


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(2) 

  :وبرة تعسيفيت بأن صيهفي بوانيفو

إلك الؼرن الخامس عشر أستاذة محاضرة يف تاريخ إمؿ اإلسالمقة مـذ كشلهتا 

 صة يف اإلسالمقات، وبـقات آستدٓل داخؾ الـّص بجامعة سرتاسبقرغ، متخّص 

سة إخرى )الحديث والسقرة والتػسقر(، وفؼف الؾغة الؿمّس والـصقص الؼرآين، 

العربقة، وتاريخ اإلسالم، ٓ سقؿا الؼرون الثالثة إولك، والعالقات اإلسالمقة 

 وعالقة اإلكجقؾ بالؼرآن.الؿسقحقة القفقدية، 

 عضُق جؿعقِة الدراسات الؼرآكقة الدولقة: 

International Qur’ānic Studies Association (IQSA)  

 فاتها:أهم مًل  

ة حديث الؼرآن عـ كػسف: مػردات واستدٓل الخطاب الؼرآين عؾك حجقّ  -

 الؼرآن. وأصؾف أطروحتفا لؾدكتقراه.

 ومن أهم مقاالتها:

الؼرآن: »ة إولك، ضؿـ كتاب: قر الؿؽقّ الؼرآن عـ كػسف يف الّس حديث  -

 «.مؼاربات جديدة

الؼراءة والتلويؾ: »وضعقة مؼاربات الؼرآن: الؿؼاربات إدبقة، ضؿـ كتاب:  -

 «.صؾة إديان بـصقصفا الؿمسسة

حدود: اكطالًقا مـ دراسة الؼرآنالحؾقل، الصعقبات، الس: ممّس  مؼاربة كّص  -
(1)

 . 

                                                             

(، وهل مرتجؿة عؾك مققع تػسقر، ضؿـ الؿؾػ إول عؾك قسؿ الرتجؿات: )مؾػ آتجاه التـؼقحل (1)

 /https://tafsir.net/translation/8: ترجؿفا: خؾقؾ محؿقد القؿاين، ويؿؽـ مطالعتفا عؾك هذا الرابط



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(3) 

مقدمت
(1)

 : 

 يف هذه الؿؼالة تـااقش الباحثاة الػركساقة آن ساقؾػل بقالقػاق مقضاقًعا  اديدَ 

ة، ة لؾؼرآن يف العؿاقم ولتااريخ الؼارآن بصاقرة خاّصاإهؿقة يف الدراسات الغربقّ 

الؼاارآين  ة وتثبقاات الااـّص ( أي: عؿؾقااة إكشاااء حجّقااوهااق مسااللة )تؼااديس الااـّص 

ذات سؾطة ومرجعقة يف الؿجتؿاع الؿساؾؿ،  كؿدوكة هنائقة ٓ يؿؽـ اإلضافة إلقفا

ضاات لفااذا ولدراسااة بقالقػااق سااؿة مؿقاازة بااقـ لقرهااا مااـ الدراسااات التاال تعرّ 

الؿقضااقع مااـ حقااث كقهنااا قااد قاماات عؾااك محاولااة استشااؽا  عؿؾقااة تؼااديس 

 الؼرآن لؾؼرآن، أي: تتبع تؾاؽ الطريؼاة التال قاام لاا الؼارآن إلعاالن كػساف كاـّص 

 .س ذي مرجعقة وسؾطةمؼدّ 

تستعقـ بقالقػق يف هذه الدراسة بنقامة بعض التؿققزات الؿػقدة بقـ 

( و)التؼديس الػعؾل( مـ )الحجقة( و)التثبقت(، وبقـ )التؼديس داخؾ الـّص 

مـ  كبقرٍ  ؾ الؿجتؿع، وهق ما ُيِعقـفا عؾك تـظقؿ أراء الؿتداولة بقـ عددٍ بَ قِ 

 ،ومايدلان ،قيػرتوك ،وواكسربو ،الؿستشرققـ، وعؾك رأسفؿ: دي بريؿار

مـفؿ لؾتاريخ  رؤية كّؾ  إنّ  -ضح مـ كؼا ات بقالقػقكؿا يتّ - حقثػري. قوج

                                                             

بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريػ بإعالم وكتابة الحقا ل والتعؾقؼات القاردة يف كّص الرتجؿة،  قام (1)

 لؿرتجؿازكا حقا قـا عـ حقا ل مسمولق قسؿ الرتجؿات يف مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مقّ 

 بلن كصصـا بعدها با)قسؿ الرتجؿات(.



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(4) 

ا ما ٓ تراعل مثؾ هذه التػريؼات ، كثقرً الذي اكتفت عـده عؿؾقة تؼديس الـّص 

 ة، خصقًصا خطقة التؼديس الؼائؿة يف الـّص ع هذه العؿؾقة بدقّ يف تتبّ  الؿفّؿة

مـ هذه أراء، كذلؽ ففذه الخطقة وحقـ تتبع  كثقرٍ ش مؿا يمدي لتشقّ : الؼرآين

ويتؿ استؽشا  ما تـطقي عؾقف مـ تؿاسؽ واكتظام ووحدة فنهنا تستطقع إثبات 

وعؿؾقة  ر تؿاًما عؿؾقة التؼديس داخؾ الـّص ة الؽثقر مـ أراء التل تمّخ عدم دقّ 

ا أو تؾؽ التل تـسبفا كذلؽ لعؿؾٍ الحجقّ  أو  جؿاعل ة لؿرحؾة متلخرة جدًّ

 والتل تـايف تؿاًما هذا آكسجام الظاهر. رةلجدآت متلّخ 

ع بـاء الؼرآن لحجقتف وساؾطتف، وذلاؽ عارب تحاول بقالقػق يف مؼالتفا هذه تتبّ 

ؾ ذلؽ، وكاذلؽ الؼقام بؼراءة )ساكؽروكقة( لؾؼرآن والطرق التل استخدمفا لتقّس 

قاف لتحدياد مققعفاا مـاف سة إخرى السابؼة عؾرق التل واجف لا الؽتب الؿؼدّ الطّ 

ومققعف مـفا، مربزة يف ذات السقاق القحدة والؼقة والتؿاسؽ الذي تـطقي عؾقاف 

هااذه الطاارق آسااتدٓلقة والباللقااة، ومقضااحة أكااف حتااك الؼااراءة التعاقبقااة أو 

 .الدياكروكقة ٓ تستطقع كػل وجقد هذه القحدة يف كؿط التؼديس داخؾ الـّص 

لقػق وتضؿقـفا هذا الؿؾػ )مؾػ تاريخ الؼرآن( إهؿقة الؽبقرة لؿادة بقا

ا مـ جقاكب دراسة تاريخ الؼرآن، وهق جاكب كظري  أهنا تـاقش جاكًبا مفؿًّ

ا يف  مفؿّ ؼ بؿػاهقؿ السؾطة والحجقة والتثبقت والتحرير، وهق مػاهقؿل متعؾّ  جدًّ

 ضبط الـؼاش يف هذه الؼضقة، خصقًصا مع التداول الحداثل العربل لفا والبعقد



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(5) 

كؿط الدراسة الذي  ر عؾك عؿؼ كظري ومػاهقؿل مـاسب، كذلؽ فننّ عـ التقفّ 

تطرحف والؿتؿقز حتك داخؾ الدرس آستشراقل ذاتف لف أهؿقة كبقرة يف تطقير 

 الـظر الؿـفجل يف دراسات الؼرآن بشؽؾ عاّم.

│ 
 

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(6) 

 

املقانت
(1)(2)

 

سة لفذا محدد هق إقراُر مجتؿٍع ما بالسؾطة الؿؼدّ  إّن إعالن سؾطة كّص 

مؽتقب، وهق ما  فعؿؾقة اإلعالن عـ السؾطة إًذا هل عؿؾقة اختقار كّص ، الـّص 

، لؽـف عؿؾقة تؼقد أيًضا الؿجتؿع إلك القؼقـ بلن َيستتبُِع أيًضا تحديد هذا الـّص 

 سة.لف سؾطة ديـقة أو مؼدّ  هذا الـّص 

                                                             

« إعالن الؼداسة»التل يؿؽـ ترجؿتفا إلك العربقة بعبارة:  (canonization) تستعؿؾ الؿملػة كؾؿة (1)

، كؿا اعتؿده سفقؾ إدريس يف الؿـفؾ )اكظر: سفقؾ، إدريس: الؿـفؾ )قامقس عربل «التؼديس»أو 

ـُ ترجؿتفا أيًض 211، ص: canon، مادة: 2113، 45ٔداب، بقروت، طافركسل(، دار  ا (، ويؿؽ

)اكظر: البعؾبؽل، مـقر:  canonizeباإلقرار، أو آعرتا  عؾك كحق ما جاء يف ترجؿة مـقر البعؾبؽل لػعؾ: 

، ص: canonم، مادة: 1979،  13عربل(، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، ط -)قامقس إكؽؾقزي  الؿقرد

: بعبارة  la canonisation du texte coranique(. وعؾك هذا يجقز لـا أن كرتجؿ عبارة:148

 رفعف إلك رتبة الـّص »، أو «الؼرآين اإلقرار بالؿرجعقة العؾقا لؾـّص »، أو «الؼرآين اإلجؿاع عؾك سؾطة الـّص »

، «إعالن السؾطة»هذه الؿعاين يف كؾؿة:  لجؿاعة الؿممـقـ. وسـختصر« الدستقر إعؾكالؿرجعل أو 

 .تؾؽ الؿعاين. )الؿرتجؿ( والؿؼصقد لا كّؾ 

بجامعة ابـ زهر، أكادير،  هترجؿ هذا الؿادة: مصطػك أعسق، أستاذ رياضقات، وباحث دكتقرا (2)

 مـ الرتجؿات الؿـشقرة عؾك بعض الؿقاقع اإللؽرتوكقة كؿققع تػسقر ولقره. الؿغرب، لف عددٌ 



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(7) 

مجؿقعاة الشارائع »اية مـ إهؿقة حقل مػفاقم ة دراسة حديثة، وعؾك لثؿّ 

يف القفقديااة، تلخااذ يف آعتبااار مباادأ مااـ مبااادئ الػؾسااػة  «canon« »الؿؼدسااة

 .(Halbertal, 1997 : 27) «مبدأ التسامح»التحؾقؾقة يسؿك 

ْركا  خًصا ما ازَدْدكا تسامًحا معف: )إ ػاًقا  َحسب هذا الؿبدأ، فنكـا كؾؿا قدَّ

لقر متؿاسؽة،  معاين أققالف، وعؾقف، فنذا ما كتب قريٌب عبارةً عؾقف( بخصقص 

وما أعرب عـف ٓ يخؾق »، و«أراد أن يؼقل هذا أو ذاك»فنكـا كصححفا، وكؼقل: 

