكوير:  -21

[. 6]الشكاثر: -23

اآليا :  -2رجح م  

[. 14]االنف اا: -2[، 94]الواق  : -1

[ 12اآليا : ]المزمل:  -1ربجح ما  

اآليا : -16رال قاب  

[،  11:  ]آل طمران- 3[،  211]ال قرة:  -2[،  196]ال قرة:  -1

- 7[،  165]األن ام:  - 6[،  98]المائرة:  - 5[،  2]المائرة:  -4

[،  25]األنفال:  -9[،  13]األنفال:  - 8[،  167األطراف:  ]

[،  6]الرطر:  -12[،  52]األنفال:  -11[،  48]األنفال:  -10

- 16[،  4]الح ر:  - 15[،  22]غافر:  -14[،  3]غافر:  -13

[. 7الح ر: ]

اآليا : -4رطقاب  

- 4[،  5]غافر:  -3[،  14ص:  ]  -2[،  32]الرطر:  -1

[. 43فصبت: ]

[. 126اآلي : ]النحل: -1رطاق شم  

[. 11اآلي : ]الممشحن : -1رف اق شم  

[. 126اآلي : ]النحل:  -1رف اق وا  

[. 126اآلي : ]النحل: -1رطوق شم  

[. 60اآلي : ]الحج: -1رطاقب  

[. 60اآلي : ]الحج:  -1رطوقب  

ال قاب 26الجح م  26
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الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

فشرر   بحج  بص ام  بزكاة  صالة  من  رال  ارا   الخاص  الثاين  رالمش ب   يخشص  بف ما 

النجاة، بترر م شقا  كبم  الزكاة  م شقا  كبم  الصالة لشوازي ما يرارفدا من م شقا  كبم  

ا من  لشوازي ما يرارفدا من م شقا  كبم  ال ركا ، بترر م شقا  كبم  الص ام لشوازي ما يرارفد

 لص ر، بهو ما يشجبَّي   الجرابل الشال  : م شقا  كبم  ا

 ثنائية الصالة والنجاة: -
اآليا :-58رالصالة  

[، 43]ال قرة:  -2[،  3]ال قرة:  -1

]ال قرة: -4[،  83]ال قرة:  -3

- 6[،  177]ال قرة:  -5[،  110

]النساء: -7[،  277ال قرة:  ]

- 9[،  77]النساء:  -8[،  43

لنساء: ]ا-10[،  101النساء:  ]

[، 103]النساء:  -11[،  102

- 13[،  103]النساء:  -12

]النساء: -14[،  103النساء:  ]

[، 162]النساء:  -15[،  142

]المائرة: -17[، 6]المائرة: -16

- 19[،  55]المائرة:  -18[،  12

]المائرة: -20[،  58المائرة:  ]

[، 106]المائرة:  -21[،  91

- 23[،  72]األن ام:  -22

فال: ]األن-24[، 170األطراف: ]

- 26[،  5]الشور :  -25[،  3

[، 18]الشور :  -27[،  11الشور :  ]

]الشور : -29[،  54]الشور :  -28

اآلي : -8:   ه رنج نا

-4[،  74]األن  اء:  -3[،  71]األن  اء:  -2[،  73]يونس:  -1

-7[،  17]ال  راء:  -6[،  88]األن  اء:  -5[،  76األن  اء:  ]

[. 134]الصافا : -8[، 76الصافا : ]

اآليا : -6   هرفأنج نا

-4[،  83]األطراف:  -3[،  72ف:  ]األطرا-2[،  64]األطراف:  -1

[.  15]ال نك و : -6[، 57]النمل: -5[، 119ال  راء: ]

اآليا : -5ا  رنج ن

[، 30]الرخان:  -4[،  94]هور:  - 3[،  66]هور:  -2[،  58]هور:  -1

[. 18]فصبت: -5

اآليا : -5رنجني  

-4[،  21]القصص:  -3[،  169]ال  راء:  -2[،  118]ال  راء:  -1

[.  11ريم: ]الشح -5[، 11الشحريم: ]

اآليا : -4رأنج نا  

-4[،  65]ال  راء:  -3[،  116]هور:  -2[،  165]األطراف:  -1

[. 53النمل: ]

اآليا : -3رأنج ناكم  

[. 80]طر: -3[، 141]األطراف: -2[، 50]ال قرة: -1

اآليا : -2رنجانا  

[.  28]المؤمنون: -2[، 89]األطراف: -1
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 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

- 31[،  87]يونس:  -30[،  71

]الرطر: -32[،  114هور:  ]

[، 31]إرراه م:  -33[،  222

- 35[،  37]إرراه م:  -34

]اإلةراء: -36[،  40إرراه م:  ]

- 38[،  59]مريم:  -37[،  78

[، 73]األن  اء:  -39[،  14طر:  ]

]الحج: -41[،  35]الحج:  -40

- 43[،  78]الحج:  -42[،  41

[، 56]النوا:  -44[،  37النوا:  ]

- 46[،  3]النمل:  -45

- 47[،  45 و :  ال نك]

]الربم: -48[،  45ال نك و :  ]

- 50[،  4]لقمان:  -49[،  31

]األحزاب: -51[،  17لقمان:  ]

- 53[،  18]فاطر:  -52[،  33

]ال واى: -54[،  29فاطر:  ]

[، 13 :  ]المجارل-55[،  38

- 57[،  10]الجم  :  -56

[. 5]ال  ن : -58[، 20المزمل: ]

اآليا :-3ربالصالة  

 ]ال قرة: -2[،  45]ال قرة:  -1

[. 238]ال قرة: -3[، 153

اآليا : -3ررالصالة  

[، 55]مريم:  - 2[،  31]مريم:  -1

[. 132]طر: -3

اآليا : -2رنجاهم  

[. 32لقمان: ]-2[، 65]ال نك و : -1

اآليا : -2رنج ناهم  

[. 115]الصافا : -2[، 58]هور: -1

اآليا : -2رننجي  

[. 72]مريم: -2[، 103]يونس: -1

اآليا :-2رينج كم  

[.  64]األن ام: -2[، 63]األن ام: -1

اآليا : -2رنج نا  

[.  52]مريم: -2[، 80]يوةف: -1

[. 45اآلي : ]يوةف: -1رنجا  

[.  25]القصص: اآلي : -1رنجو   

[.  67اآلي : ]اإلةراء: -1رنجاكم  

[.  40اآلي : ]طر: -1رفنج ناك  

[.  49اآلي : ]ال قرة: -1رنج ناكم  

[.  115اآلي : ]الصافا : -1ربنج ناهما  

[. 92اآلي : ]يونس: -1رننج ك  

[. 32اآلي : ]ال نك و : -1  ررلننج ن

[. 61ر: اآلي : ]الزم-1ربينجي  

[. 86اآلي : ]يونس: -1ربنجنا  

[.  110اآلي : ]يوةف: -1رفنجي  

[.  63اآلي : ]األن ام: -1رأنجانا  

[.  6اآلي : ]إرراه م: -1رأنجاكم  

[. 24اآلي : ]ال نك و : -1   هرفأنجا

[. 23اآلي : ]يونس: -1رأنجاهم  

[. 22اآلي : ]يونس: -1رأنج شنا  
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[. 9اآلي : ]الجم  : -1رلبصالة  

اآليا : -2رصالة  

[. 58]النوا:  -2[،  58]النوا:  -1

]ال قرة: -1رمصبي    اآلي : 

125 .]

[. 9ألن  اء: اآلي : ]ا -1رفأنج ناهم  

[. 10اآلي : ]الصف: -1ج كم  رتن

[. 103اآلي : ]يونس: -1رننج  

[.  88اآلي  : ]األن  اء: -1رننجي  

[.  14اآلي : ]الم ااج: -1  ررينج 

[. 42اآلي : ]يوةف: -1رناج  

[. 41اآلي : ]غافر: -1رالنجاة  

[. 33اآلي : ]ال نك و : -1رمنجوك  

[. 59اآلي : ]الحجر: -1رلمنجوهم  

68ذكر  68ذكر  

 ثنائية الزكاة والربكة: -
اآليا : -28رالزكاة  

]ال قرة:  -3[،  83]ال قرة:  - 2[،  43]ال قرة:  -1

[،  277]ال قرة:  -5[،  177]ال قرة:  -4[،  110

- 8[،  162]النساء:  -7[،  77]النساء:  -6

- 10[،  55]المائرة:  -9[،  12المائرة:  ]

- 12[،  5]الشور :  - 11[،  156األطراف:  ]

]الشور :  - 14[،  18]الشور :  -13،  [ 11الشور :  ]

- 17[، 55]مريم: -16[، 31]مريم: -15[، 71

]الحج:  -19[،  41]الحج:  -18[،  73األن  اء:  ]

-22[،  56]النوا:  -21[،  37]النوا:  -20[،  78

]األحزاب:  -24[،  4]لقمان:  -23[،  3النمل:  ]

[،  13]المجارل :  -26[،  7]فصبت:  -25[،  33

[. 5]ال  ن : -28[، 2]المزمل: -27

اآلي : -1رلبزكاة  

اآليا : -9رت ااك  

-3[،  14]المؤمنون:  -2[،  54]األطراف:  -1

[،  61]الفرقان:  -5[،  10]الفرقان:  -4[،  1الفرقان:  ]

حمن:  ]الر- 8[،  85]الزخرف:  - 7[،  64]غافر:  -6

[.  1]المبك: -9[، 78

اآليا : -6ررااكنا  

]األن  اء:  - 3[،  1]اإلةراء:  - 2[،  137]األطراف:  -1

- 6[،  18]ة أ:  -5[،  81]األن  اء:  -4[،  71

[. 113فا : الصا]

اآليا : -4رم ااك  

]األن  اء:  -3[،  155]األن ام:  -2[،  92]األن ام:  -1 

[. 29]ص: -4[، 50

اآليا : -4رم ااكا  

]المؤمنون:  -3[،  31]مريم:  -2[،  96مران:  ]آل ط-1
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[. 4]المؤمنون: -1

اآليا : -2رزكاة  

[. 39]الربم: -2[، 81]الكدف: -1

اآلي :-1ربزكاة  

[. 13]مريم: -1

[.  9]ق: -4[، 29

اآليا : -4رم ااك   

]القصص:  -3[،  61]النوا:  - 2[،  35]النوا:  -1

[.  3]الرخان: -4[، 30

اآليا : -2رركا   ر

[.  48]هور: -2[، 96]األطراف: -1

[.  10اآلي : ]فصبت: -1ربرااك  

[. 8اآلي : ]النمل: -1ررواك  

[. 73اآلي : ]هور: -1   رربرركات

ال رك   32الزكاة 32

 ثنائية الصيام والصرب: -
اآليا : - 8رالص ام  

]ال قرة: -3[،  187]ال قرة: -2[، 183]ال قرة: -1

- 6[، 196]ال قرة: -5[، 196]ال قرة: -4[، 187

]المجارل : -8[،  89]المائرة:  -7[،  92النساء:  ]

4 .] 

