ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

اح ُب املَ َقا َل ِة:
َص ِ
فريديريك إمبرت  ،Frédéric Imbertمدير قِس ِم الدِّ راس ِ
ات العرب َّية وال ُقرون
َ َ
ُ ُ ْ

الوس َطى والحديثة بمعهد إيفبو  Ifpoمنذ سبتمرب 2015م.
ْ

َح َص َل سنة 1996م على درجة الدكتوراه يف الدراسات العربية واإلسالمية
(جامعة بروفانس) ،عن ُأطروحته الموسومة« :كتابات النقوش العربية يف شمال

األردن» « »Corpus des inscriptions arabes de Jordanie du Nordوذلك

َت ْح َت إشراف األستاذ أوري .S. Ory

َت َق َّلب بين ِعدَ ة من ِ
َاص ِ
بَ ،أ َه ُّم َها:
َ
َ

 ( :)2015 – 2012أستاذ جامعي «بروفيسور» (جامعة إيكس مرسيليا،قسم دراسات الشرق األوسط).

 ( :)2012 – 1997أستاذ محاضر (جامعة إيكس مرسيليا ،قسم دراساتالشرق األوسط).

َز َار بد ًءا من سنة 2008م عد ًدا من البالد اإلسالمية؛ َق ْصدَ إنجاز دراسات
ميدانية على النقوش اإلسالمية الباكرة ،وهي :مصر (الجدار األيوبي بالقاهرة)،

وسوريا ،واألردن ،والمملكة العربية السعودية ،منطقة نجران ،ودومة الجندل.
من أهم مؤلفاته:
كتاب :العربية يف جميع حاالهتا :قواعد اللغة العربية يف لوحات.

L’arabe dans tous ses états ; la grammaire arabe en tableaux, Ellipses,
2008, 310 p.
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ترجامت

ِ ات نُق
َ وتَ ْحلِ ا،ُوش َّي ٌة
»يل ٌت أ َّولِ َّية
ٌ «إحصائِ َّي
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

: أهمها،وله عدَّ ة مقاالت ذات ِص َل ٍة بموضوع المقالة المترجمة
. إسالم الحجارة-1

«L’islam des pierres : expression de la foi dans les graffiti arabes des
premiers siècles», Ecriture de l’histoire et processus de canonisation dans
les premiers siècles de l’islam, hommage à A.-L. De Prémare, REMMM,
129, 2011, pp. 57-77.
. نقوش يف طرق الحج: ُقرآن الحجارة-2

«Le Coran des Pierres, Graffiti sur les routes du pèlerinage», Le Monde
de la Bible, n° 201, juin-août 2012, pp. 24-27.
. وتحليالت أول َّية، إحصاءات نُقوش َّية: قرآن الحجارة-3

«Le Coran des pierres : statistiques épigraphiques et premières
analyses», Le Coran, nouvelles approches, CNRS éditions, Paris, 2013,
p. 99-124.
. اكتشافات جديدة يف العربية السعودية: نُقوش إسالمية من بداية اإلسالم-4

«Graffiti islamiques du début de l’Islam : nouvelles découvertes
en Arabie Saoudite», CRAI (Comptes-Rendus de l’Académie des
Inscriptions), 2013, II (avril-juin), p. 665-674.
sss
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(3)

ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

مدخل:
ِ
المتَّصلة ببدايات
َش ِهدَ ت العقو ُد الحديثة ن َْه َض ًة يف الدِّ راسات الغربية ُ
أساسا إلى دراسة تاريخ
سمى باإلسالم المب ِّكر ،واتجهت
ً
اإلسالم ،أو ما ُي َّ
النص ال ُقرآين متوسل ًة ّ
بكل َسبِ ْي ٍل ُمؤ ٍّد إلى اكتشاف َل ْح َظ ِة انبثاقه األولى زمانًا
ِّ
ومكانًا ،ويف هذا السياق بر َز ِ
ت اإلبيغرافيا بصفتها دراسة أو علم التسجيالت،
َ
أي النصوص المدونة فوق مادة صلبة ،كمعلمة تاريخية ،أو بناية ،أو لوحة،
أو وسام ،أو ُع ْم َل ٍة معدنية ،أو مزهرية ،أو حجارة ،تبتغي ترسيخها وتمتينها،

وقد أخذت هذه المنهجية مركزي ًة كبير ًة مع بروز االتجاه التنقيحي على ساحة
الدرس االستشراقي باعتماده األساس عليها يف تكوين معرفة بتاريخ اإلسالم،

ورفضه اعتماد أي معلومة عن تاريخ اإلس�لام ال تؤيدها أدلة أركيولوجية

ونقوشية.

ويعترب فريديريك إمربت أحد الباحثين الذين انصرفوا إلى هذا اللون من
عدد من األماكن يف ٍ
الدراسة؛ حيث َتم َّكن من مسح ٍ
عدد من البالد اإلسالمية
َ َ

(مصر ،سوريا ،األردن ،المملكة العربية السعودية)؛ منق ًبا عن النقوش الباكرة
ٍ
نصوص مستمدة من مادته .والمقال
النص القرآين ،أو
التي تحمل شذرات من ِّ
الذي بين أيدينا هو محاولة تجميع وتأويل لنتائج هذه الدراسة ،وكأهنا تطبيق

عملي لهذه المنهجية ،وسواء وافقنا المؤلف فيما ذهب إليه من مذاهب أثناء
َتأويله أو َخال ْفنَا ُه؛ فإن المقصد األصيل لهذه الرتجمة هو تب ّين مالمح هذا التوجه
الجديد يف دراسة تاريخ القرآن ،والذي أعطاه مركزية ظهور االتجاه التنقيحي،

واإلفادة من المعطيات العلمية التي ال غبار على أهميتها ،واإلشارة إلى جهد

الباحث يف التنقيب عنها ،وتقريب هذه المنهجية نظر ًّيا وعمل ًّيا للمشتغلين.
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

(((

نص املقال (:)1
َشر ْعنَا من ُْذ عدة سنوات يف بح ٍ
ث َح ْو َل النُّ ُق ِ
وش العرب َّية األثرية((( ،وقد كان بح ًثا
َ ْ
َ ُ
مطولاً ومشو ًقا ،ن َْش ُع ُر أنَّه لن يكون َم َس َار اهتما ِم المتخصصين يف دراسة النقوش
واللسانِ ُّيون
المؤرخون وعلماء اجتماع األديان
َ
(اإلبيغرافيين) فحسب ،بل كذلك ُ
الم ْشت َِغ ُل َ
األو َل ْي ِن يف سياق بزوغ اإلسالم.
ون على القرنين الهجريين َّ
ُ

يف سنة  ،1998وضعنا المعالم األولى لتفكير يتأسس على تحليل النقوش
ٍ
ٍ
جديد يف
توجه
الموجودة يف األردن ،مستشرفين من خالل ذلك إرساء قواعد

اإلبيغرافيا العربية ،وقد َح َص ْرنَا جهودنا يف هذه المرحلة األولى من الدراسة يف
عَدَ ٍد مح ٍ
دود من النقوش  Graffitiالتي أجرينا عليها تحليالت عا َّمة ،وكان الهدف
َ ْ
ٍ
حينئذ هو إبراز أهمية وضرورة مزج اإلبيغرافيا بشكل أكرب يف الدراسات َح َ
ول
ال ُقرآن ،فلم َيعد َينْ َب ِغي ْ
أن تقتصر هذه الدراسات على األعمال القائمة على النقد
الساعي إلى ضبط وضعية الكتابة القرآنية.
ِّ
النصي والديني واألدبي والتاريخي َّ

إن القرآن وإن كان ُّ
ّ
نصا
يظل أساس عقيدة ُج ّل المسلمين ،فهو يبقى كذلك ًّ
ٍ
مكان جغرايف يعرفه الناس .فبحسب الرتاث
َينْدَ ِر ُج يف لحظة من التاريخ ويف
العربي واإلسالمي ،كان القرآن ّ
محل وحي إلهي خالل الربع األول من القرن

السابع الميالدي يف غرب الجزيرة العربية؛ ومع ذلك ،فإنَّه يمكن إخضاعه
ف إلى إعادة بناء المراحل الكربى لتبلوره المادي دون أن يستند
لتحليل َي ْه ِد ُ

نص الرتجمة؛ مسؤولو قسم الرتجمات
((( قام بكتابة المدخل ،وكذا كتابة الحواشي والتعليقات الواردة يف ّ
يف موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية.
مصدر المقالة«Le Coran des pierres : statistiques épigraphiques et premières analyses», Le :

Coran, nouvelles approches, CNRS éditions, Paris, 2013, p. 99-124.
((( إف .إمربت؛ « ،»Le Coran dans les graffiti des deux premiers siècles de l’Hégireص .390-381
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

بالضرورة على المصادر التاريخية وكتب األعالم والسير اإلسالمية ،والتي
ذلك َّ
َن ْع َل ُم أنَّها كانت متأخرة عن األحداث ،وهي فضلاً عن ذلك تندرج يف منطق بلورة
جمع عليه لألبد.
تاريخ مقدسُ ،م َ

الر ِ
غم من ذلك؛ َّ
الرسالة التي ينقلها-
فإن الوحدة الظاهرة ِّ
للنص -وراء ِّ
وعلى ّ
ال ُتـرى إال من خالل القرآن يف صورته الكتابية (المصحف) ،أ َّما القارئ؛ فهو
عادة ما يصدمه التَّفكيك ّ ِ
للسور(((.
َ
الش ْكلي الناتج عن إعادة الرتتيب األصلي ّ

َّ
إن القرآن عبارة عن متن ُمش َّك ٍل من عدة عناصر َت ْع َم ُل على إثرائه بشك ٍل
أيضا -بشك ٍل مادي -أن يدرس يف الميدان على جدْ ر ِ
ان
تدريجي ،و ُي ْمكِ ُن له ً
ُ
ُ َ
المرتامية على طول الطرق،
المعالم التاريخية القديمة أو العربية ،وعلى الصخور ُ
ـح ِّرية.
ويف الفيايف حيث يضع العرب نقوشهم بِ ُ

ف هذه الدِّ راسات الميدانية ذات التَّنقيبات ال َّطويلة إلى َج ْم ِع النُّقوش
َت ْه ِد ُ
الموصوفة بِالـ«قرآنية» ،والتي َت ْس َم ُح بتذكيرنا َّ
بأن القرآن ليس متنًا ُمغل ًقا ،وبأنَّه

أيضا أن يكون صو ًتا (الرتتيل)،
فضلة (الكتاب) ،يمكنه ً
الم َّ
باإلضافة إلى صورته ُ
أو فنًّا (الخط) ،ومن ثم فيمكن أن يكون حجارةً! وهكذا َّ
فإن النّقوش المنحوتة

حر ٌة
على الصخور وعلى واجهات الجبال أو المعالم التاريخية؛ هي ن
ٌ
ُصوص َّ
الهوية ،ولم تخضع ُّ
قط لغربال الرقابة اللغوية أو
وخاصةٌ ،خ َّلفها َع َر ٌب مجهولو ُ
ّ

السياسية أو الدينية.