ويجري هذا الؿجرى صـقُع ُأّمة يف تـاولفا لألققال التل تممـ «. حتًؿا مـ دٓلة

َق رْ عؾك أكـا لؿ كَ  ذلؽ دلقٌؾ س، فبنلفقتفا: فنذا لؿ ُكدرك مؼطًعا مـ الؽتاب الؿؼدّ 

 ة وحسـة. ِزه: ٕن اإللفل ٓ يؿؽـ حتًؿا أن يخاطَِب إٓ بل قاء مـطؼقّ إلك أفؼ ُلغْ 

ؾ ماديغانقكتالا، وذلؽ ما ٓحظف داكق أمامَ  هؽذا يؽقن تػؽقر ُأّمةٍ 
(1)
قائاًل:  

 . (Madigan, 1995 : 350) وترتضقف إنَّ الجؿاعة تػرتض اكسجام الـّص 

                                                             

س ومدير معفد دراسات إديان يسقعل معاصر، أسرتالل إصؾ، وهق ممس  داكققؾ ماديغان، كاهـ  (1)

يـ اإلسالمل مـ جامعة كقلقمبقا والثؼافات بالجامعة الغريغقرية البابقية، حاصؾ عؾك دكتقراه يف الد  

)قسؿ  مـ الجامعات: كقلؿبقا، أكؼرة، بقسطـ. ، وعؿؾ كلستاذ زائر يف عددٍ 1997إمريؽقة عام 

 .الرتجؿات(



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(8) 

ج. براونمـ جفة أخرى، فؼد استعؿؾ 
(1)

هذا الؿػفقم )مػفقم مبدأ  

ـّ   ة، وبـاًء عؾقف، فننّ التسامح( يف دراستف الحديثة عـ إعالن سؾطة مدوكة السُّ

 الذي كقلقف إياه.  « التسامح»بؼدر « ُب َس تَ ُتحْ »درجة إعالن السؾطة 

  لـقسع تؼديركا لؼقة إعالن سؾطة كصٍّ ما بدرجة ما كقلقف مـ حجقة.

، ولؽـفا تؼتضل امتالكف سؾطة ٓ تـحصر يف اكسجام كّص درجة السؾطة  إنّ  

 ـّ لف آحرتام الؿطؾؼ.ما يؼقل، وأن ُكؽِ  مطؾؼة، وأن كرى مـ القاجب اعتؼاد كّؾ 

 إعااالن السااؾطة تػاارتض عؾااك وجااف الخصااقص الااقعل بنلزامقااة كااّص  إنّ   

. وهؽاذا فنكَّااف يؿؽاـ ققاااس حؼقؼاة إعااالن (Neuwirth, 2000a : 200)معاقَّـ

الؼرآن عؾك ضقء ُمؼتضك الؿـطؼ والجالل الحاضاَرْيـ باقـ رفاراين إماة سؾطة 

 الؿسؾؿة، وٓ سقؿا السؾطة التل تخؾعفا عؾقف هذه إمة.

                                                             

الدراسات اإلسالمقة بجامعة جقرج يف (، باحث أمقركل، هق أستاذ مشارك -1977جقكاثان بروان، ) (1)

 تاون، ورئقس تحرير مقسقعة أكسػقرد لإلسالم، تدور اهتؿاماتف حقل الشريعة اإلسالمقة والحديث

ا،  :مـفا ،مـ الؽتب عددٌ والـؼد التاريخل والػؽر اإلسالمل الؿعاصر، لف يف هذا  محؿد، مؼدمة قصقرة جدًّ

ـة 2111 ، باإلضافة لدراستف الؿشار إلقفا هـا، تؼديس البخاري ومسؾؿ، تشؽقؾ ودور تؽريس السُّ

 )قسؿ الرتجؿات(. الحديثقة.



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(9) 

اسة القرآن، ال بطريق مباشر من د  لكن الذي أرمي إلوه هاهنا هو معالجة ق  

 يف الجماعة المسلمة، ولكن من خالل حوُث هو عملوة إعالن سلطة أىجزت فعاًل 

 القرآين ىفسه.    التعبور عن هذا اإلعالن عن السلطة يف النّص 

ؼ الؿسللة إًذا باكتشا  الصقالة الؿزدوجة لفذا اإلعالن )التثبقت تتعؾّ 

 وإضػاء السؾطة( يف الخطاب الؼرآين كػسف، أي: ما تؼتضقف، وما تعـقف. 

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(11) 

 :س انعرباينانكتاب املقدّ انتفاف عه طسيق وصّ

 laصقغة مجؿقعة الشرائع الؿؼدسة»تسؿك  قة صقغةً كجد يف سػر التثـ

formule du canon » ّؾ يف هذه إققال التل ققؾت عؾك لسان ، وتتؿث

 مقسك:

ولكن احفظوا أوامر  ،ال تزيدوا على ما أمرتكم به، وال تنقصوا منه شوًئا»

 .(,cf. 13 ; 2 ,4 1) «ياهوه إلهكم

ر فؽرة أن الؿتـ التقرايت قد ألؾؼ ة يف تطقّ ؼ الؿسللة بصقغة مركزيّ تتعؾّ  

 لألبد. 

لذه الصقغة ولقرها، وبجؿقع أجزاء التقراة التل ُتظفر مقسك وهاق يساتؼبؾ 

 le statutسالااقحل اإللفاال ويخاطِااب بااف، يباادو وضااع الؽتاااب الؿؼاادّ 

cononique    .لؾتقراة متبؾقًرا يف كص التقراة كػسف 

صقغة مجؿقعة الشرائع »عؾقفا  ُؼ ؾِ هذه الصقغة، التل ُكطْ  بقد أكـا كالحظ أنّ 

ؾ ومع ذلؽ يؿثّ  وإمثال...،ا يف سقاق أدب الِحَؽؿ ، تظفر أساًس «سةالؿؼدّ 

ا حدث تطقرً «  canonسةؼدّ مجؿقعة الشرائع الؿ»ارتباطفا بالؿػفقم الصر  لا

 بعد رفقر التقراة. 

قبؾ رفقر الؽتاباة يف الشارق إدكاك الؼاديؿ،  طقيٌؾ  لؾصقغة يف القاقع تاريٌخ 

حقث كاان يؼصاد لاا مـاع تحرياػ الساجالت الؿؾؽقاة التال تـاتظؿ مجؿقعاات 



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(11) 

ؾ الؿاملػقـ الؼقاكقـ والعفقد...، ولؿ تستخدم هذه الصاقغة فقؿاا بعاد إٓ ماـ قَِبا

 اإلسرائقؾققـ لسػر التثـقة، وطبؼت عؾك تاقراة مقسك. 

بدعة أدبقة ومذهبقة مـ خالل  ـع كّؾ هتد  هذه الصقغة بقضقح إلك م

 .   (Levinson, 2005 : 1 5 -  16) ل كؿا هقالحػاظ عؾك القضع الـّص 

سة وحجقتفا قد كالحظ أنَّ الصقالة كػسفا ٓختقار مجؿقعة الشرائع الؿؼدّ 

 التقرايت، وقبؾ أن ُتػقد قداستفا. ؼ عؾك الـّص عرفت تاريًخا مختؾًػا قبؾ أن ُتطبّ 

أثـاء رفقرها يف - صراحةً  ـَْت الصقغة قد عَ  د أنّ مـ الؿمكّ ف لقس بؾ إكّ 

ؾ مـ إسػار الخؿسة ل الؿتشؽّ س لؾؿجؿقع الـّص صػة الؽتاب الؿؼدّ  -الـص

 لؾتقراة كؿا َحؽؿ بؼداستفا أحبار الؼرن إول.    

إًذا عرب استعؿال  التقراة تؿرّ  إعالن سؾطةما كالحظف فقًرا هق أنَّ راهرة     

 .س قداستفا يف الـّص التل تؽرّ قغ الّص 
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 عودة إىل انقسآن: ماذا عىه؟

 :اخلطاب انقسآين: خطاب حجاجي

مػؽًؽا مـ  -سقؿا يف ترجؿاتف وٓ- إنَّ الخطاب الؼرآين، وإن كان يبدو

 ,Berque) ؾ مـ مقضقع ٔخر دون تؿفقد، بؾ ومتـافًرابعض الـقاحل، يتـؼّ 

: (De Prémare, 2004 : 30) ا، ولقر متجاكس ومتشظقً (722-723 : 2002

ف يف الحؼقؼة مـطؼل وقائؿ عؾك آستدٓل. ولؼد أتاحت دراسات فنكّ 

ر وراء قر الؼرآكقة ففَؿ الّس حقل التـسقؼ الداخؾل لؾّس  (Cuypers, 2007)حديثة

 تجاور عـاصر متـافرة: إنَّ التـسقؼ الداخؾل يستجقب لؼقاعد الصقر الؿرتاكزة

الؿركة والؿـدمجة، حقث ترتاءى العـاصر كؿا لق أهنا مـعؽسة عؾك مرايا متؼابؾة. 

ى ة جزئقة، لؽـفا سرعان ما تتبدّ الؿـاسبات لتبدو لائبة يف قراءة خطقّ  أجؾ إنّ 

عدًدا مـ الؿـاسبات  مسػرة واضحة يف قراءة رحبة واسعة، وفقق هذا، إنّ 

 الشػقي. والتؽرارات عؾك امتداد الؿتـ تبدو أكثر يف

الؼرآن يستعؿؾ هذه التـاسبات، وهذه البـقات الؿرتاكزة مـ أجؾ الربهـة  نّ إِ 

 وآستدٓل، هذا فضاًل عـ طرق أخرى باللقة ومـطؼقة: راهرة ومضؿرة

(Gwynne, 2004 ; Urvoy, 2002, 2007) . 
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وقااد خّػااػ ألػاارد لااقيس دو بريؿااار
(1)
العـاصاار الباللقااة »حؽؿااف مالحًظااا  

مقضاقعات »، فضاًل عـ «تـظقؿ بعض الرتاكقب»، والـّص « ؿاسؽالؿقضقعة لت

 .(De Prémare, 2004 :32-34) «عؼدية مؽررة

يف مجؿقعااف: فااننَّ أحااد أقااقى محاااور اسااتدٓل  لؽااـ، إذا عالجـااا الااـّص 

 س.كؽتاب مؼدّ  الخطاب الؼرآين يتعؾؼ بقضعف الخاّص 

يضع الؼرآُن صقالة  -تبًعا لؾطريؼة التل كػفؿفا لا-وعؾك  اكؾة التقراة 

ة تػصقؾـا جّد متطقرة حقل إعالن سؾطتف، وسقؽقن وصػ هذه الصقالة تتؿّ 

 ؾ يف حضقر هذا الخطاب ومداه. لؾؿقضقع، كؿا سـتـاول بتػصقؾ آخر التلمّ 

  

                                                             

ممرخ فركسل، متخصص يف الؾغة والثؼافة العربقة  م(2116 -م1931ألػريد لقيس دي بريؿار ) (1)