[.  26اآلي : ]مريم: -1رصوًما  

[. 95اآلي : ]المائرة: -1ا  رص امً 

[. 184اآلي : ]ال قرة: - 1رتصوموا  

[.  185ال قرة: اآلي : ]-1   ررفب صم

[.  35اآلي : ]األحزاب: - 1ربالصائم ن  

[ 35اآلي : ]األحزاب: -1ربالصائما   

اآليا : - 4رالص ر  

- 3[،  153]ال قرة:  -2[،  45]ال قرة:  -1

[. 3]ال صر: -4[، 17ال بر: ]

[.  61اآلي : ]ال قرة: - 1  رنص ر

[. 12اآلي : ]إرراه م: -1ربلنص رن  

اآليا : - 8رص را  

[، 126]األطراف:  -2[،  25]ال قرة:  -1

[، 72]الكدف:  -4[،  67]الكدف:  -3

[، 78]الكدف:  -6[،  75]الكدف:  -5

[. 5]الم ااج: - 8[، 82]الكدف: -7

الص ر  14الص ام  14
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 ثنائية احلج والطمأنينة: -
 اآليا :  -9الحج  ر

]ال قرة: -2[،  189]ال قرة:-1

- 4[،  196]ال قرة:- 3[،  196

[،  197]ال قرة:-5[،  196ال قرة:]

- 7[،  197]ال قرة:-6

- 9[،  3]الشور :-8[،  197ال قرة:]

 [ 27الحج:]

 [ 97اآلي : ]آل طمران: -1رِحج  

 [ 19اآلي : ]الشور : -1رالحاج  

 [ 158اآلي : ]ال قرة:-1رَحج  

[ 27ص:]القصاآلي : -1رحجج  

[28اآلي : ]الرطر: -1 رت مئن 

اآلي :-2 ربت مئن 

[. 28]الرطر: -2[، 113]المائرة: -1

اآلي : -2 ربلش مئن 

[. 10]األنفال: -2[، 126]آل طمران: -1

[. 112اآلي : ]النحل: -1رم مئن   

[. 27اآلي : ]الفجر: -1 رالم مئن  

[. 11اآلي : ]الحج: -1 راطمأن 

[. 103النساء: اآلي : ]-1 راطمأننشم 

[. 7اآلي : ]يونس: -1 رباطمأنوا 

[. 260اآلي : ]ال قرة: -1رل  مئن  

[. 106اآلي : ]النحل: -1 رم مئن 

 [.95اآلي :  ]اإلةراء: -1 رم مئن ن 

 ال مأن ن  13الحج  13

 

بإذا كان من أهم ثمرا  المندج األةبوري اإلحصائي أنر يش ح إمكان      -بكما مرَّ    -بهكذا  

. -من جانب آخر  -نس   النص إلي صاح ر    بتوث    –  جانب  من  –  ز ر ن أةبوب بآخر  الشم

 الرياض    لبحق ق   بفقا  –المشوازيا  اإلحصائ   المشكراة   مجمل النص القرآين لَشؤكر  هذه    فإن

ر  –  النقض  تق ل  ال   الشي  َل َتَرخَّ   أب  ال  ر  كش دا  الشي  النصوص  من  غ ره  طن  اإللدي  النصهذا    تفرُّ

النص المشفرر إلي اإللر الواحر األحر، بذلك لما تفصح هذا    نس    تؤكر  كما  تحريفدا،      ال  ر

األنساق الشكرااي  المشوازي  من اةش صاء طبي قراا  ال  ر، ح ث نزلت آيا  الكشاب  هذه  طنر

الكريم منجم  بمشفرق  طبي مرى ثالث  بط رين طاما، بت بقت كل مجموط  من اآليا  رزمان  

 

 . 11بوب رااة  لغوي  إحصائ  ، صدر. ة ر ط ر ال زيز مصبوح، األة  
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طون ل ر كبما  مشفرق    بمكان محررين بحارث  ر  ندا، بال يسشق م طقال بمن قا أن يجشمع المرَّ

الحق ق  هذه  الزمن الذي يشجابز طقرين، بتأتي أم َُّ  الن ي الكريم لشؤكرهذا   ي مرى  نص ما طب

شفرق  الحوار( المهذه    ال ر بالحصر طبي مرىهذا    الشي مؤراها أن من يقرأ ال يسش  ع إنجاز

  يفصح   أال  –هذه    بالحال  –الزمن ال ويل، فك ف تكون حال من ل س رقاائ؟ ثم ك ف  هذا   طبي

  ل  قي   المحكم   اإلحصائي  ال ناءهذا    من  النص     طما  المضني  الجدرهذا    تحق    طبي  يقرم  من

ا لقرن إلي النصف الثاين من ا  هد    11ةن  ر    -صبي اهلل طب ر بةبم    -  الن ي  بفاة  منذ  مقرةا  ِةرَّ

 . الرارع ط ر الدجري

بال تفصح األةراا المقرة  الشي أشاا إل دا ابرر  لو( ف ما ان وى طب ر النص الشوااتي  

من م جزا  ال ن ا  الشرارف   طن أي  رالال  ف ما يش بَّ  رشررر الم اين المشرارف    أي  ثنائ   من  

يم، بهو ما يشجبَّي باضحا   اإلحصاءا   ائرها   كشاب اهلل الكرتبك الثنائ ا  الشي تجبَّت فر

الشال   ل رر من الثنائ ا  الشواات   الموازي  لبثنائ ا  الشي مرَّ ذكرها ف ما يش بَّ  رفرائر الشناظريا  

 الشرارف     النص الكريم .. 

 اجلحيم والعقاب: -
رالجح م   : 

طور ا  15:6طور ا   أةش ر 12:13/   /

حكم   7:13 حك   1:2/  / 14:5د/ 

حكم   13:16حكم     /13:17  /

ة راخ   رن  رن  17:9ي رع  ي رع   /

ة راخ 12:14ة راخ رن  ي رع   /

رال قاب  : 

/  27:12/ حكم 26:12/ حكم 15:12/ حكم   10:3حكم   

حكم 10:14حكم  حكم 30:14/  رن 2:16/  ي رع   /

8:3/  راابخ 3:10/ إش  اء 13:16ة راخ

رطقارا : 

6:4/ مراثي إام ا18:59/ إش  اء  14:11/ حكم   8:11حكم   

 

ح ث بار  اإلشااا  األبلي لدذه األنماط المشوازي    كبما  النص القرآين   كشاب ر. ط ر الرزاق نوفل    

م، ثم    1959ه المواف   1379الذي صرا لبمرة األبلي طن راا مصربا  رالقاهرة، طام    "اإلةالم رين برن ا"

بالمالئك "كشاب   الجن  را  "طالم  مؤةس   طن  نفسر  لبمؤلف  صرا  ةن   الذي  رالقاهرة،  ال  ب  ه 1388ا 

 م.1968المواف 
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ة راخ  17:14 رن  ي رع   /23:17  /

ة راخ   رن  رن  11:21ي رع  ي رع   /

ة راخ 25:28ة راخ   رن  ي رع   /

ة راخ7:41 رن  ي رع   /5:48  /

ة ر رن  رن 7:51اخي رع  ي رع   /

/ راابخ  17:2/ راابخ  9:51ة راخ  

19:3/ راابخ11:3

رلبجح م : 

14:1حكم  

رطقاردم : 

حكم 10:12حكم    إام ا4:16/  إام ا23:11/   /12:23 /

/  27:50/ إام ا44:48/ إام ا21:46إام ا

رطقاب : 

ة راخ25:12حكم  رن  ي رع  رن 19:7/  ي رع   /

/  30:33ة راخ

رطقاردا : 

18:51/ إام ا15:10إام ا

رطقاري : 

31:50إام ا

 الرجس والرجز: -

تثن   تثن  14:13رالرجس :  حكم 4:17/  رن  16:2/  ي رع   /

4:44/ إام ا35:32إام ا /17:66/ إش  اء23:17ة راخ 

تكوين  : تكوين32:43راجس    خربج 34:46/   /26:8 /

البي ن26:8خربج تثن  22:18/  تثن  25:7/   /31:12 /

تثن  1:17تثن   تثن  9:18/  تثن  18:23/  المبوك  4:24/   /

المبوك  5:11األبل األبل7:11األبل/  المبوك  المبوك  7:11/   /

أمثال26:21األبل ة راخ32:3/  رن  ي وع  رن  26:1/  ي وع   /

/ 24:13/ ي وع رن ة راخ24:13/ ي وع رن ة راخ32:1ة راخ 

ة راخ  رن  ة راخ13:15ي وع  رن  ي وع  رن  20:19/  ي وع   /

/ 24:41/ إش  اء8:41/  ي وع  رن ة راخ33:27ة راخ 

/ 15:27/ تثن  3:14/ تثن  26:7ثن  / ت13:20راجسا   : البي ن  

حكم 8:88مزام ر إش  اء11:14/  إام 19:44/  / 7:2ا/ 

ْجُز   :  رالرِّ

26:3أيوب

راْجَز   : 

/مزام 24:39أيوب

6:7/مزام ر9:77ير

/مزا 3:85/مزام ر9

:5/مزام ر9:90م ر

/إ 29:7/إام ا110

25:50ام ا

راْجَزا   :

49:78مزام ر
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/12:8/ إام ا15:6إام ا

رالرجسا  : 

29:18البي ن 

رالرجس  : 

  30:18البي ن 

راجس  : 

8:1/ مراثي إام ا15:22ي وع رن ة راخ 

راجاة   

1:53مزام ر

راجسوا : 

1:53/ مزام ر1:14مزام ر

الطهر واإلخالص: -
رال دااة :

رن 20:6/حكم 19:6/حكم 14:57البي ن /ي وع 

27:51ة راخ

رطاهر : 

/البي ن19:7/البي ن11:6/البي ن12:4/البي ن2:7تكوين

/البي 47:11/البي ن37:11/البي ن14:10/البي ن10:10

/البيي 34:13/البي ن17:13/البي ن13:13/البي ن6:13ين

/الب 41:13/البي ن40:13/البي ن39:13/البي ن37:13ن

:10/طرر13:9/طرر7:22/البي ن15:17/البي ن8:15ي ن

1/طرر12:19/طرر9:19/طرر9:19/طرر13:18/طرر18

/ 23:31/طرر19:19/طرر19:19/طرر18:19/طرر2:19

:22/تثن  20:14/تثن  11:14/تثن  22:12/تثن  15:12ثن  ت

أي   راإلخالص     لفظ   ترر  لم 

لم ترر   القريم كماموضع من ال در  

لف ل رأخبص   كبم  ررخبص  بال ا

لفظ     االةمبال   رمخبص  ببار  

بحسب   مندا    19رخالص   مرة 

الذهب 13 كبم   إلي  مضاف   مرة 

مرا  طبي الوجر الشالي:4ب

صالتي خالص   رب-1

17:16أيوب

رتن قان ردا خالص   -2

3:33أيوب

رمجر القرير الخالص  -3
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/ صموئ ل  26:20/ ااطو(26:20/ ااطو(10:23/ تثن  15

