


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(2) 

 نبذة تعزيفيت بإميانىيال ستيفانيدس:

 حقلمـ جامعة السقربقن، طـ دراسة  هباحثة فركسقة، حاصؾة طؾك دكتقرا

بدراسة الرتتقب  كبقرٌ  ، لفا اهتؿامٌ «لؾؼرآن -التعاقبقة-الؼراءات الدياكروكقة »

الزمـل لؾؼرآن وإشؽآتف وتطقراتف يف الدرس الغربل، وهذه الؿؼالة التل 

 هـا مـ أشفر كتاباهتا يف هذا السقاق. كرتجؿفا لفا

│ 
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 ثرجامت

(3) 

 :(1)مقدمت

  كتاٌب  ربؿا لؿ يحظَ 
ّ
ـ حظل هبؿا يْ حقل الؼرآن بالشفرة وآهتؿام الذَ  غربل

، سقاء طؾك مستقى الدراسات الغربقة أو طؾك «تاريخ الؼرآن»كتاب كقلدكف 

ر ترجؿتف لبعض مستقى الدراسات غقر الغربقة، وهذا طؾك الرغؿ مـ تلّخ 

صعقبة والذي يرجع فقؿا يرجع لؾغة الؽتاب إلؿاكقة و ،الؾغات ومـفا العربقة

هذا طربها، وتـبع أهؿقة دة التل يشتغؾ ع وكؼؾ الطريؼة الػقؾقلقجقة الؿعؼّ تتبّ 

ا لالشتغال الػقؾقلقجل آستشراقل لؽقكف يؿثؾ تؽثقػً  مـفا كبقرٍ  الؽتاب يف جزءٍ 

الؼرآين، سقاء باستػادة كقلدكف مـ سابؼقف يف هذا الؿجال، أو لؽقن  طؾك الـّص 

كقلدكف معف يف تطقيره لقخرج بشؽؾف الـفائل، مؿا الؽتاب ذاتف اشرتك تالمذة 

 ما. ما أكثر مـ كقكف كتاج لشخصٍ  ؿا كتاج حؼؾٍ يجعؾف ربّ 

ا لؽتاب قدز الباحثة الػركسقة لقست طرًض كاقػستهذه الؿؼالة ٓيؿاكقيال 

مقضقطاتف وأحد أهؿ الؿساحات التل أططت  كقلدكف، ولؽـ دراسة يف أحد أهؿّ 

الغربقة، وهل الدراسة الؽروكقلقجقة لؾؼرآن واقرتاح لف مرجعقة يف الؽتابات 

                                                   

الرتجؿة،  إطالم وكتابة الحقاشل والتعؾقؼات القاردة يف كّص بقام بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريػ  (1)

زكا حقاشقـا طـ حقاشل مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مقّ ولق قسؿ الرتجؿات يف ممس

(، وقد كاكت حقاشل ستقػاكقدز يف ختام الدراسة، لؽــا قسؿ الرتجؿاتـ)بلن كصصـا بعدها ب ستقػاكقدز

 .ع مراد الؿملػةحتك يتؿؽـ مـ تتبّ  ئا طؾك الؼارآثركا تضؿقـفا يف الدراسة تقسقرً 
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سباب التل جعؾت لف ترتقب زمـل معؼقل لف مـ وجفة كظره، وتساؤل حقل إ

 كبقرة يف الدرس الغربل يف هذه الؿساحة بالذات. مرجعقة

الطامحة إليجاد مثؾ الؿحاوٓت الغربقة  ستقػاكقدزيف هذا السقاق تستحضر 

ة مع جقستاف فايؾ ثؿ ولقؿ مقير بصقرة مركزيّ  تأبدهذا الرتتقب، والتل 

ًٓ وهقرشػقؾد، والؿرتبطة بالـظرة الغربقّ  ب، يحتاج  كؽتاب غقر مرتّ ة لؾؼرآن أو

ا باطتباره يتؿاشك مع العؼؾ الغربل مـ أجؾ دراستف، وثاكقً  معؼقلٍ  لرتتقٍب 

شديد إهؿقة يف  مؿا يجعؾ الرتتقب الؽروكقلقجل :ٕفؽار محؿد اتؾخقًص 

 ؾ الؿجتؿع اإلسالمل.ر هذه إفؽار وكذا يف التلريخ لتشؽّ اكتشاف تطقّ 

دراسة داخؾقة لرباهقـ إلك  مـ دراسة سقاق الؽتاب ستقػاكقدزثؿ تـتؼؾ 

: كوالذي يؼسؿف فقف إل ،ره الؽقروكقلقجل لؾؼرآنوحجج كقلدكف يف بـائف تصقّ 

ا لػؽريت دً استـا «ةقّ ة مؽقة ثالثة، فرتة مدكة أولك، فرتة مؽقة ثاكقة، فرتفرتة مؽقّ »

ر إسؾقب، كؿا تحاول الؿؼاركة بقـ مـطؾؼات كقلدكف الرتاجع إسؾقبل، وتطقّ 

ا فايؾ، والالحؼقـ طؾقف يف التؼسقؿ ومـطؾؼات التؼسقؿات السابؼة طؾقف خصقًص 

لتحؼقب  -تؾؿقذ كقلدكف-ع صريؼة تـاول شػالل مثؾ بقؾ، كذلؽ تحاول تتبّ 

ل الـسخة لتحقّ  -فقؿا تؼقل-ت وما حاول إدخالف طؾقف مـ تعديالت أدّ  ،فككقلد

يجاد مثؾ نلـسخة تحؿؾ الحؾؿ آستشراقل ب «تاريخ الؼرآن»إخقرة مـ كتاب 

وتحؿؾ يف كػس الققت تؼقيضف طرب التشؽقؽ إكثر جذرية يف  ،هذا التؼسقؿ

 ب الـزول.ات أسباالؼقائؿ التؼؾقدية لرتتقب الؼرآن الزمـل ومرويّ 
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هذا الرتاجع يف آهتؿام والثؼة يف إيجاد إلك  يف مؼالتفا ستقػاكقدزكؿا تشقر 

ا يف الـصػ خصقًص  ،مـ الؿستشرققـ مثؾ هذا الرتتقب الزمـل لؾؼرآن طـد كثقرٍ 

الثاين مـ الؼرن العشريـ، وهذا مع بروز الؼراءة التزامـقة لؾؼرآن مـ جفة، ومـ 

والتل كاكت  ،يف الؿرويات الرتاثقة اإلسالمقةجفة أخرى مع تصاطد التشؽقؽ 

مـ تعامؾ كؼدي،  ا يف ترتقب الؼرآن طـد الؿستشرققـ حتك ولق لؿ تخُؾ معتؿدً 

الؿطروحة طؾك أي محاولة  الؿفّؿةبعض الؿسائؾ إلك  بذكاءٍ  الـظرَ  كؿا تؾػُت 

كروكقلقجل لؾؼرآن، تتعؾؼ بؿدى إمؽان هذا يف ضقء كقن الؼرآن  ترتقب يجادإل

بالؽثقر مـ أيات والؿقاضع مرات ومرات  قد صقاغة وترتقب وآستشفاديع

ع تقّس »ربه كقيػرت تلألسئؾة واإلجابات والحقارات فقؿا تع متجددٍ  يف صرٍح 

 ؾف ذلؽ مـ طائؼ أمام التلكد مـ أسبؼقة سقرةٍ ، وما يؿثّ «ل حقل كقاة أصؾقةكّص 

ع هذه الف لتتبّ زمـل دققؼ، وكذلؽ جدواه يف ضقء إغػ بشؽؾٍ  طؾك سقرةٍ 

 كجزء مـ إسؾقب الؼرآين العالؿ ومـفجف يف تؼديؿ أفؽاره. رات ذاهتاالتطقّ 

ـّ  حقث  ،«تاريخ الؼرآن»أن لفذه الؿؼالة فائدة كبقرة حقـ تـشر يف مؾػ  وكظ

ة حقل تاريخ الؼرآن م مجرد إصاللة  طؾك كتاب مـ أهؿ الؽتب الغربقّ هنا ٓ تؼدّ إ

الـظر يف مساحة مـ أهؿ مساحات هذا التاريخ تؽثقػ إلك فحسب، لؽـ تعؿد 

 يف الدرس الغربل.

│ 
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(6) 

 الدراست

 :(1)مقدمت

 أسؾقبما الؽقػقة الؿثؾك لؼراءة الؼرآن ودراستف؟ وما الؿبدأ التـظقؿل و

الؼراءة الؿػرتض اتباطف؟ وما هل القسائؾ )الؿشروطة( التل يـبغل مـ خاللفا 

 تحديد الُبعد الالمحدود لؾؼرآن؟ 

ؼة بؿرجعقة الـصقص، أو درجة استؼاللفا الـصل إسئؾة الؿتعؾّ  شؽ أنّ ٓ 

أو قضقة الؿققع الـفائل لؾؿعـك تحظك بلهؿقة محقرية يف جؿقع الجفقد إدبقة 

أهؿقة بالغة يف دراسة الؼرآن طؾك وجف الخصقص. يؿؽـ  ذاتوالتلويؾقة، لؽـفا 

مـ بـاء فضػاض ومحتقى سؿ بف بؿا يتّ  مػتقح، فالـّص  الؼقل أن الؼرآن كص  

تبـقف ٕسؾقب  . فننّ (2)د القجقه يغري الؼارئ لإلسفام يف إكتاج الؿعـكمتعدّ 

                                                   

قسؿ الدراسات اإلسالمقة  -ترجؿ هذه الؿادة: حسام صربي، مدرس مساطد بؽؾقة الؾغات والرتجؿة  (1)

بالؾغة اإلكجؾقزية، بجامعة إزهر، شارك يف ترجؿة طددٍ مـ الؽتب الديـقة، وقام برتجؿة طددٍ مـ البحقث، 

 تػسقر وغقره. كؿا أن لف العديد مـ الرتجؿات الؿـشقرة طؾك بعض الؿقاقع آلؽرتوكقة كؿققع

 :لؾقققف طؾك الؿراد بالـصقص الؿػتقحة، اكظر  (2)

Umberto Eco, The Open Work, tr. A. Cancogni (Cambridge: Harvard University 

Press, 9191); and Umberto Eco, The Role of the Reader: Explorations in the 

Semiotics of Texts (Bloomington: Indiana University Press, 9191).  

 مػتقح، اكظر: ولالصالع طؾك الؿؼصقد بالؼرآن كـّص 

Khaled Abou El Fadl, Speaking in God‟s Name: Islamic Law, Authority and 

Women  (Oxford: Oneworld Publications, 1009) , .وخاصة الػصؾ الرابع   
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التؾؿقح واإلشارة طالوة طؾك غقاب اإلصار السردي التؼققدي يتقح لؾؼارئ 

 .(1)اقرتاح مجؿقطة غقر محدودة مـ الؿعاين وسؾقك دروب شتك يف الؼراءة

البحث الذي بقـ أيديـا بقاحدة مـ صرق الؼراءة واستغالل الثراء  ؼويتعؾّ 

ل لؾؼرآن، وهل صريؼة كان لفا كبقر إثر يف حؼؾ الدراسات الؼرآكقة طؾك الـّص 

مـ الزمان. فؼد بدأت جفقد الؿستشرققـ يف إماصة الؾثام  مدار ما يربق طؾك قرنٍ 

 «كروكقلقجل الؼرآن»باسؿ طـ إطادة الرتتقب الزمـل لسقر الؼرآن أو ما ُيعرف 

                                                   

: حقث يقجد إصار سردي األولباطتبارها كقطقـ: كلن الؽاتبة هـا تتحرك يف التعامؾ مع الـصقص  (1)

ا مغؾًؼا»تؼققدي ٓ يتقح لؾؼارئ أي اقرتاح لؿعاٍن متعددة فتعتربه  : حقث ٓ يقجد هذا اإلصار والثاين، «كصًّ

ا مػتقًحا»السردي التؼققدي، مؿا يتقح لؾؼارئ اقرتاح مجؿقطة غقر محدودة لؾؿعـك فتعتربه  ، وهل «كصًّ

صعب الحديث طـ كقن الـصقص ٓ تعرف إٓ هذيـ الـقطقـ، أو أن ا يتضع الؼرآن يف الـقع الثاين، ومبدئقًّ 

ة، هبذه الحديّ  آكػتاح وآكغالق هقد الؿعاين ومـ جفة التبايـ بقـ الـصقص مـ حقث سعة قبقلفا لتعدّ 

يـطقي طؾك طدد مـ الؿرتؽزات التل تؽقن كػقؾة برتجقح طدد  -وربؿا هق إغؾب-فؽثقر مـ الـصقص 

البؼقة، لؽـفا  معـك واحد صحقح يستبعد كّؾ إلك  حساب أخرى،  ٓ تستطقع ربؿا أن تشقرمـ الؿعاين طؾك 

، ففل مرتؽزات طرب آستـاد لؿعايقر آقتصاد والبساصة استبعاد التلويؾ الرديء بتعبقرات إيؽقتستطقع 

ٓ يـتؿل لؾـقع  الؼرآن ف مـ القاضح أنّ تعؿؾ طؾك ضبط طؿؾقة التلويؾ بحقث ٓ تتحقل لتػسقر رديء، ولعؾّ 

ن القصقل لؾؿعـك أو طؾك إقؾ لجؿؾة إالذي تشقر لف الؽاتبة، وإكؿا هق أقرب لؿا يشقر إلقف إيؽق، حقث 

مطؾقب مـ الؿممـقـ  ،الرئقسة كؽتاب هداية وتشريع مـ الؿعاين الؿؼصقدة هق أحد مؼصقدات الـّص 

إمربتق إيؽق، التلويؾ بقـ السقؿقائقات  .ؿفِ ؿِ الَ ا لف ٓ صقغف وفؼ طَ ؿ وفؼً فِ ؿِ الَ تدبره الدائؿ وصقغ طَ 

قسؿ ). 62، ص2سعقد بـؽراد، الؿركز الثؼايف العربل، الؿغرب، لبـان، ط:  والتػؽقؽّقة، ترجؿة:

 .(الرتجؿات
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 لك الؼرآنإيف مـتصػ الؼرن التاسع طشر مع ضفقر كتاب مدخؾ تاريخل كؼدي 

. ثؿ ُطرفت أربعة مـاهج لؾرتتقب الزمـل طـد (2)1844سـة  (1)لغقستاف فايؾ

التل جاء هبا يف  (1)فكقلدك، وسرطان ما اكتسبت صريؼة تققدور (3)الؿستشرققـ

                                                   

ه الحاخام إكرب (، مستشرق ألؿاين، ولد ٕسرة يفقدية، وكان جدّ 1889-1888جقستاف فايؾ ) (1)

ه الؾغة الػركسقة والعربية وتعّؾؿ يف الؿدرسة التؾؿقدية، دخؾ جامعة لؾؿجؿع اإلسرائقؾل، درس يف صغر

هقدلربج لدراسة الالهقت، لؽـ ٓحًؼا تركفا لدراسة الػقؾقلقجل والدراسات التاريخقة، ثؿ اكتؼؾ إلك 

باريس إلكؿال دراساتف الشرققة، كؿا سافر إلك الجزائر ومصر وتركقا، وواصؾ دراسة الؾغات العربقة 

ثؿ كلستاذ كرسل ، 1845ة هديؾربج طام عغات الشرققة يف جامة والػارسقة، طقّـ كلستاذ مساطد لؾّ والرتكق

أصقاق الذهب »، وقد ترجؿ طدًدا مـ الؽتب يف الرتاث اإلسالمل، مثؾ: 1861الؾغات الشرققة طام 

، سقرة ابـ هشام»، و«1841 -1837ألػ لقؾة ولقؾة، شتقتجرت، »، و«1836لؾزمخشري، شتقتجرت، 

مؼدمة »، و«1843الـبل محؿد، حقاتف ومذهبف، اشتقتجرت، » مـ الؽتب: أهؿفا: ، ولف طددٌ «1864

مقجز تاريخ شعقب اإلسالم، شتقتجرت، مـ طصر الـبل حتك »، و«1844ة إلك الؼرآن، تاريخقة كؼديّ 

  .(قسؿ الرتجؿات)، «1866السؾطان سؾقؿ إول، 

 اكظر: (2)

Gustav Weil, Historisch-kritische Einleitung in den Koran (Bielefeld: Velhagen & 

Klasing, 9911). 

 اكظر: (3)

William Muir, The Life of Mahomet: With Introductory Chapters on the Original 

Sources for the Biography of Mahomet, and on the Pre-Islamite History of Arabia 

(1 vols. London: Society For Promoting Christian Knowledge, 9989–19); Theodor 

Nöldeke, Geschichte des Qorâns (Göttingen: Dieterich, 9910); Hubert Grimme, 

Mohammed (1 vols. Münster: Druck und Verlag der Aschendorffschen 

Buchhandlung, 9911–8), vol. 9 = Das Leben, nach den Quellen, vol. 1 = Einleitung 

in den Koran: System der koranischen Theologie; Hartwig Hirschfeld, New 

Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, Asiatic Monographs, 

3 (London: Royal Asiatic Society, 9101). 
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ًٓ شفرة خاّص  (2)1868سـة  «تاريخ الؼرآن»كتابف  واسًعا مـ بقـ هذه  ة وقبق

ة رأى البعض أهنا بحاجة إلك إطادة تـؼقح كامؾ، فاكربى لفذه الؿفؿّ ثؿ الؿـاهج. 