، وباحث ومعؾؿ يف معفد الدراسات إكس أون بروفاكس مارسقؾقام، وأستاذ فخري بجامعة وتاريخ اإلسال

ؿ (، وقد قضك بريؿار طػقلتف يف الؿغرب، وتعؾّ IREMAMوإبحاث حقل العالؿ العربل واإلسالمل )

الؾغة العربقة ودرس آدالا يف معفد الدراسات العؾقا الؿغربقة ويف جامعة محؿد الخامس، ومـذ عام 

اهتؿامف إساس بالتاريخ  .م تّؿ الرتحقب بف يف معفد أباء الدومـقؽان بالؼاهرة1965م وإلك عام 1963

العربل اإلسالمل، وقد درس يف جامعات عربقة مثؾ جامعة قسـطقـة )الجزائر(، والرباط )الؿغرب(، وقد 

ببدايات اإلسالم والسقرة الـبقية  َأْولك جزًءا كبقًرا مـ اهتؿامف أثـاء تدريسف يف جامعة إكس أون بروفاكس

، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف: «تلسقس اإلسالم بقـ الؽتابة والتاريخ»وتاريخ الؼرآن، مـ أ فر كتبف: كتاب 

 )قسؿ الرتجؿات(. م.2119عقسك محاسبل، وصدر عـ دار الساقل، بقروت، الطبعة إولك، 
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 :خطاب انقسآن حول صهطته

ًٓ ققيًّا عؾك حجقة التالوات الؿحؿدية،  يتضؿـ الخطاب الؼرآين استدٓ

يجؿع يف أن كػسف بقـ كقكف ققيًّا ممثًرا، ومفقؿـًا تؼريًبا، وبارًعا، هذا آستدٓل 

 مراهـًا عؾك الؿعاين الؿضؿرة.

 وات:إىه يمزج بون ثالث خاص  

 م الؼرآن كػسف بـػسف بقصػف كتاًبا سؿاويًّا.يؼدّ  األولى:

 «.  وحًقا إلك كبل»ث الؼرآن عـ عؿؾقة رفقره باعتباره يتحدّ  الثاىوة:

دة مـ أجؾ إرساء حجقتف، ودرء يستخدم الؼرآن طرًقا باللقة متعدّ  الثالثة:

 ارتقاب أو اعرتاض. كّؾ 

 وسـبسط فقؿا هاهـا خصقصتف الرئقسة، وكقجز الخصائص الثاكقية.

الخطااب بالكَّااُف  َػ ِصالـسجؾ، وكحـ كدلػ إلك مقضقعـا، أكـا كستطقع أن كَ 

يعـاال هاهـااا « قاارآن»عااـ كػسااف، « يتحاادث»حااديث الؼاارآن عااـ كػسااف: الؼاارآن 

، -أي: محؿاد-« تاالوات جَفار لاا الـبال»يتحدد الؼرآن إّماا بقصاػف «. تالوات»

  كصقص تالها اللُ »مـ حقث هل 
ّ
  أكزلفاا اللُ »، أو «عؾاك الـبال

ّ
، وإّماا «عؾاك الـبال

 ٕمريـ مًعا مـدمجقـ يف  لء واحد.مـ خالل دٓلتف ضؿـقًّا عؾك ا
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م الؼرآن يف حديثف الؼقي عـ كػسف أسَس حجقتف عرب إرساء وضع يؼدّ 

 عؾك الؼرآن كػسف. ويـطبؼ ، «كتاب»ُيعرب عـف بؾػظ  ذي، ال«الؽتاب السؿاوي»

ًسا مـ خالل ثالث يـؿق الخطاب الؼرآين حقل سؾطتف بقصػف كتاًبا مؼدّ 

 ة بالؼرآن.ا لؿـطؼقات باللقة خاّص تبعً  حركات تتشابؽ داخؾ الـّص 

خطاب عـ الؽتب السؿاوية السابؼة التال تحقاؾ عؾاك كتاب القفاقد ُأوالها: 

كتاب القفاقد  ة. وهؽاذا، فاننّ والـصارى الؿقحك لا معرًفا إياهاا تعريػاات خاّصا

تغدو  بف مختزلة يف التقراة، كؿاا تختازل كتاب الـصاارى يف اإلكجقاؾ، وكالهؿاا 

 قسك وعقسك.كزل تباًعا عؾك م

لؽـ مـ الـاحقة الؽؿقة يطغك الحديث عـ التقراة، إلك درجة أن يبؾغ مـ 

 إهؿقة ما بؾغف الخطاب عـ الؼرآن.

ت كتًبااا  أمااا الؽتااب إخاارى التاال وردت اإل ااارة إلقفااا يف الؼاارآن فؼااد ُعاادَّ

مرتبطًة بالقفقدية: الزبقر الذي يحقؾ عؾك الؿزامقر الؿـزلاة عؾاك داود، وصاحػ 

ساة إٓ يف إطاار يفاقدي ومساقحل، قؿ ومقساك. ٓ يتصاقر الؼارآن كتًباا مؼدّ إباراه

س، بجااالء يف معظااؿ اسااتعؿآتف عؾااك كتاااٍب حؼقؼاال مؼاادّ  ولػااظ كتاااب ياادّل 

 ومقحك، ولقس مجرد مؽتقب.

ما ُيفؿ لقس هق طابعف الؽتابل، كؿا بقـف د. ماديغان الذي احتج بلن  بؾ إنّ 

عؾك آلتزام اإللفل الدائب  لفل، كان يدّل ، بن ارتف إلك إصؾ اإل«كتاب»لػظ 
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 ,Madigan) الؽتاب هق تجؾٍّ لؾؼدرة والعؾؿ اإللفقَّقـ تجاه أدمققـ، أي: إنّ 

2001)  . 

َـّ دراساتـا الخاصاة « كتاب»ٓ  ؽ أن مصطؾح  يتضؿـ هذه الؿػااهقؿ، لؽا

ااا  كتاااب  تبااقـ بالػعااؾ أكااف إذا كااان بؿعـااك : فااننَّ ذلااؽ «ًساااكتاًبااا مؼدّ »يعـاال حؼًّ

عؾااك الـحااق الااذي َتَصااّقره « س كؿااا هااق عـااد القفاقد والـصااارىالؽتااب الؿؼاادّ »

«الؿمل ػ»
(1)

يارتجؿ  كتااب  ره، ولاذه الدٓلاة، فانن لػاظ، أو كؿا يريد أن يتصاقّ 

كثقاًرا يف القاقاع أن  ر، وبقضع، فال ُيفؿؼ بتصقّ مػفقَم كتاب مقحك بف: إذ إكف يتعؾّ 

س عؾاك لارار ماا عـاد م الؼرآن مػفقم كتاب مؼدّ د  هؽذا ُيؼَ «. مؽتقب»د يف يتجّس 

 . (Boisliveau, 2010)الجزء الثاين،  القفقد والـصارى

 ،عبارة عـ كظام مـ التقازي الصريح والؿضؿر يف آن واحد :الحركة الثاىوة

يجؿع بقـ تؼديؿ الؽتب السؿاوية وتؼديؿ الؼرآن ققد التشؽؾ )والذي يطؾؼ عؾقف 

 «(. كتاب»أيًضا اسؿ 

                                                             

 اإل ارة بؽّؾ  -جرًيا عؾك عؾؿاكقتفا، وحقادها العؾؿل!-الؼرآين  الـّص « ممل ػ»تؼصد الباحثة بعبارة  (1)

بساطة إلك مصدره، سقاء كان هذا الؿصدر إلفقًّا أو إكساكقًّا، واحًدا أو متعدًدا، يف فرتة أو خالل فرتات، 

ما هتتؿ بف هق قصد هذا الؿملػ إلك إعطاء رسالة إلك  وهل ٓ تسعك إلك تحديد هقية هذا الؿملػ، وكّؾ 

   )الؿرتجؿ(. .خاَطب، كؿا يؿؽـ كشػف يف الـّص مُ 
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لؾؼرآن كػس مضامقـ الؽتب  وعادة ما كرى يف هذه التقازيات تلكقًدا أنّ 

ـُ أن هذه التقازيات تثبت لؾؼرآن كػس القضع الذي  السابؼة، بقد أن تحؾقؾـا يبق

ع بف هذه الؽتب الؿؼدسة السابؼة: ففـاك تحديد لؾؼرآن مـ حقث اعتباره تتؿتّ 

ن كان مـ الؿؿؽـ تلويؾ بعض كتاًبا سؿاويًّا قبؾ تحديده مـ حقث الؿحتقى، وإ

 الؿؼاطع يف هذا الؿـحك.

م التالوات الؿحؿدية عؾك أهنا « الؿمل ػ»ما ُيفؿ بالـسبة إلك  إنّ  هق أن ُتؼدَّ

 «.س عؾك لرار ما عـد القفقد والـصارى عؾك كحق ما يؼرره الؼرآنكتاب مؼدّ »

تحؾقؾ عرض مػفقم الؽػر، ذلؽ الؿققػ الرافض لؾؼرآن،  ولـضػ أنّ 

د مـ حقث هق مققػ ا بعدم اإليؿان، يبقـ فعاًل أن الؽػر يتحدّ ذي يرتجؿ فقرً ال

، «عؾك لرار ما عـد القفقد والـصارى»رافض لقضع الؼرآن كؽتاب سؿاوي 

 أي: رفض مصدره الرباين. 

رهان الربهـة عؾك طبقعة الؼرآن يتعؾؼ بقضعف السؿاوي قبؾ أن يتعؾؼ  إنّ 

 .(Boisliveau, 2010 : deuxième partie) بؿحتقاه وبرسالتف

 -لقر صريح عؾك كحقٍ -تؽؿـ الحركة الثالثة يف برهـة أدق ُتؼصل  وأخوًرا

 الؽتب السابؼة عؾك الرلؿ مـ كقهنا كؿقذًجا لبقان القضع السؿاوي لؾؽتاب.

َتسااتعِؿؾ هااذه الربهـااة خاصااة هتؿااَة تحريااػ هااذه الـصااقص وتزويرهااا 

 «.لك اللأي: اختالق كصقص وكسبتفا إ»وافرتائفا، 
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الؼارآين، حقاث يحؽقفاا الؼارآن  ف هتؿة آفرتاء أول ما تتقجف إلك الـّص تتقّج 

ة عؾااك أن الؼاارآن عؾااك لسااان الؿؽااذبقـ، لؽـفااا ترماال مااـ جفااة إلااك التلكقااد بؼااقّ 

بالتحديد لقر مختؾؼ، ومـ جفة أخرى إلاك رّد هتؿاة آخاتالق إلاك الؿعارضاقـ 

، وإٓ فِؿؿَّ  ؽقاهؿ ماـ كاقن الؼارآن الذيـ هؿ بالتحديد أرباب الؽتب الؿؼدسة

 لقس كتاًبا سؿاويًّا حؼقؼقًّا؟

هتؿااة التحريااػ تتجااف يف آن واحااد إلااك الؽتااب التاال بااقـ أياادي القفااقد  إنّ 

 والـصارى، وإلك مقاقػفؿ كحق كتبفؿ الؿؼدسة.