الثاين  7:22  2الثاين   األيام  أيوب  17:30/أخ اا   /24:14    /

 28:19 ر/ مزام  26:18/ مزام ر  26:18/ مزام ر   9:17أيوب

/    22:71/ حكم   2:9/ حكم   12:30/ أمثال  4:24مزام ر  /

20:66/إش  اء1:43/ ي وع رن ة راخ24:24ي وع رن ة راخ

تكوينر تكوين2:7طاهرة   تكوين8:7/  تكوين8:7/   /20:8 /

خربج8:31خربج  /20:8تكوين البي ن37:39/   /25:20 /

البي ن25:20البي ن البي ن4:24/  طرر6:26/   /28:5 /

األ الثاينأخ اا  يدوريت11:13يام  يدوريت13:4/   /9:12 /

األن ار15:15أيوب ن  ر  حكم 10:6/   /22:20 /

24:26ة راخ / ي رع رن7:15/ حكم 23:7حكم 

ْر : إش  اء 11:52رت دَّ

ر : خربج 20:31/طرر15:8/طرر36:29رُت َدِّ

َر : طرر 9:20/أمثال30:12/نحم ا20:6/طزاا21:8رَت َدَّ

الثاينرَت ُدُر :   البي ن10:15المبوك  البي ن7:12/   /8:12  /

27:13/ إام ا28:15البي ن

البي ن البي ن22:11ري ُدُر :  البي ن58:13/   /8:14  /

البي ن9:14 نالبي البي ن20:14/   /53:14  /

4:12/ البي ن13:15البي ن

ر : ي رع رن ة راخ 4:24رٌي َدَّ

ر :البي ن البي ن7:14رٌي َدِّ البي ن48:14/   /52:14/  

/ أخ اا 15:29/ أخ اا األيام الثاين19:19/ طرر19:16البي ن

17:66/ إش  اء3:34/ أخ اا األيام الثاين16:29األيام الثاين

رَ  البي نرَطدَّ الثاين15:8 :  األيام  األيام 18:29/أخ اا  /أخ اا 

8:34/أخ اا األيام الثاين5:34الثاين

ْر : طرر 7:51/مزام ر2:51/مزام ر6:8رَطدِّ

25:7الحكم 

رأخا خالصا  -4

20:7ي وع رن ة راخ



  

  1599   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

رَ  9:13/نحم ا30:12 : نحم ارَطدَّ

14:5/المبوك الثاين28:15/البي ن13:15رَطُدَر : البي ن

9:6طرر/13:15/البي ن23:14/البي ن2:14رُطْدٌر : البي ن

12:5رَأْطُدَر : المبوك الثاين

7:52/مزام ر13:5راْطُدْر : المبوك الثاين

ر : إام ا 8:33رُأَطدِّ

17:4رَأْطَدُر : أيوب

/طر 13:19/طرر12:19/طرر12:19طرر/7:8ريش در :طرر

22:13/نحم ا18:30/أخ اااأليام الثاين23:31/طرر20:19ر

17:22رنش در : ي رع

30:16رت دربن : البي ن

4:11رم درة : صموئ ل الثاين

11:14رالم در : البي ن

1/البي ن7:14/البي  ن7:14/البي ن4:14رمش در :البي  ن

/البي ن 18:14/البي ن17:14/البي ن14:14/البي ن1:14

/البي 29:14/البي ن28:14/البي ن25:14/البي ن19:14

31:14ي ن

4:14رطاهران : البي ن

20:6/طزاا24:31رطاهرين : طرر

36:11ت ن : البي نرطاهر

22:16/يدوريت19:31/طرر2:35رت دربا : تكوين
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 الثالثاملبحث 
 التناظرية الرتكيبية

 التوازي الرتكييب يف النص التوراتي من خالل دراسات "روبرت لوث": -
ل     "ال نائي  أب   الشرك  ي   الشوازي  أب  االزرباج"  مفدوم  ”لو(  ابرر “فصَّ

فر فقال:  : بهناك نوع ثالث من الشوازي، يشحق  من خالل "، بطرَّ

يخشبف طن النوط ن السارق ن البذين  هذا    ال ن   الشرك     لبجمل ر ضدا من ر ض، بهو  تقااب  

يشحرر   الم ااض ، ح ث  أب  الشكراا    من   شكل     الشوازي  خالل  من  –  بحسب  –يشحققان   

 ، باةش در طبي مضمونر ردذه ال  ااا  من ِةفر المزام ر:"ال ناء أشكال

بِّ   -1  َكاِمٌل َيُررُّ النَّْفَس. َناُموُ  الرَّ

َقٌ  ُتَص ُِّر الَْجاِهَل َحكِ ًما.  -2
بِّ َصارِ  َشَداَراُ  الرَّ

ُح الَْقْبَب. -3 بِّ ُمْسشَِق َمٌ  ُتَفرِّ  َبَصاَيا الرَّ

بِّ َطاِهٌر ُينِ ُر الَْ  ْنَ ِْن. -4  َأْمُر الرَّ

بِّ َنِقيٌّ َثارٌِت إِلَي األَرَِر.  -5  َخْوُف الرَّ

بِّ  -6 َدا.َأْحَكاُم الرَّ  َح ٌّ َطارِلٌَ  ُكبُّ

َهِب َباإِلرْرِيِز الَْكثِ رِ،  -7  َأْشَدي ِمَن الذَّ

َدارِ.رةفر المزام ر، اإلصحاح -8    11 - 8، اآليا  19 َبَأْحَبي ِمَن الَْ َسِل َبَق ْرِ ال ِّ

 ح ث تن ني ال  اااُ  الستُّ األبلي طبي رن   ترك     باحرة مشوازي ، بت شرك جم  دا  : 

 ب  اإلةم  :أبال: الجم -

 ثان ا: الم شرأ ترك ب إضا .  -

 ثالثا: الخ ر األبل مفرر نكرة. -

ب   5ت ن راقم  اار ًا: يبي الخ ر   الجمل األارع األبلي جمب  ف ب  ، ب  الجمبش ن األخ ر -

 

،  ،
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   مفرر .. 6

   طبي الم شركا  ال نائ   الشال  : 8ب  7بتن ني ال  ااتان األخ رتان راقم 

 الجمب  األبلي ت رأ رخ ر بالجمب  الثان   ت رأ رخ ر م  وف. أواًل:  -

 كبشاهما ت رأ رأف ل الشفض ل. ثانيا: -

 ربا .   كبشا ال  اات ن ر ر أف ل الشفض ل ش ر جمب  رجاٌا بمج ثالثًا: -

 كبشا الجمبش ن تنشدي ر  ف.  رابعًا: -

ذكر    الشوازي   مع  األح ان  من  كث ر     يمشزج  الشرك  ي  الشوازي  أن  ”لو(   ابرر “بقر 

 ، فمن شواهر الحال األبلي ما بار   ةفر المزام ر: يالشقارب بالشوازي الشرار 

 َةَك َِت الُْغ ُوُم ِم َاًها،  

ُحُب َصْوًتا. رال    17، اآلي 77مزام ر، اإلصحاح َأْط َِت السُّ

الحال الثان   من ةفر ح ث ين وي الشوازي الشرك  ي طبي تواٍز ترار ٍ باضٍح، بمن شواهر  

 إش  اء:

 إَِذا اْجشَْزَ  فِي الِْم َاهِ َفأََنا َمَ َك،  

 َبفِي األَْنَداِا َفالَ َتْغُمُرَك.  

 إَِذا َمَ  َْت فِي النَّاِا َفالَ ُتْبَذُع، 

اإلصحاحَبالبَّ  إش  اء،  رةفر  ُيْحرُِقَك.  الَ  اآلي 43ِد ُب  الشوازي  2،  يمشزج  ح ث   ، 

 تقاربٍي جبٍي .      الشرك  ي مع توازٍ 

  باإليقاع   -  جانب  من  –ناك طالقً  جب ً  ر ن الشوازي الشرك  ي  هد  بيذكر ابرر  لو( أن

  الوزن   من   رك   جزء  طبي  يري  بض ت  بقر":  ف قول  ، -  آخر  جانب  من  –  الِ  ري  ال ربضي

  ما  مع تش ارر الموزبن لبفن اإليقاط   اآلثاا أن  برما...  الشرك  ي الشوازي من النوعهذا    الِ  ري

أنا  أةفاا     بار أطشقر  فإنني  ال  ري ،  باألةفاا  نفس  هد  ألن  اء  لوض دا    كاف ا  ة  ا  ناك 

 

 ،
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 .  "الشصن ف 

تر  الررطدذا  ر  "لو( "بيقصر   المشوازي   إيقاط ا  أن الكبما   توازيا  ما تحمل  ك   ا رائما 

ال أن   طررٍ من الكبما  المشوازي  بزنا   ال اهر المذكوا من ةفر المزام ر، هو  مناظرا، كما

 . "خوف الرب"ب "أمر الرب"مثل 

 التوازي الرتكييب بني روبرت لوث والدراسات القرآنية:  -
الشناظري  الشرك     هذه    الوصف   إلياةا  القرآن   من خالل مندج شدا  بقر أشاا  الرا

القرآن الكريم   طررٍ  ت َّرُِر   ط ااا   الُ ْ رِ األخ رِ من    هائل  الشي  اآليا ، بخصوصا    من 

الكريم، كما اهلل  رهو    كشاب  َفآَبى  َيشِ ًما  َيِجْرَك  ت الي: ﴿َألَْم  قولر  َضاالًّ   ،  6ال أن    َبَبَجَرَك 

ا الْ َشِ َم َفاَل َتْقَدْرر8ائِاًل َفأَْغنَير ، َبَبَجَرَك طَ 7َفَدَرى ر ائَِل َفاَل َتنَْدْرر9 ، َفأَمَّ ا السَّ ا  10 ، َبَأمَّ  ، َبَأمَّ

(ر  .    11:  6 ﴾ رةواة الضحي، اآليا  11رِنِْ َمِ  َارَِّك َفَحرِّ

  ترك   ا باضحا ي شمر طبي تكراا السؤال المنفي،    تحمل توازيا8  إلي ر6فاآليا  من ر

 .  راإلن اء.  توازيا مقارال ر ن ال رء رالخ ر باالنشداء 11  إلي ر9  ح ن تحمل اآليا  من ر

شواهر   ت رح  لم  ح ن  لو( "ب   ت ب ال    "ابرر   تقرم  أن  يمكن  م نوي   طالق   أي  

إ من  ينقبدا  أن  شأنر  من  ترك   ا  المشوازي   إلي  لب  ااا   المجرر  ال كبي  الشرك  ي  الش ارر  طاا 

ال  ااا  القرآن   تش ال  بف  ترت ب مخصوص  هذه  لش ارر الشرك  ي الم بل فكريا، نجراحاب ا

ال يقصر الشوازي الشرك  ي طبي إطاا الش ارر ال كبي، رل يشسع رر إلي آفاق الش ارر الم بَّل م نويا  

 

إلي     لو(  ال  ر  يالشواز  هذا  ن أبي  ر  رالبغ   يرت ط  ال ربضي  ال  ااا   اإليقاطي  ترجمشر    يمكن  ي  بال 

الذي يشجبَّي من خاللر اتساق الشوازي الشرك  ي مع تواٍز إيقاطي   لالمثا  هذا  اإلنجب زي ، بلذلك فإننا آثرنا اةشخرام

  "أشدي من"ب  "أحبي من"لك    بكذ0/0/0رطربضي  مناظر، فكبشا ال  اات ن تشس  بزنا طبي الوجر الشالي ر/

   ... 0/0/0أيضا   الصواة اإليقاط   ر/ح ث تشس  ال  ااتان 

 .151-250ينظر ال رهان   توج ر مش ارر القرآن، صد 
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ترت ب اآل يش بَّ   م فكريا، ح ث  الثال( األبلبالمرطَّ رشرت ب اآليا   الثال( األخ رة  إذ  يا   ي، 