((( بالطبع يقصد هنا الكاتب «القارئ الغربي الحديث» ،وهذا بسبب ّ
أن هذا القارئ يسقط نظم كتابة
خاصة ذات خصائص محددة على القرآن ،ثم يتهم القرآن بالتف ّكك لعدم السير على مقتضاها ،وهو
ٌ
النص،
نص أن يراعي الخصائص
أمر
الخاصة لهذا ّ
ّ
ألي ّ
مشكل؛ حيث ال بد للقارئ يف قراءته ّ
بالطبع ٌ
ال أن يعايره لمعايير ال تلزمه ،ولتفصيل وإفادة أكرب يف هذا السياق ،تراجع مادة «مقاربة نص مؤسس؛
الصعوبات ،الحلول ،الحدود ،انطال ًقا من دراسة القرآن» آلن سيلفي بواليفو ،ترجمة :خليل اليماين،
والمنشورة ضمن نفس الملف «االتجاه التنقيحي»  ،http://tafsir.net/translation/8حاشية رقم ()3
ص ( ،)10 ،9مسؤولو قسم الرتجمات.
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

ُتساعدُ َب ْع ُض األرقام المتعلقة بتأريخ النقوش على قياس ضخامة المتن؛ فإذا

أخذنا بعين االعتبار المائة سنة األولى للهجرة (100-1هـ719-622 /م) من
ِ
النصوص النقوش َّية الثالثة والثالثين المؤرخة على
خالل الرتكيز الصارم على
ِ
الحجارة ((( ،فإنَّنا نالحظ َّ
بنسبة ،%73
أن أربعة وعشرين منها هي نقوش؛ أي

مصدرا فريدً ا للمعلومات ،ال سيما
ُتش ِّك ُل هذه النصوص لدى الباحث اإلبيغرايف
ً
عندما َتأيت من الجزيرة العربية أو الشرق األوسط ،وعندما َتنْت َِمي زمن ًّيا إلى القرنين
األول والثاين الهجري (السابع والثامن الميالدي) ،موا ّد خا ّم لم َي ْسبِ ْق معالجتها،
تجل َّيات حجرية لفكر قديم ،شذرات من ذاكرة عربية ُمستح َفرة.
باملت:
َع ْر ٌض َت ْع ِري ِف ٌّي نْ ِ

ُن��دْ ِر ُك بيسر األهمية التي يكتسيها علم النقوش ( )la graffitologieيف إطار
خاصة على القرآن التاريخيَّ .
ُّصوص التي ُتش ِّك ُل
إن الن
الدِّ راسات التي تركّز
َ
ّ
مت َن عملنا هي مأخوذة من عمليات بحث وتنقيب ُأجريت يف ٍّ
كل من األردن

وسوريا((( ،فضلاً عن العديد من المقاالت والمونوغرافيات (الدراسات التي
ٍ
واحد) التي تتناول ً
نقوشا خارج المناطق التي امتدَّ إليها تنقي ُبنَا
تتعلق بموضو ٍع
ف عن
(المملكة العربية السعودية ،ومصر ،والعراق ،ولبنان) .والهدف هو ال َك ْش ُ
مجموعة موضوع ّية متقاطعة وشرق أوسطية.

((( باستثناء العناصر المنقولة من طراز ومنقوش باللغات غير العربية (التي يرتفع يف حالتها عدد النصوص
المؤرخة يف القرن األول إلى  ،38وعلى هذا تكون نسبة النقوش  .)%63يمكن إيجاد القائمة الشاملة
المؤرخة يف مقالة لـ "إف إمربت" بعنوان:
للنقوش
َّ

«،»L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles
المنشورة يف L’écriture de l’histoire et processus de canonisation dans le monde musulman
تكريما لـ  ،A.-L. de Prémareمجلة العوالم اإلسالمية والبحر
،des premiers siècles de l’islam
ً
المتوسط ( ،)REMMMالعدد  ،2011 ،129ص .87-57
ٍ
بوجه صحيحٍ ،
((( ورد بالمقالة أسماء لمواقع عديدة كانت موض ًعا للتنقيب ،إال أننا لم نتمكن من معرفتها
وذلك ربما إلشكال النقحرة أو الرتباطها بأماكن غير معلومة وليس لها شهرة ،مسؤولو قسم الرتجمات.
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

ِ
ّ
بمنزلة أساس لهذا البحث ما يزال يف طور التبلور ،إنَّه يدرج
إن المتن الذي ُي َعدُّ
األكثر أهمية من ّ
َ
تم انتقاؤها يف المقام األول
النقوش
يف النهاية-كل نوع والتي َّ
َ
وف ًقا لمعايير زمنية ،إهنا تسبق العام 150هـ750 /م ،وهي ِ
الح ْق َب ُة التي تغ ِّطي
ِ
بدايات اإلسالم وفرت َة الخلفاء األوائل
حسب التأريخ التقليدي الموروث-واألمويين وبدايات األسرة العباسية .أ َّما المعيار الثاين المأخوذ بعين االعتبار؛

النص وأصالته؛ فبعض األدعية القصيرة والمتكررة مئات المرات ال
فهو طول ِّ
تجدُ لها يف المتن إال مكانًا ضئيلاً ومحدو ًدا (((.

تم ُ
أخذ األدعية أو المأثورات األصلية ،وكذلك اآليات القرآنية
وبالتأكيد ،فقد َّ
بشك ٍل تلقائي؛ وكذا النقوش التي تتضمن أخبارا كُتِب ْت ب ُل َغ ٍ
ات َم ْع ُرو َف ٍة ،وتلك
ً َ
الجدير ُة بالمالحظة من وجهة نظر علم الخطاطة أو الباليوغرافيا.

ث بلغة الجغرافياَّ ،
إذا َأ َر ْدنَا الت ََّحدُّ َ
تتوز ُع بوضوح بين تدْ ُمر
فإن هذه النقوش َّ
(سوريا) ونجران (جنوب المملكة العربية السعودية) ،وف ًقا لمحور شمالي-
جنوبي يعرب الحجاز يف اتجاه اليمن .أ َّما يف شمال المملكة العربية السعودية
ٍ
وسوريا واألردنَّ ،
نقوش َتنْدَ ِر ُج باألحرى ضمن
فإن المواقع التي ُعثِ َر فيها على
السهبية (الفيايف) وال ُبركانية الواقعة شرق حدود األراضي الزراعية ،وهي
المناطق ّ

السرحان
عديدة وموفورة على امتداد المحاور الثانوية التي تربط دمشق بوادي ّ

بالحرات (أي الفيايف الربكانية)(((.
مرورا
نحو وسط المملكة العربية السعودية
َّ
ً
((( ال تندرج األدعية المشتملة على طلب المغفرة أو الرحمة على غرار «اللهم اغفر لـ» إال مرة واحدة يف
الموقع ،مع أهنا تتكرر عشرات المرات ،إن لم نقل مئات المرات.

((( ُأجريت التنقيبات الميدانية منذ 1986م باألردن ،وحدي ًثا يف سوريا .ومن بين المواقع التي جرى التنقيب
فيها و ُعثِر فيها على نقوش ،ن ِ
َجدُ  :جرش ،وقصر الحرانة ،وقصير عمرة ،وقصر الحالبات ،وقصر برقع،
َ
وقصر األزرق ،وقصر المفرق ،وقاع شبيكة ،والرويشد ،وجاوا ،ووادي العبد ،ووادي سلمى ،والبرتاء،
ووادي رام ،إلخ .ويف سوريا :بشك ٍل أساسي تدمر ،ووادي الفرات ،والرصافة ،وجبل أسيس ،و ُبصرى.
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

وإذا ما َأوغلنا ِج َه َة الغرب َت َبدَّ ْت لنا لبنان وشمال فلسطين فقيرتين بالنقوش،
خال ًفا للنقب وسيناء؛ حيث ثراء الكثافة النقوشية((( .ويف الجهتين اللتين تحيطان
هبذا المجموع المركزي ن ِ
ب فيهما إال قليلاً .
َجدُ مصر والعراق اللتين لم ُننَ ِّق ْ

يف الواقعَ ،ت ْمتَدُّ أرض النقوش أكثر يف الجنوب يف المملكة العربية السعودية،
أهم النصوص على طول الطرق التجارية
َت ْك ُث ُر المواقع التي اكتشفت فيها ّ
القديمة بالجزيرة العربية العتيقة ،والتي َغدَ ْت بعد مجيء اإلسالم ُط ُر ًقا للحجيج.

أ َّما يف الشمال ،فقد َت َط َّو َر النشاط النقوشي بجوار مناطق تبوك ومدائن صالح،
الم ْف ِض َي ِة إلى األماكن المقدَّ َسة ،وهي
غير بعيد عن الطرق السورية والمصرية ُ

ترتكز يف الواقع حول المدينة ومكة والطائف وحتى أحواز نجران .ويف داخل
ِ
طول طريق درب
المملكة العربية السعودية ُأ ْج ِر َي ْت أعمال جمع وتنقيب على
(((
عمان،
زبيدة بين مكة والكوفة يف العراق  .أ َّما يف اليمن؛ يف حضرموت ،ويف َّ

وكذلك على ساحل الخليج الفارسي ،فلم ُيعثر إلى اآلن على نقش قديم َي ُعو ُد
إلى الفرتة اإلسالمية.
املَ نْ ُ
ت يف أرقام:

يف نطاق الوضع الحالي للدِّ راسة ،ومن بين مئات النقوش التي َج َرت ِد َراستها،
القرآن بِ َش ْك ٍل أو بآخرّ ،
َ
ولعل هذا الرقم
نصا َيذكر
ُق ْمنَا بتسجيل خمسة وثمانين ًّ
النص القرآين يف المجتمع
يبدو ضئيلاً إلى حدٍّ ما ،لكنَّه يعكس بال ريب مكانة ّ

العربي اإلسالمي األول؛ قرآن يف طور التبلور ،لم َي ْر ُس بعد على شكله النهائي،
ولم ُينْشر على ٍ
نحو ما بشكل جيد.
((( مواقع سدي بوكر ،وعين عبدات ،وحمامات جادرا ،وإيالت ،ووادي الحجاج ،إلخ.