وأخرج لـا كسخة يف  ،1989وهق فريدريش شػالل سـة  ،فأحد تالمذة كقلدك

 ؼ يف هذا الؿجال. بْ ثالثة أجزاء حازت طؾك قصب الس  

                                                   
= 

(، شقخ الؿستشرققـ إلؿان كؿا يصػف طبد الرحؿـ بدوي، درس 1938 -1836تققدور كقلدكف ) (1)

وهق صالب -س، ثؿ درس طدًدا مـ الؾغات السامقة: العربقة، والعربية، والسقرياكقة، وآرامقة الؽتاب الؿؼدّ 

تاريخ »الػارسقة والرتكقة، ويف العشريـ مـ طؿره حصؾ طؾك الدكتقراه طـ دراستف حقل  -يف الجامعة

، 1989يف « تاريخ الؼرآن»، وهل الدراسة التل قضك طؿره يف تطقيرها، وقد صدر الجزء إول مـ «الؼرآن

، وصدر 1928وطؿؾ طؾقف مع كقلدكف تؾؿقذه شػالل، ثؿ صدر الجزء الثاين طـ تحرير تؾؿقذه فقشر طام 

وتػاسقر « االؿشـ»طرب تحرير تؾؿقذه برجستشر ثؿ برتزل. كذلؽ درس كقلدكف  1937الجزء الثالث طام 

كتب حقل « تاريخ الؼرآن»لف إلك جاكب كتابف الشفقر  .س أثـاء طؿؾف معقًدا يف جامعة جقتـجـالؽتاب الؿؼدّ 

، طؿؾ أستاًذا يف «أبحاث طـ طؾؿ الؾغات السامقة»، و«يف كحق العربقة الػصحك»الؾغات السامقة، مـفا: 

رتجؿ لؾعربقة، حقث ترجؿف: جقرج تامر، م« تاريخ الؼرآن»كتابف  .جامعة كقؾ ثؿ جامعة اشرتاسبقرج

 .(قسؿ الرتجؿات)، 2888وصدر طـ مـشقرات الجؿؾ، بقروت، 

غّقر شػالل يف العـقان الذي اختاره كقلدكف، ويف مضؿقن الؽتاب لقسقر يف ذلؽ طؾك  1989يف سـة  (2)

وما يرد مـ اقتباسات . (Geschichte des Qorāns)واختار هذا العـقان  ،ة الؿعاصرةكؿط الؽتابة الصقتقّ 

)ويراد بذلؽ الجزء إول  ،1989أما كسخة شػالل ففل صبعة  ،1868مـ الـسخة إولك كشقر إلقف بطبعة 

طؾك خالف  ما لؿ ُيـّص  1868مـ الطبعة الثاكقة الؿـؼحة(. وآقتباسات ملخقذة مـ الـسخة إولك لسـة 

ن كان هـاك يف بعض الحآت إطادة صقاغة وإ ،1989ذلؽ، وكقرد رقؿ الصػحات الؿؼابؾة يف صبعة 

 بسقطة لؾجؿؾة إساسقة.
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 ثرجامت

(18) 

مـ الؼرن العشريـ، كاكت الؼراءة التاريخقة لؾؼرآن، ويف الـصػ إول 

يف الرتتقب الزمـل يف كتابف تاريخ الؼرآن، قد بدأت يف  فاستـاًدا إلك مـفج كقلدك

ة بقـ الفقؿـة طؾك البحقث الغربقة يف مجال الدراسات الؼرآكقة، وبخاّص 

-ومقريس غقدفروا (1)بالشقر سالؿستعربقـ الػركسققـ مـ أمثال ريجق

. واتسؿت الؼراءة بـقع مـ آتساق والرتابط، طالوة طؾك العالقة (1)(2)ديؿقمبقـ

                                                   

(، هق واحد مـ أبرز وأشفر وجقه آستشراق الػركسل، ومـ أطضاء 1973 -1988ريجقس بالشقر ) (1)

الؿجؿع العؾؿل العربل بدمشؼ. ولد يف مقكروج ضؿـ ضقاحل باريس. تعّؾؿ العربقة يف الدار البقضاء 

يف معفد الدراسات الؿغربقة العؾقا  م، وطّقـ أستاًذا1922كؾقة أداب يف الجزائر طام  بالؿغرب، وتخّرج يف

م، ثؿ ُطّقـ مديًرا لؿدرسة الدراسات العؾقا 1938يف الرباط، واكتؼؾ إلك باريس محاضًرا يف السقربقن طام 

بالشقر العديد مـ  م، وأشرف طؾك مجؾة الؿعرفة الباريسقة بالعربقة والػركسقة. أّلػ1942العؾؿقة طام 

 رجؿ بعضفا إلك العربقة، واطتؿد بعضفا لؾتدريس يف بعض الؿعاهد الثاكقية الػركسقة. الؽتب والتل تُ 

 مـ مملػاتف: 

ها دَ ْح يف ثالثة أجزاء، أولفا مؼدمة الؼرآن الؽريؿ. ثؿ كشر الرتجؿة وَ  ،ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ -

 م.1966م، والتل أطقد صباطتفا طام 1957يف طام 

 د. إبراهقؿ الؽقالين. تاريخ إدب العربل، كؼؾف إلك العربقة -

 ققاطد العربقة الػصحك. -

 (.قسؿ الرتجؿات) .أبق الطقب الؿتـبل، طّربف د. أحؿد بدوي -

(، مستشرق فركسل، درس الؼاكقن ثؿ أداب الشرققة، ويف 1957 -1862مقريس ديؿقمبقـ ) (2)

ا مديرً  ـَ ق  طُ  1927ـ يف جامعة باريس، ويف قّ طُ يف أداب وَ  هدكتقرادية والستقـ مـ طؿره حصؾ طؾك االح

لؾدراسات اإلسالمقة يف مدرسة الدراسات العؾقا الؿؾحؼة بالسقربقن، طاش يف بعض الدول العربقة مثؾ 

، اهتؿاماتف «مراسؿ الزواج طـد الجزائريقـ»الجزائر والؿغرب واهتؿ بدراسة لفجاهتا وطاداهتا، وكتب 

= 
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(11) 

ة يف كظر الغربققـ، مؿا الؼرآين خاّص  ة القصقدة التل تضػقفا طؾك الـّص الخطقّ 

الػرضقات الؿـفجقة والتاريخقة لفذه الؼراءة لؿ  كبقر، غقر أنّ  تؼديرٍ  جعؾفا محّؾ 

 .(2)ـ التؿحقص والتدققؼم -إن ُوجد- بالؼدر الؿـاسب تحظَ 

                                                   
= 

مـ الدراسات، مـفا:  حقل الؼاكقن اإلسالمل والـظام الؼضائل يف اإلسالم، ولف يف هذا طددٌ  رسقة تدوإسا

، كؿؾ لف بعض «يف كشلة الؼضاء يف اإلسالم»و، «تعؾقؼات طؾك الـظام الؼضائل يف البالد اإلسالمقة»

ؾؿقـ يف إسباكقا، ولف كتاب يف التاريخ، مـفا ترجؿتف لتاريخ بـل إحؿر آخر مؾقك الؿس الؿفّؿةالرتجؿات 

 .(قسؿ الرتجؿات)، «تطقر اإلكساكقة»ضؿـ مجؿقطة  1957صدر طام  ،محؿدطـ 

 اكظر:  (1)

Régis Blachère, Introduction au Coran, 1nd rev. edn (Paris: Maisonneuve et Larose, 

9181); Régis Blachère, Le Coran, series Que sais-je (Paris: Presses Universitaires 

de France, 9111); 

  :يف كقلدكفما لؿا كتبف  وبالطبع فنن ترجؿتف لؾؼرآن جاءت يف إصار ترتقب زمـل مشابف إلك حدّ 

Le Coran: Traduction selon un essai de reclassement des sourates (1 vols. Paris: 

Maisonneuve et Larose, 9111–80); M. Gaudefroy-Demombynes, „Noms d‟Allah: 

Sur quelques noms d‟Allah dans le Coran‟, Annuaire de l‟Ecole Pratique des 

Hautes Etudes (9111), pp. 9–19,  

 والتل يؼقل فقفا:، 21وخاصة صػحة 

„nulle étude coranique n‟est possible, m^eme sur un infime détail … si l‟on ne 

s‟inquiète point sans cesse de la chronologie coranique‟.  

 فقؿا يخص كتاب ريتشارد بقؾ يف محاولة تحديد تسؾسؾ زمـل لؾؼرآن، تحت طـقان: 

The Qur‟an: Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs (1 vols. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 9131–1),  

 يف هذا البحث رغؿ أهؿقتف وما فقف مـ أفؽار مبتؽرة.فؾـ تتؿ دراستف 

لؾؿزيد حقل أهؿقة العالقة الخطقة يف إدب الغربل مؼاركة بالؿؿارسات إدبقة إخرى مثؾ التتابعقة  (2)

 الشائعة يف إدب القاباين، اكظر:

I.S. Brodey, „Natsume S^oseki and Laurence Sterne: Cross-Cultural Discourse on 

Literary Linearity‟, Comparative Literature 8003 (9119), pp. 913–191, esp. pp. 911–1. 
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أكف يف الـصػ الثاين مـ الؼرن العشريـ مع ضفقر آتجاهات إدبقة التل  بقد

ًٓ تؿقؾ إلك فؽرة التزامـقة والتعدّ  ة التاريخقة زطة الشؽقّ ، ثؿ بروز الـّ دية الـصّقة أو

 ،حقل قضقة الرتتقب الزمـل لؾؼرآن كبقرٌ  ثار جدٌل  :يف الدراسات الؼرآكقة

مـ آطتؿاد طؾك الؿصادر الرتاثقة اإلسالمقة إلك  دّ دطاة الحَ  ما اكربىرطان سو

فرط اطتؿاد مشاريع الرتتقب الزمـل طؾك الؿادة الرتاثقة، وإلك  التحذير مـ

التسؾسؾ والدوران فقؿا تسققف مـ حجج وبراهقـ، طالوة طؾك طجزها طـ 

 .(1)الؼرآين وففؿفا كؿا يـبغل تػسقر الحالة الراهـة لؾـّص 

 ًٓ صحة مـ التصدي لؾسمال الؿباشر، وربؿا الؿستعصل، حقل مدى  وبد

يسعك البحث الذي بقـ أيديـا إلك  مـ الـاحقة التاريخقة، «تاريخ الؼرآن»كتاب 

وبقان الـقاحل التل بّقأت  الؽتابتسؾقط الضقء طؾك الؿـفج الذي سار طؾقف 

                                                   

 هق مـ صاغ هذه الؿآخذ الثالثة بقضقح، اكظر:  أكدرو ريبقـ تحديًدا (1)

 „Introduction‟ in Andrew Rippin (ed.), The Qur‟an: Style and Content (Aldershot: 

Ashgate, 1009), p. xxii.  

 واكظر أيًضا يف التلكقد طؾك أهؿقة الحالة إدبقة الراهـة لؾؼرآن:

„Reading the Qur‟ân with Richard Bell‟, Journal of the American Oriental Society 

991 (9111), pp. 131–11, pp. 111–1.  

 والدفاع طـف بعـقان: كقلدكفؾة لتؼققؿ مـفج سقـاي دراسة مػّص  وصدر ممخًرا لـقؽقٓي

 " The Qur‟an as Process ضمن "A. Neuwirth, N. Sinai and M. Marx (eds), The Qur‟an 

in Context: Historical and Literary Investigations in the Qur‟anic Milieu (Leiden: 

Brill, 1001 forthcoming).  

 تحت طـقان: كقلدكفذلؽ يف كػس الؿجؾد تحؾقؾ كقرا شؿقد لؾؿعايقر التاريخقة لطقل أيات لدى اكظر ك

 „Quantitative Text Analysis and Its Application to the Qur‟an: Some Preliminary 

Considerations‟. 
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(13) 

قب الزمـل الؿعاصرة لفا؟ الصدارة بقـ مـاهج الرتت هذه الدراسة التاريخقة مـزلةَ 

إصؾل ومـزلتف؟  حة التل أخرجفا شػالل طؾك الـّص وكقػ أّثرت الـسخة الؿـؼّ 

ا يف مؼابؾ التحؼقب ا فعؾقًّ ترتقًبا زمـقًّ  «نتاريخ الؼرآ»م كتاب وٕي مدى يؼدّ 

د والػضػاض؟ وكقػ يرى مققعف بقـ الؿعطقات الرتاثقة التاريخل الؿجرّ 

ماذا طـ مـفجف يف آستدٓل؟ وماذا طـ اتساقف الداخؾل، والؼقائؿ التاريخقة؟ و

 هل ما ،طام   قجفٍ الؼرآين؟ وب ل والتعديالت التل يحدثفا يف الـّص وإثر الـّص 

الزمـل والرتتقب  ؾة التل تقاجففا أي محاولة لؾتصـقػالصعقبات الؿتلّص 

 التاريخل لؾؼرآن؟

│ 
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(14) 

 :التزتيب الشمين للقزآن تحديداملبحث األول: ظهىر احملاوالث الغزبيت ل

البحث يف مسللة الرتتقب إصؾل لؾقحل الؼرآين قد ارتبط يف بادئ  يبدو أنّ 

وقد اُطترب الؼرآن  ،ؾ حقل حقاة كبل اإلسالممع فضقل متلّص  وثقٍؼ  إمر بشؽؾٍ 

، (2)«مستقدًطا لؽؾؿات محؿد التل ُسجؾت يف حقاتف» (1)وصػ مقير طؾك حدّ 

مـ صراطات. ومـ هذا  كػسفيف  اطتؿؾويؿؽـ مـ خاللفا معرفة أفعالف وما 

إطادة الرتتقب الزمـل لؾؼرآن شرًصا ٓستخدامف التاريخل. وقد  أضحتالؿـظقر 

الزمـل لؾؼرآن يف  سؾسؾ( لؿسللة الت1889-1888تصدى غقستاف فايؾ )

تاريخ »طـ أخذه ا بالتػصقؾ ترتقًبا زمـقًّ  ساقحقث  ،«الـبل محؿد»كتابف 

مع لػت أكظار الؼارئ إلك أكف  طام   لقسرتشد بف بشؽؾٍ  (3)بؽري لؾديار «الخؿقس

                                                   

الؾغة العربقة واهتؿ ؿ ولد يف جالسجق، تعؾّ  أسؽتؾـدي، مستشرق( م1985 –م 1819ولقؿ مقير ) (1)

ة لشركة الفـد الشرققة، وهـاك شارك يف بالتاريخ اإلسالمل أثـاء وجقده بالفـد كؿشتغؾ يف اإلدارة الؿدكقّ 

زت اهتؿاماتف يف السقرة كت تؼقم هبا البعثة التبشقرية يف مديـة أجرا، تركّ ابعض الحؿالت التبشقرية التل ك

حقاة محؿد وتاريخ اإلسالم حتك طصر »صاحب الؽتاب الشفقر  الـبقية وتاريخ الخالفة اإلسالمقة، وهق

، وقد «1856شفادة الؼرآن طؾك الؽتب القفقدية والؿسقحقة، »، وكذا كتاب «1861- 1856، الفجرة

 (.قسؿ الرتجؿات)، 1983طام  كوإل 1885تقلك رئاسة جامعة أدكربة بلسؽتؾـدا مـذ طام 

 ,William Muir, Life of Mohammad, rev. edn (Edinburgh: J. Grant, 1912)اكظر:  (2)

p. xxviii. 

سقـ بـ محؿد بـ الحسـ الديار بؽري، طاش يف الؼرن العاشر الفجري/السادس طشر الؿقالدي، ح (3)

ثؿ أضاف دراسة  ،، ويتـاول يف إساس حقاة الـبل«تاريخ الخؿقس يف أحقال أكػس كػقس»صاحب كتاب 

 تاريخقة لؾخؾػاء العباسققـ.
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 ثرجامت

(15) 

ؾ إلك أفؽاره . وبعد مرور طام تقّص (1)ػؼ مع ما جاء فقف طؾك صقل الخطٓ يتّ 

مدخؾ »ف الؿقسقم بـة يف هذا الؿقضقع مـ خالل كتابة ودراستف الـؼديّ الخاّص 

. ورغؿ ذلؽ فؼد اطتؿد بقضقح يف كتابف هذا طؾك «لك الؼرآنإتاريخل كؼدي 

كان  1844طام  حتكويبدو أكف  .«تاريخ الخؿقس»يف قائؿة السقر التل وردت 

هق الؿصدر القحقد الؿعروف الذي ُيعـك بذكر الرتتقب  الديار بؽريكتاب 

 . (2)الزمـل لسقر الؼرآن

                                                   

 هذا هق آقتباس إصؾل بالؾغة إلؿاكقة:  (1)

 „obgleich wir ihr nicht durchgängig beistimmen, mag sie doch dem Leser des 

Korans im Allgemeinen als Leitung dienen; nur vergesse er nicht, daß, besonders 

bei den größeren Suren, eine chronologische Bestimmung überhaupt nur von einem 

Theile ihres Inhalts gelten kann, während andere, wie mir schon gesehen, und noch 

in der Folge zeigen werden, einer frühern oder spätern Zeit angehören‟ (Gustav 

Weil, 

Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre, aus handschriftlichen 

Quellen und dem Koran geschöpft und dargestellt (Stuttgart: Metzler, 9913), pp. 

313–1).  

 (.هل لل جؿقع الرتجؿات يف الـّص )

وجدها يف مخطقصة أخرى لتاريخ  ،وقػ فايؾ طؾك كسخة مـ الالئحة الؿذكقرة فقفا اختالف بسقط (2)

 برجشتال، اكظر:-الؿجري فقن هامرمفا الؿستشرق الـؿساوي وقدّ  ،الخؿقس

Weil, Mohammed der Prophet, pp. 313–1.  

