


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(2) 

 نبذة تعزٍفَت بنَكوالً سَناً:

الشرققة ، أستاذ الدراسات اإلسالمقة بؿعفد الدراسات لؿاينأباحث 

ز رتكّ ية بللؿاكقا، مـ جامعة برلقـ الحرّ  هبجامعة أكسػقرد، حاصؾ عؾك الدكتقرا

ملػات يف هذا ؿال مـ اهتؿامف يف الؼرآن والتػسقر والالهقت اإلسالمل، لف عديد

 مـفا: ،السقاق

- Fortschreibung und Auslegung: Studien zur frühen 

Koraninterpretation, Wiesbaden 2009 

ر -  .الحديث والتػسقر: دراسات يف تػسقر الؼرآن الؿبؽِّ

- Die Heilige Schrift des Islams: Die wichtigsten Fakten zum 

Koran, Freiburg 2012 

 .كتاب اإلسالم الؿؼّدس، أهؿ الحؼائؼ عـ الؼرآن الؽريؿ -

- The Qur'an: A Historical-Critical Introduction, Edinburgh 2017 

 .لؼرآن، مؼّدمة تاريخقة كؼدّيةا -

│ 

  



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(3) 

مقدمت
(1)

: 

يف هذذذه القرقذذذة لـقؽذذقٓي سذذذقـاي أسذذذتاذ الدراسذذات اإلسذذذالمقة بجامعذذذة 

بالـؼذاش أهذفر الـظريذات الغربقذة الؿعاصذرة  ٕلؿذايناأكسػقرد، يتـاول الباحذث 

ًٓ  ،ا بشػاللمرورً  ،اكا وكازاكقفاجـا مـ مبدءً  ،حقل تاريخ الؿصحػ  لذك إووصذق

وآعرتاضذات الؿؼدمذة عؾذقفؿ مذـ  ،كرون وواكسذوو :مثؾ ،قـكظريات التـؼقحقِّ 

ا بذذقـ حجذذج هذذذه قبذذؾ إسذذتؾ ويذذالن و ريغذذقر هذذقلر وسذذاديغل و قذذرهؿ، مؼارًكذذ

ًٓ  ر كاًل ساس الؿـفجل الذي يمطِّ ا يف إالـظريات وباحثً   بؾذقرة رؤيذة مـفا، محاو

 ات.ة حقل تاريخ الؿصحػ يف مقاجفة هذه الـظريخاّص 

إولك تضع  :ويؼسؿ كقؽقٓي سقـاي هذه الـظريات لـظريتقـ كبقرتقـ

، (إول الفجري)إ الق الؿصحػ يف حدود هناية الؼرن السابع الؿقالدي 

والثاكقة تضع إ الق الؿصحػ يف الـصػ إول مـ الؼرن السابع الؿقالدي 

ًٓ  سقـاييعتو و .(إول الفجري)  يف الدرس أن الـظرية إولك هل إكثر قبق

مـ الؿستشرققـ يف الـظرية الثاكقة التل تؼارب  كثقرٍ  ا مـ عدم ثؼةِ الغربل اكطالقً 

                                                   

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

مسمولق قسؿ الرتجؿات يف مققع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مّقزكا حقاهقـا عـ حقاهل سقـاي 

 بلن كصصـا بعدها بذ)قسؿ الرتجؿات(.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(4) 

ا التلريخ التؼؾقدي اإلسالمل، ويف ضقء اعتبار كظريات واكسوو وكرون عـ كثقرً 

 عؾقفا. قجد ما يدّل كظرية واهقة ٓ ي (الثاين الفجري)ر اإل الق لؾؼرن الثامـ تلخ  

رس الغربل بصقرة دققؼة يتحدث ومـ أجؾ تقضقح لؾـظرية إولك يف الدّ 

حتك  فويؼصد هبذا الؿػفقم أك ،«ئكؿقذج قرآين كاه»سقـاي عـ ما أسؿاه 

ويصؾ بف إلل هناية الؼرن الفجري -التعديؾ الذي طال الؿصحػ قبؾ إ القف 

 ا لؿـتصػ الؼرن إول. البً  هق تعديؾ قائؿ عؾك كسخة معتؿدة ترجع -إول

مـ مزايا الؿؼاركة التل يعؼدها هاهـا سقـاي بقـ الـظريتقـ الؽبقرتقـ، هل 

عؾك تبايـ الؿـفجقات والحجج التل يصدر عـفا  ئأهنا تستطقع إطالع الؼار

كظرية، وكذلؽ لتبايـ استخداماهتؿ واستـتاجاهتؿ  دون لؽّؾ الباحثقن الؿميّ 

د العربل بتعدّ  ئا، ولفذا إفادة كبقرة يف تعريػ الؼارات أحقاكً لذات الؿـفجقّ 

ة مثؾ تاريخ ات آستشراققة تجاه الؿقضقعات إكثر مركزيّ الرؤى والؿـفجقّ 

 الؼرآن.

ب حقل تاريخ استؼرار الؿصحػ، حقث ك  رَ ي مُ ؾ سقـاي لرأْ ِص يف إخقر يَ 

 الـصػ إول ما الـظرية الثاكقة، والتل تضع استؼرار الؿصحػ يف ك بشؽؾٍ يتبـ  

إكثر  مـ الؼرن الفجري إول كؿا هق التلريخ اإلسالمل التؼؾقدي، ويقضح أنّ 

هناية  كتاريخ آستؼرار إل ونريمّخ مـطؼقة يف مقاجفة الػريؼقـ هق مطالبة مـ 

ػ بحذر عـ إعطاء تاريخ الؼرن إول بالدلقؾ عؾك هذا، يف ذات الققت يتققّ 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(5) 

مـ  د عؾك إقّؾ ؼْ يف الـصػ إول، إٓ أكف يضعف بعد عَ  ػصقؾل ٓستؼرار الـّص ت

قر الؼرآكقة كجزء مـ دراسة استؼرار وفاة الـبل، كؿا يطرح ضرورة دراسة الّس 

 الؿصحػ.

وإكؿا قدرهتا  :وما يعطل هذه القرقة أهؿقتفا لقس كتائجفا بالصقرة الؽبقرة

ة جدآت البقـقّ ، وكذا الفاوالؿؼاركة بقـحجج الػريؼقـ استعراض هذه عؾك 

 :ة يف مقاجفتفإصحاب هذه الؿقاقػ والـظريات، وطريؼة بـائف كظرتف الخاّص 

ا ٕبرز اهتغآت الدرس الغربل يف هذه ا كثقػً مؿا يجعؾ هذه القرقة استحضارً 

 .(تاريخ الؼرآن)الؿساحة، ومـ هـا تليت أهؿقة كشرها ضؿـ مؾػ 

│ 

 

  



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(6) 

اندراست 
(1)(2)

 

 :مقدمت -1

اإلسالمل لؾخؾقػة الثالث عثؿان بـ عػان )الذي ولل  سب الرتاُث ـْ يَ 

 ،واحدٍ  عؾك حرٍف  واحدٍ  ( جؿع الؼرآن يف مصحٍػ 656 -644الخالفة سـة 

(742 -124/741ريؼ ابـ هفاب الزهري )ت. وقد كؼؾ لـا البخاري مـ ط
(3)

 

تذكر الرواية إولك مـفؿا أكف يف عفد الخؾقػة  :الؿصحػ يف روايتقـ قصة جؿعِ 

ف عؿر بـ الخطاب، ػِ ؾَ َخ  ـْ ( وبنلحاح مِ 634 -532إول أبل بؽر الصديؼ )

                                                   

ـ قْ التعبقر عـ عظقؿ امتـاين لؾسقد روبرت هقيالكد، وكريستقفر مقؾشرت، وبقـام ساديغل، وقارئَ  أودّ  (1)

مقه مـ تصقيبات عديدة واعرتاضات ومؼرتحات. ويـبغل لؾؼارئ أن يعؾؿ ا قد  ؿَ يـ لؿ يذكرا اسؿقفؿا لِ آخرَ 