ما يوازيدا   المجموط  األبلي طبي  مشرت   طبي  نش ج   الثان    تحمل كلُّ ط ااة من المجموط  

 الوجر الشالي: 

ا الْ َشِ َم َفالَ َتْقَدر﴾ ]الضحي:   - [ نش ج  لبشساؤل الم ربح   قولر ت الي:  9قولر ت الي: ﴿َفأَمَّ

 [. 6َيِجْرَك َيشِ ًما َفآَبى﴾ ]الضحي: ﴿َألَْم 

ائَِل َفالَ َتنَْدر﴾ ]الضحي:  قولر ت  - ا السَّ [ نش ج  لبشساؤل الم ربح   قولر ت الي: 10الي: ﴿َبَأمَّ

 . [7﴿َبَبَجَرَك َضاالًّ َفَدَرى﴾ ]الضحي: 

(﴾ ]الضحي:   - ا رِنِْ َمِ  َارَِّك َفَحرِّ ل الم ربح   قولر [ نش ج  لبشساؤ11قولر ت الي: ﴿َبَأمَّ

 .  [8َفأَْغنَي﴾ ]الضحي: ت الي: ﴿َبَبَجَرَك َطائِالً 

لو(   ابرر   رااةا   ر ن  الفااق  تجبي  األهم    شريرة  أخرى  مالحظ   بهنالك 

بالرااةا  القرآن   ألنماط الشوازي الشرك  ي، ح ث يقف ابرر  لو( طبي مظاهر الشكراا    

ظاهر الشوااتي ربن أن يشجابزها إلي ما تن وي طب ر شواهرها من مالشوازي الشرك  ي   النص  

الشكراا،   ح ن تشجابز الرااةا  القرآن     تنابلدا مظاهر الشوازي الشرك  ي مالمح  هذا    كسر

الشكراا لشقف طبي مظاهر الشنوع   الشراك ب المشوازي  بهو ما يمكن أن ي ب  طب ر رال حث طن  

 لشرك  ي  إطاا النغم  الواحرة  أب رال حث طن مالمح ال ربل طن الشوازي امالمح الشنوع   

ُي ِْ ُمنِي َبَيْسِق ن * َبإَِذا َمرِْضُت  هو      قولر ت الي: ﴿الَِّذي َخَبَقنِي َفُدَو َيْدِرين * َبالَِّذي

ين﴾ ]ال  راء:  َفُدَو َيْ ِف ن * َبالَِّذي ُيِم شُنِي ُثمَّ ُيْح ِ ن * َبالَِّذي َأْطَمُع َأن َي  ْغِفَر لِي َخ ِ ئَشِي َيْوَم الرِّ

 

الدراي  كما   رةؤال  الم نوي  المفدوم  السؤال ي مل  م ني  أم مكشوم   هو    ألن  ارن  اهلل  قص  ط ر  ال أن   

 . 362، ص6رةؤال المال ، ينظر تفس ر الرا المنثوا لبس وطي، جبالمفدوم الماري 

ينظر   تفص ل ذلك الكرماين ريحي رن حمزة ، ال رهان   توج ر مش ارر القرآن لما ف ر من الحج  بال  ان،   

  م، 1977رااة  بتحق   ط ر القارا أحمر ط ا، مرج   بت ب   أحمر ط ر الشواب طوض، راا الفض ب ، القاهرة، 

 .. 251-250صد 
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ث لم يشقوقع المفسربن   إرراز جمال ا  الموازاة ر ن ال  ااا  لكندم ان بقوا  [ ح 82  -  78

الموازاة، هذه    من رااة  الجمال ا  الكامن    الموازاة إلي تنابل الجمال ا  المشحقق    كسر

القرآن   الشي ال تشق ر ررااة  ظواهر الشوازي رقرا ما تشسع بهو ما يؤكر ال ارع ال ام لبرااةا   

ااة  ظواهر الشناظر، تبك الظواهر الشي تن وي طبي األةراا ال الغ   الكامن    الشنوع الذي  لر

يكسر الموازاة الشام  ر ن ال  ااا ، بهو ما يشجبَّي   ال  ااة القرآن   األخ رة ﴿َبالَِّذي ُيِم شُنِي ُثمَّ 

 إهمال ذكر الضم ر رهو  ف ذكر   ِ ن﴾ الشي اخشبفت طما يوازيدا ترك   ا   ال  ااا  السارق   ُيْح 

ارن طاشوا أن إهمال الضم ر المؤكر جاء ألن الم رك ن لم يكونوا يؤمنون رأن األصنام تم ت 

طون أندا ت  م بتسقي، بتمرض بت في، كما يشجبَّي االخشالف   ال  ااا     بتح ي، بإنما يرَّ

ا  أراة ال رط رإذا    قولر ت الي:  المشوازي  كذلك   ال  ااة األبلي الشي انفرر  طن غ رها رإث 

رد   الرااةون  ما فسره  َيْ ِف ن﴾، بهو  َفُدَو  َمرِْضُت  قال ذلك مريضا"﴿َبإَِذا  ، "أنر لم يكن ح ن 

 .   ح ث إن اإلط ام بالسق ا مما ي شاره ال  ر أما المرض فمما ي رأ طبي المرء

بالشوا  جانب  من  الشرك  ي  الشوازي  ر ن  االمشزاج  بقع  من بكما  الشرار   أب  الشقاربي  زي 

بقع فقر  لو(  ابرر   طنر  الشوااتي  النص  شواهر  آخر    الرااةا  هذا    جانب  االمشزاج   

َتاَلَهاهو    القرآن  ، كما إَِذا  َبالَْقَمرِ  َبُضَحاَها *  ْمِس  ت الي: ﴿َبال َّ قولر  إَِذا    ال أن    َبالنََّداِا   *

اآليا    ال مس،  رةواة  َها﴾  لب  اات ن       3:    1َجالَّ رالنحوي    الشرك      ال ن    تشكرا  ح ث 

الَْجِح مَ  َفإِنَّ  ْن َا *  الرُّ الَْح َاَة  َبآَثَر  َطَغي *  َمن  ا  ﴿َفأَمَّ ت الي:  قولر  بكذلك    هي    المشرارفش ن، 

ا َمْن َخاَف َمَقا الَْمأَْبى﴾ ]النازطا : هي     َ َم َارِِّر َبَنَدي النَّْفَس َطِن الَْدَوى * َفإِنَّ الَْجنَّ الَْمأَْبى * َبَأمَّ

القرآن   قاصرا طبي ال اهر السار ، رل انفسح هذا    [، بلم يكن41:    37 الشوجر   الرااةا  

تحمل الشي  المواقف  من  لكث ر  القرآين  الشوازهذه    النص  من خاللدا  تمشزج  الشي  ي الشناظريا  

ري  فن   تشجبَّي   مثل قولر ت الي:  نفساح الذي ي  ر طن قصالشرك  ي مع الشوازي الشقاربي، بهو اال

َباْةشَْغنَي *   رَِخَل  َمن  ا  َبَأمَّ لِْب ُْسَرى *  ُرُه  َفَسنُ َسِّ رِالُْحْسنَي *  َق  َبَصرَّ َباتََّقي *  َأْط َي  َمن  ا  ﴿َفأَمَّ

 

 .143، صد 19ينظر الشحرير بالشنوير، جد 



  

  1605   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  * رِالُْحْسنَي  َب  اآليا َبَكذَّ الب ل،  رةواة  لِْبُ ْسَرى﴾  ُرُه  ت الي10-5َفَسنُ َسِّ قولر  إن  ح ث      :

َق  ا َمن رَِخَل َباْةشَْغنَي﴾ بقولر ت الي: ﴿َبَصرَّ ا َمن َأْط َي َباتََّقي﴾ يقارل قولر ت الي: ﴿َبَأمَّ ﴿َفأَمَّ

َب رِالُْحْسنَي﴾ بقولر ت الي: ﴿فَ  ُرُه لِْبُ ْسَرى﴾ يقارل رِالُْحْسنَي﴾ يقارل قولر ت الي: ﴿َبَكذَّ َسنُ َسِّ

َمُر    ، بقولر"فسن سره لب سرى"قولر ت الي:   ا اإِلنَساُن إَِذا َما ارْشَالَُه َارُُّر َفأَْكَرَمُر َبَن َّ ت الي: ﴿َفأَمَّ

ا إَِذا َما ارْشَالَُه َفَقَرَا َطَب ِْر ِاْزَقُر َف َُقوُل َارِّ  ي َأَهاَنن﴾  رةواة الفجر، اآليشان َف َُقوُل َارِّي َأْكَرَمن * َبَأمَّ

ا َمن َطغَ 15-16 ْن َا * َفإِنَّ الَْجِح مَ  ، بقولر ت الي: ﴿َفأَمَّ ا  هي  ي  * َبآَثَر الَْح َاَة الرُّ الَْمأَْبى  * َبَأمَّ

  .41-37زطا ، الَْمأَْبى﴾  رالناهي  َمْن َخاَف َمَقاَم َارِِّر َبَنَدي النَّْفَس َطِن الَْدَوى * َفإِنَّ الَْجنَّ َ 

اإليقاطي   بالشوازي  الشرك  ي  الشوازي  ر ن  االمشزاج  بقع  النص  بكما  شواهر  من  كث ر   

الشوااتي فقر بقع ذلك االمشزاج   كث ر من آيا  الكشاب الكريم الشي احشمبت توازيا ترك   ا، 

ال  اات ن  هو    كما َتْقَدرْ "ال أن    َتنَْدرْ "ب  "َفاَل  ال  اات"َفاَل  فكبشا  توالي  ،  من ح ث  تشسقان   ن 

   ..0/0/ 0الحركا  بالسكنا  بف  الشرت ب اإليقاطي الشالي: ر//

بمن ال  ااا  القب ب  الشي ةاقدا ابرر  لو( روصفدا شواهر طبي االمشزاج ر ن الشوازي  

 اتان ال  ااتان من ةفر الشثن  :هد الشرك  ي بالشوازي اإليقاطي

 َيْد ُِل َكالَْم َرِ َتْ بِ ِمي،  

   2، اآلي 32َبَيْق ُُر َكالنََّرى َكالَِمي راإلصحاح 

 بف   –ات ن ال  اات ن المشوازيش ن ترك   ا أندما تن ويان كذلك هد بيذكر لو( ت ب قا طبي

ترك ب طربضي    –  الِ  ْري    البغ      ن قدما الشفاط ل"طبي  ررصر "ةراةي  لو(  بيكشفي   ،

 الظاهرة بال يقرم أيَّ ت ب ٍل لدا ... 