س القحقاد الؿتاقفر فعؾقًّاا باقـ يادي مساتؿعل الؼارآن الؽتاب الؿؼادّ  إًذا فننّ 

سة التل بقـ يدي إمؿ الؿجاورة لقار آن كػسف: ٕن الؽتب الؿؼدّ وقارئقف هق الؼر

د لؿػفاقم مقثقق لا. هذا، بقـؿا تحظك صقرة هاذه الؽتاب ماـ حقاث هال محادّ 

 الؽتاب، بصقرة جّد إيجابقة.

 إن هذا االستدالل القرآين يف رأينا أصل المفارقة التالوة:

سة، الؽتب الؿؼدّ  بؽّؾ وفًؼا لؾعؼقدة اإلسالمقة التؼؾقدية يصدق الؿممـقن 

 ,Boisliveau) بقـؿا يرفضقن الحجقة الػعؾقة لفذه الؽتب بالصقرة التل عؾقفا

2010 : deuxième partie). 

الذي  هؽذا تتصادى هذه الؿؽقكات الثالث لؾخطاب الؼرآين داخؾ الـّص 

 ا سؿاويًّاؾ عـده صقرة لؾؼرآن بقصػف كتابً يتؾؼاه الؼارئ أو السامع، وهؽذا تتشؽّ 
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يتؿتع بقضع الؽتب السابؼة الؿصطبغة بالؿقزة اإللفقة، والؿـّزه يف أن كػسف يف 

 إمؿ إخرى.« افرتاءات»القاقع الققمل عـ 

ا مـ الؼرآن لتعزيز التقكقد عؾك الصػة الؿؼدّ  كبقرٌ  ؾ جزءٌ ؿِ عْ لؼد استُ  سة جدًّ

ب الؿـطؼقة بساطة إلك الؿجؿقعتقـ إخريقـ مـ إسالق ْؾـُِشر بؽّؾ ، فَ لؾـّص 

 :التل تعؿؾ داخؾ الـّص 

 ث القرآن عن تاريخه، أي: يف الحقوقة عن ظاهرة ظهوره.( يتحّد 1

، أو بإحرى هذا الـّص  يجري هاهـا التلكقد عؾك الطريؼة التل أكزل لا اللُ 

وجقهر  ، والتل بؾَّغفا لا محؿد مستؿعقف،الـصقص، أو التالوات عؾك محؿد

هذا آستدٓل هق التقكقد عؾك الؿصدر اإللفل لفذه التالوات، ووصػ عؿؾقة 

ًٓ »رفقرها يف آن واحد   «.وحًقا»و« كزو

ي( عؾك  -ح  -ل(، و )و  -ز  -وكالهؿا، مع استعؿال الجذريـ )ن 

، وإن لؿ يؽـ ثؿة أّي لػظ عربل «القحل»التقالل قد استعؿال إلفادة فؽرة 

 . يؼابؾفؿا يف الـّص 

وهق إرفار التالوات التل أعؾـفا محؿد بقصػفا  بل هذا هو المقصود: 

، وألؼاها إلك محؿد: فالخطاب الؼرآين إًذا ُيظِفر هذه التالوات كصقًصا تالها اللُ 

، كؿا «لرار ما عـد القفقد والـصارى»بقصػفا رسآت وحٍل حؼقؼقة عؾك 

 ُيعر   الؼرآن بف هذه الرسآت.  
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 ؛بالغوااة ُتًسااس رفااك  الاااكور والمعار ااة الاانصأ أسااالو   ( ي سااتعمل 2

 ، ومن حوث هو ظاهرة.ُخ حجوة القرآن من حوث هو ىّص وبالتالي تترّس 

ا، وإقحام  ومـ هذه إسالقب التؽرار، وإيراد آعرتاضات الؿحسقمة جدًّ

التل تحؿُؾ الؼارئ والسامع عؾك ضرورة  التذكقر بالؿاضل وبالعـاصر إخروية

ب التل تحؿؾ يف طقاهتا أحؽاًما آقتـاع بؿا ققؾ، واستعؿال عدد مـ صقغ التعجّ 

ققؿقة سؾبقة يف معظؿفا، تقحل عؾك سبقؾ الؿثال وبؼقة بؿدى  ـاعة مققػ 

 والتؽذيب.     الشّؽ 

تقجة دراسة َوْصػـا الحالل لصقالة قداسة الؼرآن مـ داخؾ الؼرآن هق ك نّ إِ 

، لؿجؿقعف معـك، يعبّ  ر عـ ما يرلب )ساكؽروكقة(: ُيدرس الؼرآن بقصػف ُكالًّ

 .  الؿملػ يف كؼؾف لذا الـّص 

ؼ الؿسللة بإحؽام ُتطبؼ الؼراءة التقاقتقة يف سقاق ديـل حقـؿا ٓ تتعؾّ 

ـ، أو مـ ؾ الؿممؼ تؾؼائقًّا مـ قِبَ الشرعقة العؿؾقة، بؾ بالعؼائد. إهنا تؾؽ التل ُتطبّ 

 أجؾف:

ز بهذا المقطع اآلخر أو غوره، فوكون ُيًول هذا المقطع أو ذار وُيعزّ 

يف مجموعة متماسكة. ومن جهتنا فقد أ فنا إلى هذه القراءة  الكّل 

 «.المًلف»الساىكروىوة البحث عن قصد 
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أن ُيؼـِع « لؾؿملػ»لؼد كشل عـ ذلؽ أن صار مـ إهؿقة إولك بالـسبة 

إلك  قارئف بلن تالوات محؿد، الُؿتؿثؾة يف التالوات التل ُيؾؼقفا اللُ سامعف أو 

، بحقث «عؾك لرار ما عـد القفقد والـصارى»محؿد، هل كتاب سؿاوي حؼقؼل 

سة إخرى لؿ أن الؽتب الؿؼدّ عـ ة الؿطؾؼة، فضاًل يؽقن لف مـ َثؿَّ صػة الحجقّ 

 ٕخرى.  بحؼقؼتفا الػعؾقة بقـ رفراين إمؿ ا يعرت  الـّص 

ؼ الؿسللة هـا إًذا بخطاب عـ حجقة الؼرآِن باعتباره كتاًبا مؼدًسا ٓ تتعؾّ 

ة، أي: إن ، باستدٓل ققي لصالح هذه الحجقّ فحسُب، لؽـ أيًضا، وبإخّص 

 ة الؼرآن مػروضة، ويجب الخضقع لفا.    حجقّ 

ت الؿتـ الذي يتؾؼك هذه الحجقة: إكف يثب« ديحدّ » الـّص  وفقق ذلؽ، فننّ  

َطؼ لا محؿد، جاءتف مـ الل، إهنا هذه يتشؽُؾ مـ تالوات كَ  هذا الـّص  أنّ 

 إققال، وهذه إققال فؼط، هل التل أعؾـت حجقتفا. يضع الؼرآُن صقالةً 

، وكذلؽ مظفر «ًساكتاًبا مؼدّ »ـ بصػتف قَّ تراعل مظفر اختقار الؿتـ الذي سُقعَ 

 . إعالن الحجقة الؿؾزمة لؾـّص 
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 مضإنت:

ًٓ ققيًّا داخؾ الـّص  الؼرآين قصد إعالن سؾطتف، هذا  كالحظ إًذا استدٓ

د باعتباره الحدث الذي تعرت  فقف الذي يتحدّ  إعالن السؾطة الػعؾلفضاًل عـ 

 بالحجقة القحقدة. «الؼرآن» دالؿحدّ  إمة الؿسؾؿة لفذا الـّص 

إلعالن تسبؼ ا لـطرح إًذا السمال التالل: هؾ هذه الصقالة داخؾ الـّص 

 الؼرآين، أو تليت عؼبف؟ الػعؾل عـ سؾطة الـّص 

بتعبقر آخر، هؾ هذه الصقالة )أي: صقالة اإلعالن عـ السؾطة( داخؾ 

الـص سبٌب لعؿؾقة اإلعالن عـ السؾطة التل حدثت يف إمة أو كتقجة لفا 

 وثؿرة؟

 :اإلجاباث األوىل: ؤنفسد نويش دو بسمياز، وجون واوضربو

لػرد لقيس دو بريؿار، وجقن واكسربولــظر يف مقاقػ أ
(1)

: يؿقز إول 

إلك حدود هناية الؼرن السابع، عـ راهرة  راهرة تركقب الؼرآن، عؾك إقّؾ 

 اإلعالن عـ السؾطة التل امتدت حسب رأيف إلك الؼرن العا ر.

                                                             

 وتعترب التـؼقحل، التقجف أفؽار رائد هق يعترب أمريؽل، مستشرق ،(م2112 –م 1928جقن واكسربو ) (1)

 اإلسالمقة العربقة الؿدوكات يف جذري تشؽقؽ يف بدأت حقث آستشراق: تاريخ يف رئقًسا مـعطًػا كتاباتف

م مصادر بديؾة عـ ٓستخدا ودعا الؼرآن، وتاريخ اإلسالم لتاريخ أمقـة صقرة رسؿ عؾك قدرهتا ويف

= 
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إلك حدود الؼرن السابع،  إن تركقب )الؼرآن( امتد عؾك إقّؾ »كتب قائاًل: 

 .  (De Prémare, 2002 :10) «ـ ذلؽوربؿا أبعد م

حدود  ... إلكامتدتعؿؾقة إعالن سؾطة الؼرآن  إنّ ...»ويضقػ قائاًل: 

عـ الؼراءات  936الؼرن العا ر الؿقالدي، أي: إلك لاية اإلعالن الـفائل سـة 

-De Prémare, 2004 : 26) «وحقد متؾؼك الؿختؾػة الجائزة يف استعؿال كّص 

27). 

هـا التثبقت الـفائل لحدود الؿتـ الذي « إعالن سؾطة»بؽؾؿة  يؼصد بريؿار

 اعُتر  لف بالحجقة الؿؼدسة.