وأدخؾت عؾقفا م، 2113فواير  يف -إلك مجؾة الدراسات الؼرآكقة بؾـدن- متأن هذه القرقة البحثقة قد ُقدِّ 

 التعديالت الطػقػة بعد هذا التاريخ. ضبع

قسؿ الدراسات اإلسالمقة  -ترجؿ هذه الؿادة: حسام صوي، مدرس مساعد بؽؾقة الؾغات والرتجؿة  2))

بالؾغة اإلكجؾقزية، بجامعة إزهر، هارك يف ترجؿة عددٍ مـ الؽتب الديـقة، وقام برتجؿة عددٍ مـ البحقث، 

 لؽرتوكقة كؿققع تػسقر و قره.كؿا أن لف العديد مـ الرتجؿات الؿـشقرة عؾك بعض الؿقاقع اإل

أجزاء  4الديـ الخطقب ومحؿد فماد عبد الباقل،  محّب  :البخاري، الجامع الصحقح، تحؼقؼ (3)

 4987، 4986، حديث رقؿ 338، 337الجزء الثالث، ص ،هجرية(1411)الؼاهرة: الؿطبعة السؾػقة، 

      اب فضائؾ الؼرآن، باب جؿع الؼرآن(.)كت



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(7) 

ة جؿع كصقص الؼرآن وتدويـف يف ُعفد إلك زيد بـ ثابت كاتب القحل بؿفؿّ 

قاعالصحػ والرّ 
(1)

. 

كان يغازي أهؾ الشام ـ لـا أن حذيػة بـ القؿان حقـ قِّ بَ أما الرواية الثاكقة فتُ 

(651 -651هذ /31يف فتح أرمقـقة )سـة 
(2)

أفزعف اختالف أهؾ العراق والشام  

يف الؼراءة، فلراد عثؿان
(3)

ر زيد بـ ثابت أن يجؿع الـاس عؾك قراءة واحدة فلمَ  

ثؿ أرسؾ  ،بجؿع الصحػ التل كاكت عـد حػصة بـت عؿر يف مصحػ واحد

صحقػة أو  ر بؿا سقاه مـ الؼرآن يف كّؾ وأمَ مؿا ُكسخ،  ؼ بؿصحٍػ فُ أُ  إلك كّؾ 

 ق.حرِ مصحػ فلُ 

                                                   

 ؟ع الؼرآن، هؾ هق زيد بـ ثابت أم صحابل آخرؿَ َج  ـْ ثؿة تعارض يف الروايات اإلسالمقة حقل أول مَ  (1)

 اكظر:

 Alphonse Mingana, “The Transmission of the Kurʾān”, Muslim World 7 (1917): 

223–232, at 224–5). 

ذه الغزوة التل وردت يف رواية الزهري هل كػسفا التل أهار إلقفا الطوي ووقعت ُيحتؿؾ أن تؽقن ه (2)

وذلؽ يف تاريخ الرسؾ والؿؾقك الذي كشرتف دار بريؾ يف لقدن، بعـاية: دي ، يف السـة الثالثقـ مـ الفجرة

تاريخ اكظر: ثققدور كقلدكف، . 2856، يف السؾسؾة إولك، الؿجؾد الخامس، 1879خقيف وآخريـ، سـة 

فريدريش هػالل، وبرجسرتاسر، وأوتق بريتسؾ،  مراجعة وتـؼقح: ،(Geschichte des Qorānsالؼرآن )

 .49، الجزء الثاين، ص1919ثالثة أجزاء، ٓيبزغ، سـة 

)اكظر: ، ؼرأ الـاس عؾك كسخة واحدةيَ  عثؿان أراد أنْ  أنّ  يؼقل القعؼقبل )تقيف يف مطؾع الؼرن العاهر( (3)

al-Yaʿqūbī, Historiae, ed. by M. Th. Houtsma, vol. 2, Leiden: Brill, 1883, 197.) 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(8) 

حقل مدى إمؽاكقة آعتؿاد عؾك هذه الرواية ومدى صحتفا مذـ  وثؿة جدٌل 

الـاحقذذة التاريخقذذة، وكذذان أول مذذـ أثذذار هذذذا الجذذدل بذذقل كازاكقفذذا
(1)

وألػذذقكس  

مـجاكا
(2)

جؿع الؼرآن جاء بؿبذادرة  أن   1916 -1915، 1911، وقد كتبا يف عام 

( وأمقذره عؾذك العذراق 715 -685مـ الخؾقػة إمقي عبذد الؿؾذؽ بذـ مذروان )

(الروايذات السذابؼة)اج بـ يقسذػ اسذتـاًدا إلذك الحج  
(3)

. لؽذـ يف الؿؼابذؾ، جذاء 

( بذلن 1919فريدريش هػالل لقؼذرر يف الـسذخة التذل كّؼحفذا مذـ تذاريخ الؼذرآن )

                                                   

(، مستشرق فركسل، ولد بالجزائر، درس يف فركسا ودرس يف الؽقلقدج 1921 -1862بقل كازاكقفا ) (1)

، لف عديد -وقت كان اسؿفا الجامعة الؿصرية-دي فراكس، كؿا درس فؼف الؾغة العربقة يف جامعة الؼاهرة 

، عؼقدة 1894ابات والرتجؿات والتحؼقؼات حقل التاريخ اإلسالمل، تاريخ ووصػ قؾعة الؼاهرة، الؽت

محؿد وهناية ) :ؼ خطط الؿؼريزي، ولف كتاب بعـقان، كؿا ترجؿ وحؼّ 1921الػاطؿققـ السرية يف مصر، 

 .، )قسؿ الرتجؿات((1911العالؿ، العؼقدة اإلسالمقة إصؾقة، 

ا بالؽـقسة ا كؾداكقً ( مستشرق وكاهـ كؾداين، كان والده قسقًس 1937 -1878ألػقكس مـجاكا ) (2)

ؿ السقرياكقة والعربقة والرتكقة الؿتحدة يف روما، درس يف الؿعفد السقرياين الؽؾداين لؾدعقة بالؿقصؾ، فتعؾّ 

 كك الؿقصؾ وسافر إلف ترَ ئوالػارسقة، وبعد خالف ٓهقيت مع الؽـقسة الؽاثقلقؽقة بسبب بعض آرا

الؿؿؾؽة الؿتحدة، وهـاك عؿؾ كلستاذ لؾغات والالهقت يف كؾقة وودبروك، ثؿ عؿؾ يف مؽتبة جقن رايؾـد 

 -1858وقد كشر بصحبة مرجؾققث الؿستشرق اإلكجؾقزي ) ذات الشفرة يف الؿخطقطات العربقة،

 .الرتجؿات( ، )قسؿ(871 -838لعؾل بـ ربـ الطوي ) (الديـ والدولة) :( كتاب1951

 اكظر:  (3)

 Mingana, “Transmission of the Kurʾān According to Christian Writers”, Muslim 

World 7 (1917): 402–414 

 مـ بقل كازاكقفا يف كتاب لف بعـقان: 414ويؼتبس يف صػحة  

 Mohammed et la fin du monde: Étude critique sur l‟Islam primitif, Paris: P. 