اتسع    ب  ح ن اكشفي ابرر  لو( ر رر يس ر من شواهر اإليقاع المشوازي   ال در القريم

 

جد   الم اين،  ابح  جد  466-464،صد    30ينظر  بالك اف،  جد601،صد  4،  بالشنوير،  بالشحرير   ،30   ،

 د.387صد

،  ،



 

1606 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ر  إحرى أهم   الشناظر اإليقاطي   القرآن الكريم اتساطا ك  را، بتجسَّ الرا  ال رري رمظاهر 

 .  طبم الفاصب هو  االهشمام   ظدوا طبم مسشقل من طبوم القرآنهذا  ثمرا 

شرير األهم   ر ن تنابل الشناظر اإليقاطي الشوااتي طنر لو( بما يقاربر بهنالك فااق آخر 

ي النص القرآين، ح ث كان الررط الذي أقامر ابرر  لو( ر ن إيقاع ال  ااا  برن شدا طنر رااة

ا ال ن ا  الشرك     من االات اط راإليقاع،   الشرك     يقاربر اتجاه مضار   الرااةا  القرآن   يحرِّ

لقرآين، الفااق نش جٌ  مدمٌ    آل ا  ص اغ  الس اق الراللي لبنص الشوااتي بالنص ا  دذا  بكان ل

الررط من جانب ابرر  لو( ي ني أن اإليقاع النغمي   الشوااة كان يسوق الم ني هذا  ذلك ألن

ال ن   الشرك     بيحرر اتجاهاتر، بخصوصا أن ابرر  لو( لم يقرم أيَّ ت ب ٍل   المؤةس طبي 

 لب ن ا  الشرك       النص الشوااتي إال الش ب ل النغمي ..  

  ي شمر   –  لو(  ابرر   منظوا  رمقشضي  –وااتي الشنغ مي   النص الشب  ح ن كان اإليقاع 

القرآين    لب  ااا ،  الشرك      ال ن ا   طبي النص  الشنغ مي    اإليقاع   منظوا  رمقشضي  –كان 

  طبي  المشرت   البغوي  المفاه م  كانت  ح ن ب  الشرك    ، ال ن ا   طن مسشقال –  ال رب  الرااة ن

هذه   كانت  ال  ااا ،  لدذه  النغمي  المحشوى  طبي  رناء  تشحرر  الشواات    ةلب  اا  الشرك      ال ن ا 

رآن   ال ترت ط رمحشواها النغمي .. بآي  ذلك ال اب الك  ر الذي شمبر الق  ال  ااا      المفاه م

ف ر رقض   ال ربل طن األصل   مق ع الفاصب ، ح ث طرح النص    ُطنِيَ طبم الفاصب  القرآن  ، ب

تأبيال لكلالقرآين  م نوي   ال كب         الق م   تشجابز  الفواصل  اإليقاطي    الشناظر  تجب ا  

المجررة المكشف   رالجر  الصوتي، باششغل رااةو النص القرآين طبي فواصل اآلي، بتش  وا ما 

تن وي طب ر كل فاصب  من ق م ت   ري  بم نوي  مما يض   المقام ر رضر، بلكننا ةن رض شاهرا  

الظاهرة، بهو الشناظر اإليقاطي   فواصل ةواة هذه    ن   تنابلناهج الرااة  باحرا ل   ر طن م

  بتنشدي صوت ا راأللف بالنون، ح ث أشاا طرر قب ل  0/00الرحمن الشي تشخذ إيقاط ا صواة ر/

من الرااة ن إلي أن ال ن   الشرك     المشمثب    تثن   كبم  الجنش ن   قولر ت الي: ﴿َبلَِمْن َخاَف  

 

 .231، صد 3ينظر اإلتقان   طبوم القرآن، جد 
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[ بق ت لمجرر الوفاء رالجر  الموة قي بالشناغم الصوتي ربن 46َجنَّشَاِن﴾ ]الرحمن:    اَم َارِّرِ َمقَ 

هذا    ، بهو األمر الذي حفز الرااة ن قريما بحريثا إلي تفن ر  النظر ألي  ق م  م نوي  .......

رن رن مسبم  جومًا بتسخ فًا شريرين من ط ر اهلل  هد  المذهُب هذا    الشأبيل ال كبي، ح ث لقي

من أطجب ما حمل طب ر كشاب اهلل، بنحن ن وذ راهلل من أن  هذا "طنرما قال:  هد   276قش    ر 

فأما أن يكون اهلل بطر    ،الش سف ، بنج ز طبي اهلل الزيارة بالنقص   الكالم لرأ  آي هذا   نش سف

فم اذ   اآلي،  أجل اؤب   من  باحرة  ف ج بدما  يكون  .  اهللجنش ن  بهو  هد  بك ف  يصفدما ذا، 

.  "ف دما .. .. .. ف دما .. .. .."[، ثم قال:  48فقال: ﴿َذَباَتا َأْفنَاٍن﴾ ]الرحمن:    االثن ن،رصفا   

قال   كما   ، اآلي   لرأ   ط ر  تس    ج بدم  بإنما  إندم ط ربن  الناا  خزن   قال    قائال  أن  بلو 

 ال اطر:

 نحن رنو أم ال ن ن األار   

  "القول إال كالفراء هذا  القاف   أار   ، ما كان  كفج بدم  خمس ،م هد بإنما

ال ُيقصر رر مراطاة الجر  الموة قي   الفواصل ألندا بار  هذا    ، أما تثن شدا فالثارت أن 

فِي  لَِس َإٍ  َكاَن  ت الي: ﴿لََقْر  قولر  الفاصب  كما    موضع  غ ر  اآليا     بةط  الشثن        حال 

َجنَّ  آَيٌ   ]ة أ:  َمْسَكنِِدْم   ﴾.... َبِشَماٍل  َيِم ٍن  َطْن  مَ 15شَاِن  لَُدْم  ت الي: ﴿َباْضرِْب  قولر  ب   ثَاًل [ 

كر ذ   الجنش ن  تأبيل  ب   ، 33  –  32َاُجَب ِْن َجَ ْبنَا أِلََحِرِهَما َجنَّشَ ِْن ِمْن َأْطنَاٍب .... ﴾ رالكدف:  

 

اء إلي قولر     [ زاطما أن النص القرآين طرل طن  46َخاَف َمَقاَم َارِِّر َجنَّشَاِن﴾ ]الرحمن:  ﴿َبلَِمْن    ت الي:أشاا الفرَّ

جانب طرر قب ل   إفرار الجن  إلي تثن شدا مراطاة لبفاصب  الشي تنشدي راأللف بالنون، بقر لقي تأبيل الفراء اضي من

 .  239،  صد 3من المفسرين مندم شمس الرين الصائغ، رينظر اإلتقان   طبوم القرآن، ج

مد، 1958هد  1378ارن قش    رط ر اهلل رن مسبم ، تفس ر غريب القرآن، راا إح اء الكشب ال رر  ، القاهرة،    

 .439صد
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  ن لموق ر من الناا ق ل رخولر الجن  ، أب أن اؤي  المؤمالمفسربن أندما جن  الرن ا بجن  اآلخرة  

  هو     قي لموق ر من الجن  ق ل رخول النااجن  ببقاء بِبَجاء   حر ذاتر، كما أن اؤي  الهو  

 حر ذاتر ناا بحسرة بشقوة.

بلم تشرك الرااةا  القرآن   موض ا من مواضع ال ربل طن األصل   راب الفاصب  إال  

، بهو ما لم يقع   رااةا  ابرر   وي  بأةرااه الفن  باةشجبوا ما خفي من مضام نر الم ن

ظبَّت   ح ث  الشأبيل  لو(،  إلي  تشجابزه  بال  ر  المجرَّ ال كل  طنر  تقف  اإليقاط    المشوازيا  

ان كس بقر   .. لقض    هذا    الموضوطي  االص الح    ال ن    طبي  المندجي  االخشالف 

ح ففي  بالشوااة،  القرآن  النص  الشوازي/الشناظر/المثاين    رااةي  الشوازن    ال ن    رف ت   ن 

افض رااةو القرآن الكريم ت   ر      ر ال  ري المقر  النص رد رالهذا    الشوااتي إلي بصف

الش   ر من ق  ل االنشقاص من قرة   النص القرآين، بما بقع ذلك إال  هذا    القرآن رال  ر بطربا

ْ َر َبَما َين َِغي لَُر﴾ ]يس:   الصب    قولرهذه    ألن النص القرآين ذاتر قر أنكر ْمنَاُه ال ِّ ت الي: ﴿َبَما َطبَّ

الس ب نفسر افضت الرااةا  القرآن   أن ت ب  طبي أنماط الشوازي الصوتي هذا  ، بألجل[69

ت ويع   يسشخرمر  لمن  يش ح  قر  السجع  ألن  بذلك  السجع،  تسم    الكريم  النص  باإليقاطي   

 

راا     األزاق،  ارن  بمسائل  لبقرآن  ال  اين  اإلطجاز  الرحمن،  ط ر  م،  1971،  القاهرة  الم ااف،ينظر طائ   

 .255صد

النُّوُا﴾ ]فاطر:  كما   إفرار ما حقر أن يجمع       َباَل  الظُُّبَماُ   [، أب حذف ياء 20مثل قولر ت الي: ﴿َباَل 

َيْسرِ﴾ ]الفجر:  الف ل غ ر المجزبم   مثل قولر ت الي: ﴿َبالبَّ  إَِذا  [، أب حذف ضم ر النصب   مثل قولر  4 ِْل 

 [ .... رإلخ   3ت الي: ﴿َما َبرََّطَك َارَُّك َبَما َقَبي﴾ ]الضحي: 

 طبي ة  ل المثال:ينظر  
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الرااةون  هدؤالء   الصوتي باإليقاطي، بمن أجل ذلك اةش رلالم ني لبوفاء رمقشض ا  الشوازي  

رمص بح السجع، ل كون السجع طبما طبي أشكال الشوازي الصوتي/اإليقاطي مص بح الفاصب   

 األشكال   النص القرآين .. هذه    النثر ال  ري، بتكون الفاصب  طبما طبي

النص القرآين اةش رالر، ح ث الفن ال الغي األبحر الذي آثر رااةو  هو    بقر كان السجع

االةش رال   ةائر فنون ال الغ  كاالةش ااة بالش   ر بالمجانس  بال  اق ... رإلخ ، هذا    لم يقع

يحق     -يرى ال الغ ون ال رب الذين صكوا مص بح الفاصب     كما  –بما ذلك إال ألن السجع  

بل رال كل  الوفاء  طنر حربر  يقف  الذي  الصوتي/اإليقاطي  طبي حساب  الشوازي  ذلك  كان  و 

 المضمون ..  

االخشالف الدائل   الس اق الم ر  بالثقا  بالحضااي ر ن الراة ن الشوااتي  ذا ه بل ل

الشوازي   هو    بالقرآين ر ن رااةا   الررط ال اذ من جانب ابرر  لو(  تفس ر  ما يقف بااء 

   رفن ال  ر ..مص بح يش بَّ هو    الذيالنص الشوااتي بر ن مص بح ال ربض ر

إلي ت رر صوا الشوازي الشرك  ي طبي بجوه تررو طبي الحصر، بقر أشاا ابرر  لو(  

،  "الشوازي الشرك  ي ك  ر جرا، براجا  الشماثل الندائ   تقري اهذا    إن الشنوع   أشكال"فقال:  

ال رر  ، ح ث   الشنوع، بهو ما لم يقع   الرااةا هذا    بلكن رااة  لو( لم تشسع لرصر تجب ا 

طن   طام  روجر  بالشوازي  خاص  روجر  الشرك  ي  الشوازي  لمفاه م  القرآن    الرااةا   تم ز  

رااةا  ابرر  لو( راتساع مفاه م الشناظر األةبوري لش مل تبك الشي ال تنحصر   ةفر ر  نر  

 تنابل  إلي  ذلك  تجابز   رل -  لو(  رااة      الحالهي   كما –أب إصحاح رذاتر أب فقرة رمفررها  

 :مثل..  المقر  النص مجمل   لبشوازي الالندائ   األشكال من لدا ت سر ما

ال أن   قولر ت الي   م بع هو    اآليا  المكراة روجوه مخشبف    ة اقا  مخشبف ، كما  )أ(:

: [، بقولر ت الي   م بع ةواة لقمان1ةواة يونس: ﴿الر تِْبَك آَياُ  الْكِشَاِب الَْحكِ م﴾ ]يونس:  

 

،  ،
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[، بقولر   م بع ةواة يوةف: ﴿الر تِْبَك  2:    1﴿الم * تِْبَك آَياُ  الْكِشَاِب الَْحكِ م﴾ ]لقمان:  

ةواتي يونس بلقمان تررر ف دما  "[، ح ث يذكر الغرناطي أن  1آَياُ  الْكِشَاِب الُْم ِ ن﴾ ]يوةف:  

لألش اء   بإتقانر  ت الي  حكمشر  طظ م  طبي  الم ب    ردا  الم ش ر  اآليا   ةواة من  يرر    لم  ما 

تنوبلت"يوةف... المثال    هائل  الظواهر   طررٍ هذه    ، بقر  مندا طبي ة  ل  من المصنفا  

 أةراا  الشكراا لبكرماين بك ف الم اين   مش ارر الم اين الرن جماط  بمالك الشأبيل لبغرناطي.. 