 ،مـ هذه الؼقائؿ يف تاريخ القعؼقبل كبقرٍ  طؾك طددٍ  كقلدكفوقػ  1868سـقات قؾقؾة يف مرور وبعد 

وففرست ابـ الـديؿ، وأكقار التـزيؾ لؾبقضاوي، واإلتؼان لؾسققصل، ويف مخطقصة تعقد لؾؼرن الخامس 

 1989، وكسخة 49-46مـ تاريخ الؼرآن، ص 1868كسخة  :اكظر ،لعؿر بـ محؿد بـ طبد الؽايفطشر 

 .63-59ص 
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(16) 

ـّ  القصقل إلك أبرز لؾؿستشرققـ  وحري بـا أن كذكر يف هذا الصدد أكف لؿ يتس

الؿخطقصات اإلسالمقة إٓ يف الـصػ الثاين مـ الؼرن التاسع طشر. وكان 

يف هذه  كبقرٌ  ( طؾك وجف الخصقص دورٌ 1893-1813) (1)ٕلقيس شربكغر

ومعف مجؿقطة مـ إجزاء الـادرة  1856آكتشافات حقـ طاد مـ الفـد سـة 

 .(2)مجؾًدا 1972يصؾ طددها إلك 

                                                   

والؾغات الشرققة يف جامعة فققـا، ويف طام  ( مستشرق كؿساوي، درس الطّب 1893 -1813) شربكغر (1)

قلـدية طام تحّصؾ طؾك الجـسقة اإلكجؾقزية، حصؾ طؾك الدكتقراه يف الالهقت مـ الجامعة الف 1938

الفـد حقث طؿؾ يف إلك  ، بعدها اكتؼؾ«ات الطب العربل يف طصر الخالفةأولقّ » :طـ رسالة بعـقان 1841

صار طؿقًدا لؾؽؾقة اإلسالمقة بدلفل، وقد ترجؿ وحّؼؼ طدًدا مـ  1844شركة الفـد الشرققة، ثؿ يف سـة 

اصطالحات الصقفقة، لعبد الرازق »و ،«1842مروج الذهب لؾؿسعقدي، »الؽتب العربقة الرتاثقة، مـفا: 

تاريخ محؿقد »، و«1845مختارات مـ الؿملػقـ العرب، كؾؽتا، » :، مـ أطؿالف أيًضا«1844الؽاشاين، 

، أشفر وأهؿ أطؿالف هق «1875الجغرافقا الؼديؿة لؾجزيرة العربقة، برن، »، و«1847الغزكقي، كؾؽتا، 

الشام لالصالع طؾك الؿخطقصات حقل حقاة الـبل مـ مصر وإلك  وقد رحؾ«. محؿد وتعالقؿ اإلسالم»

 1865وإلك طام  1861، ومـذ طام 1851أجؾ كتابة هذا الؽتاب الذي صدر قسؿف إول يف أباد طام 

حقاة محؿد وتعالقؿف، وفًؼا لؿصادر معظؿفا لؿ » :صدر الؽتاب يف برلقـ يف ثالثة أجزاء تحت طـقان

 .(قسؿ الرتجؿات)، «يستخدم حتك أن

مـ بقـ ذلؽ سقرة ابـ هشام، وأجزاء مـ صبؼات ابـ سعد، وكتاب الؿغازي لؾقاقدي، وأجزاء مـ  (2)

تاريخ الرسؾ والؿؾقك لؾطربي، ومقصل مالؽ بـ أكس، وكتب الحديث الستة. اكظر مؾحقضة تحتػل هبذا 

  :الحدث يف

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 99 (9981), p. 811. 
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( حقل الؼرآن، وهل يف إصؾ 1938-1836) فجاءت دراسة تققدور كقلدك

ة التؼسقؿ مـ مـفج فايؾ، وخاّص  كبقرٍ  ، مستقحاة بشؽؾٍ (1)أصروحة جامعقة

باطتباره أحد أكصار طؾؿ  فكقلدك الثالثل لؾػرتة الؿؽقة. ومع ذلؽ، فننّ 

 حقاة الـبل الػقؾقلقجل قد أسفؿ يف تحرير الدراسات الؼرآكقة مـ ققد البحث يف

ًٓ وا مـ ذلؽ الرتكقز طؾك الؼرآن لذاتف. ويليت الؿـفج الذي سار طؾقف  ختار بد

( 1985-1819يف مؼابؾ مـفج آسؽتؾـدي الؿعاصر لف ولقؿ مقير ) فكقلدك

هقبرت غريؿف  . ثؿ ضفر(2)«حقاة محؿد»قر يف كتابف الذي جاء برتتقب جديد لؾّس 

 «محؿد»لقعالج الؼضقة ذاهتا يف كتابف  ( يف الجقؾ الذي تال ذلؽ1864-1942)

. وإذا كان الؿجؾد الثاين قد جاء يف صقرة دراسة ٓهقتقة (3)الذي جاء يف مجؾديـ

الرواية آشرتاكقة لحقاة محؿد،  الؿجؾد إول الذي اتخذ شؽَؾ  لؾؼرآن، فننّ 

الرتتقب الزمـل لسقر الؼرآن يف أي دراسة تتـاول حقاة  تحديدد طؾك ضرورة شدّ 

. وقد اُطترب الؿحتقى الػقؾقلقجل يف كتاب تاريخ الؼرآن مـ (4)محؿد وطؼقدتف

                                                   

 اكظر:  (1)

Theodor Nöldeke, De origine et compositione surarum qoranicarum ipsiusque 

Qorani (Göttingen: G.F. Kaestner, 9981). 

ا وفؼ ما يـسبف مقير إلك هذه الػرتة. اكظر طؾك ا زمـقًّ لؾسقر مرتبة ترتقبً  فصؾ مـ السقرة طرٌض  يؾل كّؾ  (2)

 . وقد ساق هذا الرتتقب الزمـل يف كتابف: 135، ص2قاة محؿد، جمقير، ح :سبقؾ الؿثال

The Corân, its Composition and Teaching and the Testimony it Bears to the Holy 

Scriptures (London: Society For Promoting Christian Knowledge, 9919), pp. 13–1. 

 الـشر. لؿعرفة بقاكات 9، ص1رقؿ اكظر الفامش  (3)

 .Grimme, Mohammed, vol. 9, p. viii اكظر: (4)
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ما طؾك  ؾ الؽتاب ومصداققتف، وصاكف إلك حد  وأمارة طؾك ثِؼَ  ،بقـ مقاصـ الؼقة

إقؾ مـ اجرتار إحؽام إخالققة السائدة طـ كبل اإلسالم، وهل أحؽام 

كجدها حاضرة بؼقة يف طؿؾ كالذي كتبف ولقؿ مقير الذي أبدى حؿاسة تبشقرية 

،  (1)(سؼقصف)وبدا متشبًثا بتحديد الطبقعة الحؼقؼقة لـقايا محؿد ولحظة  ،واضحة

طؾك اهتؿام مقير، ويتجؾك ذلؽ  شخصقة محؿد قد استحقذت ومـ القاضح أنّ 

د والغامض لحقاة الـبل الذي ضؿـف الػصؾ إخقر مـ يف هذا التؼققؿ الؿعؼّ 

حقث بساصة حقاتف وجؿقؾ  :الؿجؾد الرابع بعـقان شخص وشخصقة محؿد

تف طؾك صباطف واطتدالف وشفامتف تليت جـًبا إلك جـب يف طبارات مقير مع شدّ 

 . (2)أطدائف ومؽره وخداطف

مباشر يف  هذا التـاقض والـظرة الدوغؿائقة لدى مقير كان لفا أثرٌ  دو أنّ ويب

الرتتقب الؿغرض والغريب الذي  أنّ  فالرتتقب الزمـل الذي جاء بف. ويرى كقلدك

وتشقر إلك تاريخ سابؼ طؾك  (،مالحؿ)جاء بف مقير لثؿاين طشرة سقرة يسؿقفا 

إقؾ لتربئة محؿد طؾك إطالن محؿد لؾـبقة ما هق إٓ محاولة مـ الؿملػ 

لف طؾك ما يبدو كقًطا مـ الؿقؾ والعاصػة، مـ  ـّ لبعض الققت، بعد أن بات يؽ

آستطراد والػرضقات التل تتـاول  . كؿا أنّ (3)هتؿة اكتحال اسؿ اهلل يف الؽالم

                                                   

 .Muir, Life of Mahomet, vol. 1, p. 13اكظر:  (1)

 .Muir, Life of Mahomet, vol. 1, pp. 301–11اكظر:  (2)

 .Geschichte (9910), p. 19; Geschichte (9101), pp. 11–1اكظر:  (3)
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 ثرجامت
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حقل بـقة  (1)هارتػقغ هقرشػقؾدحالة محؿد القجداكقة تتجؾك بقضقح يف دراسة 

ة الـبل أكثر مـ العـاية ة إلك كػسقّ والتل أولت طـاية خاّص  ،الؼرآن وتػسقره

 .(2)ة أو الػقؾقلقجقة لؾـص الؼرآينبالـقاحل إدبقّ 

ة ، تزداد الؼقؿة العؾؿقّ فويف ضقء صبقعة الرتتقب الزمـل الذي ساقف كقلدك

لؽتابف، تؾؽ الؼقؿة التل تؼقم يف إساس طؾك هذا الرتكقز الػقؾقلجل الذي 

رة كلهنا الزمـقة غقر مربّ ؼقائؿ. فػل الققت الذي تبدو فقف بعض الابفتجؾك يف كت

ك ببقان ـَ ُيعْ  ففؽرة صرأت ٓحًؼا طؾك الدراسة إساسقة لؾؿملػ، كجد كقلدك

مقير  ، يف حقـ أنةؼ بالػرتة الؿؽقّ ة فقؿا يتعؾّ راتف، وخاّص مربّ  إيرادوجفة كظره و

 قدًرا محدوًدا مـ الؿعؾقمات وهقبرت غريؿف طؾك سبقؾ الؿثال ٓ يذكران إٓ

 اء بؽّؾ حقل الؿـفج الذي اتبعاه، ويؼتصران طؾك تؼديؿ الرتتقب الزمـل لؾؼرّ 

ؾل طؿقؼ يؼقم طؾك بساصة. ويف الؿؼابؾ كجد هقرشػقؾد يسقر طؾك مـفج تلمّ 

                                                   

مـ جامعة اشرتاسبقرج  ه(، يفقدي ألؿاين، حاصؾ طؾك الدكتقرا1934 -1854) رشػقؾدقغ هقهارتػ (1)

غات السامقة بالؽؾقة القفقدية بؾـدن، ثؿ مدرس الؾغة ا لؾّ لـدن لقصبح أستاذً إلك  ،  هاجر بعدها1878طام 

فقدية، معظؿ دراساتف تدور حقل الؼرآن وصؾتف بالق .العربية والـؼقش السامقة بؽؾقة الجامعة بجامعة لـدن

قسؿ )، «أبحاث جديدة يف تللقػ وتػسقر الؼرآن»، و«العـاصر القفقدية يف الؼرآن» هأولفا دراستف لؾدكتقرا

 .(الرتجؿات

. (آية)سؿ بطبقعة سردية ٓ ترد فقف لػظة ٓ تؽاد تجد مقضًعا واحًدا يتّ »اكظر طؾك سبقؾ الؿثال ما يؾل:  (2)

 Hirschfeld, New) ،«ط لعدم قدرتف طؾك اإلتقان بؿعجزةوهذا يثبت مدى شعقر محؿد بالخقبة واإلحبا

Researches, p. 10.) 
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قر الؿؽّقة( وإطادة بـاء تحديد مػّصؾ لألسؾقب التعبقري الؼرآين )يف الّس 

دة بقـ الدراسة إدبقة . ومع ذلؽ تبدو دراستف مرتدّ (1)طؼلافرتاضقة لتطقره الؿـ

: فـجده يؼقل: بؿا أكف (2)لؾؿقضقطات الؼرآكقة والدراسة التاريخقة لرتتقب السقر

ـ طؾقـا التخؾل طـ فؽرة إطادة بـاء الرتتقب الزمـل لؾؿقاطظ والخطب، يتعقّ 

أن كحصؾ طؾك ما يشبف  التؼسقؿ حسب الؿقضقطاتفربؿا كلمؾ مـ خالل 

ػ مـفا الؼرآن. ثؿ يضقػ: لق كجحـا يف إكجاز هذه مسًحا لؾؿادة التل يتللّ 

سقرة مـ  لؽّؾ  دققٍؼ  آستغـاء طـ قضقة تحديد تاريٍخ  ة، فقؿؽـ حقـئذٍ الؿفؿّ 

 مـ هذه السقر. كثقرٓ أهؿقة لؿعرفة وقت كزول  ذْ إِ  :القحل

وراء قراره الؿػاجئ يف  ؿ السرّ كقػ يـبغل لـا أن كػف ،يف ضقء هذا إمر

قرار هقرشػقؾد هق دلقؾ فقؿا  نّ الرتتقب الزمـل لؾسقر وأيات؟ إِ  (3)إضافة مؾحؼ

رغؿ ما يثقره - سؼ اإلسالمل لؾرتتقب الزمـل الذي بؼليبدو طؾك تغؾغؾ الـّ 

كؿقذًجا ُيحتذى. وإن  -الؿعـققن بالدراسات الشرققة واإلسالمقة حقل مضؿقكف

د بـػس الؿسار، وأحادية البعد، لغربقة لتصـقػ الؼرآن تؽشػ التؼقّ الؿحاوٓت ا

                                                   

يػرتض هقرشػقؾد وجقد تتابع ضروري يف إسالقب الؼرآكقة )تلكقدي، وخطابل، وسردي، ووصػل،  (1)

 :وتشريعل( قبؾ تصـقػ السقر وأيات وفؼ الػئات الؿحددة سؾًػا. لؾتعرف طؾك مـفجف، اكظر كتابف

New Researches ،36ص. 

 .Hirschfeld, New Researches, p. 31اكظر:  (2)

 ضؿـChronological Arrangement of the Revelations  :اكظر الؿؾحؼ بعـقان (3)

(Hirschfeld, New Researches, pp. 913–8). 
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(21) 

 رد والعّد الذي سار طؾقف الؿسؾؿقن. وإنّ والؿعالجة القافقة لؾسقر بـػس الّس 

هذا آتصال بقـ السرد اإلسالمل الؿعفقد والؿشاريع آستشراققة يتجؾك 

ر إثر يف دراسات بقضقح يف العؿؾ الرائد الذي قّدمف فايؾ، والذي كان لف كبق

 وهقرشػقؾد.  فريؿغو فمقير وكقلدك

لرتتقب ذلؽ اويؼّدم فايؾ هذا العؿؾ طؾك أكف كسخة مـؼحة وأكثر تحػًظا ل

الطرف طـفا يف بعض  وهذه الحؼقؼة التل يتؿ غّض  ،الذي ورد يف تاريخ الخؿقس

سبب تطابؼ الػرتة الزمـقة إولك التل  -ولشكؿا يبّقـ -ر لـا إحقان تػّس 

 طدا مقاضعقب الزمـل الذي ساقف الؿسؾؿقن، تسقرة مع الرت 34تشتؿؾ طؾك 

فنن هذا التالقل مع  :ولش. ومع ذلؽ، فعؾك طؽس ما يؾؿح إلقف (1)بسقطة

يف هذه الحالة أمارة طؾك اتباع مـفج غقر كؼدي،  الرتتقب الزمـل الؿعفقد ٓ يعدّ 

 .(2)ف صريح بحدود محاوٓت الرتتقب الزمـلبؾ هق اطرتا

  

                                                   

 ، اإلصدار الثاين.«الؼرآن يف مقسقطة اإلسالم»بعـقان  لػقرد ولشمؼالة ٕ (1)

د لفذه السقر... بسبب تشابف محتقاها وشؽؾفا، ولذا كذكر السقر يؿؽـ وضع ترتقب زمـل محدّ  ٓ» (2)

 «.Ein genaue„ هبذه السقر يف الؿصادر الرتاثقة  التل كـسبفا إلك هذه الػرتة سقًرا طؾك الرتتقب الخاّص 

Zeitfolge dieser Suren … läßt sich wegen der Gleichheit ihres Inhalts und ihrer 

Form nicht angeben; wir zählen daher diejenigen, welche wir in diese Periode 

setzen, nach der Ordnung her, wie sie in der schon erwähnten Tradition auf 

einander folgen‟ (Weil, Historisch-kritische Einleitung, p. 81)). 
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(22) 

 :تمىاطن القىة الزئيست يف تاريخ القزآن: التقسيم الثالثي للفتزة املكيّ املبحث الثاين:

زاكة العؾؿقة لؾدراسة التاريخقة التل اشتؿؾ طؾقفا كتاب تاريخ طـ الرّ  بعقًدا

هذه يف ؾ مؽؿـ الؼقة ووضقح الحجة تشؽّ  فالؼرآن، فنن بساصة فؽرة كقلدك

ة ؾ يف التـظقر لؾػرتات الؿؽقّ يتؿثّ  ااإلكجاز إبرز لف الدراسة. وٓ شؽ أنّ 

رها غقستاف فايؾ. ويعتؿد هذا التـظقر طؾك والتل سبؼف إلك تصقّ  ،الثالث

ؾ صؾة. ويتؿثّ أهنؿا قطبان يف سؾسؾة متّ  فتحديد فئتقـ مـ السقر يرى كقلدك

إولك يف السقر الؼصار ذات إسؾقب اإليؼاطل  الؼطب إول والػرتة الزمـقة

قر الطقال التل تعتؿد إسؾقب د الؼطب أخر يف الّس التؾؿقحل، بقـؿا يتجّس 

ؾ الػرتة الؿؽقة الثالثة. أما : وتؿثّ فقر الؿدكقة كؿا يرى كقلدكالسردي وتشبف الّس 

تل ٓ تدخؾ أهنا تتللػ مـ باقل السقر الؿؽقة، ال كقلدكفالػرتة الثاكقة فقرى 

. ويف الققت ذاتف (1)تحت أي مـ الػئتقـ السابؼتقـ، وإكؿا تجسد اكتؼآ تدريجًقا

د طؾك فؽرة ضعػ إسؾقب الؼرآين )أو أسؾقب محؿد حسب كالمف( يمكّ 

ا والتؽرار الؿستؿر لألفؽار كػسفا التل ا فشقئً لل شقئً وخػقت الحؿاس إوّ 

ر هذا سؾًبا طؾك غقر خصبة، وقد أثّ كاكت تسؼط مرة إثر مرة طؾك أرض مجدبة 

الؿـفج بسقط وطؿؾل،  . يف حقـ يرى ماركق شقلقر أنّ (2)الشؽؾ الػـل لؾعرض

                                                   

 .Geschichte (1868), pp. 57–8; Geschichte (1989), p. 72اكظر:  (1)

 آقتباس إصؾل بالؾغة إلؿاكقة: (2)

Die Gewalt der Begeisterung mußte sich allmählig vermindern, die stete 

Wiederholung derselben Gedanken, die dennoch immer wieder auf unfruchtbaren 
= 
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 ثرجامت

(23) 

ا بقـ العؿقمقة الؿػرصة مـ جاكب والتعؼقد الؿبالغ فقف مـ ا وسطً يتخذ مسارً 

، وكتقجة لذلؽ اتسؿ باتساق شديد. ويفدف الرتتقب الزمـل الذي (1)جاكب آخر

 ا يطقر مـ أسؾقبف بشؽؾٍ يجعؾ مـ الؼرآن كصًّ  أو طؾك إقّؾ  «ؼرآنتاريخ ال»تبـاه 

تدريجل، مع التؿسؽ يف الققت ذاتف بالؿبدأ الـظري لؾرتاجع إسؾقبل. وبؿا أن 

ر إسؾقبل يعززان بعضفؿا البعض، فنن ل والؿبدأ الـظري لؾتطقّ التحؾقؾ الـّص 

متقـًا، طالوة طؾك أكف  يبدو -رغؿ ما يتضؿـف مـ تسؾسؾ ودوران- كقلدكفبرهان 

ًٓ  كظًرا :مقضقطل متجرد  مـ فرضقات كػسقة ٓستـاده إلك اطتبارات أسؾقبقة بد

ة لؾـظرة الؼرآين، وخاّص  قة لؾـّص ِض رْ م قراءة مُ طـ ذلؽ يؼدّ  . وفضاًل (2)ووجداكقة

 فقؼقل:  (3)كؿا يبّقـ بالشقر الغربقة الحائرة

                                                   
= 

Boden fielen, mußte nachtheilig auf die Form wirken, in der sie vorgetragen 

wurden‟ (Geschichte (1868), p. 98; Geschichte (1989), p. 118). 