يف أصقل »مـ جفة أخرى، ويف كتابف الشقؼ الصغقر الؿقسقم بعـقان: 

ر بريؿار (De Prémare, 2004) (1)«الؼرآن، أسئؾة إمس، ومؼاربات الققم ، طقَّ

                                                             
= 

الدراسات الؼرآكقة، »الؿصادر العربقة مـ أجؾ إعادة كتابة تاريخ اإلسالم بصقرة مقثققة، ومـ أهؿ كتاباتف، 

ول رم(، وقد ترَجْؿـا عرًضا لفذا الؽتاب كتبف كا1977« )مصادر ومـاهج تػسقر الـصقص الؿؼدسة

تـ، مـشقر ضؿـ الؿؾػ إول عؾك قسؿ الرتجؿات: )مؾػ آتجاه التـؼقحل(، يؿؽـ مطالعتف عؾك كقرس

 )قسؿ الرتجؿات(. /https://tafsir.net/translation/10 :هذا الرابط

 العـقان إصؾل هق:   (1)

 Aux Origines du Coran, questions d’hier, approches d’aujourd’hui 

https://tafsir.net/translation/10/
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ًما إياها عؾك عؾك سبقؾ التؿثقؾ أسؾقًبا لؿؼاربة  الؿؼاطع الجدلقة يف الؼرآن، مؼد 

 الـحق التالل:

السجال الذي جرى حقل الؼرآن يف لحظات اإلسالم إولك لؿ يرتك  إنّ »

آثاًرا فؼط يف الؽتب التاريخقة الرسؿقة ومتقن إحاديث، ولؽـ كرى صداه يف 

الؿمل ػ إلك  ف فقفاالؿسللة تتعؾؼ بالجدلقات التل يتقّج  متـ الؼرآن كػسف، إنّ 

هذه الجدلقات  خصقمف لقجقب عـ بعض آعرتاضات، كستطقع أن كػرتض أنّ 

ُعفا،  ذْ ؾ الـصقص، إِ قد جرت يف كػس لحظة تشؽّ  إِن هذه الـصقص ٓ تػتل ُتَرج 

يـ عؾك الردّ   .    (De Prémare, 2004 : 1 0 1) «ولؿ يزل ُكتَّالا مصر 

الؿؼاطع، أن ُتعترب تؾؽ الجدلقات  اقرتح بريؿار، جرًيا عؾك تحؾقؾف لفذه

بقـ محؿد ومشركل مؽة، بؾ بقـ الجؿاعة  ثؿرًة واستجابًة لـؼاش لؿ يجرِ 

اإلسالمقة الـا ئة، والقفقد والـصارى يف إراضل الؿػتقحة، وذلؽ يف صقرة 

ر يسرتجع الـبل إلك مسرح إحداث مـ خالل مجادٓت عـصر لحديث متلّخ 

 .(De Prémare, 2004 :120,124-125,132-133) ٓحؼة

 -بحسب بريؿار-وهؽذا، فنكف يـبغل وضع تحرير هذه الؿؼاطع الجدلقة 

صقالة قداسة  باعتبارها استجابة لحاجة إمة يف الػرتة التل تَؾت الػتقحات. إنّ 

هل ثؿرة وكتقجة لضرورة إثبات سؿّق أول قرآن وحجقتف  -حسب رأيف- الـّص 

 يف مقاجفة الؿعارضقـ.
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 ؽقن إجابة بريؿار عؾك سمالـا عؾك الـحق التالل:ربؿا ست

هق ثؿرُة التساؤٓت الؿثارة  صقالة إعالن السؾطة داخؾ الـّص  إنّ 

سة أخرى حامؾة كتًبا مؼدّ  بقـ رفراين إمة مـ جّراء آحتؽاك مع أمؿٍ 

آختقار الـفائل لحدود مجؿقع  مختؾػة، ومع ذلؽ فننَّ تلكقد بريؿار بلنّ 

ا ٓ يتقح لـا أن كػؽّ سالؽتب الؿؼدّ  ر يف أن ة مـ قِبؾ إمة جاء متلخًرا جدًّ

يؿؽـ أن يؽقن  -بحسب بريؿار-اإلعالن الػعؾل عـ السؾطة يف إمة 

 الؼرآين.  سابًؼا عؾك صقالة اإلعالن عـ السؾطة  داخؾ الـّص 

جف اإلجابة التل سقصقلفا ستتّ  . إنّ واكسربولــظر أن يف أعؿال ج. 

جاءت يف أعؼاب  صقالة اإلعالن عـ السؾطة داخؾ الـّص  بالعؽس إلك أن

الؼرآين بقـ رفراين إمة اإلسالمقة، بؾ هل  اإلعالن الػعؾل عـ سؾطة الـّص 

 فقق ذلؽ ثؿرهتا وكتقجتفا.

ا، فنهنا تؽقن  إمة إنّ  يف الؾحظة التل ستؽقن قد اختارت فقفا لـػسفا كصًّ

 داستف.    رتف أو كّؼحتف بـػسفا، وصالت فقف ققد حرّ 

هذا عؾك إقؾ إذا جريـا عؾك الػرضقات التل بؾقرها يف سقاق كؼد واسع 

 لؾؿصادر اإلسالمقة.
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دراسات »يف أهؿ كتاب لف، وهق الؿقسقم بعـقان:  واكسربووقد تساءل 

 ,Wansbrough) (1)«سةالؿؼدّ  تػسقر الـصقصقرآكقة، مصادر ومـاهج التلويؾ 

اإلسالمقة لؾؼرون اإلسالمقة إربعة ، عـ تحؾقؾ الـصقص ([1977] 2004

 إولك، وهق ما سقتقح معرفة جقدة بؿختؾػ مراحؾ تحرير الؿصحػ الؼرآين.

هدفف هق الدراسة الؿـتظؿة لؾخصائص الشؽؾقة لحجقة الؽتب  إنّ 

 ة وواعقة بـػسفا.     السؿاوية مـ حقث هل عامُؾ بروز ّٕمة ديـقة مستؼؾّ 

ـّ  ماـ خاالل التػاساقر أن يثبات أكَّاف قاد أكجازت أكاف يساتطقع  واكسربو لؼد ر

أربعااة اسااتعؿآت )أدبقااة( لؾؽتابااة، القاحاادة تؾااق إخاارى: جاادلل، فشااعائري، 

 ، ثؿ قاكقين. )وعظّقة( فديداكتقؽل

عدًدا مـ إدوات والؿصطؾحات التؼـقة الؿلخقذة مـ  واكسربوَػ وقد ورّ 

ا هل تػاسقر الؼرآن التػسقر التقرايت، والؿصادر التل ُتفؿف بدرجة خاصة  جدًّ

 بـشلة الؼرآن، ففق يؿقز بقـ خؿسة ضروب مـ التػسقر: -حسب رأيف-الؿرتبطة 

ادي(جالتػسقر الطؼقسل )الفا -
(2)

  haggadique وهق الذي يتـاول :

 .الروايات ٕجِؾ الؿقاعظ والخطب

                                                             

 العـقان إصؾل هق:  (1)

Quranic Studies : Sources and Methods of  Scriptural Interprétation 

تعـل السرد أو الرواية، وهل الؿعتؼدات الديـقة وقصص إكبقاء « الفاجادا»كسبة لؾفاجادا، وكؾؿة  (2)

 .   رعقة مثؾ الؿزامقر، )قسؿ الرتجؿات(/لؽـفا يف الـفاية كصقص لقر قاكقكقةالؿعتربة كحؼائؼ ديـقة، 
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التػسقر التشريعل -
(1)
 Halakhiqueولايتف التشريع :. 

قرياساااالتػساااقر الؿ -
(2)
 Massorétique عااارب  : ولايتاااف ضااابط الاااـّص

 الؿراجعة والتعؾقؼ، مـ قبؾ مجؿقعة عؾك امتداد زمـ طقيؾ مرتاٍخ.

 والتػسقر آستعاري.  ثؿ التػسقر الباللل، -

عؿؾقة إعالن سؾطة  الـتقجة التالقة: إنّ  إلك واكسربوالدراسة ساقت هذه 

ر التػسقر الؼرآين كاكت تتؼدم عؾك كحق جّد متدرج، ويف تقاٍز مع تطقّ  الـّص 

، وذلؽ عـدما (.Wansbrough, 2004 : 51) (Halakhiqueالتشريعل )

 مرجعل يف مجال الؼاكقن والحؽؿ. الحاجة إلك كّص  ستؿّس 

س، ثؿرة الضغط الجدلل إٓ مؼدّ  س كتاٌب لؿ يؽـ لقتلّس » ويف ذلؽ يؼقل:

 .(Wansbrough, 2004:227) «الؼاكقن بصػتف حؽًؿا إلفقًّابعد اإلعالن عـ 

الؼرآن الذي قد يؽقن لؿ  أنّ  -صف عـف ماديغانوفؼ ما لخّ - واكسربويرى 

ُؾ مجؿقعة 811يحرر إٓ حقالل سـة  م، حتك يف الؼرن الثالث الفجري، سقشؽ 

                                                             

كسبة إلك الفالخاة، وهل مجؿقع الؼقاكقـ والتؼالقد واإلر ادات الديـقة الؿقجب اتباعفا لؿـ يتبع  (1)

 .القفقدية. )قسؿ الرتجؿات(

لؾعفااد الؼااديؿ. والؿاسااقرا تعـاال  كساابة إلااك الؿاسااقرتقة، وهاال مخطقطااات ُتظفاار الااـّص الؿاسااقريت (2)

دة لؾعفاد الؼاديؿ لحساؿ َتَباة الاذيـ أخاذوا عؾاك عااتؼفؿ تحدياد كساخة مقّحااصطالًحا: التؼؾقاد، وهاؿ الؽَ 

 (.قسؿ الرتجؿات)الخالفات حقلف، 
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 مـ العـاصر لقر الؿـسجؿة، الصادرة مـ أصقل مختؾػة قد يتخؾك عـفا رويًدا

 تستـد إلك وسائؾ أسؾقبقة أضقػت يف وقت متلخر: رويًدا، وأن وحدة الـّص 

لقس مـ القاضح الجؾل أن التػسقر الؿبّؽر كان معالجة لـّص 

س مـ ثابت وإلزامل، بؾ كشلت الحاجة إلك مثؾ هذا الؽتاب الؿؼدّ 

ضرورات السؾطة التشريعقة أو الؼضائقة وأيًضا مـ الحاجة الجدلقة 

 .لزامل يصؾح  عاًرا لؾـبقةلؽتاب مؼّدس إ

 )Madigan, 1995 : 351- 352( 

إًذا تؽقن إمة هل التل وضعت إعالن السؾطة  واكسربوحسب فرضقات 

فا الؿرجعل أو ، ويف الؾحظة كػسفا التل صالت فقفا كّص التل كجدها يف الـّص 

 عّدلتف، جاعؾة إياه كتاًبا مؼدًسا.

 الؿـطؼ، فؾؿ تؽـ إمة لتحتاج إلك كّص لؽـ قبؾ هذا، إذا جريـا عؾك هذا 

 .س ولؿ يؽـ لقؽقن لفا هذا الـّص مؼدّ 

إنَّ إعالن السؾطة داخؾ الؼرآن، بؾ حتك يف كتابة جزء مـ الؼرآن، سقؽقن 

 س.     بؿثابة استجابة لؾضرورة الؿتلخرة الؿتؿثؾة يف آجتؿاع حقل كتاب مؼدّ 

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(29) 

 :وحدة انصياغت

ك لاية مـ إهؿقة يؼػ يف وجف هذه الػؽرة: هـاك عـصًرا عؾ والحال أنّ 

اكظر: ) دراستـا الؼرآين. إنّ  إهنا وحدة عرض إعالن السؾطة داخؾ الـّص 

Boisliveau, 2010 قد أثبتت هذه القحدة الؼقية يف ( ، والؿؾخصة أعاله

 ة.آستدٓل يف الؼرآن كػسف عؾك قداستف الخاّص 

  اه أنّ مخطًطا بسقًطا، ممدّ  م الـّص يؼدّ 
ّ
  محؿًدا هق كبل

ّ
، وأكف يتؾؼك حؼقؼل

إلقف، والذي يتؾقه كؾؿة كؾؿة، ُيضا  إلك هذا وحدة  الذي يقحل اللُ  الؽتاب

 باللقة ترتِجُؿ هذه الرلبة يف اإلقـاع.