لبكب  )ب(: الصرف    ال ن    اةشخرام  الشنويع    أب  الصرف     جمبش ن رالمقارب   الواحرة    م  

 مششال ش ن كما   األمثب  الشال  :  

َل لي   ةواة آل طمران: ﴿قولر ت ا - قًا لَِّما رَ َْن َيَرْيِر  َنزَّ شَاَب رِالَْح ِّ ُمَصرِّ
  َبَأنَزَل َطَب َْك الْكِ

آي  طمران،  آل  رةواة  َباإِلنِج ل﴾  ب 3الشَّْوَااَة  الح هذا     ،  إن  اآللوةي:  اإلمام  ت ااك   يقول 

ل "بت الي اةشخرم الف ل  نر طبي بزن رف َّل    شأن القرآن  الذي يف ر اإلكثاا باالةشمراا أل  "نزَّ

الذي ال يف ر االةشمراا باإلكثاا ألنر طبي الوزن الرراطي الم شار   "أنزل"الكريم، باةشخرم الف ل  

الشوااة باإلنج ل،   أنر لم يكن لدما رالش"رأف ل    شأن  إلي  إال نزبل لإلشااة  وااة باإلنج ل  

ال من البوح المحفوظ إلي ر ت ال زة من ةماء رخالف القرآن فإن لر نزبل ن، نزب  هذا  باحر ب

منجما   ثال( بط رين ةن     -صبي اهلل طب ر بةبم  - الرن ا جمب  باحرة، بنزبال من ذلك إل ر 

رل الف ل ش ئا ف  ئا كما    الشكث ر  هو    المقام أن الشرايج ل س  دذا  ... بذكر ر ض المحقق ن ل

ل"   تسبسل، باأللفاظ ال رر ف دا من ذلك، فص غ ترل طب ر، باإلنزال م ب  لكنر إذا قامت    "نزَّ

القرين  يرار رالشرايج الشنج م، براإلنزال الذي قر قورل رر خالفر، أب الم ب  رحسب ما يقشض ر 

 . "المقام

[ بقولر ت الي: ﴿َبَما اْةشَ َاُطوا  97َدُربُه﴾ ]الكدف:  قولر ت الي: ﴿َفَما اْة َاُطوا َأن َيظْ   -

يقول اإلمام أحمر رن إرراه م الغرناطي أن النص الكريم قر  هذا    [، ب 97َنْق ًا﴾ ]الكدف:  لَُر  

 

 .606، صد1ينظر مالك الشأبيل، جد 

 .. 287-286، صد1ينظر ابح الم اين، جد ، صد بينظر مالك الشأبيل، جد 
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مخففا لبش   ر طن األةدل، بهو الص ور طبي السر،   ح ن اةشخرم    "اة اع "اةشخرم الف ل  

  بش   ر طن الص ب، بهو نقب السر باخشراقرل "اةش اع "الف ل الشام المسشو  

ا اَل َنْرِاي َأَشرٌّ قولر ت الي: ﴿ - رِِدْم َارُُّدْم َاَشًرا﴾ رةواة    َأَاارَ رَِمْن فِي اأْلَْاِض َأْم  ُأِايَر َبَأنَّ

 ، ح ث آثر النص القرآين رناء الف ل لبم بوم بهو اإلاارة اإللد   ح ن كان القصر  10الجن، اآلي 

 . ال رالرشر،   ح ن آثر رناء الف ل لبمجدول ح ن كان القصر إاارة  إاارة

الحال ر ن هي    : رالمقارب  الشرك      أب تضار ال ن   الشرك     ر ن ط اات ن غ ر مشجابات ن، كما)ج(

رًا َبُقولُوْا ِح ٌَّ ﴾ رةواة ال قرة، آي  لي: ﴿َبُقولُوْا   بقولر ت ا58قولر ت الي: ﴿َباْرُخُبوْا الْ َاَب ُةجَّ

ًرا﴾ رةواة األطراف، آي ِح ٌَّ  َباْرُخُبوْا الْ َاَب     ، ح ث تشقارل ال  ااتان تقريما بتأخ را،  161ُةجَّ

الشناظر الشرك  ي كالذي ذهب إل ر الغرناطي من أن    دذا  بتش رر تأبيال  المفسرين بال الغ  ن ل

أن يرطوا اردم ة حانر بت الي رأن يحط طندم غاي  المغايرة إث ا  أن األمر اإللدي ل ني إةرائ ل ر

الش ب  الذي قر يخفي رس ب  هذا    هم كان مش بقا رحال ةجورهم بجاء  المغايرة لشث تأبزاا

 .    بجور أراة ال  ف ر ن ال  اات ن بالشي قر توهم الش اقب بطرم الش ب 

 

 .790، ص2ينظر ِمالك الشأبيل، ج 

 .231، صد29الشنوير، جدب ينظر  الشحرير  

، ص1ينظر مالك الشأبيل، جد 

• 

• 

 

http://www.a7bash.com/book.php?action=showbook&id=60
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 اخلامتة
 :أهم نتائج الدراسةفيها و 

َع الشوازي الشقاربي را - ر ن تضارٍ   الكبم ،  لشضاري    رااة  ابرر  لو( لب در القريم  َتنَوَّ

بتضارٍ   ال  ااة طبي ما يشس  مع تفرق  المص بح ال الغي ال رري ر ن ال  اق بالمقارب ،  

الكبما ،  "لو("بلكن   ل  اق  جريرا  تنوطا  أضاف  بمفرر،  هو    قر  مفرر  ر ن  الم ارق  

ركب ( المقارب  ر ن الشضار ال س ط بالشضار المبالم ارق  ر ن جمع بجمع .. كما أضاف لو

ح ث يشس  الشضار المركب مع القسم الثاين من أقسام المقارب  القرآن   الشي تش رر أطرافدا  

طنر الزاك ي الذي قصر رر بابر ال رف ن الثان  ن لب  اق ن   ال  ااة بف  ترت ب ال رف ن 

 األبل ن. 

م رال   - ر ن  المقاان   الرااة   ال  أفصحت  النص  المشقارب     األلفاظ  قرآين  الشكراا   

بنظ رتدا   النص الشوااتي طن تفرر النص القرآين راتساق مبحوظ   أطرار األلفاظ المشقارب  

 طبي بجر غ ر مكربا. 

يرل الض ط الممندج لبمشوال ا  ال رري    النس  الشكرااي لكبما  القرآن الكريم طبي  -

منجما     -ر بةبم  صبي اهلل طب   -م اهلل الذي نزل طبي محمر  حق ق  باضح  مؤراها أن كال

رقول مخبوق بلو كان كذلك لما هو  قول باحر إللر باحر بماهو  ط ر ثالث  بط رين طاما

الس اق تش ري أهم   أم    هذا    الحال ال ب غ    الض ط بالحصر، ب  هذه    جاء مس وكا طبي

من    هو  ر لو كان قاائا كات ا لظن المرجفون أنر، ألن  -صبي اهلل طب ر بةبم    -الن ي محمر  

ر  ر بقر إل  ي ر  لم  فبماذا  االحشمالهذا    –  جرال  –المقارال  بحصرها، بإن افشرضنا  هذه    طرَّ

 الجدر المضني؟ هذا  رذل ف ر
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طبي الرغم مما أح  ت رر المناهج اإلحصائ   الرياض   من ةوء الظن من جانب كث ر من   -

ك  ر من الرااة ن  ح ث يجمع طرر    -كن أن تحققر من نشائج  الرااة ن ف ما يخص ما يم

النشائج الماري  لدذه المناهج لم تقرم تفس را مناة ا   مجال الرااةا  األرر  ، "طبي أن  

الموضوطا  الك  رة ضآل    هذه    ح ث إن لدذه النشائج طاق  توض ح   محربرة، فشقارل

نشائجدا ت"أهم    الشي  النشائج  أفصحت  بقر  بف ،  األرري  اإلرراع  رااة   طبي  ه هذ  رت ت 

اء إخضاع إرراع يصرا من ال  وا بي  ر طن  المناهج الرياض   طن خبل ك  ر تحق  من جرَّ

ماري  بم اي ر   إلي مقاي س  ال قبي  المارة بيسش صي طبي المن    يشأري طبي  الذي  الذبق 

اإلحصائ   ف ما   المناهجهذه        المبحوظ  القصوا مالمح  من  الرغم  بطبي  –ذهن  ، بلكننا  

 النص  طبي  ت   قدا     ك  را  نجاحا  حققت قر  المناهجهذه   نجر –األرر    يخص الرااةا  

 نشائج   الرياض    اإلحصائ    المناهجهذه    منح  قر  اإللدي  النص  ذاكهد  ألن  بذلك  القرآين،

 .بالحسم المصراق    من مس وق غ ر رقرا تشسم الخ ر  هائب

رشحق  الشناظر طبي مسشوى السواة، ح ث رن ت السواة القرآن   طبي  انفرر النص القرآين    -

تناةب ُم َّرر تحق  ط ر الشقارل أب الشرارف ر ن أبل السواة بآخرها، بهو ما لم يشحق     

 النس  الشناظري الشوااتي. 