((( مواقع الوجيرية ،وقاع بني مر ،وقاع المعتدل ،وبدا (شمال) ،والجبة ،وجبل الهويد الحناكية (وسط)،
ووادي األصيلة ،والمعيسم ،ووادي حرمان (مكة) ،وسد عكرمة ،وسد تاماقالي ،وسيسد (الطائف)،
ووادي حسيبة ،وجبل عراير (نجران) ،إلخ.
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

من الواضح أنَّه مع ازدياد متن هذه النقوش سيتعاظم عد ُد ذكر اآليات ،ولكنَّه
على وضعه الحالي َي ْمن َُحنَا بالفعل صورة فريدة إلى حدٍّ ٍ
كبير عن موضوع القرآن
الخاصة المنحوتة على الحجارة.
يف النصوص
ّ

إِ ّن «تحويل» هذه المقاطع الخمسة والثمانين إلى آيات وسور وف ًقا للمصحف
نص
أمر َدقِ ٌيق
وصعب نسب ًّيا؛ إذ إنَّنا ال ن َْملِ ُك إال مقتطفات تختلف يف الغالب عن ِّ
ٌ
ٌ
وأخص من ذلك َّ
كبيرا
المصحف،
أن َّ
ُّ
نص المصحف ُي َك ِّر ُر بعض الصيغ عد ًدا ً
من المرات ،وذلك مثل ﴿ﰗ ﰘ ﰙ ﴾ التي وجدت يف نقش يف عين عبدات

بالنقب((( ،والتي تحيل على سبع آيات مختلفة ،من المستحيل معرفة أ ِّيها بالضبط
كان المقصود أثناء عملية النقش ،وال حتى إن كان القرآن هو ُم ْل ِه َم تلك النقوش.
أيضا أن نذكر هنا مقط ًعا متداولاً بشكل كبير يف اإلبيغرافيا القديمة
يمكننا ً
يتحدث عن القدرة اإللهية[ :إنك /إنه /إن اهلل] على ّ
كل شيء قدير ،والتي

نجدها ثالثة وثالثين ( )33مرة يف القرآن.

نأخذ بعين الحسب ِ
السبب الذي من أجله كان علينا أن َ
ان هذه التكرارات
وهذا هو
ُ ْ َ
ُ

النص وجعلت
للصيغ المتطابقة والمتفرقة يف الكتاب؛ حيث أعانت على هيكلة ّ
منه لِـماطها [اللماط هو مادة تضاف إلى أخرى لتكثف أجزاءها المركبة].
��اص ومتفرد يف مجال البالغة
وإذا كانت هذه التكرارات تتسم بطاب ٍع خ ّ
أيضا لتذكرنا ّ
النص قد تش ّكل بال ريب حول نُقول متتابعة
القرآنية ،فإنَّها هنا ً
بأن َّ
وغير منظمةُ ،أ ِخ َذ ْت من مصادر متنوعة.

وبحساب هذه االستشهادات المتعددةَّ ،
فإن عدد العناصر المتصلة بالقرآن

يرتفع إلى ()197؛ لدينا على سبيل المثال استشهادات من ( )13آية من سوريت

البقرة ( )%5وآل عمران ( ،)%6و( )%17من التحريم ،و( )%3من الشعراء.
((( نيفو إي كورين جي ،Crossroads to Islam ،ص  ،408رقم .)32( BR 5131
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ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

يتضمن المتن ثالث سور كاملة (الفاتحة والنصر واإلخالص) ،وبالنظر إلى

التَّقسيم مكي مدين (حسب الرتتيب الرسمي للمصحف) تندرج ( )107آية (منها
 4نصوص هبا إقحامات) ضمن المدنية ،و( )90ضمن المكية ،وإذا َأعَدْ نَا صياغة

هذه النصوص إلى سور ،فسيكون لدينا مقاطع من ( )19سورة مدنية و()41

سورة مكية ،ما مجموعه ( )60سورة من بين ( )114سورة يضمها القرآن (أي
بنسبة  %53من تمثيل السور القرآنية).
يف الوضع الحالي ألبحاثنا؛ ن ِ
َجدُ َّ
أن ( )54سورة ليس لها أي ذكر يف النقوش،

أيضا نسبة البسمالت التي ُتف َتتَح هبا األدعية
هم أن نحسب ً
الم ِّ
لقد َبدَ ا لنا من ُ
والمقاطع القرآنية ،وجدنا ببساطة أهنا ال تعدو ( )%19من النصوص.

لقد افرت ََض ْت أبحا ُثنا يف هذا المجال ساب ًقا وجود تعارضات بين صيغة البسملة

وتلك الصيغ العديدة التي تتضمن الجذرين «ولي» و«وثق»( ،اهلل ولي ...اهلل

تم اكتشاف (ً )210
نقشا يف موقع بدا يف
ثقة ...أو باهلل يثق ،)...ويف هذا الصدد َّ
المملكة العربية السعوديةَ ،بدَ ْت نسبة ذكر البسملة فيها منعدمة(((.

مسائل التحقيب:
ِ
يم هذا التَّحليل ُق ْمنَا بِ َع ْر ِ
ألَ ْج ِل ُم َعا َين ٍَة َجيدة ل َت ْق ِد ِ
ُّصوص
ض ُمقتطفات الن
المختلفة التي بحوزتنا يف إفريزات أفقية من ( )114خانة (خانة ّ
لكل سورة) ،مع
تظليل الخانات التي نملك منها شاهدً ا من آية باللون الرمادي.

الخاص بالطبعة العثمانية ،كانت النتيجة ُم ْب َه َم ًة إلى
وف ًقا للرتتيب الموروث
ّ
حدّ ما :ترتكز استشهادات ِ
قرآن النقوش باألحرى يف السور الطويلة والمتوسطة
أيضا :حياة الكالبي؛ اآلثار اإلسالمية ببلدة بدا.
((( إف .إمربت؛ » REMMM, «L’Islam des pierresانظر ً
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ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
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ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

(أي يف يسار اللوحة) ،نالحظ الغياب النسبي لآليات الواردة من السور القصيرة

الواقعة يف النهاية ،والتي هي باألساس مكية (يمين اللوحة) ،باستثناء سور الشمس

(رقم  ،)91والنصر (رقم  ،)110واإلخالص (رقم .)112

ووضوحا فقد ُقمنا بإعادة َترتِ ِ
يب المقاطع القرآنية
ولكي نقدِّ َم رؤي ًة أكثر َتنَا ُغ ًما
ً

وزمني (كرونولوجي)ُ ،معتمدين على أهم ثالثة اقرتاحات
حسب منطق تاريخي
ّ
إلعادات الرتتيب ،والتي ُقدِّ مت من قبل جامعة األزهر بمصر (1923م) ،ثم من

قبل المستشرقين الغربيين ثيودور نولدكه سنة 1930م وريجيس بالشير سنة
1949م .بدَ ِ
ت النتائج األولى مثيرة إلى حدٍّ ٍ
كبير؛ حتى إذا اعتمدنا االستشهادات
َ
زمني
المتعددة لنفس العبارة أو اآلية داخل مختلف السور ،نُالحظ ظهور تركيز ّ

باتجاه يمين اإلفريز ُيغطي باألحرى الفرتات المك ّية المتأخرة والمدنية .يف

الخاص باألزهر ،نجد سوريت الفاتحة واإلخالص التوحيد ،هما
الرتتيب الزمني
ّ
اللتين بقيتا دون غيرهما يف الفرتة األولى (اإلفريز التالي):
ترتيب األزهر

نعلم َّ
أن التُّراث -الذي يريد األزهر أن يكون صداه -يضع باألحرى
لكنَّنا ُ

هاتين السورتين الرمزيتين يف بداية الوحي .أ َّما بالشير ونولدكه فهما يتفقان على
وضعهما يف وسط الوحي (بين الموضعين  44و ،)48كما ن ِ
َجدُ عند نفس هذين
أن سورة الشمس هي التي ّ
المستشر َقين َّ
تظل على نحو غريب يف المؤخرة((( ،ال

((( ثمة غرابة يف وصف الكاتب لسورة الشمس أهنا ّ
تظل متأخرة ،مع أهنا متقدمة تب ًعا لرتتيبي نولدكه وبالشير
تظل ّ
اللذين أوردهما ،وربما األقرب أنه أراد أهنا ّ
محل جدل ال متأخرة؛ ذلك أنه تحدث بعد ذلك عن
االختالف الكائن يف ترتيبها لدى األزهر ونولدكه وبالشير ،مسؤولو قسم الرتجمات.
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َ

ترجامت

يوجد مصدر واحد من هذه المصادر الثالثة يتفق على موضع واحد لهذه السورة،

فبينما يضعها األزهر يف الرتبة السادسة والعشرين ،نجد نولدكه يضعها يف الرتبة
السادسة ،وبالشير يف الرتبة السابعة.

ترتيب نولدكه

(((

ترتيب بالشير

ويف نفس الصدد ،ن ِ
َجدُ َّ
أن اإلشارة المقتضبة إلى ثمود يف نقش يقع يف نواحي

منطقة ال ُعلى (بالعربية السعودية ،القرن األول) ُتمثل الشهادة اإلبيغرافية الوحيدة
النص لم ُيوصف اهلل إال بكونه َم ْن جحدته
المعروفة للقرآن «القديم» .يف هذا ِّ

(آمنت بما َّ
األولي يف الموروث
رس ُخ اإلسالم
ثمود
ُ
كذ َبت به ثمود) ،هذه اإلشارة ُت ِّ
ّ
العربي المحلي ،يعترب قوم ثمود -الذين سكنوا يف ِ
الح ْجر (مدائن صالح) -مع
قو ِم ٍ
عاد جز ًءا من القبائل التي ُأبيدت بسبب فجورها .فعلى إثر «تكذيبهم» (ذكرت
((( يالحظ وجود خطأ يف الرسم البياين المتعلق برتتيب نولدكه فيما يتعلق بوضع سورة الشمس؛ حيث
تظهر فيه مطابقة يف ترتيبها لرتتيب األزهر ،على الرغم من أهنا ليست كذلك يف ترتيب نولدكه كما أورد

الكاتب نفسه؛ إذ قرر تقدمها كما هو الحال يف ترتيب بالشير لها ،مسؤولو قسم الرتجمات.
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ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
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«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

لفظة َّ
كذ َب يف النقش) شهدوا عقا ًبا إله ًّيا راد ًعا .يبدو ُّ
واضحا
تدخل إله اإلسالم
ً
إلى حدٍّ ٍ
كبير يف الموروث المحلي القديم جدًّ ا(((.

تأيت بعد ذلك سورة الواقعة حسب ترتيب بالشير -طب ًقا لمعيار األقدمية-
والتي َت ْظ َه ُر ُمتأخرة إلى حدّ ما عند نولدكه .يرجع المقتطف اإلبيغرايف إلى وادي
العسيلة -قريبا من مكة -وينْت َِمي زمنيا إلى القرن األول ،حيث يتع َّل ُق األمر بوص ٍ
ف
ُ ْ
ًّ
ً
َ
للجنَّـة و ُمضيفيها (((.
طوي ٍل َ
دائما يف
نالحظ أنَّه عند بالشير ونولدكه على حدٍّ س��واء ،تأيت سورة النبأ ً
الخلفُ ،يعطي المقتطف الذي ُعثِ َر عليه يف المملكة العربية السعودية من هذه

السورة إشارة بسيطة إلى األلوه َّية الموصوفة بـ«رب السماوات واألرض وما

بينهما» ،لكن هذه اآلية تبدو مثيرة للريبة من حيث تموضعها يف السورة (((.