واكؿا كان الؿـطؼ بسقًطا حتك يؽقن ققيًّا، وواضًحا، ومػحًؿا، والؿقاضع 

الؿؽررة عديدة وافرة، وما أيسر أن يتعر  السامع أو الؼارئ عؾك إفؽار 

ـة، وٓ  قة الؿتؿثؾة يف استعؿال هذه العـاصر الباللقة البسقطة، تخػك الدّ الُؿَضؿَّ

 ـ فؼط، عؾك سبقؾ الؿثال.قْ ؾّ مثؾ حصر الػؽرة يف َح 

 أيًضا الؼقة الباللقة لفذه الؿعارضة الؿزدوجة بريؿار هق يٓحظ دوقد 

(De Prémare, 2004 : 33):التؿاسؽ،  . كؿا أقّر بعدد مـ عـاصر القحدة

 ر الؿقضقعات، كؿا كبفـا عؾقف أعاله. والتـظقؿ، وتؽرا



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(31) 

ل تعدياًل كثًورا يف زمن متيّخ  على أىه إذا كان النّص  ر من ِقبل قد تبلور أو ُعد 

ر هذه الوحدة الماثلة يف مجموعة من األشخاص، فكوف ىستطوع إًذا أن ىفّس 

 النص؟!

إن يبدو لـا أن اإلجابة الصحقحة عـ السمال هل اإلجابة العؽسقة تؿاًما: 

  القرآين. قد سبقت اإلعالن الفعلي عن سلطة النّص  الصواغة يف النّص 

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(31) 

 :فسييفسضيت آزثس ج

ػريقإهنا الػرضقة التل قّدمفا آرثر ج
(1)

الؼرآن مـ حقث هق »يف مؼالف:  

الذي يبدو  (The Qur’ân as Scripture( )Jeffery, 1950 ) «كتاب مؼدس

 سقؿا يف ما يخصـا هاهـا، وقد كتب قائاًل:عؾك ِقَدمف، جديًرا بآهتؿام ٓ لـا، 

، وخالل إّن الؼرآن مـ البداية حّتك الـّفاية كتاُج رجٍؾ واحٍد »

فرتة واحدة: فإمة هل التل قامت عؾك الجؿع الشؽؾل لؾؿاّدة بعد 

س، وهقّلتف ٓستعؿال إمة، لؽـ مضؿقكف كان قد مقت الؿمس  

مقتف. لؿ يؽـ مُـَتَج أمة بؿعـك  أعطك إلقفؿ باعتباره كتابًا مؼّدًسا قبؾ

 ْت ؿَ الذي يُػفؿ مـف أهنؿ قّرروا بلّن هذه الؿجؿقعة مـ الؽتابات قد كَ 

بقـ رفراين إمة، وأهنؿ سؿعقا فقفا الصقت إصقؾ لؾسؾطة 

الديـقة، بؾ إكف تشّؽؾ مـ ِقبؾ رجؾ واحد، وقّدمف إلك إمة عؾك 

                                                             

لؾغات السامقة يف كؾقة الدراسات  ا(، مستشرق أسرتالل، كان أستاذً 1959 -1892آرثر جقػري ) (1)

يف جامعة كقلقمبقا يف قسؿ دراسات  1932، ومـذ عام 1921الشرققة بالجامعة إمريؽقة بالؼاهرة مـذ 

تف الرئقسة يف تاريخ الؼرآن، كتب يف هذا ما، ثؿ يف مدرسة الالهقت بـققيقرك، ترتكز اهتؿاكالشرق إدك

ؼرآن، الؿػردات إجـبقة يف الؼرآن، التاريخ الـصل لؾؼرآن، وقد عدًدا مـ الؽتب: إحر  الغامضة يف ال

. )قسؿ 1936ٓبـ أبل داوود، والؿطبقع بالؿطبعة الرحؿاكقة بؿصر عام  «الؿصاحػ»م كتاب حؼؼ وقدّ 

 الرتجؿات(.



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(32) 

ا التل يجب أن عفدتف باعتباره مجؿقعة مـ إققال الؿقحك ل

 «.تـظؿ حقاهتؿ الديـقة مـ حقث هؿ أمة

(Jeffery, 19 50 : 44) 

 واحًدا، هق رجاًل  ػري تعـل أنّ قلدى ج وحدة الؼصد يف الـّص  كالحظ أنّ 

باعتباره »الؼرآن  محؿًدا قد أعطك ٕمتف كّص  ، وأنّ محؿد، هق مصدر هذا الـّص 

ا مؼدًسا الؼرآن مـ البداية حتّك »أن  ودون الؿضل وفاًقا لف حتك إثبات«. كصًّ

: فنكـا كميُد فؽرة أنَّ الحجقة «الـّفاية كتاُج رجٍؾ واحد، وخالل فرتة واحدة

سة لتصريحات محؿد يرجع تاريخفا إلك عفده، إلك البداية إولك لتاريخ الؿؼدّ 

الؼرآين، مفؿا يؽـ وضع هذا إخقر  إمة اإلسالمقة، وأهنا مصقلة يف الـّص 

 إلخ(.  ...و  ػقيًّا، مجؿقًعا أو متػرًقا، متعدد الـسخ)كتابقًّا أ

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(33) 

 :قساءة تعاقبيت )دياكسوويت(

تؾؽ الؼراءة -قراءة تعاقبقة  ة أخرى مميدة لفذه الػؽرة تتؿثَّؾ يف أنّ ة حجّ ثؿّ 

تعطل الـتائج التالقة: لؼد  -التل تؼػق مختؾػ فرضقات التطقر الزمـل لؾـّص 

 يف فرتة ما كاكت تالوات محؿد تدّل  ،لؾػؽرة يف الـّص ٓحظـا تطقًرا حؼقؼقًّا 

ت فقفا مبا رة عؾك تالوات أمالها اللُ  ، ثؿ سرعان ما حّؾت فرتة أخرى ُعدَّ

ًٓ عؾك كبل، بالؿقازاة مع تعريػ لؾـبقة، ويف الـفاية جاءت فرتة أخقرة  كتاًبا مـز

 مؿ أخرىتعترب فرتة آحتؽاك مع حضقر كتب مؼدسة حؼقؼقة بقـ رفراين أ

(Boisliveau, 2010الجزء الثالث ،) . 

هذا يؼرتُب مـ أعؿال أكجؾقؽا  ودون الؿقافؼة عؾك هذه الـتائج كؾفا: فننّ 

كقيػرت
(1)
ققد زمـ  ر كروكقلقجقًّاقد تطقّ  الـّص  ومدرستفا التل تذهب إلك أنّ  

حقاة محؿد عرب التػاعالت التل جرت بقـ الـبل ومحقطف، تؾؽ التػاعالت التل 

ُكظر إلقفا بقصػفا تعؾقؼات أو تػاسقر أضقػت إلك الـبقءة إولك. جرى هذا 

                                                             

( مـ أ فر الباحثقـ إلؿان وإوروبققـ الؿعاصريـ يف الدراسات -1943) أكجقؾقؽا كقيػرت (1)

، وعؿؾت «كقربس كقراكقؽقم»ة، وقد كاكت مديرة مشروع الؼرآكقة واإلسالمقة، مـ جامعة برلقـ الحرّ 

كلستاذة لؾدراسات اإلسالمقة يف عدد مـ الجامعات حقل العالؿ: برلقـ، طفران، مققكقخ. وكذلؽ كلستاذة 

ة يف مجال الؼرآن ودراساتف، وكجتفد يف ة يف جامعة عؿان، ولفا عدد مـ الؽتابات والدراسات الؿفؿّ زائر

 «. قسؿ الرتجؿات»ترجؿة بعض أعؿالفا يف هذا الؼسؿ، 



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(34) 

قـ»التطقر عرب  ، «إعادة اختبار مطردة لؾؼقل الؿتؾّق بحؽؿ قبقلف مـ قِبؾ الؿتؾؼ 

 ,Neuwirth) س، بالصؾة مع تلسقس العبادةدّ تسفؿ إًذا يف تشؽقؾ الؽتاب الؿؼ

2000a :201)   . 

 يف مقاجفة هذه الؼراءات التعاقبقة، لـا أن كحتج بلنَّ مختؾػ طبؼات الـّص 

ققد حقاة محؿد إلك لاية الؼرن التاسع -واسع لألحداث  تصدُر مـ تسؾسؾ جدّ 

 أو أهنا تصدر مـ تلثقرات مختؾػة.  -الؿقالدي

تؿـعـا مـ الؿصادقة عؾك مثاؾ هاذه الػرضاقات  ا لؾـّص لؽـ قراءة دققؼة جدًّ 

مااـ الـاحقااة الؽؿقااة، أي: يف ذلااؽ الجاازء  الجاازء إهااؿ مااـ الااـّص  فقؿااا يخااّص 

 الؼرآين ومؽااكتف. الؿتعؾؼ بقضع الـّص 

د ٕسؾقب الؼارآن، وٓساتدٓلف ُيظِفار لـاا الَؿظْ  إنّ  عؾاك خاال  -َفر الؿقحَّ

ًػا» -ذلؽ ًزا لفاا، لقار مػتؼار إلاك تطاقير ثابًتاا عؾاك مقاقػا« ممل  ف الخاصاة، ومعاز 

، ولااقس (الجاازء الثالااث، Boisliveau, 2010) حجااج خااارج مـطؾؼاتااف إولااك

دة إزاء وساط مجؿقعة مـ الؿمل ػقـ يتحاورون فقؿا بقـفؿ، باسطقـ كظريات معّؼا

 يفقدي أو كصراين متعؾؿ.    