اظري  طبي مسشوى أفصحت المقاان  ر ن النص القرآين بالنص الشوااتي   شأن ال ن   الشن  -

 ااة طن تفرر النص القرآين   محواين:  ال  

 ال ربل طن المضارة الم  ااي /الق اة  . أبال: م رأ •

 أب رطالق  ال كل رالمضمون .  "الش ب ل"ثان ا: م رأ  •

بالشرارف      - لبمساباة  نق ضا  روصفدا  لبمقارب   الم  ااي   الشق  ري   الرؤي   تشحق   لم 

ال ر ال الغي  المحكالمواب(  الصواة  ردذه  من ري  بتالمذتر  السكاكي  يري  طبي  إال  م  
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ال الغ  ن المشأخرين، أما ال الغ ون المشقرمون بمن تنكب م اي ر السكاكي من ال الغ  ن 

رقراٍ  ال الغ    اؤاهم  اتسمت  فقر  مع   هائل  المشأخرين  ت امبوا  ح ث  بالنفاذ،  ال م   من 

ما يشجبًّي   م الجا    ار بالشرارف م ا، بهوالمقارب  روصفدا ت   را جمال ا يحشوي الشض

ال سكري بارن اش   الق رباين بحازم القرطاجني بالزاك ي    هالل  قرام  رن ج فر بأري

 الفن .. دذا ل

قسم لو( الشوازي الشرار    الشوااة إلي خمس  أقسم ، القسم األبل يشكرا ف ر الم ني ربن    -

م الثالث تكرا ف ر ال  ااة الثان    ني بالبفظ م ا، بالقسالبفظ بالقسم الثاين يشكرا ف ر الم 

جزءا من ال  ااة األبلي لفظا بم ني أب م ني فقط، بالقسم الرارع تشرارف ف ر ثال( ط ااا   

ر ريق  خاص ، ح ث يشرارف الس ر الثاين مع الس ر األبل، ثم ي  ر الس ر الثالث إلي كال  

أطب  الذي  الوجر  بهو  السارق ن،  طب ر  الس رين  ر  "لو( "   الثالث   ، تسم    المشوازيا  

إلي   ف دا  األخ ران  الس ران  ي  ر  أة ر  أار    من  المق ع  يشألف  الخامس ح ث  بالقسم 

الس رين األبل ن ررالشنابب ، ح ث يشرارف الس ر الثالث مع الس ر األبل بيشرارف الس ر 

 الرارع مع الس ر الثاين.. 

أن يقرم ت ب ال م نويا لدا طبي   ألشكال المشرارف  ربناكشفي لو( راإلشااة إلي اخشالف ا  -

غراا الرااةا  القرآن  ، كما لم ت رح أةفاا الشوااة تصواا ذا رالل    شأن الشناظر الشرار  

طبي مسشوى النص فظبت الرااةا  الشواات   منحصرة   إطاا الكبم  بالجمب ،   ح ن  

شناظر الشرار    مجمل      إطاا الهائب ال طرح النص القرآين تصواا  إحصائ   ذا  رال

 النص القرآين .. 

تحققت   النص القرآين تناظري  طرري  مشكراة   كث ر من ألفاظر المشرارف  بالمشقارب       -

أةبور     ما شكل خواص  بهو  لنظري     آٍن،  تفس رها  تخضع    ال 
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النص طما ربنر هذا    النص الكريم يخشبف ررالمصارف ، بلكندا ط ر  طن ندج مقصور    

اإلحصاء   نواتج  ر ن  الموازن   خالل  من  الرااة   أث ششر  ما  بهو  المقرة ،  النصوص  من 

 ال رري لأللفاظ المشرارف    القرآن بالشوااة .. 

من   - ربنر  ف ما  يشكرا  لم  بجر  طبي  القرآين  النص  بالشوازي    الشناظر  ظواهر  اتس ت 

بخص المقرة   ح النصوص  القريم،  ال در  تناةب  وصا  طبي  القرآن    السواة  ان نت  ث 

 نم ي ر ن أبل السواة بآخرها طبي بجر م رر .. 

 تكرا    القرآن الكريم ظواهر الشوازي الشرك  ي الشي اصرها ابرر  لو(   الشوااة .. -

الشوازي    - الشوااة رحريث خاص، لكنر ج ل  الشوازي اإليقاطي    لم يخص ابرر  لو( 

ازي الشرك  ي، بهو ما لم يقع   الرااةا  القرآن   الشي فصبت  قاطي أحر تجب ا  الشواإلي

ر ن ظواهر الشناظر الشرك  ي بظواهر الشناظر اإليقاطي الشي أفرر  لدا راةا مسشقال كان من  

االخشالف ر ن الرااةا  القرآن   بالرااةا   هذا   بقر اتس  القرآن  ،تجب اتر طبم الفاصب  

اي    الس اق الثقا  بالحضااي لكل من النص ن الم ربح ن   مع االخشالفا  الجذالشواات 

 . لبرااة .

لو( - ي فع  لم  الشوااتي  النص  اإليقاطي    الشوازي  ظواهر  رااةشر  رأي  هذه       الظواهر 

مسوغا  فن   تش ب  ر ن   الم ني، بهو ما لم يقع   الرااةا  القرآن   الشي طبقت الق م  

 ع اآليا  رالق م  الم نوي  الشي تحمبدا بت  ر طندا . الموة ق   المشحقق    مقاط

الذي   - الريني  األصل  بحرة  نظري   طرح  الشوازي  صف   المقرة     الكشب  اةشواء  ي  ر 

الم الرين    المصارا  كل  تشف   ح ث  المخشبف ،  الرين    الشجب ا   منر  زمن ا خصرا   شبف  

 . اأةدا.تأتي ظاهرة الشوازي طبي  بمكان ا   طرر من الظواهر

يؤكر اةشواء كل الكشب المقرة    اةشخرام مبمح الشوازي روصفر مبمحا مبشصقا رال  ق    -
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المنحي الم شرك ر ن كل النصوص الرين   .. هذا  الرين   طبي تفرر النص القرآين  

ذا  - الرالال   من  طرر  طن  الشوااة  لمفررا   اإلحصائ    الرااةا   األهم   أفصحت    

رااك حربر االتجاه الربحي   النص الشوااتي، ففي ح ن بار  مفررة القصوى   ة  ل إ

  أب   ال  ث  أب  الق ام   مثل  مشرارفاتدا  أب  اآلخرة  مفررة  ذكر   من  –  تماما  –النص    الرن ا خال

أب يوم الحساب، ب  شأن ثنائ   ال در باإلخالص طوفت مفاه م مفررا  ال دااة   الن وا

ف  الجسر  ربن أن تش رق إال   نذا يس ر إلي الش   ر طن حول رالال  النظاف  الماري  رنظا

رالال  ال دااة الم نوي  رطدااة النفس ، برالمثل تضاءلت المرلوال  الربح   لمفررا   

لفظ  راإلخالص    أي موضع من ال در القريم، ،كما لم ترر كبم     اإلخالص، رل لم ترر

 19ار  لفظ  رخالص  بحسب  رمخبص  بب  االةمخبص  بال الف ل رأخبص  بال  ير

، بهو األمر "الذهب الخالص"مرة مضاف  إلي كبم  الذهب   الش   ر اإلضا  13مرة مندا 

ال رطي ر ن مفررا  ر  ندا   النص    االات اطهذا    الذي يفشح رارا بة  ا لرااة  رالال 

ال رالمصاح    تسم    اإلحصائ ون  األةبور ون  طب ر  ي ب   ما  خالل  من  بفظ     الشوااتي 

""          ..  
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 ثبت املصادر واملراجع
:أبال: المصارا

القرآن الكريم.  -

 الشوااة: -

األاثوذكس      • المرقس   رالرباي   الكرازة  أصراتدا  الشي  المقر   الكشاب  ط     طن 

ةن  الرار  ،  ال      رالقاهرة،  المقر   الكشاب  راا  إشراف  تحت  م،  2013األاثوذكس   

ثالث ن ةفرا.  بضمت تس   ب

رالرباي  الكاثول ك    بتزير طن الرباي  األاثوذكس   ة    أةفاا أخرى ل  بغ طرر أةفااها   •

 ةفراةش  بأار  ن 

 ثان ا: المراجع: 

 المراجع ال رر  : -

رأرو الفضل شداب الرين الس ر محمور ال غراري ، ابح الم اين   تفس ر القرآن  األلوةي -

تحق   بتخريج ر. الس ر محمر الس ر بة ر إرراه م طمران، راا ال ظ م بالس ع المثاين،  

 م. 2005هد 1436الحريث، القاهرة، 

ر   أرب الكاتب بال اطر، تحق   ر. أحمر الحو  بر. رربي ط ان ،  المثل السائ  ارن األث ر، -

 راا ندض  مصر، رر.  . 

النص   - الزنار، نس ج  المبفوظ نصا"األزهر  رر  ف ما يكون  ال رري، ، المرك"رحث  الثقا   ز 

األبلي،   ال      ال  ضاء،  صد1993الراا  م الم،  12مد،  المفاه م  مفشاح،  محمر  بينظر   ،

 . 1999ال رري، الراا ال  ضاء، ال     األبلي، المركز الثقا  

، نظم الراا   تناةب  هد   885ال قاطي رررهان الرين أرو الحسن إرراه م رن طمر المشوىف  -

ج آياتر بأحاريثر ببضع حواش ر ط ر الرزاق غالب المدري، راا الكشب اآليا  بالسوا، خرَّ 

هد . 1415ال بم  ، ر رب ، ال     األبلي، 
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،  هد791بي رالقاضي ناصر الرين أرو ة  ر ط ر اهلل رن طمر رن محمر ال  رازي ر ال  ضا -

ال  ط ر  بال  خ  الن رتي  حمزة  أ.ر  تحق    الشأبيل،  بأةراا  الشنزيل  فرغبي  ف حأنواا  ظ 

 هد . 1418ط ر الحم ر مص في، راا األشراف لبشرا( بمكش   الن رتي، القاهرة، بأ.ر

تحق   بشرح ط ر    ،، ال  ان بالش   نهد    255رحر المشوىف  الجاحظ رأرو طثمان طمرب رن   -

 .2010مكش   ارن ة نا، القاهرة،  اابن،هد السالم محمر

، ك ف هد    733 م رن ة ر اهلل ال اف ي المشوىف  ارن جماط  رأرو ط ر اهلل محمر رن إرراه -

رابر، راا المناا لبن ر  الم اين   مش ارر المثاين، حققر بقرم لر بطب  طب ر ر. محمر محمر 

 م. 1998-ده1418بالشوزيع، القاهرة، ال     األبلي، 

 حازم القرطاجني رالحسن ، منداج ال بغاء بةراج األرراء، تقريم بتحق   محمر الح  ب  -

 م.1966رن الخوج ، راا الكشب ال رق  ، تونس، ال     األبلي، 

القاهر  - الخانجي،  مكش    الشكراا،  رركشوا ،  نصاا  األبلي،  حس ن  ال      هد 1423ة، 

 م. 2003

 م1983حبمي محمر شرف رركشوا ، المجبس األطبي لب ئون اإلةالم  ، القاهرة،  -

ال ري      طبو - الكاف    الرين ، شرح  ر.  الحبي رصفي  تحق    ال ريع،  بمحا   ال الغ   م 

 م. 1930نس ب ن ابي، رم  ، 

 ، ال رهان   طبوم القرآن، تحق    رن ردارا  ط ر اهللالزاك ي راإلمام ررا الرين محمر رن   -

 م. 1975محمر أرو الفضل إرراه م، مكش   ط سي ال اري الحب ي، القاهرة، ال     األبلي، 

ر رن طمر الخواازمي ، الك اف طن حقائ  الشنزيل  الزمخ ري رأرو القاةم جاا اهلل محمو  -

مكش   مصر، بط ون األقابيل   بجوه الشأبيل، شرحر بض ط مراج ر يوةف الحماري،  

 م. 2000

طالم الكشب، القاهرة،    إحصائ  ،ة ر ط ر ال زيز مصبوح رركشوا ، األةبوب رااة  لغوي    -

 م.1992هد 1412ال     الثالث ، 
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 : هد   911المشوىف الس وطي رجالل الرين -

تناة  الراا   نظم اآليا  بالسوا، تحق   ط ر القارا أحمر ط ا، راا الكشب ال بم  ،  •

 هد .  1406ر رب ، ال     األبلي، 

 مد.2003-هد1424، ال     األبلي، هجر الرا المنثوا، مركز •

الحب • ال اري  مص في  بمكش    م      بال  ان،  الم اين  طبم  الجمان    طقور   ي، شرح 

م. 1939القاهرة، 

طبم المناة ا    السوا باآليا ، تحق   ر. محمر رن طمر رن ةالم راامول، المكش    •

 م. 2002هد 1423لمك  ، مك  المكرم ، ال     األبلي، ا

بالم الع، • المقاطع  تناةب  الم الع    ةالم   مراصر  رن  طمر  رن  محمر  ر.  تحق   

 م. 2002هد 1423     األبلي، راامول، المكش   المك  ، مك  المكرم ، ال

الق • الشوف ق  ،  المكش    ة ر،  الرؤبف  ط ر  طر  تحق    القرآن،  طبوم  اهرة، اإلتقان   

 رر.  .