 اكظر: (1)

M. Schöller, art. „Post-Enlightenment Academic Study of the Qurʾān‟ in 

Encyclopaedia of the Qurʾān. 

أساس  بشؽؾٍ  مرتبطانـ تطؾؼفؿا الؽاتبة طؾك اشتغال كقلدكف هـا يْ د الذَ الؿقضقطقة والتجرّ  اوصػ (2)

قسؿ )صة بلمقر كػساكقة كؿا هل الحال يف اشتغال مقير، بؽقن فرضقاتف لقست وجداكقة أو متخرّ 

 .(الرتجؿات

 يؼقل بالشقر: (3)

„[Le reclassement chronologique] projette sur la Vulgate une clarté rassurante; il 

replace les textes en une perspective intelligible parce que liée au déroulement 

plausible de l‟Histoire; il rend à la démarche occidentale sa signification et répond 
= 
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 ثرجامت

(24) 

الترتقب الزمـي يضػي طؾى الـسخة الالتقـقة الشعبقة من الؽتاب  إن  »

إذ يعقد وضع الـصوص  ؛الؿؼدس )الػولغاتا( قدًرا من الوضوح الُؿطؿئن

ويعقد لؾؿـفج الغربي  ،يف مـظور واضح يرتبط بالؿسار التاريخي الؿـطؼي

 أهؿقته من جديد ويؾب ي الرغبة يف الػفم الذي ال يتسـى بدوكه الؿضي  

 «.دًما...ق

ر السبب يف ضرورة أن يؽقن هذا التطقّ  تامّ  ضح بشؽؾٍ ومع ذلؽ ٓ يتّ 

إسؾقبل تراجًعا مؾحقًضا، وقد أثار هذا إمر مـذ البداية طؾؿاء مـ أمثال 

هذه الـؼطة بالغة إهؿقة يف التؼسقؿ الزمـل  . ومع ذلؽ فننّ (1)1861شربكغر سـة 

شػالل طـد شروطف يف تـؼقح هذا العؿؾ ، إمر الذي جعؾ كقلدكفالذي جاء بف 

                                                   
= 

au désir de comprendre sans lequel on ne saurait aller plus en avant …‟ (Blachère, 

Le Coran, p. 29). 

 اكظر: (1)

Aloys Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, nach bisher 

groesstentheils unbenutzen Quellen (3 vols. Berlin: Nicolaische 

Verlagsbuchhandlung, 1861–5), vol. 1, pp. xv–vi. 

 :. اكظر مؼالة ولش بعـقانكقلدكفالؿبالغة يف آطتؿاد طؾك فؽرة إسؾقب هق الؿلخذ إساسل طؾك طؿؾ 

 ، واكظر أيًضا:417الؼرآن، ص

Richard Bell, Introduction to the Qur‟an (Edinburgh: Edinburgh University Press, 

1953); p. 182; Neal Robinson, Discovering the Qur‟an: A Contemporary 

Approach to a Veiled Text (London: SCM Press, 1996), p. 93.  
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 ثرجامت

(25) 

بعد خؿسقـ سـة يجد مـ الضروري التلكقد طؾقف وتؼرير أكف قاكقن صبقعل وسـة 

ب أكف ٓ داطل لؾتعجّ  1989ـ شػالل يف الـسخة التل صدرت طام كقكقة. فقبقّ 

 ،ر ففق يقافؼ قاكقن الطبقعة، وٓ يجقز لؾؿرء أن يلسػ لحصقلفمـ هذا التطقّ 

ومحاولة شػالل القاهقة يف وضع هناية   .(1)وذلؽ كظًرا إلك الـجاح الذي كؾؾ بف

أفضت يف  «تاريخ الؼرآن»وتؼرير الحجة إسؾقبقة التل أكد طؾقفا  ،لفذا الجدل

ة إسؾقبقة تظفر طؾك حؼقؼتفا يف الحجّ  الـفاية إلك التلكقد طؾك هشاشتفا. فننّ 

، يف الققت لربهان الـّص ؾف لؽـ ٓ غـك طـف لا يؿؽـ تحسقـتلويؾقًّ  ًءاكقهنا مبد

الذي يحاول فقف الؿملػ أن يلخذكا إلك كسخة الحؼائؼ التل يتبـاها طرب إقـاطـا 

 .(2)ة غقر قابؾة لؾجدلبالؿبادئ التلويؾقة التل ستبدو يف ضقئفا هذه الحؼائؼ جؾقّ 

                                                   

 يؼقل: (1)

„Man braucht sich über diese Entwicklung nicht zu wundern, da sie einem 

Naturgesetz entspricht, auch darf man sie angesichts des schließlichen Erfolges 

nicht bedauern‟ (Geschichte (1989), p. 118).  

مـ خالل اإلشارة إلك وجقد شلء  كقلدكفومع ذلؽ فنن بالشقر قد ساق حجة جديدة لتعضقد دطقى 

، تقريزا إفقالوية، وهق أمر يشرتك فقف محؿد مع الرمقز الصقفقة الشفقرة مثؾ الؼديسة اغامض يؿـع محؿدً 

  .Blachère, Introduction au Coran, pp. 256–9 اكظر:

مثؾ ما كتبف الؿـظر الفرمـققصقؼل وإديب إمريؽل ستاكؾل فقش يف تحؾقؾف لعؿؾقة التػسقر واإلقـاع  (2)

 يف كتابف:

Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities 

(Cambridge MA: Harvard University Press, 1988), p. 339. 
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 ثرجامت

(26) 

قؼ ة، قد ِس ؿؽقّ  يف التؼسقؿ الثالثل لؾػرتة ال، مؿثاًل ـقلدكفالربهان الرئقس ل إنّ 

ولذا جاءت الػرتة الؿؽقة إولك يف  :يف إساس لتعضقد كالمف طـ إسؾقب

 الحؿاسقة وحديث الؼرآن طـ أخرة وفـاء الدكقا. ـربةصقرة هتدف إلبراز ال

وباستثـاء السقر إولك )العؾؼ، والؿدثر، والؿسد، وقريش( وإخقرة 

 كقلدكفالػاتحة( التل يتـاولفا )اإلخالص، والؽافرون، والػؾؼ، والـاس، و

كجده يؼّسؿ سقر هذه الػرتة إلك ثالث فئات: فئة تتضؿـ هجقًما  مـػصؾٍ  بشؽؾٍ 

طؾك الخصقم )سقرة الؽقثر، والفؿزة، والؿاطقن، والتؽاثر، والػقؾ، والؾقؾ، 

ا فال تتعرض لؾخصقم وٓ تصػ فـاء وفئة ثاكقة ُصـػت تصـقًػا سؾبقًّ  ،والبؾد(

أخرة )سقرة الشرح، والضحك، والؼدر، والطارق، والشؿس، الدكقا ومجلء 

ثؿ الػئة  ،وطبس، والؼؾؿ، وإطؾك، والتقـ، والعصر، والربوج، والؿزمؾ(

. وهق تصـقػ غقر مـاسب، (1)إخقرة وهل إكثر طدًدا وتتحدث طـ فـاء الدكقا

سقر هل  ه التل تشرتك فقفا طدةرَ الطرف تؿاًما طـ مسللة الطؿع والّش  وقد غّض 

، يف حقـ اختزل هذا التصـقػ سقرة (الفؿزة، والؿاطقن، والتؽاثر، والؾقؾ)

 يف ،ق ما أصبح ماضًقا يف هذا التقققتيف الفجقم طؾك أحد الخصقم، وه (الػقؾ)

 ـقلدكف، غقر أن هذا التصـقػ يتقح لبشؽؾ سؾبل سقرة طشرة اثـتل ُصـػت حقـ

تجسد طؾك كحق مالئؿ السؿات  الؿجال لؾتلكقد طؾك الػئة إخقرة، والتل

                                                   

  Geschichte (1868), p. 73; Geschichte (1989), p. 91 ف يسقر:اكظر بتصر (1)
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(27) 

إسؾقبقة التل يضػقفا طؾك الػرتة الؿؽقة إولك. وهذا آحتػاء الذي قّدم بف 

 فـجده يؼقل:  ،(1)سقر الػئة الثالثة يبّقـ مدى أهؿقتفا لؾربهان الذي ساقف الؿملػ

ما من سور أخرى يف الؼرآن تضاهي هذه السور يف روطتفا ويف إبرازها »

طقـقه كقف  ديد الذي كان يعتري الـبي. وكلن الؿرء يرى بلم  االكػعال الش

 . «ر الجبال وتتساقط الؽواكبطتـشق األرض وتـػ

لسقر  «القاهل»ثؿ كجده طؾك الجاكب أخر يمكد يف الؿؼابؾ طؾك البعد 

 : (2)فقؼقل الػرتة الؿؽقة الثالثة

ع وال يتور   الؾغة تصبح مطـبة، واهقة، كثرية؛ التؽرار الذي ال كفاية له،»

الـبي طن ترداد الؽؾؿات كػسفا تؼريًبا، البراهقن التي تػتؼر إلى الوضوح 

                                                   

 يؼقل:  (1)

„Jene Sûren sind die großartigsten des ganzen Qorâns und in ihnen tritt die 

leidenschaftliche Erregung des Propheten am mächtigsten hervor. Es ist, als ob 

man mit Augen sähe, wie die Erde sich aufthut, die Berge zerstieben und die Sterne 

durcheinander geworfen werden‟ (Geschichte (1868), p. 78; Geschichte (1989), p. 

98). 

 يؼقل )بتصرف يسقر(:  (2)

„Die Sprache is gedehnt, matt und prosaisch, die ewigen Wiederholungen, bei 

denen der Prophet sich nicht scheut, fast dieselben Worte zu gebrauchen, die aller 

Schärfe und Klarheit entbehrende Beweisführung, die Niemanden überzeugt, als 

den, welcher schon von vorn herein an das Endresultat glaubt, die wenig 

Abwechselung bietenden Erzählungen machen die Offenbarungen oft geradezu 

langweilig …‟ (Geschichte (1868), p. 187; Geschichte (1989), p. 143  
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 ثرجامت

(28) 

ة، وال تؼـع إال من يممن سؾًػا بالـتقجة الـفائقة، والؼصص التي ال والحد  

ة يف كثقر من ور مؿؾ  هذا يجعل اآليات والس   ع، كل  تلتي إال بالؼؾقل من التـو  

 .(1)«األحقان...

الؿـطؼ الذي قام طؾقف التؼسقؿ الزمـل لؾؿرحؾة  فننّ وطالوة طؾك ذلؽ 

قد أدى إلك تجريد سقر الػرتة الثاكقة مـ  :الػرتتقـ إولك والثالثة ة، وأبرزَ الؿؽقّ 

أي صابع طام وتؼديؿفا طؾك أهنا مجرد تدّرج واكتؼال مـ الؿرحؾة إولك إلك 

قر أي صابع الّس : كؿا سبؼت اإلشارة إلقف، لقس لفذه كقلدكفالثالثة. فقؼقل 

مشرتك، بعضفا يشبف سقر الػرتة إولك، بقـؿا البعض أخر يشبف سقر الػرتة 

أن سقر الػرتة الثاكقة مـ الؿؿؽـ أن  ذْ إِ  :. وٓ شؽ أن هذا أمر مػاجئ(2)الثالثة

 سؿ باستخدام ؾ مجؿقطة متجاكسة تتّ أهنا تشؽّ  -بؾ قد ققؾ- يؼال طـفا

                                                   

، «تاريخ الؼرآن»هذه الرتجؿة وغقرها مـ آقتباسات التل تليت ملخقذة طـ الـسخة العربقة مـ كتاب  (1)

 (الؿرتجؿ) مـ مـشقرات الجؿؾ.

 يؼقل:  (2)

„Schon oben bemerkten wir, daß diese Sûren keinen bestimmten 

gemeinschaftlichen Charakter haben, sondern daß einige mehr denen der ersten, 

andere denen der dritten Periode ähnlich sind‟ (Geschichte (1868), p. 89; 

Geschichte (1989), pp. 117–8). 
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(29) 

يدرك السؿات  كقلدكف وقطًعا فننّ . (1)صػة الرحؿـ طؾك وجف الخصقص

ولؽـ حتك ٓ يحقد طـ الؿـطؼ الذي ساقف يف برهاكف  ،قرالؿرتابطة لفذه الّس 

 .(2)كجده يحاول التؼؾقؾ مـ أهؿقتفا

قر الؿؽقة وفؼ فرضقة الرتاجع يف إسؾقب ٓ يخؾق مـ لؾّس  كقلدكفتؼسقؿ  إنّ 

ة ذات بعد سالسة، كؿا أهنا خطقّ الؼرآين: فنن بـقة الؼرآن تبدو أكثر  طؾك الـّص  أثرٍ 

بشلن  (3)ا أطربت طـف أكجقؾقؽا كقيػرتأحادي. وهل كتقجة تختؾػ تؿاًما طؿّ 

ع كصل وإضافات لؾـقاة إصؾقة. وبقـؿا تحتػل وأهنا بؿثابة تقّس  البـقة الؼرآكقة،

إٓ أن دطقهتا لتبـل قراءة ديـامقؽقة لؾؼرآن تؽشػ طرب  كقلدكفكقيػرت بنرث 

وضاهره طـ طؿؾقة التقاصؾ التاريخل الؿستؿر الذي يؿّقز الؼرآن  باصـ الـّص 

                                                   

 Sprenger, Das Leben, vol. 2, p. 213; and, more recently, R. Blachère, Leاكظر:  (1)

Coran (Paris: Maisonneuve-Larose, 2885), pp. 13–15; and Angelika Neuwirth, 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren (Berlin: W.D. Gruyter, 1981). 

 اكظر:  .هذه الػرتة ويف الختام يؾػت إكظار إلك بعض خصائص سقر (2)

Geschichte (1868), pp. 91–2; Geschichte (1989), pp. 119–21. 

( مـ أشفر الباحثقـ إلؿان وإوروبققـ الؿعاصريـ يف الدراسات -1943أكجقؾقؽا كقيػرت ) (3)

، وطؿؾت «كقربس كقراكقؽقم»مديرة مشروع  كاكتالؼرآكقة واإلسالمقة، مـ جامعة برلقـ الحرة، و

تاذة لؾدراسات اإلسالمقة يف طدد مـ الجامعات حقل العالؿ، برلقـ، صفران، مققكقخ، وكذلؽ كلستاذة كلس

قسؿ )زائرة يف جامعة طؿان، ولفا طدد مـ الؽتابات والدراسات الؿفؿة يف مجال الؼرآن ودراساتف، 

 .(الرتجؿات
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(38) 

ًٓ سة، هذه الدطقة تؿثّ طـ باقل الؽتب الؿؼدّ  مؾحقًضا يف وجفة الـظر.  ؾ تحق

بؾ بات  ،ا لخطابات أحاديةر الؼرآن لؿ يعد تتابًعا خطقًّ تطقّ  ويف هذا اإلصار فننّ 

، لقعقد مـ جديد ويثقر م اإلجاباتا يطرح التساؤٓت ويؼدّ حقاًرا مستؿرًّ 

 .(1)التساؤٓت ويعرض اإلجابات

  

                                                   

 اكظر:  (1)

Angelika Neuwirth, „Meccan Texts – Medinan Additions? Politics and the Re-

Reading of Liturgical Communications‟ in R. Arnzen and J. Thielmann (eds), 

Words, Texts and Concepts Cruising the Mediterranean Sea: Studies on the 

Sources, Contents and Influences of Islamic Civilization and Arabic Philosophy 

and Science (Leuven: Peeters Publishers, 2884), pp. 73–93, p. 75.  