الؼاارآين، إذا لااؿ يؽااـ يصااعب أن كتصااقر فريًؼااا يتػااؼ عؾااك مخطااط لؾااقحل 

 ر اتػااق هاذا الػرياؼ عؾاك أساؾقب بقااين خااّص مؼتـًعا لا سؾًػا، وٓ يؿؽـ تصاقّ 

د، لف دقائؼف الخاّص   ة. ومقحَّ



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
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(35) 

 «. وضقع»إن وثقؼة يؼع عؾقفا اإلجؿاع تؽتب بلسؾقٍب 

عؾك التـظقؿ الؿقحد يشفد هق أخر ( Cuypers, 2007) إن تـسقؼ الـص

 .لؾـّص 

ًٓ عاـ العاالؿ  إجؿااع يف وساط محادود وكرى أنَّ إيجاادَ  ا، وأكثار اكػصاا جادًّ

الحضري القفقدي والـصراين، وأبعد عـ الؿراكاز السقاساقة والديـقاة يف الؿـطؼاة 

  اسااعة إمرباطقريااة رأس عؾااك الػاااعؾقن يتعاادد حااقـ إيجاااده مااـ بؽثقاار أكسااُب 

 .مرتاحبة

  



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
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(36) 

 :املصادز اإلصالميت انقدميت

الؿصاادر اإلساالمقة إخارى تـحاق تصاريحاهتا  ثؿة كؼطة أخرى ممّداهاا أنّ 

الؼاارآن يعااقد إلااك أقااقال محؿااد، ولااقس إلااك جؿاعااة مااـ  هااذا الؿـحااك، أي: إنّ 

إ ااخاص، حتااك ولااق كاكاات جؿاعااة مااـ إ ااخاص هاال التاال ساافرت عؾااك 

تحريره كتاباًة، وعؾاك جؿعاف وإصاداره إصاداًرا مقحاًدا. ودون َأْخاذ إمار أخاًذا 

ذا التؼاديؿ ربؿاا يؽشاػ لـاا كاقن الؿاملػقـ أو الجاامعقـ قاد مثؾ ه تاريخقًّا: فننّ 

 ]أي: حاااقلل الحجقاااة الؿطؾؼاااة لؾاااـّص -ا إلاااك هاااذا اإلجؿااااع اكضاااؿقا ساااريعً 

، وأهنؿ سعقا إلك إثراء إسس وإرسائفا مـ خالل تطقير عؾاٍؿ قاائؿ -الؿحؿدي

 ّص بذاتف عـ بدايات اإلسالم، وسقرة الـبل، التل كان مػفقم الحجقة الؿطؾؼة لؾاـ

 مـ هذا الـبل قد جرى الؼبقل بف سؾًػا.  أيت 

 القضع الؼرآين كان أمًرا مؼرًرا. عؾك ما يبدو، حسب إحاديث: فننّ 

سة لؾؼرآن واضحة فقفا وضقًحا جؾقًّا إلك درجة أهنا ٓ الحجقة الؿؼدّ  إنّ 

 تؽاد ُيعبَّر عـفا. 

ًٓ تعبديّ الػصقل الخاّص  إنّ  راعاهتا لَِؾْؿس ة يجب مة بالؼرآن تستؾزم أعؿا

 التل سقجري إثباهتا. ٓ تتعؾؼ بؿسللة حجقة الـّص  الؼرآن وتالوتف، لؽـفا
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(37) 

الؿـطؼ يػارض  إمر كػسف يـطبؼ عؾك التػاسقر، فننَّ الؿـطؼ كّؾ  لـالحظ أنّ 

الؼاارآين، وهااق مااا يعضااد أن  سااة لؾااـّص أصااحالا قااد سااؾَّؿقا بالحجقااة الؿؼدّ  أنّ 

 الؼرآين.  واسع عـ الـّص  ـ عؾك كحقٍ التػاسقر وإحاديث كؾقفؿا كاكا متلخَريْ 

عؾك الؼرآن فؽرًة رفرت يف الدراسات التقراتقاة، ممّداهاا أن  تطبَّؼْت كقفقر

. يف اإلعااالن عااـ السااؾطة يحاادث حقـؿااا يباادأ التػسااقر يف التبؾااقر خااارج الااـّص 

وهل عباارة عاـ تػساقر لؾطبؼاات  ،طبؼات جديدة لك الـّص مرحؾة أولك: يـضؿ إ

الؿغؾااؼ مـااذ  . ويف مرحؾااة ٓحؼااة: يااتؿ التػسااقر خااارج الااـّص إولااك مااـ الااـّص 

 .(Neuwirth, 2000a : 200 ; 2000b : 146) تػاسقر  يقمئذ: إهنا

ؾ يف الؼرآين يف عؿؾقة مـ التشؽّ  إًذا كقػ يؿؽـ أن كتخقَّؾ التػاسقر، والـّص 

 حظة؟كػس الؾ

رت لاؿ تؽاـ قاد تؼارّ  إصؾل بِشارٍح، إذا ػقن إحاطة الـّص ؿ الؿمل  لـ يتجّش 

كبقااًرا مـااف يف أدكااك تؼاادير كااان  وهااق مااا يػاارتُض أنَّ جاازًءا-قداسااة هااذا إخقاار 

ا مبا ارًة : إّما، ولؽـفؿ كاكقا سقؽتبقن مبا ارًة  ارحفؿ الخااّص -مقجقًدا حقـئذٍ 

جديٍد يؽقن لف هاق كػساُف ماـ الساؾطة  إول، أو مـ خالل إكشاِء كّص  عؾك الـّص 

 إول.  مثؾ ما كان لؾـّص 
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(38) 

يف  رت بعد إلالق الـّص ز فؽرَة أّن التػاسقر قد تطقّ هذا يعزّ  هـا أيًضا، فننّ 

مـ رحؿ كصٍّ قد استؼر  ، أو عؾك إقّؾ الؾحظة التل خرج فقفا التػسقر مـ الـّص 

 عؾك كحٍق واسع.     
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(39) 

 :صياغت حجيت انقسآن

ف يليت يف وقت رضقتـا ٓ تذهُب إلك الؼقل بلّن اإلعالن عـ السؾطة كؾّ ف نّ إِ 

ـْ كؼصد فؼط مظفرها الؿتعؾّ مبؽ   ا، ولؽ  ؼ بالحجقة.ر جدًّ

كؿا ألؿعـا إلقف يف -وعؾك ذلؽ، فنكـا كرى مـ الؿـاسب أن َكْػصؾ مـ جفة 

 بقـ حجقة الؿتـ مـ جاكب، وحصر حدودها وتثبقتفا مـ جاكب آخر. -الؿؼدمة

 ومـ جفة أخرى، مـ الؿـاسب أن َكْػصؾ اإلعالن عـ السؾطة داخؾ الـّص  

 الؼرآين عـ اإلعالن الػعؾل عـ سؾطتف بقـ رفراين إمة.   

يسقي ماديغان بقـ اإلعالن الػعؾل عـ السؾطة يف إمة، والخطاب حقل 

اإلعالن عـ السؾطة الؿاثؾ يف الؼرآن، لؼد اعترب أن اإلعالن عـ السؾطة هق 

لؾتعبقر عـ كقهنا معرتًفا لا  إلعالن الرسؿل، مـ قَِبؾ إمة، عـ قداسة الـّص ا

 .(Madigan, 1995 : 352) مـ لدن إمة

ال تيتي أواًل  -وهو أمر ال يسع المرء إال مالحظته-والحال أن هذه الصواغة 

مثل إعالىات رسموة عن السلطة الدينوة، أو حتى عن -من النصوص الخارجوة 

 .ىفسه سالمقّد  النّص  داخل من تيتي ولكنها –التفاسور أيًضا

 الجاازء إعظااؿ مااـ الااـّص  دراسااتـا أتاحاات لـااا مالحظااة أنّ  وبالػعااؾ: فااننّ 

يتؿثاؾ يف برهـاة  جاقهر الاـّص  الؼرآين ُيساعد عؾك الدفاع عاـ قداساة الؼارآن: إنّ 

هال كتااب  -أي: هذا الؼارآن-هذه إققال  تستفد  إقـاع الؼارئ أو السامع بلنّ 
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س مميَّد بالسؾطة اإللفقاة، والؽتااب الؿؼادّ  س القحقاد، ٕجاؾ إماة الخق ارة مؼدَّ

القحقاادة، أمااة الؿااممـقـ، والؿسااؾؿقـ الخاضااعقـ، أي: أولئااؽ الااذيـ يتبعااقن 

اا مـاف لقخصص جزءً  الـّص  محؿًدا، والذيـ هؿ عؾك الصراط الؿستؼقؿ. إنّ  ا مفؿًّ

س، فا الؿؼاادّ فااا أن تلخااذه َمْلَخااذ كّصاالؽاال يؼااقل لألمااة بلكااف الااـص الااذي عؾق

 والقحقد.

عؾك -أول فؽرة ُوِضعت يف اإلسالم، مـ زمـ محؿد  إكـا كطرُح فرضقَة أنّ 

رار ما ًسا عؾك لِ كتاًبا مؼدّ »هل سؾطُة تالواِت محؿد مـ حقث كقهنا  -ما يبدو

، وذلؽ بالؿقازاة مع تؾؽ التل تتقافؼ مع فؽرة أن «لدى القفقد والـصارى

 
ّ
فالتالوات التل يشقر إلقفا، مـ «. عؾك الغرار القفقدي والـصراين» محؿًدا كبل

 سة.ة مؼدّ بقـ مجؿقع أققالف عؾك أهنا آتقة مـ الل، هل التل تؽتسل حجقّ 

يـبثؼ مـ هذه الػؽرة  -يف رأِيـا-الؼرآين: فنكف  ومـ خالل استؽشافـا لؾـّص 

 بؼل. كؾ ماالؿزدوجة إولك 

ا أن تؽقن هذه الػؽرة الؿزدوجة بالضبط قد صقغت يف ويبدو لـا مـطؼقًّ 

 يف تاريخ إمة الجديدة.    مبؽرٍ  وقٍت 
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 إعادة زصم تضهضم انتطوز انزمين نعمهيت اإلعالن عه انضهطت:

 فرضقتـا بخصقص الؿراحؾ الزمـقة إلعالن سؾطة الـّص  يف الـفاية: فننّ 

فرتة زمـقة ٓ يؿؽــا أن كحددها  عؾك كحٍق إجؿالل عاّم، وعؾك امتداد-الؼرآين 

 هل كالتالل: -هـا

( كصٌّ ما )ربؿا ذو خصائص لقر معروفة!  ػقي يف جزء مـف! بـَُسخ 1

  صة، ويعؾـ أيًضا حدوده )ففق معرّ سة الخاّ متعددة!( ُيعؾـ بؼقة حجقتف الؿؼدّ 

بصػتف مجؿقعة مـ إققال التل تؾّؼاها محؿد، وأعؾـفا كؿا تؾؼاها(
(1)

. 