ال  خ رركشوا ط ر الواحر ، ال ريع بالشوازي، مكش   اإلش اع، اإلةكنراي ، ال     األبلي،   -

 م. 1999هد 1419

 صالح فضل رركشوا :  -

الم  • النص،  بطبم  الخ اب  الكويت،  رالغ   باآلراب،  بالفنون  لبثقاف   الوطني  جبس 

 م. 1992هد 1413

ال ربق • راا  بإجراءاتر،  م ارئر  األةبوب  األبلي،  طبم  ال      القاهرة،  هد 1419، 

 م. 1998

 م. 1980المصري ،    األنجبوالنظري  ال نائ     النقر األرري، ال     الثان  ، القاهرة، مكش     •

المج - الكشاب  صموئ ل م رقي رالقس بائ س  الخمس ن   ، مصارا  ال ام لكنائس اهلل  مع 

المقر  رحث   أصول الكشاب بر ان حق ق  مصاراه، الناشر: الكن س  المركزي  رجزيرة 
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 مد.1990رراان، القاهرة، ال     األبلي، 

القرآن،   - آي  تأبيل  طن  ال  ان  جامع  جرير ،  رن  محمر  ج فر  رأرو  ج  ال  ري  بخرَّ حققر 

 ر شاكر، راا الم ااف، القاهرة، رر.  .أحاريثر محمر محمو

القاهرة،   - ال  اين لبقرآن بمسائل ارن األزاق، راا الم ااف،  طائ   ط ر الرحمن، اإلطجاز 

 مد.1971

ارن طاشوا رمحمر ال اهر رن محمر رن محمر ال اهر الشونسي  ، الشحرير بالشنوير رتحرير   -

بتنوي السرير  الكشاالم ني  تفس ر  من  الجرير  ال قل  لبن ر،  ر  الشونس    الراا  المج ر ،  ب 

 م.  1984

بأثره   الرااةا   - القاضي ط ر الج اا  آثاا  القرآن    الفشاح الش ن رركشوا ، رالغ   ط ر 

 م. 1978ال الغ  ، راا القرآن، القاهرة، 

 ط ر الرزاق نوفل رركشوا :   -

   م.1959هد 1379ال     األبلي،  اإلةالم رين برن ا، راا مصربا ، القاهرة، •

 .1988ال رري   القرآن الكريم، راا الكشاب الب ناين،  اإلطجاز •

 م. 1968هد 1388طالم الجن بالمالئك ، مؤةس  راا ال  ب، القاهرة،  •

ال      - األرب ،  أرر    مونشاج      رقراءة  ال  ريا   طبم  رركشوا ،  المناصرة  الرين  طز 

 م. 2007ن، األارن، األبلي، راا مجرالبي، طما

وهالل ، الصناطش ن   الكشار  بال  ر، تحق   طبي محمر ال جابي بمحمر ال سكري رأر -

 م. 1998أرو الفضل إرراه م، المكش   ال صري ، ر رب ، 

بالن ر   - لب  ع  الحقوق  راا  ال صر،  مواجد   الريني    الفكر  رركشوا ،  ال رقابي  طفت 

 م. 1984بالشوزيع، القاهرة، 

ري  - إرراه م  ال بوي  رن  طبي  رن  حمزة  رن  المشوىفحي  ال مني  ال راز هد    745ال بوي   ،

تقريم ر. إرراه م محمر ط راهلل    1914المشضمن ألةراا ال الغ  بطبوم حقائ  اإلطجاز،  



  

  1621   
 

 )دراسة أسلوبية إحصائية مقارنة(القرآني فرائد البنية التناظرية يف النص 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

م، نسخ  مصواة من م     راا الكشب  2009الخولي، الد ئ  ال ام  لقصوا الثقاف ، القاهرة،  

 م. 1914هد 1332الخريوي ، 

 : هد   708ر ر الثقفي المشوىف أحمر رن إرراه م رن الزالغرناطي ر -

ال رهان   ترت ب ةوا القرآن، رشحق   محمر ش  اين، الناشر بزااة األبقاف بال ئون  •

 م .1990هد 1410اإلةالم   رالممبك  المغرر  ، 

آي الشنزيل، مالك الشأبيل القاطع رذبي اإللحار بالش   ل   توج ر المش ارر البفظ من   •

 م.2007هد 1428الغرب اإلةالمي، ر رب ، ال     الثان  ، تحق   ةم ر الفالح، راا  

فاضل صالح السامرائي رركشوا ، رالغ  الكبم    الش   ر القرآين، مكش   ال اتك، القاهرة،  -

 م. 2006هد 1427ال     الثان  ، 

ت   ق  ،   - برااة   نظري  مرخل  األةبور    ةب مان،  اهلل  بالشوزيع،  فشح  لبن ر  الفن    الراا 

 م. 1990ة، القاهر

 ،:  هد    606الفخر الرازي راإلمام فخر الرين محمر رن ض اء الرين طمر رن الحس ن المشوىف -

راا   • الم س،  تقريم خب ل  الغ ب،  بمفات ح  الك  ر  الشفس ر  المسمي  الرازي  الفخر  تفس ر 

 م. 1981هد 1401الفكر، ر رب ، ال     األبلي، 

ة  نصر الرين حاجي مفشي أبغبو، راا صارا، إليجاز   رااي  اإلطجاز، تحق   براانداي  ا •

 م. 2004هد 1424ر رب ، ال     األبلي، 

القاهرة،   - ال رر  ،  الكشب  إح اء  راا   ، القرآن  غريب  تفس ر   ، مسبم   رن  اهلل  رط ر  قش     ارن 

 مد.1958هد 1378

يح ، راا الريان لبشرا( رط    خاص  رشصرري ط ر اهلل محمر رن أحمر األنصااي أالقرط ي ر -

 من راا ال  ب ، القاهرة، رر.  . الرا المنثوا 

الكرماين ريحي رن حمزة ، ال رهان   توج ر مش ارر القرآن لما ف ر من الحج  بال  ان رأةراا   -

الشكراا   القرآن ، رااة  بتحق   ط ر القارا أحمر ط ا، مرج   بت ب   أحمر ط ر الشواب 
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   م.1977راا الفض ب ، القاهرة،  طوض،

رالغ      كمال - فن    رااة   الكريم  القرآن  المقارب     أةبوب  رركشوا ،  إرراه م  ال زيز  ط ر 

 م.2011هد 1422مقاان ، الراا الثقاف   لبن ر، القاهرة، ال     األبلي، 

 الم   محمر ط ر الم ببرركشوا ، ال الغ  ال رر   قراءة أخرى، ط    ال رك  المصري  ال -

 م. 2007     الثان  ، ، القاهرة، ال"لونجمان "لبن ر 

ر رب ،  - ال بم  ،  فنون األرب، تحق   مف ر قم ح ، راا الكشب  النويري، نداي  األاب   

 م 2004

 المراجع المشرجم :  -

،  "رااة  األةبوب، ال الغ ، طبم البغ  النصي"ررنر ش بنر، طبم البغ  بالرااةا  األرر     -

 الفن   لبن ر بالشوزيع.  بقرم لر بطب  طب ر ر. محمور جار الرب، الرااترجمر 

جان ر اج ر، ال ن وي ، ترجم : طااف من من  بر  ر أبرري، ال     الثالث ، ر رب ، راايس،   -

 م. 1982من واا  راا طويرا . 

ج. كونشنو، الحضااة الف ن ق  ، ترجم  محمر ط ر الداري ش  رة، مراج   ر. طر حس ن،   -

 م.1997لد ئ  المصري  ال ام  لبكشاب، ا

الكشب، ابرر    - طالم  تمام حسان،  ر.  ترجم   باإلجراء،  بالخ اب  النص  روجرانر،  ري 

 . 2007القاهرة، ال     الثان  ، 

زاارشت، تران م زاارشت من كشاب األفسشا المقر ، ترجم  بتقريم ف ب ب ط    ربهي   -

 اغ  اإلنجب زي  كما أطرها جاك ربشن ج بمان الشرجم  ال رر   الشي نقبدا صاح دا طن الص

طنوان   تحت  ن ر   ال ام  ،  Hymns of Zarathustraبالشي  المصري   الد ئ  

 .مد1993لبكشاب، ةن  

اينر بريشر ف دف جر، مرخل إلي طبم البغ  النصي، ترجم  فالح ش  ب ال جمي،  ه  فولفجانج -

 مد. 1999جام   المبك ة ور، الرياض، 
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 هد . 1399ال بوم الحريث ، 

نجوم الفرقان   أطراف القرآن، "فبوجل رجوةشاف    -

 

 

ر  - الحس ني ،  هد   1049الكفوي  موةي  رن  أيوب  ال قاء  م جم     رأرو  رالكب ا  

فدااةر  ببضع  لب  ع  بأطاره  خ     نسخ   طبي  قاربر  البغوي  ،  بالفربق  المص بحا  
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األخ ر   - الررع  بالشرك  ي  النظم الصوتي  القرآن الكريم رااة     الشوازي    ةد ب  زتو ، 
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هاين ص ري رركشوا ، توازي الضمائم   النس  القرآين، مقال م وا   مجب  الشرر   بال بم،   -

 . 2008الرارع،   رغرار، ال رر

 المراجع األجن   : -

 Donald W. Parry, Poetic Parallelisms in the Book of Mormon, The Neal A. 

Maxwell Institute for Religious Scholarship, Brigham Young University, 

Provo, Utah, 2007. 

 D.Delas.  ،J.Fill  ،Linguistique et poétique,  langue et language,  Larousse, 

Paris 1973 . 

 James Fox , Roman Jakobson and the Comparative Study of Parallelism, To 

Honor Roman Jakobson s seventieth birthday. Mouton, 1970. 

 Jean Molino-Joélle,  Tamine  ،Introduction à l’analyse de la poésie,  presses 

universitaires de France,  Paris, 1982 . 

 J.C.Coquet,  Poetique et Linguistique,  in Essais de sémiotique poétique, 

Larousse, Paris, 1972 . 

 Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale, Flammarion,1971. 

 Monier Williams,  Sanskrit English Dictionary,  Oxford University Press, 

Entry for Sutra.   

 M Winternitz,  A History of Indian Literature,  Motilal Banarsidass, Reprint 

2010 . 

 Newman, L, I, Parallelism in Amos, studies in Hibical  Parallelism, Part 1, 

1918 . 

 Robert Lowth:  

 