إجمالاً  ،ويف ِّ
ظل التقدم الحالي لهذا البحثَّ ،
فإن لدينا نُقولاً
مكررة آليات
َّ
وردت من سور ُأوحي هبا -وف ًقا للقرآن الم ِ
عاد ترتيبه ترتي ًبا زمن ًّيا -باألحرى يف
ُ

هناية الفرتة المك ّية وعلى امتداد الفرتة المدنية .وإذا أخذنا بعين االعتبار إفريزات

أخص،
إعادة الرتتيب الموضوعة على قاعدة دراسات بالشير ونولدكه بصفة
ّ
ً
ومدهشا للغاية لالقتباسات القرآنية
كبيرا
يجسد غيا ًبا ً
فسيظهر فرا ٌغ يف اليسار ِّ
الواردة من ِ
قرآن الفرتة األولى المكية .يبدو من الدقيق للغاية -يف هذا ال َّطور -أن

نستطيع استخالص نتائج حاسمة حول عدم وجود نُقول من آيات القرآن القديم.

كل نقش من هذه النقوش -بناء على هذه المعاييرّ -
ُي َعدُّ ُّ
مفصل.
محل تحليل َّ
ِ
خاص القرآن يف النُّقوش ،فهي تقوم يف
استِنَا التي ُت َعال ِ ُج بشك ٍل
ّ
وفيما يتع َّلق بد َر َ
((( جاكلين شابي؛  ،Le Coran décrypté, Figures bibliques en Arabieباريس2008 ،ـ ص.135-125
((( سعد بن عبد العزيز الراشد ،كتابات إسالمية من مكة  ،1995ص .165-164نتحدث هنا عن القرآن،
سورة الواقعة ( ،)56اآليات  ،39-27غير أننا نجد أن ترتيب اآليات مختلف عن ترتيب المصحف.
((( ريجيس بالشير؛ ترجمة القرآن ،دار نشر  ،1999 ،Maisonneuve & Laroseص  ،633رقم  .37ذكر
النص سعد بن عبد العزيز الراشد يف كتابات غير منشورة يف رواوا ،1993 ،ص  ،45رقم .21
ّ

)(14

www.tafsir.net

ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

النص
األول على َف ْص ِل ُم ْج َم ِل المراجع المباشرة أو غير المباشرة عن ِّ
المقام َّ
بحالته التي هو عليها اليوم؛ ُتجرى مقابلة للمقتطفات المأخوذة من على
األحجار مع المصحف ،ثم ُتعالج على عدَّ ة مستويات ،كما يتم إجراء ترتيب بين
المقتطفات القرآنية واآليات الكاملة.

نوجه اهتمامنا للمحتوىَّ ،
فإن مجرد موضع اآلية (أو المقتطف)
وقبل أن ِّ

داخل النقش يمنحنا معلومات ق ِّيمة حول ما إذا كانت توجد يف بداية أو هناية
التَّشكيل ،أو -على نحو نادر جدًّ ا -ما إذا كانت منقوشة بشك ٍل ُمنْ َع ِز ٍلَّ .
إن وجود
ِ
(بسم اهلل) له كذلك
صيغة البسملة بشكلها الكامل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ أو المبتور
أهمية يف تحليلنا.

أُسيس؛ بركان اآليات:

ُي َعدُّ جبل ُأسيس (أو َس ْي ْس) موق ًعا أثر ًّيا ال يفتأ ُيثِ ْي ُر َد ْه َش َة اإلبيغرافيين ،على
ُبعد ( )105كم من جنوب شرق دمشق ،وسط فيايف الصفا الربكانية ،تنتصب
الفوهة المزدوجة لهذا الربكان المتهدم جزئ ًّيا ،يف داخل الفوهة األولى ُتوجد
أنقاض َق ْص ٍر َع َربِ ٍّي َي ُعو ُد إلى الفرتة األُموية ،والذي ُبن ِ َي هو اآلخر على ِح ْص ٍن
ُ
ب ج .سوفاغيت ( )J. Sauvagetبناء هذا
روماين ُي ُ
عرف بـ .limes arabicusن ََس َ
المجمع األموي إلى الخليفة الوليد األول (96-86هـ 715-705 /م) الذي
ب الخليفة عبد الملك(((.
َأ ْع َق َ

دهشا؛ حيث ِ
الفوهة األعلى مكانًا ُم ً
وجدَ ت نحوت صخرية ونقوش
ُيعدُّ كُؤيس َّ

إغريقية وصفائية وعربية .ومن بين هذه النقوش األخيرة نجد النَّقش الجاهلي وحيد
ٍ
ِ
بحروف عربية((( .أ َّما
ب
اللغة ،الذي يرجع إلى عامي (529-528م) ،والذي كُت َ
((( ج .سوفاغيت؛ « ،»Les ruines omeyyades de Djebel Seisص .256-239

((( بيير الرشيه؛ «In search of a standard : dialect variation and New Arabic features in the oldest
 ،»Arabic written documentsص .112-103
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فثم َة مجموعة من مئات النقوش التي ُتشكل مت َن الربكان ،هناك
الفرتة اإلسالمية؛ َّ
ثالثة نصوص مؤرخة بين (93هـ712/م) ،و(113هـ732/م)ُ ،تذكر بالنشاط
الذي شهده الموقع تحت حكم المروانيين.

َي ْمن َُحنَا هذا الربكان -من خالل ُعزلته ووحدته الجغرافية -متنًا مثال ًّيا لدراسة
كثيرا .وفيما
ظهور القرآن يف الكتابات الحجرية
ّ
الخاصة ،ولهذا فسنرجع إليه ً
ص دراستناَّ ،
كبيرا من االستشهادات القرآنية؛
َي ُخ ُّ
فإن نقوش ُأسيس تذكر عد ًدا ً
تم اكتشافها بشكل حصري يف عامي ()1963-1962
فمن إجمالي (ًّ )106
نصا َّ
من قِبل الباحث السوري محمد أبو الفرج العش ،نجد فقط (ً )85
نقشا قابلاً
للقراءة والتهيئة للتحليل((( .كما ن ِ
َجدُ (ً )14
ب إلى
نقشا تحوي
نصوصا ُتن َْس ُ
ً
القرآن ( .)%16يتعلق األمر هنا يف الواقع بِـ ( )17من المقتطفات المختلفة ،هذا
الرقم يف حدِّ ذاته يبدو ضعي ًفا ،لكنَّه يأخذ قيمته بالنظر إلى المستوى المنخفض
خاص -إلى الفرتة المعنيةُ ،أسيس هو الموقع الوحيد
للموقع ،وكذلك -وبشكل
ّ
المعروف الذي وجدنا فيه استمرارية إبيغرافية عربية منذ فرتة ما قبل اإلسالم
( )94-وحتى منتصف الفرتة األموية (113هـ) .وعلى هذا النحوَّ ،
فإن وجود
ٍ
تحقيب قرآين فريد.
( )17آية يو ِّف ُر لنا فرص َة العمل على
مسألة اآليات املعزولة:

ٍ
كبير يف اإلبيغرافيا العربية
ُتعدُّ المقاطع القرآنية المعزولة ن��ادر ًة إلى حدّ
األمر باآليات المعزولة المنحوتة على
ّ
الخاصة بالفرتات الضاربة يف القدم ،يتع َّل ُق ُ
الصخور والمجتزأة بشك ٍل كام ٍل من سياقاهتا ،فال ثمة اسم وال ذكر ُيصاحبها(((.
((( أبو الفرج العش؛ كتابات عربية غير منشورة يف جبل ُأسيس ،ص  .316-227أحصى المؤلف ()17
نصا ليست يف الواقع سوى مقتطفات من كتابات غير مقروءة أو نقوش معيبة.
ًّ
((( على سبيل المقارنة ،فإن موقع جاوا األردين ،الواقع على ُبعد  110كم من جنوب جبل ُأسيس ،حيث

عثر على عدد من النقوش ،ال يمنحنا سوى القليل من اآليات ،وال يحتوي على أي مقاطع قرآنية معزولة.
انظر :ديمرتي براميكي :النقوش العربية يف البادية السورية ،ص .346-317
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لقد وقعنا على عدة نماذج من هذا النوع من النقوش يف ُأسيس﴿ :ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾((( ،اآلية هنا المبتورة؛ َّ
ألن ختامها الذي ُيذكّر

بظروف الخلق (يف ستة أيام ،مع خضوع الكون لإلرادة اإللهية) ،نجد ُه غائ ًبا يف
النسخة الحجرية .وهكذا يت َل ّخص محتوى اآلية يف المقطع األساسي :اهلل خالق

السموات واألرض .فإذا ما أوغلنا بعيدً ا يف الربكان ،فسنجد مقطعين قرآنيين

آخرين معزولين منحوتين على صخرتين متمايزتين﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

نص المصحف -هنا
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾((( .تكشف المقارنة مع ّ
أيضا -عن وجود اجتزاء كامل للنَّقش الموجود على الصخرة من سياقه؛ يف
ً

الواقع ُيذكر قرآن المصحف بقدرة اهلل المطلقة وأثرها على مصير البشرية يف سياق
ِ
هبزيمة البيزنطيين ثم بانتصارهم على جيوش الفرس ،الذي
ؤي ُمحدد متعلق
َتنَ ُّب ٍّ
َو َق َع قرابة عام 624م .ومع ذلكَّ ،
فإن هذه الحلقة قد ُأغفلت تما ًما يف نقش جبل
اوزا يف هذا الموقع الذي كان يحتله الرومان والغساسنة
ُأسيس ،وهو ما يبدو َت َج ً
لحساب البيزنطيين((( .ويف السابق عام  1956كان بالشير قد شكك -خالل

ترجمته للقرآن -يف البناء الخاص باآليات من ( )2إلى ()5؛ حيث تساءل حول

موج ًها إلى بعث ثقة المسلمين بعد هزيمة مؤتة
هذا المقطع الذي كان يعتربه بنا ًء َّ
األمرَّ ،
فإن مقطع ُأسيس قد استبعد
أمام البيزنطيين يف  .((( 630 /8ومهما يكن
ُ

تما ًما هذا السياق ،ويجوز لنا هنا أن نتساءل :عالم يعود الجزء الثاين المتعلق

نص القرآن ،سيفرحون بـ «نصر اهلل» ،أ َّما على
بيوم محدد يفرح فيه المؤمنون يف ِّ
صخور ُأسيس الربكانية فال شيء هنالك ُمستي َق ٌن.
((( القرآن ،األعراف54 ،7 ،؛ أبو الفرج العش «كتابات ،»...ص .246