Gauthier, 1911, 141–2. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(9) 

رسذذؿ
(1)

الؿصذذحػ 
(2)

يعذذقد إلذذك زمذذـ عثؿذذان، وعؾقذذف صذذارت هذذذه الروايذذة هذذل  

عؾذك  ةفشذفد رد   1977جذاء عذام  يف إروقة العؾؿقة بعد ذلؽ، إلذك أنْ  الؿعتؿدة

هذذذذذذذا الؿسذذذذذذار مذذذذذذع صذذذذذذدور كتذذذذذذاب الفاجريذذذذذذة لباتريشذذذذذذقا كذذذذذذرون
(3)

 

                                                   

، والتل تشؿؾ اختالفات لقعـل بف مجؿؾ عؿؾقة تحرير الـّص  (الرسؿ)يستخدم الؽاتب هـا مصطؾح  (1)

و آختالفات يف بعض الؽؾؿات، وآختالفات يف ترتقب الؿصحػ، وهق ما يجعؾف أوسع بصقرة أالؽتابة 

 .(قسؿ الرتجؿات) .الؼرآن ؾقمعكبقرة مـ آستخدام الؿعروف لؾرسؿ كؿصطؾح معفقد يف 

 .121 -1، ص2تاريخ الؼرآن، ج (2)

اد التقجف م(، هل مستشرقة أمريؽقة مـ أصؾ داكؿركل، وتعّد أهؿ روّ 2115 -م1945باتريشقا كرون ) (3)

ؽ يف كقن ر وتاريخ اإلسالم: حقث تشؽّ التـؼقحل، وصاحبة أفؽار ذائعة الصقت حقل تاريخ اإلسالم الؿبؽّ 

ؽ يف كقن اإلسالم قد كشل يف مؽة الذي بقـ أيديـا يعقد إلك الؼرن السابع الؿقالدي، كؿا تشؽّ الؼرآن 

م(، وهق مرتجؿ 1977كقك )مايؽؾ ة، عؾك رأسفا الفاجريزم مع الحالقة، لفا عدد مـ الؽتب الؿفؿّ 

اث، ، وصدر عـ الؿركز إكاديؿل لألبح(الفاجريقن) :بعـقان ،كبقؾ فقاض :لؾعربقة، حقث ترجؿف

آمال محؿد  :م(، وهق مرتجؿ لؾعربقة أيًضا، حقث ترجؿتف1987تجارة مؽة ) :م، وكتاب2115بقروت، 

بفا اكتؼادات كبقرة مـ م. وقد أثارت كتُ 2115الروبل، وصدر عـ الؿركز الؼقمل لؾرتجؿة، مصر، 

م(، الذيـ اعتووا 1935) م(، ومـفؿ كذلؽ هشام جعقط1942مستشرققـ وممرخقـ، مـفؿ كقمان داكققؾ )

ػ، ومـ الؽتب العربقة التل إقصاء الؿصادر العربقة تؿاًما يف كتابة تاريخ اإلسالم هق أمٌر يف  اية التعّس 

اإلسالم الؿبؽر وآستشراق »صدرت يف سقاق الـؼاش الؿـفجل مع هذا التقجف كتاب آمـة الجبالوي، 

، مـشقرات الجؿؾ، كقلقكقا، ألؿاكقا، «كقك كؿقذًجا كجؾقساكسقين الجديد، باتريشقا كرون ومايؽؾإ

  .(قسؿ الرتجؿات) .2118بغداد، 

 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(11) 

ومايؽؾ كقك
(1)

ما مـ الؼرن الثامـ يف وقٍت  َث دَ ع الؼرآن َح ؿْ َج  فذهبا إلك أن   
(2)

 ،

جقن واكسوو بؾ إن
(3)

قد استؼر يف صقرتف الـفائقذة بـفايذة  قد ذهب إلك أن الـّص  

الؼرن الثامـ
(4)

. ولؽذـ لؿذا كذان التذاريخ الؿتذلخر الذذي افرتضذف جذقن واكسذوو 

                                                   

( ممرخ أمريؽل، بإساس درس التاريخ والدراسات الشرققة يف كقـجر -م1941مايؽؾ كقك ) (1)

( بجامعة لـدن، وهق أستاذ قسؿ SOASكقلقدج، كامويدج، ثؿ يف كؾقة الدراسات الشرققة وإفريؼقة )

م، مـ أهؿ كتبف باإلضافة لؽتابف الشفقر مع باتريشقا 2117دراسات الشرق إدكك يف جامعة بركستقن مـذ 

، وهق مرتجؿ «إمر بالؿعروف والـفل عـ الؿـؽر يف الػؽر اإلسالمل» :كتاب ،«الفاجريقن»كرون 

وعؿار الجالصل، وصدر عـ الشبؽة العربقة  لؾعربقة، حقث ترجؿف: رضقان السقد وخالد السالؿل

أديان » :م، كؿا ترجؿ ممخًرا كتابف2113م، ويف طبعة ثاكقة عام 2119لألبحاث والـشر، يف طبعة أولك عام 

محؿد مراس الؿرزوقل، وصدر عـ  :، ترجؿف«قديؿة وسقاسة حديثة، الخالفة اإلسالمقة مـ مـظقر مؼارن

 .(قسؿ الرتجؿات) .م2117عام الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر، 

 اكظر:  (2)

Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1977, 17–18. 

 م( مستشرق أمريؽل، يعتو هق رائد أفؽار التقجف التـؼقحل، وتعتو2112 -م 1928جقن واكسوو ) (3)

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

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

الدراسات الؼرآكقة، » :ؿ كتاباتفإعادة كتابة تاريخ اإلسالم بصقرة مقثققة، ومـ أه الؿصادر العربقة مـ أجؾِ 

 .(قسؿ الرتجؿات) .م(1977« )مصادر ومـاهج تػسقر الـصقص الؿؼدسة

 اكظر: (4)

John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural 

Interpretation, Oxford: Oxford University Press, 1977, 49. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(11) 

ر الذذدفاع عـذذفواهًقذذا يتعذذذّ 
(1)

، فذذنن العؾؿذذاء الذذذيـ مذذالقا إلذذك التشذذؽقؽ يف كذذالم 

لػرضقة جؿع الؼرآن يف مـتصػ العصر إمقي أصبحقا أكثر تؼباًل هػالل، 
(2)

. 

وكتقجة لذلؽ، حازت فرضقة جؿع الؼرآن يف عفد عبد الؿؾؽ بـ مروان عؾك 

وبـسقن ذيقع مؾحقظ يف السـقات إخقرة، ورّجح هذا الؼقل كؾ مـ تشقز
(3()4)

 ،

                                                   

 :يف كتاب لف بعـقان اكظر عؾك سبقؾ الؿثال: فريد دوكر (1)

 Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing , 

Princeton: Darwin Press, 1998. 63 -35ص . 

 :وكذلؽ باتريشقا كرون يف مؼالة لفا بعـقان

 “Two Legal Problems Bearing on the Early History of the Quran”,   

 .37 -1، ص1994لؼدس لؾدراسات العربقة واإلسالمقة، العدد الثامـ عشر لسـة يف مجؾة ا

 .”Crone, “Two Legal Problems  اكظر: (2)

 .Chase Robinson, ʿAbd al-Malik, Oxford: One world, 2005, 100–104اكظر:  (3)

مـ جامعة هارفرد، كؿا هغؾ مـصب رئقس  هتشقز روبـسقن، ممرخ أمريؽل، حصؾ عؾك الدكتقرا (4)

مريؽقة بالؼاهرة والجامعة العوية معة إجامركز الدراسات العؾقا بجامعة كققيقرك، كؿا درس يف ال

بجامعة كامويدج، لف دراسات  (تاريخ اإلسالم) :د إول مـ كتابؾبالؼدس، وهق رئقس تحرير الؿج

ل يف مواطقرية والـخب الحاكؿة بعد الػتح آسالمل، التحقّ اإل) :عديدة حقل التاريخ اإلسالمل، مـفا

)قسؿ  (.2116الحضارة اإلسالمقة يف ثالثقـ حقاة، إلػ سـة إولك، )، (2111هؿال بالد الـفريـ، 

 الرتجؿات(.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(12) 

ألػريد لقيس دي بريؿارو
(1()2)

وديػقد باورز، 
(3()4)

وستقػـ هقمقؽر، 
(5)

فرأوا أكف ، 

ذهبقا  أو عؾك إقؾ ،إقرب إلك الصقاب عـ الؼقل بجؿع الؼرآن يف عفد عثؿان

                                                   

 اكظر: (1)

 Alfred-Louis de Prémare,Les fondations de l‟islam: Entre écriture et histoire, Paris 

: Éditions du Seuil, 2002, 278–323; id.,Aux origines du Coran: questions d‟hier, 

approches d‟aujourd‟hui , Paris: Téraèdre, 2004; id., “ʿAbd al-Malik b. Marwān et 

le Processus de Constitution du Coran”, in: Die dunklen Anfänge: Neue 

Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam, ed. by Karl-Heinz 

Ohlig and Gerd-R. Puin, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2005, 179–210. 