يف تعامؾف مع السقرة كقحدة وتؼسقؿف الثالثل  خاّص  ؾ بشؽؾٍ يتؿثّ  كقلدكفتزطؿ أكجقؾقؽا كقيػرت أن إرث 

 ومؼالة لفا ضؿـ مقسقطة الؼرآن بعـقان: ،(175)ص ،Studienلؾػرتة الؿؽقة. اكظر كتاهبا بعـقان: 

„Form and Structure of the Qurʾān‟. ، ولؿعرفة الؿزيد حقل مـفج الـؿق إساسل طـدها، يؿؽـ

 آصالع طؾك دراسة لفا حقل سقرة الحجر بعـقان:

Referentiality and Textuality in Sūrat al-Ḥijr: Some observations on the Qur‟anic 

“Canonical Process” and the Emergence of a Community‟ in Issa J. Boullata (ed.), 

Literary Structures of Religious Meaning in the Qur‟ān (Richmond: Curzon, 

2888), pp. 143–72, esp. pp. 158–68;  

 Meccan Texts – Medinan"وكذلؽ تحؾقؾفا لؾؼراءة الؼرآكقة لؼصة العجؾ الذهبل يف 

Additions?". 

مـفج تـاص ققي مشابف، ويف الققت ذاتف  "The Qur‟an as Process"ـاي يف ويسقق كقؽقٓي سق

يف وضع ترتقب تاريخل لؾؼرآن. ويـبغل ففؿ هذا التقاصؾ يف ضقء آستؼطاب  كقلدكفيحاول تربير طؿؾ 

 الحالل يف حؼؾ الدراسات الؼرآكقة بقـ الؿـفج التاريخل الـؼدي والؿـفج الشؽل. اكظر طؾك سبقؾ الؿثال:

Neuwirth, „Form and Structure‟. 
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(31) 

 املبحث الثالث: أهى تزتيب سمين للسىر؟

 ًٓ بإساس الؿـطؼل الذي استـد إلقف التؼسقؿ الثالثل لؾؿرحؾة  لق سّؾؿـا جد

الغؿقض ٓ يزال يؽتـػ إسباب التل تؼػ وراء الرتتقب الػعؾل  فننّ  :ةالؿؽقّ 

قد قصد بذلؽ  كقلدكف. ومـ الصعب الجزم بلن (1)فرتة كّؾ ة داخؾ قر الؿؽقّ لؾّس 

سقصطدم بلدلة متعارضة.  «تاريخ الؼرآن»ا صارًما، فنن الؼارئ لؽتاب ترتقًبا زمـقًّ 

ر صراحة استحالة القققف طؾك التسؾسؾ الزمـل يؼرّ  كقلدكف ويف الؿؼابؾ فننّ 

. ومع ذلؽ (2)وره ذلؽكػسف بؿؼد ايف أن محؿدً  يشّؽ  ذْ إِ  :قر الؼرآكقةالدققؼ لؾّس 

ا أقدم طؾقف مقير يف هذا الصدد، ويرى أن أكرب خطل وقع فقف مقير يـلى بـػسف طؿّ 

. وطؾقف يبدو مـ (3)هق آفرتاض بنمؽاكقة وضع ترتقب تاريخل لؾسقر الؼرآكقة

                                                   

يؿؽـ الؿؼاركة بقـ مـفج كقلدكف ومـفج غريؿف الذي ٓ يبقـ الؿـطؼ الذي سار طؾقف يف التؼسقؿ الثـائل  (1)

 ولؽـف يقّضح يف ترتقب السقر الؿذكقرة يف كّؾ  ،لؾػرتة الؿؽقة )والذي يضقػ إلقف فرتة قصقرة تتقسطفؿا(

ات وتقخًقا لؾحذر يضطر إلك اتباع ترتقب السقر يف الؿصحػ العثؿاين ا لعدم وجقد معؾقمفرتة: أكف كظرً 

 .24، ص2لؽـ بصقرة معؽقسة. اكظر: غريؿف، محؿد، ج

قر بحسب تسؾسؾفا ب فقف الّس آفرتاض أن محؿًدا كان لديف أرشقػ رتّ  وهؾ مـ أحد يقدّ » :يؼقل (2)

 وآقتباس إصؾل بإلؿاكقة: ،«الزمـل

Oder will man etwa annehmen, daß Muhammad ein Archiv führte, in welches die 

Sûren nach ihrer Chronologie eingetragen wären?‟) (Geschichte (1868), p. 48; 

Geschichte (1989), p. 62). 

 يؼقل:  (3)

„Ein Hauptfehler Muir‟s ist bei dieser Eintheilung, daß er auch im Einzelnen die 

Sûren genau chronologisch anzuordnen sucht; zwar ist er bescheiden genug zu 
= 
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 كقلدكفة ٓ ترد وفؼ ترتقب زمـل كؿا يؾّؿح القاضح أن سقر الػرتات الؿؽقّ 

 . (1)كػسف

بع يف ترتقب ورود أخر، كقػ يجدر بـا أن كػفؿ الؿـطؼ الؿتّ طؾك الجاكب 

كػسف ٓ  كقلدكفقر لق خال مـ أي دطقى بقجقد ترتقب زمـل؟ وٕن هذه الّس 

قر بعقـفا يف هذه الػرتة الزمـقة أو تؾؽ، مـ يسقق إسباب طؾك إيراده هذه الّس 

ة الؼؿر، فنن  وضعف سقرة الصافات وكقح واإلكسان والدخان بعد سقرذلؽ مثاًل 

ر زماين لديف يف هذا الرتتقب. وطالوة لؾؼارئ أن يتساءل طـ مدى وجقد تصقّ 

بعض السقر بلرقامفا  وردت 1868وكذلؽ  1856طؾك ذلؽ كجد يف صبعة سـة 

                                                   
= 

gestehen, daß er seinen Zweck noch nicht ganz erreicht habe, doch ist dieser 

Zweck selbst eben unerreichbar‟ (Geschichte (1868), p. 59; Geschichte (1989), p. 

73). 

، 73ص، 1868اكظر: الـسخة إلؿاكقة مـ تاريخ الؼرآن، صبعة  ،ة الؿؽقة إولكلالصالع طؾك الػرت (1)

 121وص، 1868يف صبعة  93صاكظر: . وكذا لالصالع طؾك الػرتة الؿؽقة الثاكقة، 91ص، 1989وصبعة 

يف صبعة  144وصػحة  1868مـ صبعة  188، أما الػرتة الؿؽقة الثالثة فرتد يف صػحة 1989يف صبعة 

بقـؿا كان  ،فنن كقلدكف لؿ يؼصد وضع ترتقب زمـل دققؼ لؾسقر :بخالف ما كتبف كقؾ روبـسقن. و1989

 ,Robinson) أن ترتقب السقر يف هذه الػرتات إربعة هق ترتقب تؼريبل. اكظر: ا وأقرّ شػالل أكثر حذرً 

Discovering the Qur‟an, p. 77. 
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(33) 

د مـ حقث فؼط دون أي معؾقمات أخرى، مؿا يظفر مـف أيًضا وجقد هدف محدّ 

 .(1)الرتتقب الزماين

مدار خؿسة طؼقد، مـذ أن قدم أصروحتف الجامعقة طؾك  كقلدكفكشر طؿؾ  نّ إِ 

طؾك يد تؾؿقذه فريدريش  1989حتك مشاركتف يف تـؼقحفا سـة  1856سـة 

س. ومـ الجؾل أن كسخة بْ شػالل، قد يؽقن هق السبب وراء هذا الغؿقض والؾ  

مـ آراء حقل الرتتقب الزمـل يف أصروحتف  كقلدكفما ساقف  ر كّؾ ٓ تؽرّ  1868

هذا هق الحال بالـسبة لسقريت القاقعة والطقر. فػل  فعؾك إقّؾ  .1856سـة 

إلك التؼارب بقـ أية السابعة طشرة  كقلدكفأصروحتف الجامعقة الؿختصرة يشقر 

 نثۈمع أية الثاكقة طشرة يف سقرة القاقعة   مث ڤ ٹ نثٹمـ سقرة الطقر 

تفا إكرب، ؾ مـ خالل مستقى دقّ ، وطـده أن آية سقرة القاقعة تؿثّ ۋمث ٴۇ

كجد تسؾسؾ هاتقـ السقرتقـ كؿا  1868. ويف كسخة (2)تدّرجا يف تصقير أخرة

                                                   

سقرة الؼارطة،  :)الػرتة الؿؽقة إولك( :السقر هلأن هذه  1856تذكر إصروحة الجامعقة سـة  (1)

سقرة ق، وسقرة  :)الؿؽقة الثاكقة( .الحاقةووسقرة البؾد، والؿرسالت، وإطؾك، والتقـ، والعصر، 

 1868سقرة الجاثقة، وسقرة سبل، وفاصر. أما يف الطبعة إولك مـ كسخة سـة  :)الؿؽقة الثالثة( .الؿؾؽ

 1989ر، ويضاف إلقفا أن الغاشقة، هبذا الشؽؾ البسقط الؿؾغز. ويف كسخة فتظفر سقرة الجاثقة وفاص

 «تاريخ الؼرآن»سقرة الغاشقة يف  :سقرة. اكظر طؾك سبقؾ الؿثال طؾك كّؾ  امقجزً  ايضقػ شػالل تعؾقؼً 

 .184ص(، 1989) ، ويف كسخة82ص ،(1868)

  .Nöldeke, De Origine et compositione, pp. 44–5اكظر:  (2)

= 
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محؾف إشارة إلك اختالف آراء الؿػسريـ  هق لؽـ دون ذكر لالستدٓل الذي حّؾ 

 .(1)حقل أصؾ بعض أيات يف سقرة القاقعة

هذه ر يف يف الرتتقب الزمـل قد تطقّ  كقلدكفطـ ذلؽ، يبدو أن هدف  فضاًل 

ـّ الثالطبعات الث وقت تؼديؿ أصروحتف الجامعقة  . وكؿا يبّقـ هق كػسف، فؼد ض

مؿؽـ ومشروع طؾؿل يؿؽـ تحؼقؼف،  وضع ترتقب زمـل لؾسقر الؼرآكقة أمرٌ  أنّ 

تدريجل خالل دراساتف بات مؼتـًعا بالؼققد والصعقبات يف هذا  لؽـف وبشؽؾٍ 

طـاصر الثؼة إولك التل كاكت  ُتبؼل طؾك بعض 1868صبعة  . ولذا فننّ (2)الصدد

 مـ الػؼرات الحذرة. كبقرٍ  ، ويف الققت ذاتف احتقت طؾك قدرٍ كقلدكفطـد 

                                                   
= 

وشػالل  كقلدكفا ٕن أيات الؼرآكقة القاردة يف هذا البحث ملخقذة مـ صبعة الؿصحػ يف الؼاهرة. وكظرً 

 Corani textus arabicus (Leipzig: Typisيستخدمان ترققؿ أيات الذي سار طؾقف فؾقغؾ )اكظر: 

et sumtibus Caroli Tauchnitii, 1834)،  يف الفامش.فنن اختؾػت الـسختان ُيشار إلك ذلؽ 

  .Geschichte (1868), p. 83; Geschichte (1989), pp. 185–6اكظر:  (1)

وإكؿا هق تسؾسؾ كسبل. ولقس يف كالم  ،كر أن تتابع السقرتقـ ٓ يؿثؾ أي تسؾسؾ زمـل دققؼجدير بالذ  

 ما يػفؿ مـف أن سقرة القاقعة تؾل الطقر مباشرة، مع العؾؿ أن سقرة الطقر تبدو أسبؼ مـفا. كقلدكف

 يؼقل:   (2)

„Daß sich unter den mekkanischen Sûren zwar einzelne Gruppen ausschieden 

lassen, nicht aber eine im Einzelnen irgend genaue chronologische Anordnung 

aufgestellt werden kann, ist mir immer klarer geworden, je öfter und genauer ich 

den Qorân untersucht habe. Manches Indicium, das ich mir zu diesem Zwecke 

gemerkt hatte, hat sich mir als unzuverlässig bewiesen,  und Manches, was ich 

früher las ziemlich gewiss behaupten zu dürfen glaubte, erwies sich bei 
= 
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ؾ حقث يؼؾّ  ،مـ تاريخ الؼرآن 1989أكرب يف صبعة  وهذا الحذر يتجؾك بشؽؾٍ 

ب يف طؿؾ سؾػف يف بعض الحآت وأهؿقة الروايات شػالل مـ شلن هذا التصؾّ 

شػالل قد قصر كػسف صقاطقة  سباب الـزول(. وكظًرا ٕنّ ـ أالرتاثقة )كالتل تبقّ 

التل الـتقجة  ، فننّ (1)ما، طؾك بعض التعديالت الطػقػة مملؿ إلك حد   وبشؽؾٍ 

ة مربؽة تتضؿـ مقاقػ متـاقضة حقال مشروع ترققعات كصقّ حصؾـا طؾقفا 

 الرتتقب الزمـل.

ة مملػقـ ما ورد ـ طدّ ـ أثر التللقػ الؿشرتك بقومـ الـؿاذج البؾقغة التل تبقّ 

يف الػرتة الؿؽقة  (العؾؼ)يف صريؼة معالجة أيات الخؿس إولك مـ سقرة 

قد بدأ بالتلكقد طؾك أكف ٓ يجد يف رأي مقير طؾك إقؾ ما  كقلدكف فننّ  :إولك

قد يدفعـا إلك التخؾل طـ الرؤية الؿتعارف طؾقفا لدى الؿسؾؿقـ، ومػادها أن 

وأهنا تتضؿـ إيذان محؿد بالـبقة.  ،هذه أيات الخؿس هل أقدم ما يف الؼرآن

ات التل بؾ يؼرتح إطادة قراءة هذا الحدث طرب الؿالحظة الدققؼة لؾؽؾؿ

. والحديث طـ (2)استخدمتفا السقرة مع مراطاة الروايات القاردة يف هذا الشلن

                                                   
= 

wiederholter und sorgfältigerer Prüfung als unsicher‟ (Geschichte (1868) p. 59; 

Geschichte  (1989), p. 74). 

 .Geschichte (1989), p. viiكؿا كتب يف مؼدمتف، اكظر:  (1)

 .Geschichte (1868), p. 64اكظر:  (2)
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بداية الـبقة يستؿر حتك سقرة الؿدثر التل يرى بعض طؾؿاء الؿسؾؿقـ أهنا تـفل 

ح شػالل يف صبعة فرتة اكؼطاع القحل التل تؾت أيات إولك. ومع ذلؽ يؾؿّ 

ة التلسقسقة لميات الخؿس إولك مـ ؿإلك الشؽقك الؿثارة حقل الّس  1989

مـ سقرة العؾؼ بالػعؾ أول ما  5-1ما إذا كاكت أيات »فقؼقل:  ،(1)سقرة العؾؼ

بؾ إن هذه الؽؾؿات يؿؽـ ففؿفا : كزل مـ الؼرآن فؿسللة ٓ يؿؽـ حسؿفا...

مـ حقث الؿضؿقن طؾك أهنا ققؾت يف وقت ُكؼؾ فقف إلك الـبل مؼطع جديد مـ 

 .«اويالؽتاب السؿ

، 1856 يف كسخة كقلدكفل شػالل طؾك الرتتقب الذي أورده ؼِ بْ ومع ذلؽ يُ 

طالوة طؾك تسؾسؾ إفؽار  ،)سقرة العؾؼ، الؿدثر، الؿسد، قريش( 1868و

وآكتؼآت التل أوردها سؾػف. ولذا فبعد أن جادل يف أيات الخؿس إولك 

ر أن هذه ؿعفقدة التل تؼرّ مـ سقرة العؾؼ وكقهنا إقدم، يعقد إلك الرواية ال

ا، مـ بعد أن أحّس محؿد بلكف مدطق لقؽقن كبقًّ »أيات هل أقدم ما يف الؼرآن: 

                                                   

 يؼقل:  (1)

„Ob freilich Sūre 96, 1–5 das älteste aller Qorānstücke ist muss dahingestellt 

bleiben … Ihrem Inhalt nach lassen sich die Worte vielmehr aus jeder Zeit 

verstehen, in der dem Propheten ein neuer Abschnitt aus dem himmlischen Buche 

mitgeteilt wurde‟ (Geschichte  (1989), p. 83). 
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. والؼارئ الذي يغػؾ طـ هذه الطبؼات (1)«بؼل كؿا يظفر غقر واثؼ مـ أمره تؿاًما

سقبؼك حائًرا بال شؽ حقـ يجد هذا التذبذب  «تاريخ الؼرآن» فالؿتعددة يف كتاب

 .(2)1989ؾؿملػ )الؿملػقـ( يف كسخة الؿتؽرر ل

هق التشؽقؽ  «تاريخ الؼرآن»أبرز إسفام لشػالل يف الـسخة الؿـؼحة مـ  إنّ 

الؿـفجل يف الروايات الرتاثقة مـ قبقؾ أسباب الـزول. وقد كان كقلدكف حذًرا 

رواية طؾك  ، ولذا طؿد إلك تؼققؿ كّؾ (3)حقال صبقعة هذه الروايات الؿشؽقك فقفا

بعضفا ورفض أخر. ولفذا وجدكا كقلدكف يستعقـ هبذه الروايات،  َؾ بِ ؼَ ة فَ دَ حِ 

وهقرشػقؾد، طـد تحديد تاريخ لؾسقر أو أيات فايؾ ومقير وغريؿف  َؾ عَ مثؾؿا فَ 

الخصقص. ومع ذلؽ فؾقس لفذا الـقع مـ الؿعطقات الرتاثقة  الؿدكقة طؾك وجفِ 

تثـائقة: وذلؽ حقـ تضّر بصقرة حآت اس ققؿة تاريخقة يف كظر شػالل إٓ يف أّي 

 
ّ
، كؿا هق الحال يف الرواية التل تتحدث طـ سعل محؿد لؿؿإة الؽػار الـبل

لف طؾك  وكذلؽ طتاب الرّب  ،)فقؿا ُيعرف بأيات الشقطاكقة، يف سقرة الـجؿ(

                                                   

 ,Nachdem Muhammed sich zum Propheten berufen fühlte, war er doch„ يؼقل: (1)

wie es scheint, seiner Sache noch keineswegs sicher‟ (Geschichte (1989), p. 84).  