((( القرآن ،الروم4 ،30 ،؛ أبو الفرج العش «كتابات ،»...ص  249و.259

((( سفيند هيلمز؛  ،Early Islamic Architecture of the Desertص .42-41

((( ريجيس بالشير ،القرآن (مرتجم من العربية) ،ص  .429راجع باألخص القراءتين اللتين ذكرهما
بصيغتي المبني للمعلوم والمبني للمجهول ،ورأيه حول تقطيع اآليات.
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أخيرا معزولاً
فإذا ما استمررنا يف استكشاف كُؤيس الفوهة؛ فإننا سنجد مقط ًعا ً

من سياقه منقوش على سطرين( :أنا عبد اهلل آتاين الكتاب ،وجعلني نب ًّيا ،وجعلني

مباركًا)((( ،وردت هذه الكلمات يف القرآن على لسان عيسى ،وال يعقل أن يقصد
هبا غيره يف ُأسيس .وهكذا َي ْب َقى التساؤل حول السبب الذي ُوضع ألجله هذا
أمرا مفاج ًئا يف هذه
المقطع وحده على الحجر! ال يبدو المذاق المسيحي للمقطع ً
أرضا مسيحية.
األمكنة التي ظلت لفرتة طويلة ً

ْ ٍ
عربي ُق ّح يعود إلى الفرتة (529-528م) 94( ،قبل اإلسالم)
ُيذكِّر وجود َنقش ٍّ

يف هذه األماكن بإرسال الملك المسيحي الحارث بن جبلة (569م) لرجل عربي
من قبيلة األوس يف حامية عسكرية((( .وإذا اعتربنا هذا المقطع استشها ًدا قرآن ًّيا؛

سر اختيار هذه اآلية المنقوشة من قبل مسلم،
فإنه من الضروري أن نتساءل عن ِّ
لماذا لم يخرت شاهدً ا من الشواهد التي ُتذكر ببعثة النبي محمد؟ وهذا يجعلنا ن َِم ُيل
أكثر إلى النظر من زاوية أخرى :قد يكون مقط ًعا مسيح ًّيا يتحدث عن نبوة عيسى

نُقش بواسطة عربي مسيحي يف الفرتة اإلسالمية ربما ،أو قبل ذلك .ال شيء َي ْمن َُع
من الناحية الباليوغرافية (دراسة علم الكتابات القديمة) ،أن تكون هذه النقوش

الكوفية سابقة على الوجود اإلسالمي يف الموقع الذي ي ُعود حسب سوفاغيت
((( القرآن ،س��ورة مريم .31-30 ،نفس اآلي��ة غير المكتملة نُقشت مرة أخ��رى يف ُأسيس :ال ُعش؛
«كتابات ،»....ص ،261-260و[ .288هكذا وردت يف النص «أنا عبد اهلل» ،بينما هي يف القرآن
﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ (المعلق)]

((( بدأ تنصير القبائل العربية يف الشام (سوريا) منذ القرن الخامس الميالدي .كانت هذه القبائل المتحدة
وحدات
يف تحالف تعمل على ضمان الدفاع عن الحدود الرومانية لصالح البيزنطيين .كما كانت هناك
ٌ
مساعدة متحركة مثل الغساسنة القادمين من الجزيرة العربية ،قد استقرت يف األراضي الرومانية مقابل

اعتناقها للمسيحية .انظر؛ ،L’Arabie Chrétienne, Archéologie et sciences des origines

رق��م  ،309ديسمرب  - 2005يناير  .2006سي .روب��ن؛ «La réforme de l’écriture arabe à
 ،»l’époque du califat médinoisص .332-330
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إلى أعوام 700م((( .وبتوغلنا أكثر وأكثر يف هذا الموقع ن ِ
َجدُ آية أخرى معزولة:

أيضا جزء من آية طويلة جدًّ اُ ،يعدُّ جزؤها السابق
﴿ﮡ ﮢ ﮣ﴾((( ،وهي ً
ِ
نص مدين مقحم يف سورة مكية((( .يرد هذا االستشهاد يف المصحف يف
بمنزلة ّ
ب يف
سياق قصة إبراهيم
عقب تعداد أنبياء اهلل الذين أسبغ عليهم نعمهَ .ي ْص ُع ُ
َ
ُأسيس أن ُن َف ِّس َر اختيار هذا الطرف من اآلية ،إنَّها تعود على األقل بشك ٍل موحٍ
ِ
حديث النشأة.
جدًّ ا على األنبياء التوراتيين ،وليس على نبي اإلسال ِم
مواضع أُخرى لآليات:

بشك ٍل عام ،تأيت اآليات -يف النقوش األكثر قِد ًما -على رأس النَّقش ،كما
هو الحال مثلاً يف اآلية الكاملة التي ُوجدت يف النقب ،والتي َي ْر ِج ُع تاريخها إلى
هناية القرن األول الهجري7 :م ،أو إلى بداية القرن الثاين الهجري8 :م ،والتي
تأيت مباشرة بعد البسملة﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾((( ،وتتعقبها

الص َيغي [بسملة  +آية +
إشارة بسيطة .كتب مرزوق بن سليم ُيظهر هذا البناء ِّ

توقيع] بوضوح َّ
أن الن َ
َّقش قد ُوضع لهدف صريحٍ هو ذكر القرآن ،يؤ ِّكدُ هذا

رت
ويعززه
تطو ْ
اختيار هذه اآلية المحورية التي تندرج يف العقيدة الرسمية التي َّ
ُ

((( تدفعنا بعض العناصر الباليوغرافية إلى تأريخ هذه الكتابة يف القرن السابع الميالدي .تضم التشكيلة
الواسعة إ ًذا جز ًءا من القرن السابق على التاريخ الهجري ( 1هـ 622 /م) :غياب تام للنقط ،وغياب
لأللف الدالة على حرف العلة الطويل ]( [āكلمة آتاين ،وكتاب) ،واأللف ذات البداية العمودية ،والدال

والكاف رباعية الزوايا ،والعين المتوسطة على شكل ] ،[vوالياء األخيرة التي تتدلى تحت السطر
األساسي نحو اليمين.

((( القرآن ،سورة مريم ،آية رقم  .58ال ُعش؛ «كتابات »...ص .268

((( ريجيس بالشير ،ترجمة القرآن ،ص .333سامي الديب أبو صالحLe Coran (ordre chronologique ،
) ،selon l’Azhaarص .126
(((  ،Coran, Fatḥ, 48, 28. Rosen-Ayalon, M., The Early Arab Period in the Negevص ،11
رقم .5131
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

تحت حكم األمويين؛ لتعكس حال مجتمع يسير على درب البعثة النبوية .لم
يكن اختيار هذه اآلية عب ًثا بين نُقول أخرى ،لكي تظهر على العمالت الالحقة
لإلصالح الذي قام به عبد الملك منذ العام (77ه���ـ697/م) ،ولقد اختارها
أيضا منذ الخليفة السفاح يف 135هـ752/م لكي ُتـوضع يف المسجد
العباسيون ً
النبوي بالمدينة مصحوبة بالقائمة القديمة المعروفة ألسس السنَّة(((.

ثمة مثال آخر لهذه اآليات الواقعة يف رأس النقوش يعزز ما رأيناه؛ ففي قمة
َّ
بركان ُأسيس نجدُ نفس الطراز من الرتكيب[ :آية  +توقيع] بدون بسملة ،ولكنَّها

مؤرخة على الصخرة يف شوال (93هـ /يوليو 712م) ،ونصها هو( :اهلل ال إله

إال هو الحي القيوم ،وكتب علي بن عبد اهلل يف شوال سنة  .((()93يشرتك هذا
خصوصا
النقش مع سابقه يف البناء الرتكيبي ويف الفرتة بشك ٍل عام ،ويتقاسم معه
ً
يف كوهنما يشيران حرف ًّيا إلى آيات محورية إلى حدٍّ ٍ
كبير .يتعلق األمر ها هنا بآية

تشير إلى القدرة اإللهية المطلقة ،لكن هذه اآلية غير ُمكتملة إذا ما قارناها مع
ف فيما بعد باسم آية الكرسيَ .تجدر
النص الذي ُع ِر َ
نصها الكامل يف القرآن ،وهو ُّ
ّ

الحرانة
اإلشارة هنا إلى أنَّنا سنقابل هذه اآلية مرة أخرى (كاملة ومعزولة) يف قصر َّ

باألردن ،مرسومة بالمداد داخل إطار يعود من حيث سياقه إلى سنة (92هـ/

710م)((( .تتناسب هذه النقول بال ريب مع الفرتة التي جرى فيها إرساء العناصر
األساسية للعقيدة التي يبدو أن القرآن قد تش َّكل حولها .يعكس ظهور هذه النقول
يف النقوش مدى انتشار هذه الصيغ ،أو اآليات يف الفضاءات الخاصة للمجتمع

العربي اإلسالمي.

أيضا بأقدم إشارة معروفة للفظة ُسنَّة :انظر ،المجلد األول رقم  Crossroads ،38؛Nevo, Y.
((( يتعلق األمر ً
 ،to Islamص  ،352و.420
((( القرآن ،سورة البقرة ،آية  .255ال ُعش« :كتابات  ،»...ص .242-241

((( إف إمربت؛ « ،»Espaces d’écriture au palais de Kharrânaص  407والشكل رقم .6
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

ٌ َّ
ب إليه كتابة
أبي بن كعب (حوالي 652م) الذي ُين َْس ُ
ُي ْ��روى لنا حديث أن ّ
نسخة أثرية من القرآن ،أنَّه كان َي ُعدُّ صيغة ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾ -يف
أعظم آية يف القرآن .كما وصفها ألفرد لويس دو بريمار بالرتكيب
عهد النبوة-
َ
«اإلنشادي» الواقع يف سورة البقرة ،وقد وردت من قبل باآلرامية يف سفر دانيال،
ويف بعض الرتجمات اآلرامية للتوراة(((.
أقل بشك ٍل ٍ
أما اآليات ال��واردة يف هناية النقوش يف اإله��داء ،فهي ُّ
كبير ،وال
ن َْملِ ُك منها إال إشارات نادر ًة يف المملكة العربية السعودية يف وادي جليل ،ويف
ضليع النيص(((.
النص يبدو كما لو أملته إرادة إنتاج ٍ
َّ
أثر
إن اختيار اآليات الموضوعة يف هناية ِّ
رنان ،فهي َتنْت َِهي جمي ُعها بذكر اسم اهلل ،يليه لفظ قدير وصنوه (سميع عليم).
ّ
يحث عليه ال محال َة طلب السجع الناشئ عن تمديد
يبدو هذا االختيار ،الذي
ِ
بمنزلة (قراءة) ُمقفاة بالتعجب األخير :آمين آمين رب العالمين ،الرائج
الياء،
كثيرا يف النقوش.
ً
األخالط القرآنية:

األمر ها هنا برتكيبات أصلية تبلورت عرب العديد من اآليات التي َج َرى
َي َت َع َّل ُق
ُ
ٍ
ٍ
جديد ب َغ ِّض النَّ َظ ِر عن السياق األصلي.
لسياق
مواءمتها ،أو تعديلها كي َت ْخ َض ُع
ِ
الخلط ُمستخرج من منقوش سعودي من منطقة الحناكية
األول لهذا
المثال َّ
على مسافة ( )80كلم من شرق المدينة(((:
أيضا؛ Aux origines du
((( ألفرد لويس دو بريمار؛ ،Les fondations de l’Islamص  .312انظر ً
 ،Coranص .38
((( ; W. Ǧalīl : Coran, Taġābun, 64, 1 in Grohmann, A., Arabic Inscriptions, p. 96 n° Z 155
Ḍaylaʿ al-Nīṣ :Coran, Baqara, 2, 137 in Rāšid (al-), S., Darb Zubayda, ṭarīq al-Ḥaǧǧ min
.al-Kūfa ilā Makka al-Mukarrama, p.402.
((( Donner, F.M., « Some Early Arabic Inscriptions from Al-Hanâkiyya, Saudi Arabia », n°
.W1 , p. 1 , p.184-85, fig. 1
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو اسر[ائـ]ــيل حنيفا مسلما وما انا من
المشركين وكتب رافع بن علـ[ــي]
األول هو يف الواقع ناتج عدة عمليات؛
هذا الرتكيب المؤرخ يف القرن
الهجري ّ
ّ
فقد ُقدِّ م دون بسملة على ضوء مقطع من اآلية رقم ( )90من سورة يونس .يف

السياق القرآين األصلي ،نجد أن فرعون -يف لحظة غرقه يف البحر األحمر -هو
من ثاب إلى التَّوحيدَ ،
وش ِهدَ بوجود إله بني إسرائيل ،لك َّن هذا السياق قد أهمل

��اف فرعون ﴿ﭷ ﭸ ﭹ﴾؛ فإن
تما ًما على صخرة السعودية .وحينما َأ َض َ
النَّاقِ َش قد آثر -من جهته -أن ُيدرج آية أخرى (سورة يوسف ،اآلية ُ )108ت ِـق ُّر

الشيء نفسه ،لك َّن مع تعديل وجهة النظر ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ،غير أنَّه قد

أدرج بين جزئي اآلية المعدلة يف األصل آية أخرى من سورة آل عمران (اآلية رقم
)67؛ ﴿ﯚﯛ﴾ التي انت ُِـزع فعلها حتى تتماشى قواعد ًّيا مع السياق الجديد،
بالز ْرع القرآين .وباختصارَّ ،
فإن لدينا مقط ًعا من يونس (آية )90
وهذا ما وصفناه َّ

 +و”زرع” مبتور من آل عمران (آية  + )67يوسف (آية  .)108وعالوة على
كونه استشها ًدا ور ًعا مستقى من القرآن ،فإننا ن ِ
َجدُ فيه تركي ًبا واع ًيا كانت غايته أن
تستعمل الصيغة ببساطة لفائدة النَّاقِش .و َث َّم َة ٌ
مثال آخر مأخو ٌذ من بركان ُأسيس،
أيضا فهم هذه األخالط بشك ٍل أفضل(((:
يتيح ً
ربي اهلل وديني اإلسالم عليه توكلت وإليه أنيب وإليه المصير وكتب حفص يف

ذي القعدة سنة تسع عشرة ومائة من محاه وأخزاه اهلل يف اآلخرة آمين

نتاج عمليتين :تش َّكلت القاعدة من اآلية رقم ( )10من سورة
هذا الرتكيب هو ُ

نصها يف المصحف هو ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾،
الشورى التي ُّ
حيث اختفى اسم اإلشارة القديم (ذلكم) المرتبط بالسياق القرآين؛ ليحل مح َّله
((( ال ُعش؛ «كتابات  ،»...الصفحات .291-290
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

عوضا عن (اهلل ربي) ،وهذه الصيغة المعكوسة قرآنية
صيغة معكوسة (ربي اهلل) ً
أيضا؛ إذ نجدها يف سورة غافر ،آية رقم (.)28
ً
فضلاً عن ذلك ،ن ِ
َجدُ إدراج الجملة االسمية (ديني اإلس�لام) ،وإضافة آية
﴿ﰏ ﰐ﴾ يف منطق الرتكيب النحوي ،وهي اآلية التي َي ُعو ُد أصلها إلى
أيضا.
القرآن ً

النص؛ فهي ال
أما اإلشارة األخيرة التي تضمنت لعنة موجهة لمن يروم محو ّ
أيضا من قيمة؛ ذلك َّ
أن إعادة تملك نقش ما حين يعمد أحد النُّقاش إلى
تخلو ً
وضع اسمه بدلاً من آخر بعد شطب اسمه ،نادرة للغاية يف اإلبيغرافيا العربية.
وبالتالي؛ فإن اللعنة تبدو متوجهة باألحرى إلى ّ
كل شخص ُت َس ِّو ُل له نفسه
التصرف يف محتوى هذا الخليط ،من كان يجرؤ ح ًّقا على محو القرآن يف عام
(119هـ737 /م) ،عهد الخليفة األموي هشام؟!

أيضا يف
بعد ذلك ببضع سنوات ،وتحديدً ا عام (127ه��ـ737/م)ُ ،وجدت ً
المنطقة الجبلية لبني ِش ْهر بالمملكة العربية السعودية ،كتلة صخرية((( تحمل لعن ًة
تأيت مباشرة عقب آية مبتورة لم تكن غير بداية آية الكرسي (البقرة آية ُ :)255ل ِعـن
من محا هذا الكتاب أو غ َّيره.
َّ
الخاصة جدًّ ا عقب النقول القرآنية يلفت نظرنا إلى أنَّه
إن وجود هذه الصيغ
ّ
يف هناية الفرتة األموية لم يكن قد انعقد اإلجماع بعدُ حول نسخة موحدة ومقننة
(((
مجرد تركيبات ُأعيد بناؤها لتكون
ّ
للنص  .وهكذا َتبدو األخالط أكثر من كوهنا َّ
ِ
بمنزلة نُسخ محتملة لم ُيحت َفظ هبا للنسخة القرآنية المكتوبة.

((( الكتلة يمكن معاينتها على موقع منتدى القبائل العربية،http://www.moltaqa1.com [2010] :
ملحوظة :تتبعنا هذا الرابط ولم نصل إلى شيء ،فربما تغير عنوان الموقع من وقت كتابة إمربت مقالته،
مسؤولو قسم الرتجمات.
ٍ
الحق ،فإن هذا -ويف رأي الكثير من الباحثين الغربيين الذين طالعوا
((( كما سيذكر الكاتب نفسه يف موض ٍع
ِ
نص قرآين مجم ٍع عليه
توصل لها هو بعدم وجود ّ
ودرسوا نفس النقوش -ال يدل على هذه النتيجة التي ّ
النص لدوا ٍع شخصية
إلى العصر األموي ،بل يصل البعض إلى عكس هذا ،حيث تدل هذه التصرفات يف ّ
النص القرآين والمعرفة به ،مسؤولو قسم الرتجمات.
وسياسية إلى االتفاق أصلاً على ّ
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

عند قراءة هذه األخالط أو التجميعات َي ْظ َه ُر َّ
أن األشخاص الذين كتبوا هذه

النقوش كانوا معتادين على الرتكيب من خالل النصوص القرآنية التي يمكننا

وصفها بالـ«مرنة».

َّ
إن بقاء آيات ُح ِذ َف ْت بدايتها وهنايتها وإقحام جم ٍل ُأعيد تنسيقها نحو ًّيا،
وخواتيم آيات بديلة ،طوال فرتة الـ( )150سنة األولى من تاريخ اإلسالم؛ ّ
كل
النص قبل بداية الفرتة العباسية؛
هذه عناصر تفرض علينا أن نتساءل حول استقرار ّ

كبير جدًّ ا.
ذلك أن التغ ُّير ٌ

النص القرآني:
التباينات مع ّ
هل القرآن -على النحو الذي نصادفه يف النقوش -متوافق مع نص المصحف؟

لن ِ
ُدلل هنا ببعض المعطيات الرقمية:

نصا مقتط ًفا َج��رى حصرها ،ن ِ
َجدُ َّ
أن ( )%36منها فقط هي
من بين (ًّ )85
َ

نص المصحف ،وهو ما يفهم منه أن ( )%64ليست كذلك،
المتوافقة حرف ًّيا مع ّ
ينبغي أن نميز -بطبيعة الحال -بين نوعين من النقول الحرفية:

 تلك التي َج َرى تركيبها من مقتطفات قائمة بذاهتا (جمل) ،وهي تـمثل ()31نقلاً من إجمالي (.)85

 و ُأخرى كثيرة التكرار يف القرآن ،وال ترتكب إال من متالزمات لفظية مثل:(رب موسى وهارون) ،و(يوم الحساب) ،أو (إليه المصير).

َات التي نُص ِ
أن مسألة ال َّتباين ِ
شك َّ
ال َّ
والنص
اد ُف َها بين الصيغ اإلبيغرافية
ِّ
َ
َ ُ
حساسا ،ال يتعلق األمر هنا باالنغماس من جديد
انزعاجا
القرآين الرسمي ُتثِ ُير
ً
ً

يف الكتابات واألعمال المطولة التي قدَّ مها كتاب الرتاث والعلماء المسلمين أو

المتخصصين الغربيين يف اإلسالميات ،فيما يتعلق باالختالفات والنسخ األخرى
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ات نُق ِ
ُوش َّي ٌة ،وتَ ْحلِ اَ
يل ٌت أ َّولِ َّية»
«إحصائِ َّي ٌ
ُق ْرآنُ ال ِح َجا َر ِة
َ

ترجامت

غير الرسمية .فموضوعنا هو قبل ّ
موضوع إبيغرايف ،وبناء عليه فهو ال
كل شيء
ٌ

يتعامل مع القرآن من حيث هو رسالة دينية ،ولكنَّه يح ّلل الوثائق ذات الصبغة
المادية القصوى التي َت ِر ُد فيها آيات .لكن لفظة «آيات» يف حدِّ ذاهتا ُّ
محل التباس

النص يف كليته؛ ألنَّه
َاج إلى أن ُيبدَّ د أولاً  ،ال يعمل اإلبيغرايف على مستوى ّ
َي ْحت ُ

عرض للتنجيم القرآين ،على غرار اآليات المعزولة أو المختلطة التي ذكرناها
ُم َّ

التشوه المنطوي على مغالطة تاريخية
آن ًفا .باإلضافة إلى ذلك ،تنشأ حالة من
ُّ

حينما نذكر صي ًغا من بداية القرن األول الهجري/السابع الميالدي ،ونحللها يف

النص من خالل صيغته الرسمية المقننة المكتوبة منذ العام 1923م .ويف
ضوء ّ
النهايةَّ ،
تأثيرا وحيدَ االتجاه َينْ َطلِ ُق من القرآن نحو
فإن مجرد لفظة «آية» تستدعي ً
ٍ
لعدد ٍ
كبير من
النصوص اإلبيغرافية .تبقى هذه النقطة يف حاجة إلى تأكيد بالنسبة
النقوش .بعض األمثلة َست ُْس ِع ُفنَا بفهم أفضل للمسألة.
ن ِ
َجدُ يف نقش عراقي ُأخذ من حفنة األبيض ،مؤرخ بتاريخ شوال (64هـ/

مايو 684م) ،هذا الثناء((( :وسبحان اهلل بكر ًة
أراد النَّاقش
يف وسط السطر المنحوت -أن ِيس َم خاتم َة االستشهاد القرآين بمستطي ٍل ٍ
كبير.
وهكذا نجدها شاذة عن األدعية المفتتحة بِـ«اللهم» .ينبغي أن نذكر هنا َّ
أن القرآن

الذي أراد أن ُتـطبع به شكل ًّيا خاتم ُة النقل ،ال يتوافق يف شيء مع المصحف.