م( ممرخ فركسل، متخصص يف الؾغة والثؼافة العربقة 2116 -م1931ألػريد لقيس دي بريؿار ) (2)

مارسقؾقا، وباحث ومعؾؿ يف معفد الدراسات  وتاريخ اإلسالم، وأستاذ فخري بجامعة إكس أون بروفاكس

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

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

عفد أباء الدومـقؽان بالؼاهرة، اهتؿامف إساس بالتاريخ م تؿ الرتحقب بف يف م1965م وإلك عام 1963

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

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

، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف: «تلسقس اإلسالم بقـ الؽتابة والتاريخ» :الؼرآن، مـ أهفر كتبف كتابوتاريخ 

 )قسؿ الرتجؿات(. م.2119عقسك محاسبل، وصدر عـ دار الساقل، بقروت، الطبعة إولك، 

 اكظر: (3)

 David S. Powers, Muḥammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making 

of the Last Prophet, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009. 

ديػقد باورز، أستاذ بؼسؿ دراسات الشرق إدكك بجامعة كقركقؾ إمقريؽة، مختص بالتاريخ  (4)

لقس أبا أحد مـ الرجال: صـاعة  (محؿدٌ  :هفرها كتابفأاإلسالمل، لف عديد الؽتب يف هذا الؿجال، 

 )قسؿ الرتجؿات(. . (2119خقر، والصادر عام إ الرسقل

 اكظر: (5)

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(13) 

بعد  711حتك عام  كبقرٍ  عرضة لؾتغققر والتـؼقح بشؽؾٍ  الؼرآين ظّؾ  إلك أن الـّص 

 الؿقالد.

يـ اإلسذذالمل يف السذذابؼ يختذذارون مذذـ بذذقـ وكذذان البذذاحثقن يف تذذاريخ الذذدّ 

وبذذقـ التذذاريخ  ،أو مذذا قبؾفذذا 651الذذذي يعذذقد لسذذـة  ـ: التذذاريخ الؿشذذفقرقْ الذذرأيَ 

ر الذي ذكره جقن واكسوو، والذي اتضح أن أكف مغالطة يسفؾ تػـقذدها، الؿتلخِّ 

إٓ أن هذا إمر قد بات مذـ الؿاضذل. ور ذؿ أن هارالذد مقتسذؽل
(1)

 دلذقاًل  قذّدم 

ر الصذذديؼ الؼذرآن يف عفذد أبذل بؽذ ع بذف الروايذات التذل وردت يف جؿذعِ مؼـًعذا تتب ذ

والجؿع الرسؿل الثاين يف عفد عثؿان، وعزاها إلك الزهذري
(2)

: لقبطذؾ بذذلؽ مذا 

 ُبذت قبذؾ الؼذرن التاسذع، إٓ أن هذذا ثْ ـجاكذا مذـ أن هذذه الروايذات ٓ تَ ذهب إلقف م

                                                   
= 

 Stephen J. Shoemaker,The Death of a Prophet: The End of Muhammad‟s Life and 

the Beginnings of Islam, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012, 

136–158. 

مـ جامعة بقن إلؿاكقة ه ، حصؾ عؾك الدكتقرا1948عام  هارولد مقتسؽل، مستشرق ألؿاين ولد (1)

أصقل »، واهتؿامف إساس هق كؼؾ الحديث يف الرتاث اإلسالمل، لف عدد مـ الؽتب، مـفا: 1978عام 

إعادة بـاء ابـ إسحؼ حقاة الـبل، وتػسقر الؼرآن الؿبؽر: دراسة لؾتؼالقد الؿبؽرة »، «2112الػؼف اإلسالمل، 

 )قسؿ الرتجؿات(.  «.2117ٓبـ عباس، 

 اكظر: (2)

 Harald Motzki, “The Collection of the Quran: A Reconsideration of Western 

Views in Light of Recent Methodological Developments”, Der Islam 78 (2001): 1–

34. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(14) 

ـجاكذا، الـتائج وفرضقة كازاكقفا ومٓ يعـل بالضرورة عدم إمؽان الجؿع بقـ هذه 

فقؿا قالف كؿا أّكد هقمقؽر، وهق مصقٌب 
(1)

. 

ذلؽ العؿذؾ الرائذد الذذي أكجذزه بقـذام  وثقٍؼ  صؾ هبذه الؿسللة بشؽؾٍ ومؿا يتّ 

سذذاديغل
(2)

مذذمخًرا حذذقل طذذروس )رقذذقق( صذذـعاء إولذذك  ومحسذذـ جذذقدارزي 

 DAMمـفا يف دار الؿخطقطات بصـعاء برتقذقؿ ) كبقرٌ  الشفقرة والتل يقجد جزءٌ 

01-27.1)
(3)

مراجعذة أربعذذقـ ورقذة مذـ الؽتابذذة  سذذاديغل وجذقدارزي وقذد أتذؿّ  ،

الدلقؾ الؿادي القحقذد عؾذك وجذقد تـؼذقح  والتل تعدّ  ،التحتقة يف هذه الؿخطقطة

 قر ققاسل لرسؿ الؼرآن
(4)

( C-1الذذي يظفذر مذـ الخذط الؿؿحذق ) وكقع الـّص  ،

هق بالػعؾ كسخة مذـ الؼذرآن الذذي بذقـ أيذديـا، إٓ أهنذا تحتذقي عؾذك اختالفذات 

لؿصحػ الؿعتؿد ترتاوح ما بقـ اختالفات يف إعذراب الػاعذؾ متعددة عـ رسؿ ا

                                                   

 .Shoemaker, Death, 148اكظر:  (1)

، مفتؿ بالػؽر 2116سات الديـقة بجامعة ستاكػقرد بؽالقػقركقا مـذ بقـام ساديغل، أستاذ مساعد لؾدرا (2)

مـطؼ صـع الؼاكقن يف اإلسالم: الؿرأة والصالة » :ر. لف كتاب بعـقاناإلسالمل وبالؼاكقن وباإلسالم الؿبؽّ 

 )قسؿ الرتجؿات(. ، باإلضافة لعدد مـ الؿؼآت والبحقث.«2112يف التؼالقد الؼاكقكقة، 

 اكظر: (3)

Behnam Sadeghi and Uwe Bergmann, “The Codex of a Companion of the Prophet 

and the Quran of the Prophet”, Arabica 57 (2010): 343–436, at 344. 

 اكظر: (4)

 Behnam Sadeghi and Mohsen Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Quran”, 

Der Islam 87 (2012): 1–129. 