 .Geschichte (1868), p. 66يف كتابف، اكظر:  كقلدكفهذه العبارة هل إطادة صقاغة لؿا قالف 

حقث  ،ل يتجؾك يف التعؾقؼ طؾك أية الثالثة والسبعقـ مـ سقرة الؿائدةمثال آخر لفذا الرتققع الـّص  (2)

 Geschichte (1868), p. 138; and يبدو شػالل غقر مطؿئـ لؽالم كقلدكف وإن لؿ يرفضف تؿاًما. اكظر:

Geschichte (1989), p. 175 

 .Geschichte (1868), p. 45; Geschichte (1989), p. 58اكظر:  (3)
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أو حادثة اإلفؽ التل اُتفؿت فقفا طائشة كؿا  ،مققػف مـ إطؿك يف سقرة طبس

. أما غالبقة الروايات إخرى فقعتربها خؾقًطا (1)28-11 أيات يف سقرة الـقر يف

. ويف حآت كثقرة كجد (2)مـ جؿع الؿػسريـ، كؿا يحؾق لف أن يصػفا دوًما

ة لغالبقة السقر الؼرآكقة، حقث ٓ فائدة مـ البحث طؾك الطبقعة العامّ  شػالل يصرّ 

هذا الؿـقال حتك يف ة أو حادثة بعقـفا. ويسقر طؾك طـ سؿة خاّص  حقـئذٍ 

 نثکمث كؾؿة بؿجقئفا يف واقعة بعقـفا، مـ ذلؽ مثاًل  ْت فَ الؿقاضع التل ُطرِ 

يف مطؾع  بقزكطققـلتل جاءت يف سقرة الؽقثر أو أية التل تشقر إلك هزيؿة الا

ا مـ اإلقرار بصحة واقعة . ويف مقضع آخر، ٓ يجد شػالل بدًّ (3)سقرة الروم

لقرود شقاهد طؾقفا يف قصقدة هجاء كظؿفا حّسان  :ةمعقـة مـ الـاحقة التاريخق

بـ ثابت، لؽـف يتجاهؾ أي رابط بقـفا وبقـ أيات الؼرآكقة )وتحديًدا أيات مـ 

                                                   

هذه آستخدامات مـ قَِبؾ شػالل لؾؿرويات الرتاثقة والتل تشقر لفا الؽاتبة، تعبّر طـ اكتؼائقة كبقرة يف  (1)

التعامؾ مع هذه الؿرويات، وأن استخدامفا يخضع ٕفؽار مسبؼة حقل اإلسالم وحقل الـبل، وأن 

ة طـ اإلسالم والـبل كان إولك بالؿستشرق مقاجفتفا استعادهتا الغرض مـ تثبقت صقر قروسطقة طتقؼ

ًٓ مـ تغذيتفا، وهل مؿارسة ٓ تؼتصر  طؾؿقًّا بعد وصقلف لؾؿصادر والؿـاهج التل لؿ يصؾ إلقفا أسالفف بد

 بالطبع طؾك شػالل، بؾ تشقع يف كتابات طدد ٓ بلس بف مـ الؿستشرققـ. )قسؿ الرتجؿات(.

 .Geschichte (1989), p. 91, p. 218, p. 212, p. 228, p. 225اكظر طؾك سبقؾ الؿثال:  (2)

  .Geschichte (1989), p. 92 and p. 158 اكظر: (3)

 Geschichte (1868), p. 73 and :حقال هذه الؿقاضع، اكظر 1868سـة  كقلدكفلؾؿؼاركة بقـ مققػ 

p. 111. 



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(39) 

الؿػردات الؼرآكقة ٓ تدطؿفا طؾك ما  ٕنّ  ، (1)يف سقرة الـساء( 115إلك  185

قات الؿػسريـ يبدو: ولذا فال بد مـ الـظر إلقفا طؾك أهنا كؿقذج آخر مـ اختال

 .(2)ققلف أو اخرتاطاهتؿ التػسقرية طؾك حدّ 

لؾبحث الـؼدي الحديث حقل بدايات  (3)ويف ضقء تصـقػ فريد دوكر

اُضطر إلك تبـل مـفج كؼد الؿصادر: إذ يرى  كقلدكفيؿؽـ الؼقل أن  (4)اإلسالم

إمؽاكقة الجؿع بقـ الروايات الرتاثقة الؿختؾػة أو طؾك إقؾ تحديد الراجح 

                                                   

 ا كؼؾفا كقلدكف وشػالل.وفًؼا لـسخة فؾقغؾ، كؿ (115-186)سقرة الـساء، أيات  (1)

 هذه الرواية الرتاثقة. اكظر: 1868، ويميد كقلدكف يف صبعة Geschichte (1989), p. 283  اكظر: (2)

Geschichte (1868), p. 151. 

مـ جامعة  ه( مستشرق أمريؽل، ولد يف واشـطـ، حصؾ دوكر طؾك الدكتقرا-1945فريد دوكر ) (3)

قسؿ الؿعفد الشرقل ولغات ، ثؿ أصبح رئقس 1975 سـة يف دراسات الشرق إدكك يف بركستقن

ز دراساتف يف اإلسالم الؿبؽر، وهق أحد مشايعل آتجاه ، ترتكّ وحضارات الشرق إدكك بجامعة شقؽاغق

قا تشابف أصروحة باتريش ،«2818محؿد والؿممـقن: يف أصقل اإلسالم، »التـؼقحل، ولف أصروحة يف كتاب 

ؼت حقل الـبل محؿد، وكان ة جؿاطة مـ الؿممـقـ تحؾّ كرون طـ أصقل اإلسالم إولك، حقث يرى أن ثؿّ 

ة، يف هذه الؿجؿقطة مسقحققن ويفقد، ثؿ حدث يف الؼرون الالحؼة اكػصال لؾؿسؾؿقـ لتلسقس هقية خاّص 

الػتقحات اإلسالمقة »مـفا:  ،مـ الؽتب ر تدويـ الؼرآن وتؼديسف، لف طددٌ كؿا يشايع آراء واكسربو طـ تلّخ 

 .(قسؿ الرتجؿات)، «1998سرديات أو روايات كشلة اإلسالم، »و، «1981الؿبؽرة، 

 اكظر: (4)

Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical 

Writing (Princeton: Darwin Press, 1998), pp. 5–25. 



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(48) 

الرتكقز طؾك  اه أنّ . بقـؿا تبـك شػالل يف الؿؼابؾ مـفًجا لـؼد الروايات ممدّ (1)مـفا

الرواية الشػفقة الطقيؾة لفذه إخبار يضعػ احتؿالقة الخؾقص إلك أي 

 معؾقمات دققؼة.

كان  إذ :كقلدكفما طؿؾ  التـؼقح الـؼدي الذي أجراه شػالل يؼّقض بشؽؾٍ  إنّ 

مـ كتائجف الؿباشرة طؾك سبقؾ الؿثال أن أضحك آستدٓل طؾك الرتتقب 

التاريخل لؾسقر الؿدكقة )سقرة الؿـافؼقن، وسقرة التحريؿ، وسقرة الؿؿتحـة( 

ًٓ  كقلدكفالذي اطتؿد فقف   طؼقًؿا ٓ معـك طؾك أسباب الـزول فحسب، استدٓ

ػف. وطالوة طؾك ذلؽ، لف، رغؿ أن شػالل أبؼك طؾك الرتتقب الذي ذكره سؾ

يؾّؿح مـفج شػالل إلك تشؽقؽ طام يف اإلصار الؿػاهقؿل الـاجؿ طـ بعض 

ة والشامؾة. الـصقص اإلسالمقة بؿا يف ذلؽ كسؼ الرتتقب الزمـل وأبعاده الخطقّ 

باكقرة إطؿال يف هذا الصدد تشتؿؾ يف الققت  التل تعدّ  1989كسخة  ولذا فننّ 

 وع آستشراقل لقضع ترتقب زمـل. ذاتف طؾك بذور تؼقيض الؿشر

                                                   

كؿا كتب طـ كػسف يف  (،جرأة الشباب)طؾك الرغؿ مـ أن بعض مقاقػ كقلدكف يؿؽـ أن تؽقن بسبب  (1)

، إٓ أكف تؼقد بؿـفج كؼد الؿصادر صقال حقاتف. اكظر مؼالتف يف «تاريخ الؼرآن»مؼدمة الطبعة الثاكقة مـ كتاب 

 كؼد مـفج هـري ٓمـز: 

Theodor Nöldeke, „Die Tradition über das Leben Muhammeds‟, Der Islam 5 

(1914), pp. 168–78 



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(41) 

قر الؼرآكقة واحدة تؾق ترد فقف الّس  ،السعل وراء ترتقب زمـل لؾؼرآن نّ إِ 

هق أمر ثابت يف طدد  :خّطل أحادي إبعاد يسقر يف اتجاه واحد إخرى بشؽؾٍ 

مـ الؿصادر اإلسالمقة الرتاثقة التل أوردت ٓئحة برتتقب السقر. وإذا كان 

يف أكثر مـ مقضع طؾك أكف ٓ يرى إمؽاكقة وضع ترتقب زمـل د يمكّ  كقلدكف

ة لؾؿصادر والؿعطقات الرتاثقة تدفعف لالطتؼاد فنن الؿعالجة الـؼديّ : دققؼ

. ويف (1)الرتتقب إصؾل لؾؿادة الؼرآكقة رتب مـيؼ قبتتربنمؽاكقة القصقل إلك 

ت أن التصـقػ ، بصرف الـظر طـ رأيـا فقفا، فؼد ثب(2)ضقء تجربة ريتشارد بقؾ

الزمـل لؾؼرآن يصبح أشد تعؼقًدا وأمًرا غقر مؿؽـًا يف حال أردكا آطتؿاد طؾك 

البعد طـ الروايات اإلسالمقة الؿشفقرة. وٓ ريب أن  سرديات بعقدة كّؾ 

ر أكقد يف مؼروًكا بؿققػ شػالل الـؼدي يمدي إلك تقتّ  ـقلدكفالؿـفج إولل ل

لؿػارقات هـا أن هذا التقتر، رغؿ أثره يف احة. ومـ طجقب الؿـؼّ  1989كسخة 

 ة. فننّ إٓ أكف قد أضػك طؾقف مـزلة خاّص  «تاريخ الؼرآن»تؼقيض مصداققة كتاب 

ػقـ طؾك هذا الؽتاب كان لف أثره يف الققت ذاتف وطؾك كحق اثـقـ مـ الؿمل   تعاقَب 

                                                   

قـؿا يؼرر كقلدكف أهنا أول سقرة تذكر بقارن طؾك سبقؾ الؿثال تؼديؿ كقلدكف وشػالل لسقرة مريؿ: ف (1)

اكظر:  «.أو طؾك إقؾ مـ أوائؾ السقر» :اسؿ طقسك، يؼقد شػالل هذا التؼرير فقضقػ طبارة

(Geschichte (1868), p. 99, Geschichte (1989), p. 138). 

 كبقرٌ  (، مستشرق بريطاين، أستاذ الؾغة العربقة بجامعة أدكربة، لف اهتؿامٌ 1952 -1876ريتشارد بقؾ ) (2)

عالقة الؼرآن وطالقة الـبل بحقث كتب حقل أسؾقب الؼرآن ومتشابف الؼرآن، كؿا أكف اهتؿ  :بالؼرآن

  ، )قسؿ الرتجؿات(.(1941 -1937ترتقب )بالؿسقحقة، كؿا أكف ترجؿ الؼرآن يف ترجؿة وإطادة 
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 ثرجامت

(42) 

الؿرويات متـاقض يف تؾبقة الحاجة الؿتزايدة يف هذا الؿجال لؾتعامؾ بحذر مع 

والؿعطقات الرتاثقة، وكذلؽ يف تؾبقة حاجة العؾؿاء الباحثقـ طـ وسقؾة كاجعة 

مؾؿقسة يف ترتقب سقر الؼرآن، فبات بنمؽاهنؿ اإلفادة مؿا ورد يف محتقى تاريخ 

 .(1)الؼرآن يف صقرة ٓئحة لرتتقب زمـل تام

                                                   

ا يتجؾك فقف استخدام التسؾسؾ الزمـل الذي ورد يف كتاب تاريخ لالصالع طؾك مثال مثقر ومؾغز حؼًّ  (1)

دراسة روبـسقن التل تـاول فقفا تغقر هقية الصحابقات يف  :الؼرآن يف الدراسة الؿقضقطقة لؾؼرآن، اكظر

 Robinson, Discovering the Qur‟an, pp. 87–9وذلؽ يف:  ،أخرة

ومـ العؾؿاء مـ اختزل محتقى تاريخ الؼرآن يف صقرة ٓئحة تاريخقة رغؿ أهنؿ ٓ يستخدمقهنا يف إجراء 

 ,Introduction to the Qur‟anبقؾ ) :دراسات مقضقطقة حقل الؼرآن. مـ همٓء طؾك سبقؾ الؿثال

pp. 118–14)، ( وولش„al-Ḳurʾān‟, pp. 416–7.) 

مـفا  ،ظر أيًضا: طدة مؼآت كتبفا أوشاكقسل حقل التحؾقؾ التاريخل لؾؿصطؾحات والؿػاهقؿ الؼرآكقةاك

 طؾك سبقؾ الؿثال:

The Seven Names for Hell in the Qur‟ān‟, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies 24:3 (1961), pp. 444–69;  

 وكذا مؼالتف بعـقان:

„The Qur‟ānic View of Youth and Old Age‟, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft 141 (1991),  pp. 33–53.  

 :ما صرح هق بـػسف حقـ قال ومع ذلؽ فؼد استخدم يف الـفاية الرتتقب الزمـل الذي جاء بف بالشقر طؾك حدّ 

التعديالت التل أضاففا بقؾ وأيًضا بالشقر طؾك طالوة طؾك  شػالل، - كقلدكفترتقب السقر هـا ملخقذ طـ 

كػس الؿالحظات القاردة  ظّؾ تومع ذلؽ  ،(The Seven Names for Hell‟, p. 447وجف الخصقص )

. وممخًرا اطتؿد ديػقد مارشال يف دراستف لؾعالقة بقـ الؿممـقـ وغقرهؿ طؾك الرتتقب الزمـل قائؿة أدكاه

  .اطك ما أضافف بالشقروإن ر كقلدكفالذي ساقف 

= 
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 ثرجامت

(43) 

، يف صقرة ٓئحة ترتقب زمـل «تاريخ الؼرآن»ٓ شؽ أن اختزال محتقى 

 دالحقرة والرتدّ الطرف طـ الؽثقر مـ أوجف  رغؿ أكف قطًعا ٓ يشبففا، يغّض 

، هذا الغقاب بدايةطالوة طؾك ما يف ذلؽ مـ تجاهؾ لتحذيرات الؿملػ. ف

قر هبذه الطريؼة يقحل الؿتقاصؾ لربهان مـاسب طؾك ترتقب ورود الّس 

فرغؿ أن  :الثاكقةة ويتجؾك هذا بقضقح يف الػرتة الؿؽقّ  ،بالعشقائقة وآطتباط

الػرتة الزمـقة يؿؽـ ترتقبفا ترتقًبا  تؾؽقر التل يـسبفا إلك ر أن الّس يؼرّ  كقلدكف

. (1)إٓ أكف ٓ يعطل الؼارئ أي دلقؾ طؾك ذلؽ (،طؾك كحق أكثر سفقلة)ا زمـقًّ 

الذي سبؼت  كقلدكفوغقاب الؿـطؼ يف هذا الرتتقب الزمـل يمكد طؾك أن كالم 

حؼقؼتف مجرد كالم كظري، يـبغل تـاولف يف ضقء تربيره  اإلشارة إلقف هق يف

أو يـبغل لفا أن  ؾة. وكظًرا ٕن الػرتة الثاكقة تؿثّ لؾتؼسقؿ الثالثل لؾؿرحؾة الؿؽقّ 

ًٓ تؿثّ  هذه  ا مـ الػرتة إولك إلك الثالثة كؿا يرى الؿملػ، فننّ تدريجقًّ  ؾ اكتؼا

 ، يعؽس هذا التطقر. وثاكًقا بشؽؾٍ  (طؾك كحق أكثر سفقلة)السقر يؿؽـ ترتقبفا 

سبب مجلء سقرة بعد أخرى، كجد  كقلدكفيف الؿقاضع الؼؾقؾة التل بّقـ فقفا 

  الرتتقب الزمـل الؿؼرتح هق أمرٌ 
 
بقـ سقرتقـ تشرتكان يف مقضقع أو فؽرة  كسبل

                                                   
= 

 David Marshall, God, Muhammad and the Unbelievers: A Qur‟anic ) اكظر:

Study (Richmond: Curzon Press, 199922-21، خاصة ص.) 