سة ة الؿؼدّ ، تجد كػسفا مؼتـعة بالحجقّ تستؿع إلك هذا الـّص  ذْ إمة، إِ ( 2

 الذي كحـ بصدده. لفذا الـّص 

ر الااـّص  -إزاء بعااض الحاجااات التاال ٓ كعالجفااا هاهـااا-( إمااة 3  ُتَحااار 

الااذي  الااـّص  )كتابااًة، جؿًعااا، اختقاااًرا، تحريااَر إوجااف الؼرائقااة، إلااخ(، وبؿااا أنّ 

                                                             

هذا التقصقػ لؾؼرآن فقؿا َقْبؾ جؿعف مـ قَِبؾ الصحابة مشؽؾ: ذلؽ أن الؼرآن لؿ تؽـ لف ُكسخ  (1)

ض أيات جرى كسخفا يف العرضة إخقرة يف آخر حقاة الـبل، وهق ما أفضك متعددة، ولاية إمر أن بع

ٓختال  حقل هذه أيات جرى حسؿف إّبان جؿع الؼرآن بنقرار الجؿقع بؿا ثبت فؼط يف العرضة إخقرة، 

وُهؿ َمـ -سقؿا وأكف أعؾـ تحدًيا لؾعرب قاطبًة  الؼرآن كاكت معروفة وخصائصف كذلؽ، ٓأوصا  كؿا أن 

أن يلتقا بؿثؾف. وقد اكشغؾ الؿسؾؿقن بتالوتف وففؿف وآمـقا  -ُهؿ يف الباللة والػصاحة والعؾؿ بجق د الؽالم

ر. روا بف لاية التبصُّ  )قسؿ الرتجؿات(. بف وصالقا حقاهتؿ تبًعا لؿؼتضقاتف: كقهنؿ استقعبقا ما فقف وتبصَّ
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َرْتف يتقفّ  هاذه  وتحرياره: فاننّ  ة الاـّص ك هذا آساتدٓل إول عؾاك حجّقار عؾحرَّ

أراء تؼع يف الصدارة: ففل تستػقد بدورها مـ اإلعاالن عاـ ساؾطتف لادى إماة 

 التل تتطقر كذلؽ لدى الجؿاعات إخرى.

-آثـقـ لعؿؾقة اإلعالن عـ السؾطة: الحجقة، والتثبقت. إًذا  ـِ إّن الؿؽقَكاقْ 

 .متػاوتان يف الزمـ

مرحؾة التثبقت أو التحرير الـفائل -لِـُِضػ أكف بخصقص الؿرحؾة إخقرة 

ب مـ ألػرد لقيس دي بريؿار، وجقن واكسربو يف يؿؽـ لـا أن كتؼرّ  -لؾـّص 

اإلعالن عـ »معـك مـ الؿعاين: فقاكسربو يشقر إلك )التحرير( تحت مصطؾح 

 قائاًل:« السؾطة

ا ]الؼقل بلنل اإلعالن مـطؼقًّا، يبدو لل أكف مـ الؿستحقؾ » جدًّ

عـ السؾطة كان يـبغل أن يسبؼ آعرتا  بسؾطة الؽتاب الؿؼّدس 

 «بقـ إمة اإلسالمقة، بؾ كان يـبغل أن يليت يف أعؼابف

(Wansbrough, 2004 :202) . 

بقـ التحرير والحجقة، فنكف يتبع  «إعالن سؾطة»وبؿا أكف ٓ يػّرق تحت لػظ 

 متلخران.-ومحتقى هذا الـص  «عـ سؾطة الـّص اإلعالن »رأيف ويمكد أن 

ذه ، ولُيـشئ حجقة الـّص  محتقى الـّص  والحال أكف بالـسبة إلقـا: فننّ  

تلكقده عؾك أن  أعاله بلن الحجقة تسبؼ التحرير: فننّ  الؿثابة، كؿا يسؾ ؿ واكسربو
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ؼ بالجاكب يف الحؼقؼة إٓ فقؿا يتعؾّ  ٓ يصّح « اإلعالن عـ السؾطة متلخر»

 لإلعالن عـ السؾطة.« التحريري»

فرضقتـا تتؿقز يف جاكب مـفا عـ فرضقات بريؿار الذي  مـ جفة أخرى، إنّ 

قفا هؽذا، بؾ - بعض مالمح اإلعالن عـ السؾطة يف الـّص  يرى أنّ  التل ٓ ُيسؿ 

 َفر عؾك  ؽؾِ َتظْ  -يلخذ لا بعقـ آعتبار يف دراستف لؾؿؼاطع الجدلقة يف الؼرآن

ؾف إلك حدود )مرحؾة َتَش  ر الـّص اجة إمة يف مرحؾة ثاكقة مـ تطقّ استجابة لح ؽُّ

 هناية الؼرن السابع(.

وقع قبؾ  ؼ بػؽرة أن إعالن قداسة يف الـّص لؽــا كؼرتب مـ بريؿار فقؿا يتعؾّ 

 م.936التحرير الـفائل لؾؿصحػ الذي ُيرجعف بريؿار إلك عام 
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 :خامتت

ـَ الـصقص الؿؼدّ  إْن َسَعْقـا إلك تحديد وضع الـّص  سة لألديان: الؼرآين بق

ًفا  ا مقجَّ ا، إكف يتؼدم بقصػف كصًّ فنكـا سـالحظ أكف يحظك بخصقصقة كادرة جدًّ

 صراحًة لقؽقن سؾطة مرجعقة لألمة، ولقعؿؾ عؾك تقجقففا وققادهتا. 

آستثـاء القحقد الؿعرو  َقبؾ رفقر الؼرآن هق كصقص الـبل  ويبدو أنّ 

 ,Graham) سةالؿقالد(، التل ُتؼدم كػَسفا عؾك أهنا كتب مؼدّ قبؾ  277ماين )

ا، فؽتاب الؿقرمقكققـ(560-561 : 2006 . وحديثا جدًّ
(1)

، أو كتابات لاء الل، 

 سة السابؼةعؾك خطاب حقل الؽتب الؿؼدّ  س وضعفا الخاّص هل إخرى تمّس 

(Jeffery, 1950 :44). 

اااػر ٓ  اااؽ أن يف مثالـاااا الؿتؿّثااا الخاااامس ماااـ أساااػار مقساااك ؾ يف الس 

«Deutéronome » الؿشااار إلقااف أعاااله، صااقالًة مااا إلعااالن السااؾطة يف الااـّص 

 التقرايت، مثاًل.

                                                             

بؽتاب  سجاكب الؽتاب الؿؼدّ  ك، يممـقن إل1831آبـ عام أسسفا جقزيػ سؿقث  ،لؿقرمقكقة، طائػة ديـقة أمريؽقةا (1)

ػر الذي يسؿك أيت مـ السؿاء لتسؾقؿف هذا الّس  «مقروين»مقرون، وهق مجؿقعة مـ ألقاح يذكر جقزيػ سؿقث أهنا تؾؼاها مـ 

، وقد اعتربتف «قرةكـقسة يسقع الؿسقح لؼديسل إيام إخ»بإلقاح الؿصرية الؼديؿة، وقد ترجؿفا سؿقث لتصقر إكجقؾ 

 .باعف إثر التـازع بقـفؿ وبقـ لقرهؿ مـ الطقائػ، )قسؿ الرتجؿات(تا، وقتؾ وحرقت مـازل كثقر مـ أالطقائػ إخرى مرتدًّ 



 

 

 ... يف نّص القرآنإعالن ُسلطة القرآن
 ثرجامت

(45) 

ا  أن يجري إمر كػس الؿجرى يف  -عالوة عؾك ذلؽ-ومـ الؿؿؽـ جدًّ

 كؿا يف هذا الؿثال التقرايت: الؼرآن

ا قد أعقد استعؿالفا لؽل  - تصبح ويؿؽـ أن تؽقن عـاصر قديؿة جدًّ

جف تػؽقركا هـا س. يف القاقع، يتّ مرجًعا إلعالن الحجقة الجديدة لؾؽتاب الؿؼدّ 

 سة السابؼة، ومػاهقؿ الـبقة والقحل.إلك الؽتب الؿؼدّ 

ف يف البدايااة، كّؾاا تعبقاار إعااالن السااؾطة ٓ يسااتفد  بالضاارورة الااـّص  إنّ  -

كااا عؾقااف يف وبالضاارورة يف سااائر إحااقال كؿااا ُعاار   فقؿااا بعااد، وذلااؽ مااا رّكز

الؿتـ  ، بالؿعـك الذي ُيػفؿ مـف أنّ ، الجزء الثالث(Boisliveau, 2010) دراستـا

ؾ.      الؼرآين كان ما يزال يف طقر التشؽُّ

ا،  لؽـ يبؼاك أنّ  خطااب اإلعاالن عاـ الساؾطة بخصاقص الؼارآن قاقّي جادًّ

ا، عؾك خال  الـّص   التقرايت. ويغط ل جزًءا مفؿًّ

 :قائاًل  l'Avesta إلكجقؾ وإفستاػري بخصقص اقوقد كتب ج

ػل الؽتابات الؿختؾػة  ومع ذلؽ، لؿ يؼع يف أّي حالة أنّ » ممل 

قصدوا عـ عؿد أن يُـتجقا وثائؼ تلخذ مؽاهنا إلك جـب الؽتب 

ئًة هل كػسفا رتبة الؽتاب الؿؼدس. الؿؼّدسة إقدم  متبق 

لؼد رققت إلك رتبة الؽتاب الؿؼدس: ٕن إمة سؿعت يف 

 معتادةتضاعقػفا كػس الصقت إصقؾ لؾسؾطة الديـقة التل كاكت 
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عؾك سؿاعفا يف الؽتب الؿؼّدسة إقدم زمـًا. وبخال  ذلؽ كجد 

ا  الؼرآن قد ُأعطل لألمة عؾك عفدة محؿد، وُدعقت لؾؼبقل بف كصًّ

ارتضك لا القفقد والؿسقحققن ُكتبفؿ مقثقًقا بالّطريؼة كػسفا التل 

 .(Jeffery, 1950 : 45) «الؿؼّدسة

سااة مثااؾ إكاجقااؾ، ورسااائؾ بااقلس، وهؽااذا، وعؾااك خااال  الؽتااب الؿؼدّ 

س لؾساػر الخاامس ماـ أساػار مقساك وبؼقة وخصاقبة تػققاان الخطااب الؿؼادّ 

«Deutéronome»:   مبا ا  الؼرآن بـػسف باعتبااره كتاًبايعر ًٓ رة ا ماقحك، مـاز

فا إن  ئت  «.ذاتقةإعالن سؾطة » :مـ الل، سؿ 

اادها، ولااقس ٕن  س قبااؾ كااّؾ الؼاارآن كتاااب مؼاادّ  إنّ   االء: ٕكااف ٓ يػتاال يمك 

س فعااًل مجتؿًعا ارتضاك أن يـظار إلقاف لاذا آعتباار، وإن كااَن الؿجتؿاع الؿمّسا

 صفا، وجعؾفا فؽرتف.  عؾك هذه الػؽرة قد تؼؿّ 

، ، وأسباب هاذا اإلعاالن، وتحريار الاـّص ّص يتداخؾ اإلعالن عـ سؾطة الـ

 وتلسقس إمة.

ُتخِػل  ة لقضع حجقة الؼرآن يف قؾب الـّص فنِنَّ هذه الصقالة الـصقّ  ،وعؾقف

 الطرق الؿحقؾة عؾك مصادر َوْضِعف باعتباره كتاًبا مؼدًسا.  
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