 ن ورقة أخرى مـ هذه الطروس.قوقد أبؾغـل ساديغل أن الجامع الؽبقر يف صـعاء ٓ يزال بف أربع



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(15) 

كؿذا  ،ؼة بحذف وإضافة وإبذدال لؾؽؾؿذات والعبذارات الؼصذقرةوالؾقاحؼ الؿتعؾّ 

ترتقب السذقر مختؾذػ ر ذؿ أن ترتقذب أيذات داخذؾ السذقر ٓ يختؾذػ عذـ  أنّ 

رسؿ الؿصحػ الرسؿل
(1)

هذذا  حاسذؿ دلقذؾ عؾؿذل أنّ  . وبات لديـا أن بشؽؾٍ 

ا، وقذذد تعذذاون سذذاديغل مذذع بقر ؿذذان يف فحذذص ر جذذدً طذذرس يعذذقد لتذذاريخ مبّؽذذال

مجؿقعة مـ إوراق الؿتػرقذة والتذل يبذدو أهنذا تـتؿذل لفذذا الطذرس باسذتخدام 

% أن هذذا 95ح بـسذبة  إلك كتقجذة تذرجِّ اَل لتحديد تاريخفا، وتقص   الؽربقن الؿشعّ 

 578الّرق قد تؿ الحصقل عؾقذف )مذـ جؾذد حقذقان بعذد ذبحذف( يف الػذرتة مذا بذقـ 

يبؾذذغ  655.5هذذذه الؿذذادة أقذذدم مذذـ سذذـة مقالديذذة، واحتؿذذال أن تؽذذقن  669و

%(95.5يبؾذذذغ  661.5% )واحتؿذذذال أن تؽذذذقن أقذذذدم مذذذـ سذذذـة 91.8
(2)

، وإذا 

التؼذدير الؿؼبذقل يف  فذاة الحقذقان، فذننّ ق فذقر واستخدام هذذا الذرّ  افرتضـا أكف قد تؿّ 

، عؾذك الذر ؿ مذـ 661كظركا أن تاريخ طروس صـعاء إولك يعقد إلك ما قبؾ سـة 

لؿخطقطات  حؼقؼة أن التلريخ الذي يتؿ الحصقل عؾقف مـ فحص الؽربقن الؿشعّ 

                                                   

 .23كػس الؿرجع، ص (1)

ويرى فراكسقا  ،354، 353ص ، وكذلؽ348، ص”Sadeghi and Bergmann, “Codexاكظر:  (2)

، Qurʾans of the Umayyads: A First Overview, Leiden: Brill, 2014 :ديروش يف كتابف

ـات الؿلخقذة مـ طروس صـعاء عؾك يد كريستقان روبقـ أن التلريخ بالؽربقن ٓثـتقـ مـ العقّ  13ص

 :599إلك  433، عالوة عؾك تاريخ  ريب يعقد لؾػرتة مـ 643وسـة  543أعطاكا تاريًخا يرتاوح بقـ سـة 

مـ آعتؿاد يف الققت الحالل عؾك الـتائج التل  م مزيًدا مـ الؿعؾقمات، فال مػرّ وكظًرا ٕن ديروش ٓ يؼدّ 

 تقصؾ إلقفا ساديغل وبقر ؿان ر ؿ أكـا بحاجة إلك إجراء مزيد مـ الػحص.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(16) 

رة بعدة عؼذقدمعؾقم تاريخ آكتفاء مـفا يعطقـا تقاريخ مبؽِّ 
(1)

 ؾ الػجذقةوهذذا يؼّؾذ ،

مـذف  كبقذرٍ  الؼذرآين، ويذرّجح كتابذة جذزءٍ  بقـ الػرضقات الؿؿؽـة بشذلن تذاريخ الذـّص 

، ر ذذؿ مذذا بذذف مذذـ كبقذذرٍ  الؿذذللقف عؾذذك كحذذقٍ  واتخذذاذه الشذذؽَؾ ، 661بحؾذذقل سذذـة 

ؾ أقذدم تذاريخ ة، وربؿا كقافؼ ساديغل يف ققلف أن هذذا الطذرس ٓ يؿّثذاختالفات عدّ 

كسذذخة  لؽتابذذة الؿحذذق إلفسذذاح الؿجذذال محتؿذذؾ لرسذذؿ الؿصذذحػ الؿعتؿذذد: فذذننّ 

رسذذذؿقة مذذذـ الؼذذذرآن ٓ يؼتضذذذل أن تؽذذذقن الـسذذذخة إخقذذذرة جذذذاءت بعذذذد وجذذذقد 

الطرس
(2)

. 

عؾؿاء مثؾ روبـسقن أو هقمقؽر عؾك أن الرسؿ الؿعتؿد  ومع ذلؽ قد يصر  

لؾؼرآن لؿ يظفر إٓ يف الـصػ الثاين مـ الؼرن السابع، كتقجة لسعل الدولة إلك 

                                                   

باحتؿال تبؾغ  694إلك  619ق الؿستخدم يف مخطقطة قرآكقة أخرى يعقد لؾػرتة مـ ُوجد أن تاريخ الرّ  (1)

 An Umayyad Fragment of the Qur‟an and its :%. اكظر مؼالة لقاسقـ داتقن بعـقان95.2كسبتف 

Dating  تحديًدا يف صػحتل رقؿ 87 -57، ص2117يف مجؾة الدراسات الؼرآكقة، العدد التاسع لسـة ،

 ,Déroche, Qurʾans of the Umayyads. لالطالع عؾك مسللة حدود تلريخ الؽربقن اكظر: 64، 63

ضح مـ حرد الشفقرة والتل يتّ  Quran of the Nurseلؿخطقطة  C14وقد ذكر فقف أن تلريخ  14–11

باحتؿال تبؾغ  986إلك  871يعطقـا تاريًخا يرتاوح بقـ سـة  1121هبا أهنا اكتؿؾت عام  الؿتـ الخاّص 

 %. اكظر الفامش السابؼ.95كسبتف 

. سقف يـاقش الجزء الثاين مـ هذه 384، 383، ص”Sadeghi and Bergmann, “Codexاكظر:  (2)

بحثقة محاولة ساديغل إثبات أن الرسؿ الؿعتؿد أبؼك بشؽؾ دققؼ عؾك كسخة أولقة مـ الؼرآن القرقة ال

 .C-1مؼاركة بالـسخة 
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 ترجامت

(17) 

الؿقجقدة التل سبؼ جؿعفا تـؼقح الصحػ
(1)

الؼقل الذي يعارض  ولذلؽ فننّ  :

بشدة التلريخ الؿشفقر لؾرسؿ الؿعتؿد لؾؼرآن يتؿثؾ فقؿا يبدو يف الػرضقة التل 

 إٓ أكف ظّؾ  661محدًدا بحؾقل عام  الؼرآين ر ؿ اكتسابف هؽاًل  الـّص  تؼقل بلن

وسقف أسؿل هذا السقـاريق  ،711عرضة لؾتـؼقح والتعديؾ حتك قرابة سـة 

ولقست الؼضقة التل كتـاولفا هـا  ،لتسفقؾ اإلهارة إلقف «الـؿقذج الؼرآين الـاهئ»

فنكف بعد وفاة محؿد بـحق ستقـ أو سبعقـ سـة، ُيحتؿؾ أن يؽقن  :بإمر القسقر

الجزء الؿتبؼل مـ هذه الؿؼالة  ولذا فننّ  :أصؾ دعقتف قد طالتف إيدي بالتـؼقح

ا دعًؿا لفذه ة يؼرتح إجراء تؼققؿ مـفجل لؿختؾػ أراء التل أثقرت، إمّ البحثق

 الرؤية أو كػًقا لفا.

  

                                                   

 .Robinson, ʿAbd al-Malik, 104اكظر عؾك سبقؾ الؿثال:  (1)
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 ترجامت

(18) 

 :انقزآين يف هناٍت انقزن انسابع د استقزار اننصّشواهد تؤٍّ -2

 :دنَم اننقوش

 -691هجريذة الؿقافذؼ  72عؾك قبة الصخرة أكف قد اكتؿؾ بـاؤها سـة  َب ُكتِ 

مقالدية 692
(1)

ويظفر عـد قـطرهتا كؼشان مـ الػسقػساء يشتؿالن عؾك سؾسذؾة  ،

ة أهؽال لؾبسؿؾة والشفادة والصالة والسذالم مـ الؿؼاطع الؼرآكقة تتالقك مع عدّ 

ة مذذـ الؾقحذذات الـحاسذذقة إجذذزاء إمقّيذذ كؿذذا أنّ  ،عؾذذك محؿذذد وعؾذذك الؿسذذقح

لعبذذارات ر سؾسذذؾة مذذـ االؿقجذذقدة عـذذد الؿذذدخؾ الشذذرقل والشذذؿالل لؾؼبذذة ُتظِفذذ

الؼرآكقذذذة القاضذذذحة
(2)

الحذذذالتقـ هـذذذاك اخذذذتالف واضذذذح عذذذـ رسذذذؿ  تذذذا. ويف كؾ

فعؾك سذبقؾ الؿثذال، ثؿذة عبذارة مذـ أيذة إولذك يف سذقرة  :الؿصحػ الرسؿل

                                                   

 Archaeology and the History of :لؿعؾقمات حقل التاريخ، اكظر مؼالة لجقريؿل جقكز بعـقان (1)

Early Islam: The First Seventy Years  مـ مجؾة  2113لسـة  46يف العددJournal of the 

Economic and Social History of the Orient424، تحديًدا يف الصػحات 436 -411، ص- 

426. 