 .Geschichte (1868) p. 93; Geschichte (1989), p. 121اكظر:  (1)
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 ثرجامت

(44) 

ما: ومعـك هذا أن السقرة إولك يف كظر الؿملػ سابؼة طؾك الثاكقة، ولؽـ ٓ 

، فال ماكع مـ مجلء سقر أخرى مباشرٍ  ن تؽقن تالقة لفا بشؽؾٍ يؾزم مـ ذلؽ أ

أن سقرة الـبل التل تـتؿل إلك  كقلدكفيبّقـ  :بقـ السقرتقـ. طؾك سبقؾ الؿثال

ٕن أية السابعة طشرة  :سقر الػرتة الؿؽقة إولك وردت بعد سقرة الؿرسالت

يتان الثاكقة طشرة يؾزم مـفا أن تؽقن أ (يقم الػصؾ)التل اشتؿؾت طؾك طبارة 

 .(1)والثالثة طشرة مـ سقرة الؿرسالت مقجقدتقـ مـ قبؾ

، مثؾف يف ذلؽ كقلدكفة والشؿقلقة التل يسعك وراءها ثالًثا: هذه العالقة الخطقّ 

مثؾ كظرائف مـ الؿستشرققـ، تـطقي طؾك مقاصـ ضعػ أخرى. فرغؿ اإلقرار 

اإلخالص، )سقرة ؾ بصعقبة تحديد تاريخ زمـل لبعض السقر الؼرآكقة مث

، إٓ أكـا يف هناية إمر كجدها مؼحؿة يف أي ترتقب (والـاس ،والػؾؼ ،والؽافرون

زمـل. فرتد هذه السقر الؼصار يف هناية الػرتة الؿؽقة إولك بسبب حجؿفا، إٓ 

تقـ أيًضا، مـ الؿؿؽـ أن تؽقكا مدكقّ  (والـاس ،الػؾؼ)يؼقل أن سقريت  كقلدكفأن 

 .(2)فؿـ الؿؿؽـ أن تدخؾ ضؿـ الػرتة الؿؽقة الثاكقة (الػاتحة)أما سقرة 

                                                   

 اكظر:  (1)

„V. 17 scheint schon Sûra 77, 12ff vorauszusetzzen, und daher die Sûra jünger, als 

jene‟ (Geschichte (1868), p. 82; Geschichte (1989), p. 184). 

 اكظر: (2)

Geschichte (1868), p. 85–6; Geschichte (1989), pp. 118–1 

= 
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 ثرجامت

(45) 

كؿا ُفعؾ بالطبقعة  «تاريخ الؼرآن»د يف ففرس لفذا الرتدّ  حد   عَ وقد ُوِض 

السقر الؼرآكقة طؾك أهنا  علتعامؾف م كقلدكفاكُتؼد  كؿابة لؾعديد مـ السقر. الؿركّ 

جزاء الؿختؾػة لؾسقرة، يف تحؾقؾ إ كقلدكف. ويف واقع إمر يسفب (1)وحدات

وهـاك تركقز طؾك قضقة ترابط السقرة أو غقاب هذا الرتابط بداية مـ الػرتة 

 ّٕي  ٓزمٌ  بقان مػفقم السقرة هق أمرٌ  ة الثالثة فؿا بعدها. وٓ شؽ أنّ الؿؽقّ 

قر أو معظؿفا ك بالرتتقب الزمـل. فنلك أي مدى يؿؽـ اطتبار الّس ـَ دراسة ُتعْ 

بشلكف هق  كقلدكفوإمر الذي يؿؽـ اكتؼاد  ؟(2)زمـقة أو هؿا مًعاوحدات أدبقة أو 

                                                   
= 

 والـاس. ر محتؿؾ لسقريت الػؾؼبعض الشلء مؼاركة بسؾػف طؾك وجقد تاريخ مبؽّ  رغؿ أن شػالل يصرّ 

ؾ يف تعامؾف مع السقر كقحدات. إن الؼصقر الرئقس يف مشروع كقلدكف يتؿثّ  :يؼقل مقكتجؿري وات (1)

 اكظر: 

W. Montgomery Watt, Bell‟s Introduction to the Qur‟ân (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1978), p. 111). 

قر وحدات أدبقة، وقال هبذا طدد مـ الدراسات الؿختؾػة وإن تالقت يف ممخًرا ضفر الؼقل بلن الّس  (2)

 :طالوة طؾك ما كتبتف ممخًرا بعـقان ،Studienمضؿقهنا. اكظر العؿؾ الرائد ٕكجقؾقؽا كقيػرت بعـقان 

Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon. Zu Entstehung und 

Wiederauflösung der Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung eines 

islamischen Kultus‟ in S. Wild (ed.),  The Qurʾān as Text (Leiden: Brill, 1996), pp. 

69–185;  

 واكظر أيًضا:

Neal Robinson, „Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Sūrat al-Māʾida‟, 

Journal of Qur‟anic Studies 2:1 (2881), pp. 89–186; S.M.S. El-Awa, Textual 

Relations in the Qur‟an: Relevance, Coherence and Structure (London: Routledge, 
= 
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 ثرجامت

(46) 

بؾ إن قراره مراطاة تؼسقؿ السقر وتقزيعفا  ،إغػالف اإلجابة طؾك هذا السمال

 إذ يفدف إلك تػادي تشظقة الـّص  :وآلتزام بف قدر اإلمؽان هق أمر طؿؾل

 . وبالتالل فننّ (1)الؿقاد ق تؿزًقا شديًدا يـتفل بـا إلك ركام مـتؿزّ يالؼرآين لئال 

 سقرة بة ٓ يليت التزاًما بؿعايقر مـفجقة. فؿثاًل اختقاره لؿقضع سقرة مركّ 

ة إولك بسبب مطؾع السقرة، أما بؼقة أيات طـده يف الػرتة الؿؽقّ  دُ رِ الذاريات تَ 

                                                   
= 

2886); Michael Cuypers, Le Festin: Une lecture de la sourate al-Mâ‟ida (Paris: 

Lethielleux, 2887).  

وكذا ولش يف مؼالة  ،(The Qur‟anقر كؿا يف كتابف )بة لؾّس بالطبقعة الؿركّ ويف السابؼ أكد بقؾ طؾك الؼقل 

 .418ص، ‟al-Ḳurʾān„لف بعـقان 

 يؼقل: (1)

„Wir wollen so viel als möglich die chronologische Reihenfolge innehalten, jedoch 

werden einzelne Stellen, die einer anderen Zeit angehören, besser bei ihren Sûren 

aufgeführt, um diese nicht zu sehr zu zerreissen‟ (Geschichte (1868), p. 51; 

Geschichte (1989), p. 65). 

 يف مؼالة لفا بعـقان: )ركام الؿقاد(وقد طربت أكجقؾقؽا كقيػرت طـ 

 „Qur‟an and History – A Disputed Relationship: Some Reflections on Qur‟anic 

History and History in the Qur‟an‟, Journal of Qur‟anic Studies 5:1 (2883), pp. 1–

18, p. 6.  

 واكظر أيًضا رأي بالشقر الذي يتػؼ مع هذا الؼقل:

 „ce procédé conduirait tout droit à une dislocation des sourates qui, menée à son 

terme logique, aboutirait à un émiettement total de la Vulgate‟ (Blachere, 

Introduction au Coran, p. 256). 
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 ثرجامت

(47) 

( آية فقبدو أهنا أضقػت يف وقت ٓحؼ، بقـؿا تـتؿل سقرة 43التل يبؾغ طددها )

ت إلك الػرتة الؿؽقة الثالثة رغؿ أن أيات العشر إولك مـفا مدكقة كؿا العـؽبق

. فؿاذا طـ سقرة الحج، إلك أي فرتة تـتؿل وأغؾب آياهتا مؽقة، كقلدكفيؼقل 

 ؟(1)لؽـ طـقاهنا ومقضقطفا الرئقس يـتؿقان لؾػرتة الؿدكقة

طؾك أكف محتقى تاريخ الؼرآن  لتعامؾ معا فننّ  هذا هق إهؿّ  وختاًما، ولعّؾ 

قر وبقـ يمدي إلك الخؾط بقـ ترتقب ورود الّس  مجرد ٓئحة لرتتقب زمـل

تجاهؾ ما يؿؽـ الؼقل أكف اسرتاتقجقة كتابقة أو بالغقة يو الرتتقب الزمـل الػعؾل،

طؾقفا الؿملػ مـ اكتؼآت وارتباط مقضقطل بقـ السقر ومصالح  سار

دون -آرتباط الؿقضقطل بقـ السقر إنّ  .حق ذلؽة، وكشخصقة واطتبارات فـقّ 

. فعؾك سبقؾ الؿثال، تتؿ دراسة كقلدكفيشقع يف دراسة  -ة واضحةدٓلة زمـقّ 

 : (2)ٕن كال السقرتقـ تتحدثان طـ رؤية ما :سقرة الـجؿ بعد سقرة التؽقير

                                                   

 اكظر: (1)

Geschichte (1868), p. 83, p. 115, p. 158; Geschichte (1989), p. 185, p. 154, p. 

213. 

 سقرة الحج يف هناية الػرتة الؿدكقة. اكظر أيًضا: كقلدكفيضع 

Geschichte (1868), p. 46; Geschichte (1989), p. 59 

أن هذا هق  مؾحقضة أوردهاالؼقائؿ التاريخقة اإلسالمقة تراطل مطؾع السقرة، ويضقػ يف  ر أنّ حقث يؼرّ 

 تاريخل. الطريؼ الؿـطؼل القحقد لرتتقب السقر ذات الطبقعة الؿركبة بشؽؾٍ 

 : (بتصرف يسقر) يؼقل (2)

= 
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 ثرجامت

(48) 

التي  (الـجم)وكود أن كؼرن بالسورة الؿذكورة آخًرا )التؽوير( سورة »

ور الؿتلخرة يف الػترة األولى، لؽـفا ال تـتؿي إلى هذه الس   من تعد  

يرد يف كؾقفؿا  ذ  الؿجؿوطة الثالثة. تجؿع بقن السورتقن طالقة مضؿوكقة إ  

 .«حديث طن ضفور الؿؾك

دراسة السقر التل تتحدث طـ مجلء  كقلدكفوطالوة طؾك ذلؽ فنن قرار 

ة إولك يبدو بسقر الػرتة الؿؽقّ  أخرة وهناية العالؿ يف هناية الؿبحث الخاّص 

يف إغؾب كتقجة لحػاوتف البالغة بإسؾقب الػـل الجؿقؾ لفذه السقر، جاء أكف 

 .«الرتاجع إسؾقبل»واتساًقا مع كالمف طـ 

                                                   
= 

„Mit letzterer [sura 81] wollen wir Sûr. 53 … verbinden, obgleich sie einerseits zu 

den 

spätern der ersten Periode, anderseits nicht zu dieser dritten Abtheilung gehört; 

beide hängen aber durch ihren Inhalt zusammen, indem in beiden vom Erscheinen 

des Engels geredet wird‟ (Geschichte (1868), p. 79; Geschichte (1989), p. 99  

د فنلك أي مدى يتؼقّ ، يف الرتتقب التاريخل الذي ساقف كقلدكفـ غؿقض وهذه الصقاغة الؿضطربة تبقّ 

باطتبارات التسؾسؾ التاريخل أو اطتبارات مقضقطقة يف إيراد سقر الػرتة الؿؽقة إولك، التل قسؿفا إلك 

أن الػئة الثالثة التل تتضؿـ السقر التل تتحدث  كقلدكفيؼرتح  ثالث فئات مقضقطقة؟ ويف هذا آقتباس

ر يف مقضع سابؼ أكف يستحقؾ طـ الدار أخرة، قد تضؿ أيًضا السقر إخقرة يف هذه الػرتة. ولؽـف يؼرّ 

 ,Geschichte (1868)وضع ترتقب تاريخل لؿعظؿ سقر الػرتة إولك، ولذا يرتبفا وفؼ محتقاها. اكظر: 

p. 73; Geschichte (1989), p. 91. 
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 ثرجامت

(49) 

ؿزطقم هق يف الزمـل ال سؾسؾتوالالرتتقب الذي ُتذكر بف السقر بقـ تؿققز ال نّ إِ 

ؿات الزمـقة التل جاء هبا الؿستشرققن، حتك ٓزم طـد قراءة التؼسق حؼقؼتف أمرٌ 

ما فعؾف هقرشػقؾد مـ  ولذا فننّ  ،بقـفؿاولق كان الؿملػقن أكػسفؿ ٓ يؿقزون 

 ،والؿـافؼقن ،والتحريؿ ،والـقر ،وسقرة الطالق ،تجؿقع لسقرة إحزاب

ووضعفا مًعا كؿا يف متـ كتابف، ثؿ مرة أخرى يف مؾحؼ الرتتقب  ،والؿجادلة

ة وإكؿا اكبثؼ مـ كتقجة اطتبارات تاريخقة زمـقّ  لؿ يلِت  ،سقر الؼرآكقةالزمـل لؾ

 مقجًزا طـ ص هبذا الشؽؾ فصاًل ة: فؼد أراد أن يخّص مصؾحة شخصقة خاّص 

 . (1)قر الؼرآكقة التل تحدثت طـ حقاة محؿد الشخصقةالّس 

هذا الرتتقب يتعارض مع تلريخف لسقر الؼرآن، فنن  طـ ذلؽ فننّ  وفضاًل 

سقرة التحريؿ التل يؼال أهنا تشقر إلك تقترات حدثت يف بقت محؿد إثر زيارتف 

رشػقؾد استـاًدا إلك قرة لؿارية الؼبطقة، تعقد إلك السـة السابعة كؿا يرى هالؿتؽرّ 

د أهنا رة يرى هقرشػقؾأسباب الـزول، ومع ذلؽ ُوضعت مع سقر أخرى مبؽّ 

تشقر إلك حقاة محؿد الشخصقة مثؾ سقرة إحزاب، والطالق، والـقر، وقبؾ 

ولذا فنن  :سقرة الػتح التل ترتبط بقاقعة الحديبقة وتعقد إلك السـة السادسة

وضع سقرة التحريؿ يف مؾحؼ الرتتقب الزمـل بقـ سقرة الـقر وسقرة الؿجادلة 

أسباب ذكر سقرة التحريؿ مع  هق خطل أو طؾك إقؾ سفق مـ الؿملػ رغؿ أن

                                                   

 .Hirschfeld, New Researches, pp. 128–4اكظر:  (1)
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 ثرجامت

(58) 

سقرة إحزاب والطالق والـقر والؿـافؼقن والؿجادلة واضحة يف متـ دراسة 

مصؾحة هقرشػقؾد يف التسؾسؾ الؼرآين إصؾل  هقرشػقؾد. ويف هذه الحالة فننّ 

يصعب معف  قد اصطدمت باهتؿامات أخرى تجاوزهتا وامتزجت هبا إلك حدّ 

ئ القؼظ الذي يؾّؿ بآخر ما كتب مـ بحقث يف هذا التؿققز بقـفا إٓ طؾك الؼار

 الشلن.

الذي  «لك الؼرآنإمدخؾ تاريخل كؼدي »ؾ لؽتاب الؼارئ الؿتعجّ  كذلؽ فننّ 

ـّ كتبف فايؾ قد ي  :ل سقرة الؿاطقن مباشرةؾِ أن سقرة الؽافرون تَ ولش كؿا فعؾ  ظ

الؽافرون  ٕن فايؾ قد ذكرها طؼبفا مباشرة. والؿػارقة أن فايؾ يشقر إلك سقرة

طؾك وجف التحديد لقـػل أهنا وردت يف كػس تقققت سقرة الؿاطقن مخالًػا 

. مؿا ٓ شؽ فقف أن سقرة الؽافرون ٓ «تاريخ الخؿقس»بذلؽ ما جاء يف ترتقب 

ة حقـ بؾغت دطقة محؿد مـ آكتشار ما قتـتؿل إلك الػرتة إولك وإكؿا الثاك

. وٕن فايؾ ٓ يـاقش سقرة (1)أجرب الؿشركقـ طؾك قبقل بعض التـازٓت

                                                   

 يؼقل: (1)

„Die 189 … gehört gewiss nicht in der erste Periode, sondern in die zweite, wo 

Mohammeds Lehre doch schon so um sich gegriffen hatte, daß die Götzendiener 

ihm einige Koncessionen machen wollten‟ (Weil, Historisch-kritische Einleitung, 

p. 68).  

= 
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(51) 

س لدى مـ يؼرأ الرتتقب بْ الؽافرون يف أي مقضع آخر يف دراستف، فؼد يحدث لَ 

 ا.ا زمـقًّ قر ويظـف ترتقبً الذي التزم بف فايؾ يف ذكر الّس 

طالوة طؾك اسرتاتقجقة الؽتابة التل ُتعـك بطريؼة ترتقب الؿعؾقمات وطرضفا 

يؿؽـ لؾؿرء أن يؾحظ كقًطا مـ آسرتاتقجقة : طؾك الؼارئ يف صقرة مؼـعة لطقػة

 ة التل هتدف إلك تؼديؿ هقؽؾة تاريخقة مصاحبة لؾرتتقب الزمـل بشؽؾٍ السرديّ 

 
ّ
ب القققع يف قراءة خاصئة . وٓ بد مـ التؿققز بقـ إمريـ لتجـّ (1)مرتابط مـطؼل

إذ  :مـفؿا ، وكذلؽ ٓ بد مـ إكعام الـظر يف أهداف كّؾ ولشكؿا حدث مع 

 سعقان وراء الرتابط الؿـطؼل واإلقـاع، ولفذا أصؾؼـا طؾقفؿا لػظ اسرتاتقجقة.ي

                                                   
= 

. وبالؿثؾ فؼد أخطل ولش يف قراءة الرتتقب الذي 416ص، al-Ḳurʾān :اكظر خطل ولش يف مؼالة لف بعـقان

 .Weil, Historisch-kritische Einleitung, p  وضعف فايؾ لسقريت الـجؿ والتؽقير: واكظر أيًضا:

59. 