ٍ
َّ
صور ُمتعددة ،يتمثل ذلك يف طلب
إن روح هذه الصيغة حاضرة يف القرآن يف

التسبيح بحمد اهلل آناء اليوم :بكرة وأصيل((( ،أو بكرة وعش ًّيا((( .ومع ذلك،

َفـ َل ْم ُيشر القرآن مطل ًقا إلى ثالثة أوقات كما هو عليه الحال يف النقش .واإلشارة
((( عز الدين الصندوق؛ حجز حفنة األبيض ،ص .217-213
((( القرآن؛ الفرقان ،آية  ،5واألحزاب ،آية 42؛ والفتح ،آية .9
((( القرآن؛ مريم ،آية .11
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مكون من آيتين من سورة اإلنسان﴿ :ﰖ ﰗ
الوحيدة المماثلة تقع يف مجمو ٍع َّ

(((
األمر؛ َّ
فإن ذكر النقش
ﰘ ﰙ ﰚ  ]...[،ﭕ ﭖ ﭗ ﴾  .ومهما يكن ُ

أمرا استثنائ ًّيا ومختل ًفا
للفظة (سبحان) مصحوبة بلحظات اليوم الثالث ُيعد ً
عما ورد يف اآليات القرآنية.
بوضوحٍ َّ
ومن بين االختالفات المشهورة التي كنَّا قد ذكرنا سنة 1998م ،آية من سورة

ق﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾((( ،التي تظهر عباراهتا األخيرة مشروحة
بشك ٍل ما على أحد النقوش يف النقب مؤرخ يف 160هـ776 /م :يوم دعا المنادي
ٍ
من إيليا((( .هذا االسم األخير ليس سوى
تعريب للفظة ]Ælia[Capitolina؛
االسم الروماين للقدس الذي كان ال يزال متداولاً زمن األمويين.
sss

((( القرآن؛ اإلنسان ،اآليتان  25و.26

((( القرآن؛ ق ،آية  .41راجع إف .المربت؛ «Le Coran dans les graffiti des deux premiers siècles
» ،de l’Hégireص .389
((( ).Nevo, Y., Crossroads to Islam, p. 399, n° MA 4339 (22
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التكييفات النحوية:

غال ًبا ما تكون الجمل التي ن َِص ُف َها بأنَّها (مستوحاة من القرآن) ليست يف الواقع

سوى صي ٍغ مختلفة على نحو يسير جدًّ ا عن الصيغ الواردة يف القرآن .إهنا صيغ

جرى تكييفها نحو ًّيا تمهيدً ا إلدماجها بسهولة يف سلسلة من األدعية.

ظل الخليفة األموي هشام بن عبد الملك ،ن ِ
يف سنة 112هـ730 /م ،يف ِّ
َجدُ

وأتم نعمتك
ن ْق ًشا قد افتتح بعبارة (اللهم اغفر لـِ ...ما تقدم من ذنبه ،وما تأخرَّ ،
عليه ،واهده صراطك المستقيم)(((.

ُتب ِّين الظروف «التاريخية» للوحي (أسباب النزول) بأن مجموع اآليات التي

ينتمي إليها هذا النقش قد أوحيت إلى النبي سنة 6هـ628 /م لدى عودته من

الحديبية ،وبعد دخوله المظفر إلى مكة((( .ما يعنينا هو المقطع الثاين من النقش،
الذي يرد يف النص القرآين مسبو ًقا بذكر النصر الموهوب بعون من اهلل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ﴾ .يتسم الربط باآلية التالية بتحول واضح يف الضمائر النحوية ،من

ضمير «إنا» (فتحنا) إلى ضمير الغائب «هو» (يغفر) .هذا التَّحول يف المتحدث

يف آية ممتدة نحو ًّيا يمكن أن يكون قرينة على تجميعات قديمة تعود إلى فرتة
تحو ُل الموضوع (مغفرة الذنب) الذي يقطع
تكوين
النص .يؤ ّيد هذا َدالل ًّيا ُّ
ّ
موضوع اآلية األولى (منح النصر) .نجد على الحجر -يف فلسطين -أن اإلشارة

إلى نصر النبي قد ُمحيت تما ًما؛ فجاء فعل أمر (اغفر) بدل صيغة التعليل (ليغفر)
النص .ووف ًقا لروح
التي تتصل بشك ٍل طبيعي بلفظة «اللهم» الموجودة يف بداية ّ
الموجه إلى اهلل لصالح شخص ثالث؛ َّ
فإن توافق الضمائر الالحقة يجري
الدعاء
َّ

الس ْبع .الحظ نسيان التنوين (ــًـا) يف الحالة المباشرة غير
((( نقش عين عبدات يف فلسطين ،جنوب بِ ْئر َّ

المحددة على كلمة صراط .انظر :م .روزن-أيالون؛ «The Early Arab Period in the Negev», p.
.6, n° 305 ; Sharon, M., Corpus, vol. III, p. 179, pl. 53

((( تفسير ابن كثير .295/4
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«ـك» ستحيل على اهلل (نعمتك) ،و«ه ِ
على خالف القرآنَ :
/ه» ستحيل على الذي
ُ
وقع الدعاء لصالحه (ذنبِ ِهِ ،
اهد ِه  ...إلخ).

األمر دو ًما
وهذا مثال للتكييف أكثر ندرة نصادفه يف جبل ُأسيس ،حيث يتع َّل ُق ُ
بالضمير الالحق الذي سيس ِ
اعدُ يف إجراء عملية الدَّ مج يف ثنايا دعاء ما ليتحول
َ
ٍ
ٍ
لصالحِ
مجهول( :وأدخله برحمتك يف عبادك الصالحين) بدلاً من
شخص

﴿ﯖ ﯗ ﴾ التي نجدها يف القرآن(((.
صيغ مغايرة تذكر اسم اهلل الرمحن:

يف بعض األحيان ،ال ُيع َّبر عن الصيغ المغايرة إال عرب تبديل األلفاظ .ففي

القرن الثاين الهجري/السابع الميالدي ،وتحديدً ا يف موقع األشقاف الجنوبي:
 al-Ašqāf al-Ganūbīيف الشمال الشرقي األردين ،نجد ً
نقشا يذكر(((( :يوم ال
ينفع مال وال بنون إال من أتى الرحمن بقلب سليم) .النسخة المصحفية تضع

لفظ «اهلل» محل (الرحمن)((( .هذا التبديل ،الذي ال يمكن ر ُّده إلى الصدفة ،وال

َّـحات ،ال يمكن أن يمضي دون أن يستدعي لنا
إلى الجهل
بالنص من قبل الن َّ
ِّ
طبيعة اسم (الرحمن)؛ هذا االسم هو أول اسم ذكر يف صيغة البسملة قبل صنوه
«الرحيم» المتكون من نفس الجذر ،والذي له مكانة خاصة يف اإلسالم ،كما أنه

أول األسماء التسعة والتسعين التي تصف اهلل ،وير ُد بعد لفظ «اهلل» يف القوائم
العديدة التي وضعها علماء العقيدة المسلمون(((.

((( القرآن ،صورة النمل اآلية  .19العش« :كتابات  ،»...ص .257

((( عبد القادر الحصان؛ مختارات من النقوش يف المفرق ومعان ،رقم  ،5ص .29

((( القرآن؛ سورة الشعراء ،اآليات .89-88

((( سيكون الرحمن أحد األسماء ذات الشأن ،والمرشحة لتكون اسم اهلل األعظم .انظر :دي .جيماريه؛
 ،Les noms divins en Islamالصفحات  ،92و 375و.376
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ن ِ
أيضا فوق صخرة من صخور وادي أبي القزاز قري ًبا من ال ُعلى بالمملكة
َجدُ ً
ٍ
(رحم الرحمن
رحمة قد ُت ُو ِّسل خالله بذكر اسم الرحمن
العربية السعودية دعا َء
َ

إبراهيم بن العباد).

كان اسم الرحمن يستعمل قبل مجيء اإلسالم يف مناطق متعددة من الجزيرة

العربية بقصد الدَّ اللة على األلوهية المتفردة .كما أنَّنا نجد أنه هبذا االسم ا َّدعى

المدعو مسيلمة ،المنحدر من قبيلة هتامة ،النبوة خالل النصف األول من القرن
��ف إلى ذلك أن اسم الرحمن كان فيما سبق يف بعض
السابع الميالديَ .أ ِض ْ
الكتابات العربية الجنوبية يصف إله اليهود والنصارى((( .وهكذا نجد أنَّه يف إطار

هذا االمتداد التوحيدي ،وتحت صيغ أدبية تندرج بعض المقاطع القرآنية ،ال سيما

سورة الرحمن التي تتبدى يف صورة نشيد يتوجه إلى اهلل الرحمنُ ،مف َت َتحٍ بذكر
اسمه [الرحمن] .وإذا رجعنا إلى أسماء األعالم الواردة يف النقوش التي ندرسها،
فسنجد أن االسمين المنسوبين إلى اإلله« :عبد اهلل» ،و«عبد الرحمن» ،يتوزعان

بشكل متعادل نسب ًّيا .خالصة األمر أن مجموعة كاملة من القرائن تحملنا على
االعتقاد بأن اإلبيغرافيا يمكن أن تكشف آثار تسميات إلهية قديمة كانت تستعمل

جن ًبا إلى جنب مع اسم «اهلل» أو مقرونة به.