 الـؼشان بؽتابة صقتقة يف مؼالة لؽريسؾ كقسؾر بعـقان: وردَ  (2)

 ʿAbd al-Malik‟s Inscription in the Dome of the Rock: A Reconsideration  

، ويؿؽـ الحصقل عؾك ترجؿة لفؿا 64 -2، صRoyal Asiatic Societyمـ مجؾة  1971يف عدد سـة 

 :Forgotten Witness :ولؾـؼقش الؿقجقدة يف الؾقحات الـحاسقة عـد إيستؾ ويالن يف مؼالة لفا بعـقان

Evidence for the Early Codification of the Quran يف مجؾة ،American Oriental 

Society 14 -1، ص1998لسـة  118، العدد. 
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 ترجامت

(19) 

التغابـ عالوة عؾك اثـتقـ مـ أية الثاكقذة مذـ سذقرة الحديذد تتالققذان مذع عبذارة 

قـتر مذذرّ يتؽذذرّ  ة بشذذؽؾٍ ث عذذـ الؼذذدرة اإللفّقذذتتحذذدّ 
(1)

، ويف إحذذدى الؾقحذذات 

مـ سقرة إعراف وفقفذا كجذد ضذؿقر الؿذتؽؾؿ الذذي  156الـحاسقة تظفر أية 

ة ُكتب بصقغة الغائب. )وثؿة مالحظات هبقفة تـطبؼ عؾذك يعو عـ الذات اإللفقّ 

رة(استخدام الؿادة الؼرآكقة يف الـؼقش والزخارف اإلسذالمقة الؿبّؽذ
(2)

. وبالـسذبة 

جزئذل  الـصذقص الؼرآكقذة لذؿ تؽذـ ثابتذة بشذؽؾٍ  هذا يقحل بذلنّ  لروبـسقن، فؽّؾ 

حتك هناية الؼرن السابع وبداية الؼرن الثذامـ عؾك إقّؾ 
(3)

وعؾذك كػذس الؿـذقال  ،

أبذرز دلقذؾ عؾذك مذا »ذ اعتو الـؼقش الؿقجقدة عؾك قبة الصذخرة إِ  :سار هقمقؽر

قذذت تشذذققد هذذذا لؾؼذذرآن يف و «عذذدم آسذذتؼرار الـسذذبل»ز مذذـ فرضذذقة يعذذزّ  «يبذذدو

                                                   

وكجد يف سقرة الحديد، أية  .أية إولك ،مـ سقرة التغابـ  مث ڀ ڀ ڀ نث ڀ :العبارة هل (1)

 ۇئ وئ نثوئ :وتختتؿان بـػس الػاصؾة ، مث ەئ ائ ائ ى ى ې نثې :الثاكقة عبارة مؿاثؾة هل

 .Kessler, “ʿAbd al-Malik‟s Inscription”, 4 and 9. اكظر: ۆئمث ۇئ

 Robert Hoyland, “The Content and Context of Early Arabicاكظر: (2)

Inscriptions”,Jerusalem Studies in Arabic and Islam 21 (1997): 77–101 تحديًدا ،

 .88، 87صػحة 

إكظار إلك بعض آختالفات . ويؾػت روبـسقن Robinson, ʿAbd al-Malik, 103اكظر:  (3)

 Michaelمثؾ رسالة الحسـ البصري إلك عبد الؿؾؽ )اكظر:  ،الؿؿاثؾة يف الـصقص إدبقة الؿبؽرة

Cook, The Koran: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 

2000, 120–122.) 
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 ترجامت

(21) 

الؿبـك
(1)

بلن تاريخ طذروس صذـعاء إولذك  احتؿال كبقرٍ  . وبطبقعة الحال يف ظّؾ 

عدم آستؼرار هذا كان لف حدود واضذحة،  ، فال بد أنّ 661يعقد إلك ما قبؾ سـة 

ولؽـ بؼدر مذا تذؿ كشذره حتذك أن مذـ هذذا الطذرس، ٓ يتعذذر الجؿذع بذقـ هذذا 

ن سذذقرة اإلخذذالص أضذذقػت لؾؼذذرآن يف عفذذد الؼذذقل وبذذقـ الػرضذذقة التذذل تذذزعؿ أ

الؿرواكققـ
(2)

ت عؾذك َشذة والتذل ُكؼِ أو أن العبارة التل تتحدث عـ الؼذدرة اإللفّقذ ،

لتظفر يف مطؾع سقريت  يف وقت ٓحٍؼ  قـطرة الؼبة قد أعقدت صقا تفا عؾك إقّؾ 

 الحديد والتغابـ.

وهـا  ،مـ التساؤل حقل إمؽاكقة وجقد تػسقرات أخرى ومع ذلؽ ٓ مػرّ 

وثقًقا مـ روبقـسقن وهقمقؽر بحجقة الؿعطقات التل  يبدو دي بريؿار أقّؾ 

رها هذه الـؼقشتقفّ 
(3)

ثؿة ما يؿؽـ ققلف يف تؼققؿ هذه إدلة، كؿا  هؽ أنّ وٓ  ،

ه ربؿا أباكت إستؾ ويالن حقـ قالت بلن آختالفات مـ هذا الـقع الؿقضح أدكا

                                                   

 .Shoemaker, Death, 148  اكظر: (1)

 لؿعؾقمات حقل استخدام سقرة اإلخالص يف سؽ العؿؾة يف زمـ الؿرواكققـ اكظر:لؿزيد مـ ا (2)

Stefan Heidemann, “The Evolving Representation of the Early Islamic Empire and 

its Religion on Coin Imagery”, in :The Qurʾān in Context: Literary and Historical 

Investigations into the Qurʾānic Milieu, ed. by Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, 

and Michael Marx, Leiden: 

Brill, 2010, 149–195, at 184–6. 

 .De Prémare, “Processus de Constitution”, 183اكظر:  (3)
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 ترجامت

(21) 

تؽقن كتقجة لتطقيع آقتباسات الؼرآكقة بؿا يـاسب السقاق الزخريف والـؼش
(1)

 ،

ك بقضقح يف الـؼقش الؿتلخرة أيًضاوهق إجراء يتجؾ  
(2)

. عؾك سبقؾ الؿثال، إن 

مـ سقرة إعراف مـ ضؿقر الؿتؽؾؿ إلك ضؿقر  156آلتػات يف أية رقؿ 

لؽالم مع آقتباس السابؼ )مـ سقرة ساق االغائب ربؿا يؽقن الفدف مـف اتّ 

وحتك إن لؿ يؽـ  ،( والتل جاء الضؿقر فقفا بصقغة الغائب12أية  إعراف:

تػسقر ويالن هق التػسقر القحقد الؿؼبقل، فال هؽ أكف يؿثؾ معالجة مـطؼقة لفذه 

رفض هقمقؽر إدلة: وهبذا فنن  
(3)

الؿؼتضب لؿؼالتفا البحثقة ووصػفا بلهنا  

ٓ يخؾق مـ تعجرف يدعق لؾؼؾؼ مـ قبقؾ آستثـاء الخاّص  احتجاج
(4)

ويف  ،

                                                   

ؾ عؾك التدويـ الشاهد الؿغػقل عـف: دلق)هذه أراء إلستؾ ويالن الؿشار إلقفا قد وضحتفا يف ورقتفا  (1)

، ترجؿة: (تاريخ الؼرآن)، وهل مرتجؿة عؾك قسؿ الرتجؿات ضؿـ هذا الؿؾػ مؾػ (الؿبؽر لؾؼرآن