الؿػاهقؿ القاردة هـا طـ اسرتاتقجقات الؽتابة والسرد يؿؽـ طزوها لؾتؿققز الشفقر يف طؾؿ الرواية بقـ  (1)

الحبؽة والؼصة وفؼ ما أشار إلقف أكصار الؿدرسة الشؽؾقة الروسقة. ويرى الؿـّظر إدبل إمريؽل 

طـ تجؾقاتف يف الخطاب، بقـؿا  جقكاثان كؾر، أن مصطؾح الؼصة يراد بف تسؾسؾ مـ إحداث، مستؼّؾ 

 الخطاب هق تعبقر خطابل أو رواية لألحداث، وهق تؿققز لف صداه هـا. اكظر: 

Johnathan D. Culler, The Pursuit of Signs, 2nd edn, (London: Routledge, 2881), p. 

189. 
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(52) 

ذاتف إلك إطادة دمج العالقة  مشروع الرتتقب الزمـل لؾؼرآن يطؿح يف حدّ  إنّ 

ر ة لتطقّ ة تـسجؿ مع الفقؽؾة السرديّ الؼرآين لتؽقيـ قّص  ة يف الـّص الخطقّ 

السردية تتجؾك بقضقح يف كتاب الؿجتؿع اإلسالمل إول. وهذه آسرتاتقجقة 

بؾ ويؿؽـ  ،دةسؼة مقّح ، الذي يسعك بدأب إلك تؼديؿ رؤية متّ «تاريخ الؼرآن»

ر إحداث. ويف هذا اإلصار كجد التؼسقؿ الثالثل ية مؼتصدة لتطقّ ؤالؼقل بلهنا ر

يف  لؾػرتة الؿؽقة وما يؼابؾف مـ سقـاريق تراجع إسؾقب وحؿاسة محؿد يصّب 

لألحداث الؿدكقة والرتتقب  كقلدكفؿاًما مثؾؿا هق الحال يف دراسة هذه الغاية، ت

 الزمـل لؾسقر الؿؼابؾة لفذه إحداث.

د تاريخفا وفؼ ما جاء مـ أخبار قر وأيات التل ُيحدّ وبخالف قؾقؾ مـ الّس 

فنن طامة السقر الؿدكقة تصـػ  :حقل سبب الـزول، ويرتاب شػالل يف معظؿفا

ًٓ  ،وفؼ مرحؾتقـ  مفّؿةقر التل ففؿ مـفا اإلشارة إلك أحداث  الّس فـجد أو

وتدور  ،بعقـفا، لفا سـدها يف السقرة مؿا يشفد لفا، وتشّؽؾ ققام هذه إحداث

وغزوة  ،هذه السقر حقل تغققر الؼبؾة )سقرة البؼرة(، وغزوة بدر )سقرة إكػال(

زوة الخـدق وما وغ ،وإجالء بـل الـضقر )سقرة الحشر( ،د )آل طؿران(ُح أُ 

 ،)سقرة الػتح( وصؾح الحديبقة ،تالها مـ إجالء بـل قريظة )سقرة إحزاب(

ؾ الفقؽؾ التاريخل الذي يسؿح قر تشؽّ وحجة القداع )سقرة التقبة(. ففذه الّس 

قر وأيات إخرى وفؼ تشابف الؿحتقى أو يف خطقة تالقة بتحديد تاريخ لؾّس 

بقـة تؾل سقرة البؼرة ٕهنا تشتؿؾ مثؾفا طؾك ولذا فنن سقرة ال :السقاق الـػسل
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(53) 

ما يؽشػ بقضقح طـ هذه آسرتاتقجقة  . ولعّؾ (1)اكتؼاد ٓذع ٕهؾ الؽتاب

أن جؿقع الؿقاضع الؼرآكقة التل تحدثت طـ الحزن  ـقلدكفالسردية الؿقحدة ل

تعقد إلك فرتة زمـقة تؼع بقـ هزيؿة أحد )سقرة آل طؿران( والـصر  ابوالصع

ترتقب سقرة  كقلدكفد الخـدق )سقرة إحزاب(. وهبذا الشؽؾ يحدّ  يف غزوة

أيات مـ الثاكقة والعشريـ حتك الرابعة والعشريـ تؽشػ طـ  نّ إِ  ذْ إِ  :الحديد

التل  111: وكذلؽ سقرة آل طؿران، أية (2)فرتة كاكت فقفا أحقال محؿد سقئة

ؿ أهنا جاءت يف سقاق تللّ يف إشارة إلك أهؾ الؽتاب، وٓ بد   مث نثچ ؾؿةتذكر ك

ضقـ مرة أخرى هؿ وقد وجدوا أكػسفؿ معرّ الؿسؾؿقـ لفزيؿتفؿ أمام طدوّ 

، 57حتك أية  46: كػس إمر يـطبؼ طؾك سقرة الـقر مـ أية (3)لشرورهؿ

                                                   

 ات لشػالل.مع إضاف Geschichte (1868), p. 136; Geschichte (1989), p. 185 اكظر: (1)

 يؼقل:  (2)

„Aus 22 f. geht, daß Muhammad zur Zeit der Abfassung im Unglück war; wir 

setzen daher die Sura am wahrscheinlichsten in die Zeit zwischen der 

Uḥudschlacht und dem Grabenkriege‟ (Geschichte (1868), p. 145; Geschichte 

(1989), p. 195). 

 اكظر: (3)

Geschichte (1868), p. 142; Geschichte (1989), p. 192.  

 .«تاريخ الؼرآن»طـ كتاب  ل طؿران كؿا يف كسخة فؾقغؾ، كؼاًل مـ سقرة آ 187 أية



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(54) 

اكتؼاد لؿا  ارهق مثَ يف برهاكف  كقلدكف. ٓ شؽ أن اقتصاد (1)خ الؿـافؼقـوالتل تقبّ 

بسقط ومقؾ إلك تقحقد الظروف والؿالبسات. ففؾ ُيعؼؾ أكف فقف مـ مبالغة يف الت

صقال طشر سـقات قضاها محؿد يف الؿديـة لؿ تؽـ هـاك فرتة طصقبة مّر فقفا 

بصعقبات وآٓم سقى التل تؾت هزيؿة أحد؟ رغؿ أن مستقيا التللقػ، البالغل 

 أكف والسردي، حتؿقان طؾك ما يبدو يف طؿؾقات إطادة الفقؽؾة التاريخقة، إٓ

 مـفؿا.  تجدر العـاية هبؿا ودراسة آلقة كّؾ 

  

                                                   

ؿ يـتؿل إلك زمـ كاكت فقف أحقال محؿد سقئة، أي طؾك إرجح الػرتة هذا التفجّ  وٓ بد مـ أنّ » (1)

 .«وهناية حرب الخـدقالقاقعة بقـ وقعة أحد 

" So Viel ist wenigstens gewiss, daß sie einer Zeit zuzuschreiben sind, in der es 

Muhammad schlecht ging, d.h. der Periode zwischen der Schalcht am Uḥud und 

dem Ende des Grabenskampfes‟) (Geschichte (1868), p. 157; Geschichte (1989), 

p. 211–2). 

د . وهـاك مقاضع أخرى ُحدّ «تاريخ الؼرآن» طـ كتاب يف كسخة فؾقغؾ كؼاًل  56-45سقرة الـقر: أيات 

، اكظر: 158)حسب كسخة فؾقغؾ هل أية  ،يف سقرة البؼرة 155ؽؾ، مـفا أية تاريخفا هبذا الّش 

Geschichte (1868), p. 131; Geschichte (1989), p. 177)، مـ  83-71 وكذلؽ أيات

 Geschichte (1868), p. 149; Geschichteطـد فؾقغؾ، اكظر:  85-73سقرة الـساء )وهل 

(1989), p. 281). 



 

 

 «ثاريخ القرآن»لقرآن يف كجاب سور ادراسة يف الرتثيب الزمني ل -القرآن خطيًّا 

 ثرجامت

(55) 

 :اخلامتت

سعك هذا البحث إلك إكعام الـظر يف الؿبادئ والػرضقات والؿزايا والعققب 

طالوة طؾك  ،«تاريخ الؼرآن»التل اشتؿؾ طؾقفا الرتتقب الزمـل يف كتاب 

ة إخرى التل وضعفا الؿستشرققن يف خصقصقاتف مؼاركة بالتؼسقؿات الزمـقّ 

والذي بدأ يف - الؼرن التاسع طشر. وإذا كان الرتتقب الزمـل آستشراقل لؾؼرآن

قد جّسد طالمة فارقة يف التعامؾ الغربل  -طشرالـصػ الثاين مـ الؼرن التاسع 

ال يـبغل يف ف :مع الؼرآن، إذ اكبثؼ مباشرة مـ ففؿ أفضؾ لؾؿخطقصات اإلسالمقة

الصدد إغػال أثر الرتاث التػسقري اإلسالمل يف التؼسقؿ الزمـل  هذا

وأقراكف يسعقن مـ خالل مـاهجفؿ  كقلدكفآستشراقل. ومؿا ٓ ريب فقف أن 

إلك الفروب مـ سؾطان الـؼؾ والرواية، ولؽـفؿ مـ  (1)ة التل يحتػقن هباالـؼديّ 

 ،هنا ترتقب زمـل دققؼقر، وإن كاكقا ٓ يؼقلقن بلة لؾّس زمـقّ ققائؿ خالل تؼديؿ 

ففؿ بذلؽ يتـافسقن مع الؿصادر الرتاثقة  :د خصائص الـؼؾبقد أهنا تجّس 

وتشرتك ققائؿ الرتتقب الزمـل اإلسالمقة مع محاوٓت الؿستشرققـ  ،اإلسالمقة

يف الؿـظقر الخّطل  -كقلدكفبؿا يف ذلؽ طؿؾ - وضع ترتقب لؾسقر الؼرآكقة

 آستخدام، إطادة إشؽآت بذلؽ متجاهؾة ،الشامؾ ذي البعد القاحد

 يؿؽـ ولذا. وفاتف وبعد كػسف محؿد زمـ يف الؿعـك تعققـ وإطادة والصقاغة،

                                                   

 .Geschichte (1868), p. 51; Geschichte (1989), p. 65اكظر طؾك سبقؾ الؿثال:  (1)
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 ثرجامت

(56) 

مـ خالل ترشقد الخصقصقات والسعل إلك الرتابط  كقلدكف دراسة أن الؼقل

ًٓ قر الؼرآكقة التل وضز اإلصار الرتاثل لؼقائؿ الّس الؿـطؼل تعزّ   عفا الؿسؾؿقن بد

 مـ أن تسؼطف.

أي بعد خؿسقـ سـة مـ ، 1989جاء تـؼقح شػالل لتاريخ الؼرآن سـة وقد 

 الرتاث اإلسالمل طـأصروحتف الجامعقة، لقؼدم مققًػا أكثر ابتعاًدا  كقلدكفتؼديؿ 

طام. وهبذا يؽقن  مشروع الرتتقب الزمـل بقجفٍ  ، وإهؿ ضدّ هوتحقًزا ضدّ 

ف يحؼؼ ققام الـسخة الثاكقة. ولعؾّ  قـ هقـ الؿـفجقّ قْ ر أو التبايـ بقـ الؿققػَ التقتّ 

 ـِ يْ بقـ الفدفقـ الؿختؾػقـ الؾذَ  -وإن كان يف بعض إحقان واهًقا-تقازًكا دققًؼا 

ٓ غـك طـفؿا ٕي ترتقب زمـل حديث: الؿققػ الـؼدي تجاه الؿصادر الرتاثقة 

مـ جاكب، وآلتزام بتؼديؿ ترتقب زمـل مؼبقل مـ جاكب آخر. ويصؾ هذا 

كجؿ طـ طؿؾقة التـؼقح ووجقد الذي بس الؾّ  دّ يف بعض إحقان إلك َح ر التقتّ 

ر يف طدم وجقد ح لـا الّس ػ لؾـسخة الثاكقة. وهذا مـ شلكف أن يقّض أكثر مـ مملّ 

طؿؾ آخر يف هذا الؿقضقع يحظك بالؿـزلة ذاهتا، وسبب طزوف غالبقة العؾؿاء 

الؼرآكقة طؾك أي  قرد لؾّس يف وقتـا هذا طـ محاولة وضع ترتقب زمـل محدّ 

 .(1)أساس يروكف

                                                   

 .192ص،  ‟Post-Enlightenment Academic Studyاكظر مؼالة شقلر بعـقان:  (1)
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 ثرجامت

(57) 

؟ ٓ شؽ أن «تاريخ الؼرآن»إذن، ما مدى فائدة الدراسة التاريخقة لؽتاب 

عت بحسـ التقثقؼ، وأضفرت اصالًطا مؾحقًضا طؾك الؿصادر تؿتّ  كقلدكفدراسة 

مـ الؿالحظات الؿثقرة ذات الطبقعة  العربقة، وجاءت مشتؿؾة طؾك كثقرٍ 

ة يف كؽار العبؼرية يف وضقح الؿـفج والربهان، خاّص الػقؾقلقجقة. وٓ يؿؽـ إ

طؿ بلن ة. ومع ذلؽ، فؽؿا أوضحـا، ٓ يؿؽـ الزّ التؼسقؿ الثالثل لؾػرتة الؿؽقّ 

ة، التؼسقؿ الثالثل لؾػرتة الؿؽقّ  ا دققًؼا، كؿا أنّ م ترتقًبا زمـقًّ يؼدّ  «تاريخ الؼرآن»

ة ٓ سبقؾ إلك إثباهتا. وقد ضـقّ وإن جاء مرتابًطا مؼـًعا، إٓ أكف يؼقم طؾك فرضقات 

يحتاج مثؾف مثؾ طؿؾ  كقلدكفّتاب أن التؼسقؿ الذي جاء بف رأى العديد مـ الؽُ 

ؾة. لفذا كجد ة مػّص دراسات مقضقطقّ  ة يف شؽؾِ بقؾ أو بالشقر إلك هتذيب وتتؿّ 

 :(1)لغز الؽؾؿات الؿتؼاصعة تف بؿحاولة حّؾ كقؾ روبـسقن يشّبف هذا الؿشروع برمّ 

م يف هذا الصدد )مسللة الترتقب الزمـي لؾؼرآن( هـاك ز تؼد  إلحرا»

حاجة لدراسات موضوطقة... تراطي هذه الدراسات جؿقع اإلشارات 

من التؼسقؿات الزمـقة  ا بلي  د حرفق  الؼرآكقة إلى موضوع بعقـه، دون أن تتؼق  

دراسة، يؿؽن الخؾوص إلى كتائج يف الترتقب  لؾسور. وطؾى أساس كل  

                                                   

 اكظر: (1)

 Robinson, Discovering the Qur‟an, pp. 95–6واكظر أيًضا مؼالة ، Gerhard Böwering, 

„Chronology and the Qurʾān‟  ، يف مقسقطة الؼرآن، ومؼالة ولش بعـقانal-Ḳurʾān.  

 .Watt, Bell‟s Introduction, p. 114  واكظر:
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(58) 

لؿحتؿل الذي وقعت فقه هذه اإلشارات. لؽن تبؼى هذه الـتائج الزمـي ا

تة، وربؿا تحتاج إلى تعديؾفا أو صرحفا بالؽؾقة يف ضوء ما تتوصل إلقه ممق  

ته أشبه بؿحاولة الؿشروع برم   أبحاث أخرى يف موضوطات مختؾػة. إن  

مػاتقح الؽؾؿات حتى  حل   من الؽؾؿات الؿتؼاصعة. فنن   طويص   لغز   حل  

ل لؽن يبؼى بال فائدة ما لم يتم التوص   ،الصف الخامس ال شك أمر طبؼري

 .«جؿقع الؿػاتقح األخرى الؿتؼاصعة معه لحل  

ة ومع ذلؽ يبؼك السمال حقل مدى إمؽاكقة القصقل إلك ترتقب زمـل أكثر دقّ 

الؿػقدة أو أثر زيادة الدراسات الؿقضقطقة يف إتاحة الؿزيد مـ البقاكات 

باحث سقتـاول هذه  كّؾ  كظًرا ٕنّ  ،ة يف الققت ذاتفواإلشؽآت الؿـفجقّ 

الدراسات يف ضقء ما لديف مـ فرضقات واسرتاتقجقات. وٓ شؽ أن تشبقف 

روبـسقن لفذا الؿشروع بؾغز طؿالق مـ الؽؾؿات الؿتؼاصعة رغؿ ما يـطقي 

 ،الخطّقة والبعد إحاديز اتباع مـفج يقغؾ يف طؾقف مـ إيحاءات، إٓ أكف يعزّ 

يـتظر مـ يؿقط الؾثام طـف.  هنائل يختػل داخؾ الـّص  ويعطل اكطباًطا بقجقد حّؾ 

رية يف دراسة الؼرآن، تتـاول ما ومع ذلؽ ٓ غـك طـ اتباع مؼاربة تاريخقة تطقّ 

ة يف الػؽر وإسؾقب. وٓ بد مـ مقاصؾة الدراسات رات مفؿّ وقع مـ تطقّ 

يف هذا الصدد.  «تاريخ الؼرآن»ة دون التؼؾقؾ مـ ققؿة كتاب التاريخقة الؿقضقطقّ 

ويؽؿـ التحدي يف التعاصل مع إدوات الـاقصة، والعؿؾ يف ضقء فرضقات 

 ة تؼريبقة مع مراطاة حدود تؾؽ الػرضقات.ضـقّ 

│ 