وهكذا فإن البسملة نفسها التي تحمل يف حد ذاهتا هذا التكرار الفريد للجذر

«رحم» ،هي صيغة حجرية قديمة ،تذكر أن االسمين «اهلل» و «الرحمن» يشيران
إلى نفس األلوهية المتفردة .وعلى ّ
كل حال ،فإن لفظ «الرحمن» يف البسملة ال

يمكن أن يكون وص ًفا إله ًّيا بسي ًطا بحيث ُيعادل إلى حدٍّ كبير لفظة «الرحيم».
وعلى هذا ،نستطيع أن نقرتح بخصوص النقوش الضاربة يف القدم الرتجمة التالية:
"."Au nom d’Allāh, al- Raḥmān le Miséricordieux

((( إم .رودانسون؛  ،Mahometص  ،92وسي .روبن؛ «،»Du paganisme au monothéisme
ص  ،146وإي -.إل .دو بريمار؛  ،Aux origines du Coranص .38
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لنص مر ٍن:
احلقائق اإلبيغرافية ّ
َتت ََج َّلى خصوصية القرآن مقارنة مع كتب الوحي األخرى يف تقدمه بوصفه كتا ًبا

تم هذا وفق نمط إجرائي يتمثل يف
إله ًّيا .وبحسب الرتاث الديني اإلسالمي؛ فقد َّ

«التنزيل» على رسول -النبي محمد -بواسطة الملك جربيل .كانت عملية تقنين
النص -على ما يبدو -سريعة إلى حدٍّ ٍ
كبير ،وامتدت عرب قرنين من الزمان تقري ًبا.
ّ

كان يجب -أمام الكتابات المسيحية واليهودية -التأكيد بقوة على حقيقة الرسالة
اإللهية المتلقاة يف كتاب.

النص القرآين
هذه الضرورة ُت َف ِّس ُر جزئ ًّيا الرتكيز البالغ على مسألة وحدة
ّ
وكماله ،وهو الرتكيز الذي س ُيتوج فيما بعد باستحداث عقيدة اإلعجاز :إعجاز

القرآن .لكن الروايات القديمة التي عالجت سيرورة جمع وكتابة النص [القرآين]
وتدوينه تبين لنا كيف كانت العملية طويلة وعسيرةَّ .
إن القرآن ،يف صورته

المصحفية ،ال يزال يحتفظ بآثار عديدة ُتدلل على هذا األمر .تأيت كتب التاريخ
وكتب السير واألعالم فيما بعد لتضع الوحي يف سياق تاريخي و َع َقدي موثوق

تسمح بإعادة قراءة أصول اإلسالم .وهكذا وجدت عقيدة القرآن الممثل حرف ًّيا

عضدة على نحو حاسم وقاطع.
لكالم اهلل نفسها ُم َّ

إن اإلبيغرايف مثله يف ذلك مثل مؤرخي النصوص ،يمكن أن يسمح لنفسه بالقيام

بقراءة غير مقدسة لهذه العقيدة ،من حيث إنه يعترب ّ
ً
تاريخا يتأسس على
للنص
أن ّ

تشكيلة من الوثائق الصحيحة ،والتي ُت َعدُّ النقوش القديمة جز ًءا منها.

تضم هذه النقوش أحيانًا استشهادات قصيرة قريبة جدًّ ا من اآليات ،لكنها

النص القرآين الرسمي.
منتزعة تما ًما من سياقاهتا ،ومنقطعة الصلة بما كانت عليه يف ّ

تعكس المقتطفات التي استخرجناها من على الحجارة تباينات واضحة ،لكن
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ليس من شأهنا أن تزعزع اإليمان ،فعقيدة اإلسالم الجوهرية ُمحرتَمة يف األعماق.
ٍ
مقصود يف إطار القراءات
لكن بالرغم من ذلك ،ال تدخل هذه التباينات بشك ٍل
المشهورة (اختالفات القراءة أو الرتتيل) ،والتي نعلم أنَّها ُوضعت يف نحو منتصف
القرن العاشر الميالدي .إهنا هي مجموع االختالفات المقبولة والناشئة عن

تباينات يف النطق ،وال تستند إال على التفاصيل اإلمالئية أو النحوية أو الصرفية.
َّ
إن القبول الرسمي هبذه التباينات وتثبيتها يمثل هناية عملية إعداد النسخة األولى

للقرآن .ويف هذا الصدد ذكر بالشير أن المصحف «الذي ُوضع يف صيغة واحدة
ال يعكس سوى نفسه»((( .يف الواقع؛ ثمة عدد من الباحثين الغربيين والعرب

النص إال يف اتجاه أحادي ،وهو وجود مقاطع
يجنحون إلى عدم اعتبار دراسة ّ

ٌ
حقول نص َّية متنوعة؛ كتابات منقوشة أو محفورة ،وعمالت،
قرآنية ُتد َمج خاللها
وثائق رسمية...إلخ .أما اليوم ،ويف حالة النُّقوش؛ فإن لنا أن نتصور العكس :أن

النص
صي ًغا ونقولاً كانت واسعة االنتشار يف الشرق األدنى انتهت باالندماج يف ّ
القرآين الذي كان قيد التش ّكل(((.

إنه لمن الجاري المألوف حين نعالج كتابات مجهولة الهوية تستخدم القرآن
ٍ
ٍ
النص القرآين
خاصة أن ننظر إلى التفاوتات يف منحى وحيد وواحدّ :
ألغراض ّ
المحدد سل ًفا ،والمنتشـر على ٍ
نحو واس ٍع يف العقول س ُيعامل معاملة سيئة أو
س ُيتصرف فيه بحرية واسعة من قِـبـل أف��راد يعرفونه معرفة سيئة ،أو يأذنون
ألنفسهم بتكييفات غير ُم َر َّح ٍ
ب هبا .وعلى عكس ذلك ،فنحن مقتنعون َّ
بأن قرآن
((( ريجيس بالشير؛ القرآن ،ص  .79حول القراءات بشكل عام ،راجع بالشير؛ Introduction au
 ،Coranص  ،135-103وإي - .إل .دو بريمار؛  ،Aux origines du Coranص  ،12و.27

تصور الكاتب فحسب ،والذي ال يوافقه عليه
((( بالطبع وكما ذكرنا ساب ًقا وكما يشير الكاتب هنا ،فإن هذا ّ
بعض الباحثين الغربيين الم ّطلِعين على نفس النقوش ،والذين يقدمون تحليالت أخرى مغايرة ،مثل
إستل ويالن ولويس دي بريمار ،مسؤولو قسم الرتجمات.
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الحجارة هو ثمرة قرآن القلوب؛ ذلك القرآن الذي نعرفه عن ٍ
قرب ،والذي ننفق

لنص قرآين قيد التطور
كبيرا يف نقشه على الحجارة((( .إنه باألحرى انعكاس ّ
وقتًا ً

مرن لم ُيحدد بعد ،وط ِّيع لدرجة إمكانية اندماجه َدالل ًّيا ولغو ًّيا يف صميم صيغ
تقبله بشك ٍل طبيعي .وبنفس هذه المرونة ،يمكننا -يف ِّ
كل األحوال -أن نتخيل
ِ
نص قرآين يف طور التبلور.
خروج هذه الصيغ وتكييفها المتع َّقل يف ورشة ّ

َّ
إن طبيعة النصوص التي نكتشف شي ًئا فشي ًئا تبدو أحيانًا ُمدهشة ،وتتعلق
بإبيغرافيا جمي ِع الممكنات ،مفتوحة أمام جميع االحتماالت .إنَّه لمن الواضح
المعضدَ ة يف ضوء
جدًّ ا أن النتائج التي توصلنا إليها تتطلب المزيد من الشواهد
ِّ

الو ْه ِم
تحليالت جديدة ونصوص إبيغرافية حديثة .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من َ
ٍ
قرآن كام ٍل منبثق من النقوش
بمكان أن َن ْعت َِقدَ بأنَّه سيأيت يوم نحصل فيه على
بحيث ال يكون مر َّك ًبا يف هذه الحالة إال من أجزاء كثيرة تنتمي إلى أصول وفرتات
زمنية متفرقة .لن يـستطيع أبدً ا ُ
قرآن الحجارة أن يكون صدى للقرآن التقليدي
الموروث .وهذا هو السبب الذي من أجله يتعين علينا أن نسمح ألنفسنا بكثير

النص حجر عثرة ال
نـص المصحف حتى ال يقف هذا ّ
من المرونة يف تعاملنا مع ّ

يمكن تجاوزه أمام تحليلنا.

((( ذكر مقال من صحيفة الوطن السعودية ( 30يونيو  )2009أن فري ًقا من خمسة عمال أنفق ( )17ساعة
لنقش ما يقرب من عشرين بيتًا من الشعر الجاهلي على صخور موقف سيارات يقع يف مكان سوق
عكاظ بالطائف .انظر:

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3196&id=108336
الوقت الالزم لنحت نقش من عدة أسطر -بدون أدوات متطورة -ما بين ساعتين إلى خمس
نُقدِّ ر
َ
ساعات ،وذلك تب ًعا لحجمه وزخرفته.

ملحوظة :تتبعنا هذا الرابط ولم نصل إلى شيء ،فربما تغير عنوان الموقع من وقت كتابة إمربت مقالته،
مسؤولو قسم الرتجمات.
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ّ
مختلف اختال ًفا مقبولاً -وإن كانت
إن ما نكتشفه يف النقوش األثرية من قرآن
ٌ
ٍ
مباشر بعض أسس الرتاث اإلسالمي -ينبغي أال يتحول
هذه الفكرة تصدم بشك ٍل
إلى مناسبة لالنزالق يف الجدليات القديمة ،والمناظرات المذهبية التي ُيعتقد

أن زمنها قد و َّلى وراح .يمكن أن نتصور أنه لم َي ُسغ للعلماء المعتزلة يف القرن

التاسع الميالدي أن يعيدوا -من خالل أبعاد جديدة -السجال حول هل القرآن

مخلوق أم غير مخلوق؟ ...وإن كنا نميل بدلاً عن ذلك إلى االعتقاد بأن هذه
الدراسات اإلبيغرافية تتيح لنا الفرصة إلعادة اكتشاف القرآن من خالل إغناء

تاريخه بإشكاالت جديدة وحيوية .أليس الثراء وليد التعدد؟!

ويف الختام ،نُذكِّر ببساطة َّ
أن النقوش التي تحدثنا عنها يف هذه الدراسة هي

جز ٌء ال يتجزأ من الرتاث األدبي والثقايف والديني للعرب ،وهي بال ريب أقدم

كتاب د ّبجوه بأنفسهم ،كتاب يشاطروننا فيه أسرار إيماهنم ،وعقيدهتم ،وقرآهنم.

ترى كيف لنا أن نتجاهل اليوم هذه الشهادات؟!
sss
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