قسؿ ) /https://tafsir.net/translation/23: محؿد عبد الػتاح، ويؿؽـ مطالعتفا عؾك هذا الرابط

 (.الرتجؿات

 .Whelan, “Forgotten Witness”, 6اكظر:  (2)

ستقػـ هقمقؽر، أستاذ يف جامعة ديقك بـقرث كارولقـا يف القٓيات الؿتحدة إمريؽقة، تخصصف  (3)

رة حقل ة، لف دراسة حقل تاريخ التؼالقد الؿبؽّ إساس يف التاريخ الؿسقحل وتاريخ اإلكجقؾ بصقرة خاّص 

، كؿا لف اهتؿام بالتاريخ اإلسالمل (الؿبؽرة حقل مقت العذراء وصعقدهاالتؼالقد )العذراء مريؿ بعـقان 

 (.قسؿ الرتجؿات)كذلؽ، 

 .132، رقؿ Death, 321اكظر:  (4)

https://tafsir.net/translation/23/
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 ترجامت

(22) 

ويف الققت ذاتف متقافؼة مع الـظرة  ،معطقات الـؼقش مبفؿة  قر قاطعة القاقع إنّ 

 وأيًضا مع الـؿقذج الؼرآين الـاهئ. ،الشائعة لؿسللة تدويـ الؼرآن

 :جّاج وانقزآناحلَ

ـ ولذل إمذارة البصذرة والؽقفذة يف الؼرآين ٓثـقـ مّؿذ ة دور يف تاريخ الـّص ثؿّ 

فؼد كؼؾ ابذـ  :(67/686عفد إمقيقـ: إول مـفؿا عبقد اهلل بـ زياد )ُقتؾ سـة 

 ػَ أبل دواد عـ يزيد الػارسل أن عبقد اهلل زاد يف الؼرآن ألْ 
ْ
حذرٍف  ل

(1)
ويؼذقل ابذـ  ،

كذذان مؽاكذذف يف الؿصذذحػ:  ،الذذذي زاد عبقذذد اهلل يف الؿصذذحػ أبذذل داود: كذذان

 {قذالقا}: كاف كقن واو، فجعؾفا عبقد اهللواو، و قاف ٓم مـ ،{كاكقا}، {قالقا}

ك مذـ خػَ يَ  وٓ ،ػػ كقن واو ألِ كاف ألِ  {كاكقا} ، وجعؾواو ألػ ػ ٓمقاف ألِ 

وقذد مذال دي بريؿذار إلذك الؼذقل  ،أول وهؾة أن هذا  قر الؿراد بؿا جاء يف الخذو

ورفذض مذا ذهذب إلقذف  ،«ألػذا كؾؿذة»إكؿا هذق  «ألػل حرٍف » :ارةبلن الؿؼصقد بعب

ابـ أبل داود عؾك أساس أن رسؿ إلػ واضحة قد ُوجذد يف كؼذش معاويذة عؾذك 

ؿد يف الؿخطقطذات عتُ بد أكف قد ا ـاه أن هذا الرسؿ ٓكاحقة الطائػ، وهذا مع سد  

هـذاك حاجذة لؾتلكقذد عؾقذف قؾ زمـ عبقد اهلل بـ زيذاد، وبالتذالل لذؿ تعذد بَ الؼرآكقة قُ 

وإبرازه
(2)

هذا آستدٓل مردود بذآختالف يف رسذؿ إلذػ يف  . ومع ذلؽ، فننّ 

                                                   

 Materials for the History of the Text ofابـ أبل داود، كتاب الؿصاحػ، عـد آرثر جقػري،  (1)

the Qurʾān: The Old Codices, Leiden: Brill, 1937, 117 

 .Fondations, 293–4اكظر:  (2)
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 ترجامت

(23) 

الؿخطقطات الؼرآكقة الؿبؽرة
(1)

ثؿة ما يدعق إلذك التعامذؾ  ويف ظاهر إمر، فننّ  :

إبذدال كبقذر يف رسذؿ الؿصذحػ،  مع هذا الخو عؾك أكف يبّقـ إقدام عبقذد اهلل عؾذك

 ًٓ كبقرٍ  بشؽؾٍ  ديث عـ تعديؾ الـّص مـ الح بد
(2)

. 

اج، وٓها الحجّ لــتؼؾ أن إلك الحالة الثاكقة: حقث العـاية البالغة التل أَ 

الؼرآين أمقر عبد الؿؾؽ بـ مروان عؾك العراق، لؾـّص 
(3)

اج ن الحجّ إوُيؼال  ،

                                                   

 اكظر: (1)

Keith Small, Textual Criticism and Qurʾān Manuscripts , Lanham (Maryland): 

Lexington Books, 2011, 36–44; François Déroche, La transmission écrite du Coran 

dans les débuts de l‟islam: Le codex Parisinopetropolitanus, Leiden: Brill, 2009, 

51–75. 

عؾك أهنا « ألػل حرٍف » :. هـاك تػسقر آخر لفذا الخو يؼرأ عبارة256، ص3تاريخ الؼرآن، ج :اكظر (2)

 ، اكظر:«حرفا ألػ لؽؾؿة»

Omar Hamdan ,Studien zur Kanonisierung des Korantextes: Al-Ḥasan al-Baṣrīs 

Beiträge zur Geschichtes des Korans, Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, 135–7.  

يف أية السابعة والثؿاكقـ مـ سقرة  {هلل}: ويرى حؿدان أن ما فعؾف عبقد اهلل كان مجرد تـؼقح لؽؾؿة

بنضافة حريف ألػ لفا، وهذا التػسقر يتقح لـا أن كػفؿ توير يزيد الػارسل فعؾ  {اهلل}الؿممـقن فجعؾفا 

ًٓ  {اهلل}إذ قرأ البصريقن ، عبقد اهلل بؼقلف إكف ولد بؽالء البصرة فتقالت تؾؽ عـل كؿا يف  {هلل} مـ بد

 اكظر: ،( ويف مصحػ عثؿان الذي أرسؾ إلك البصرة136مصحػ الحسـ البصري. )حؿدان: 

 Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran”, Graeco-

Arabica 9–10 (2004): 89–104, at 94. 

 مـ سقرة الؿممـقن. 89، 87ا رواه الداين قال فقف أن عبقد اهلل زاد حريف ألػ لميتقـ وكؼؾ حؿدان خوً

 اكظر: (3)

Hamdan, Studien, summarized in id., “The Second Maṣāḥif Project: A Step 

towards the Canonization of the Qur‟anic Text”, in: Neuwirth et al. (eds.),The 

Qurʾān in Context, 795–835. 
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 ترجامت

(24) 

اظ لعّد حروف الؿصحػ وكؾؿاتف وآياتف، وتقزيعف ػّ اء والحُ رّ جؿع كػًرا مـ الؼُ 

قلعؾك أجزاء متساوية الطّ 
(1)

ّساخ، أو عؾك وجف ر الـ  وُيـسب لف أكف قد أمَ  ،

( وهق تؾؿقذ أبل إسقد الدؤلل 718 -89/717التحديد كصر بـ عاصؿ )ت. 

أن يضع الـؼاط عؾك الحروف يف الؿصحػ
(2)

. 

( هذه إخبار 541/1146ع أحد عؾؿاء التػسقر وهق ابـ عطقة )ت. وجؿَ 

حّجاج بلمر عبد الؿؾؽ مـ الحسـ البصري ويحقك بـ يعؿر التل طؾب فقفا ال

ع ْض ؽؾ عؾك حروف الؿصحػ، ثؿ تجزئتف إلك أحزاب، ووَ ع الـؼط والّش ْض وَ 

                                                   

: الزركشل، الوهان يف عؾقم الؼرآن، تحؼقؼ محؿد 121، 119ابـ أبل داود، كتاب الؿصاحػ، ص (1)

. يف العديد مـ 249، ص1، ج1957ار إحقاء الؽتب العربقة، أجزاء، الؼاهرة، د 4أبق الػضؾ إبراهقؿ، 

، سػر الؿخطقطات التقراتقة واإلكجقؾقة هـاك كؾؿة هبقفة ُيطؾؼ عؾقفا الؿاسقراه الـفائقة تظفر يف هناية كّؾ 

 اكظر:

 Emanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 3rd edition,Minneapolis: 

Fortress Press, 2012, 67. 

 1972ابـ خؾؽان، وفقات إعقان وأكباء أبـاء الزمان، تحؼقؼ إحسان عباس، بقروت، دار صادر،  (2)

 عـ حؿزة إصػفاين مؿاثاًل  . ويـؼؾ حؿدان خوًا32، ص2أجزاء، ج 8 ، )وفؼ ما جاء يف الجزء إخقر(

ولؿعرفة الؿزيد حقل كصر (. 84، هامش رقؿ 146ص  Studien)يؿؽـ الرجقع إلك آقتباس العربل يف 

 :بـ عاصؿ اكظر

 Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 11 vols., 1967–2000, vol. 9, 

32–3. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(25) 

كتاب يف اختالف الؼراءات
(1)

بـ أبل جؿقؾة  ابـ أبل داود عـ عقف. وذكر 

(147/764)
(2)

اج بـ يقسػ  ّقر يف مصحػ عثؿان أحد عشر حرًفا أن الحجّ  

ف أو كؼصاكف يف معظؿفابزيادة حر
(3)

. 

                                                   

ابـ عطقة، الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، تحؼقؼ أحؿد صادق الؿالح، مجؾدان، الؼاهرة،  (1)

. لؿعؾقمات عـ يحقك بـ يعؿر )وهق 67، 66، ص1ج، 1974الؿجؾس إعؾك لؾشمون اإلسالمقة، 

 . Sezgin, Geschichte, vol. 9, 33–34تؾؿقذ ٕبل إسقد الدؤلل( اكظر: 

هائؾ مـ الؿصادر العربقة، إٓ أكف يـطؾؼ استـاًدا إلك افرتاض مشؽقك فقف  وإذا كان حؿدان قد كظر يف عددٍ 

الؼرآين أو اتصالف بعؾؿاء التػسقر يؿؽـ تػسقرها يف  ّص يرى أن إخبار التل تتحدث عـ عـاية الحجاج بالـ

لجـة لؾؿشروع)، ثؿ تـػقذ أهداف الؿشروع ) د يتضؿـ تعققـضقء كؿقذج لؿشروع تحريري مقّح 

ك مـ ابـ الؿتـقعة، ويف الـفاية كشر الـتائج التل تقصؾقا إلقفا. ويبدو أن إطار العؿؾ الؿـظؿ هذا مستقًح 

عـدما أّرخ لفذه اإلجراءات التل اتخذها الحجاج  Studien, 140–1عطقة )الذي اعتؿد عؾقف حؿدان يف 

ض حؿدان ٓحتؿال أن يؽقن الخو الذي أورده ابـ عطقة هق محاولة مـف لؽـ ٓ يتعرّ  ،(714 -713ـة بَس 

 ،اجد التل تتعرض لذكر الحجّ لؾعقدة إلك إحداث الؿاضقة لػرض كقع مـ التـظقؿ الشامؾ عؾك الؿقا

إخبار التل كؼؾت لـا أن الحجاج طؾب عّد حروف الؿصحػ وتجزئتف  فباستثـاء ما أورده ابـ عطقة، فننّ 

 ؽؾ يف الؿصحػ وٓ اإلجراءات التل وقعت يف واسط. إدخال الـؼط والّش إلك أحزاب، ٓ تذكر مثاًل 

الؽؿال يف أسؿاء الرجال، تحؼقؼ عقاد معروف،  الؿزي، هتذيب :ٕخبار عقف بـ أبل جؿقؾة، اكظر (2)

 .441 -437، ص22، ج1992 -1983جزًءا، بقروت، ممسسة الرسالة،  35

. مـ 171 -166، صStudien: حؿدان، 118 -117، 51 -49ابـ أبل داود، كتاب الؿصاحػ،  (3)

ـ  ؿ يتَ ل} :كؿاذج هذه الؽؾؿات ققلف  Edward)وهؿا مرتادفان، اكظر:  ،{فسـ  يتَ } :رها إلكفغق   ،بغقر هاء {س

William Lane, Arabic-English Lexicon, London: Williams and Norgate, 1863, 

1149b رها ق   {هريعة} :مـ سقرة الؿائدة 48مـ سقرة البؼرة، وكذلؽ يف أية  259( يف أية رقؿ: 

 .{هرعة}



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(26) 

ًدا ووصػت الحّجذاج بلكذف ت مققًػا متشدّ أما الؿصادر  قر اإلسالمقة فؼد تبـ  

ذتامّ  أعاد كتابة الؼرآن بشؽؾٍ  ر الـصذراين عبذد ، مـ ذلذؽ عؾذك سذبقؾ الؿثذال الؿبشِّ

د أكف ٓ يقجذد مصذحػ إٓ وجؿعذف الؿسقح الؽـدي )يف بداية الؼرن التاسع( يمكّ 

)وإجذذزاء التذذل تذذؿ حذذذففا هذذل التذذل  ،مـذذف الؽثقذذر، وزاد عؾقذذف اج وكؼذذصالحّجذذ

ة مذـ الؿصذحػ خ رئقسذَسذكُ  ثذؿ أعذّد سذّت  ،ـ(تحدثت عذـ إمذقيقـ والعباسذقق

وأرسذؾفا إلذك مصذر ودمشذؼ والؿديـذة ومؽذذة والؽقفذة والبصذرة، بقـؿذا تذؿ محذذق 

 َس الـ  
ّ
ؾذفبْ ـ قَ ، لقحذذو بذذلؽ حذذو عثؿذان بذـ عػذان مِذخ إخرى بزيت مغؾذل

(1)
 .

وثؿذذة اهتذذام مؿاثذذؾ يتجؾذذك يف رسذذالة مزعقمذذة لزمواطذذقر البقزكطذذل لقذذق الثالذذث 

ؾذف لـذا ( والذذي كؼَ 721 -717( إلك الخؾقػة عؿر بـ عبذد العزيذز )741 -717)

تذف قْ اج الذي ول  وكعؾؿ ما فعؾف الحجّ » :الؿمرخ إرمـل لققن، وجاء فقف ما ترجؿتف

فذا بـػسذف ػَ ويسذتبدلقهنا بذلخرى، أل   فؾديف رجال يجؿعقن كتذبؽؿ الؼديؿذةفارس، 

«وفًؼا لفقاه وكشرها يف جؿقع أكحاء دولتؽ
(2)

. 

                                                   

 . Mingana, “Transmission”, 409, and Casanova, Mohammed, 119اكظر:  (1)

 لؾقققف عؾك الـص العربل، اكظر:

George Tartar, Dialogue Islamo-Chrétien sous le calife al-Ma‟mun [sic!](813–

834): Les Épîtres d‟al-Hâshimî et d‟al-Kindî , Thèse pour le Doctorat de 3° cycle, 

Strasbourg 1977, 117–8. 

 اكظر: (2)

Arthur Jeffery, “Ghevond‟s Text of the Correspondence between ʿUmar II and Leo 

III”, Harvard Theological Review 37 (1944): 269–332, at 298.  

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(27) 

تطرًفذذا، يف الؿصذذادر  وثؿذذة إهذذارة إلذذك خطذذقات مؿاثؾذذة، وإن كاكذذت أقذذّؾ 

والسذذذذذذؿفقدي )ت.  ،(262/875ة )ت. اإلسذذذذذذالمقة، فقذذذذذذذكر ابذذذذذذـ هذذذذذذبّ 

( أن الحّجذذاج كتذذب الؿصذذاحػ وأرسذذؾفا إلذذك إمصذذار911/1516
(1)

وكؼذذؾ  ،

(199/814السؿفقدي عـ ابـ زبالة )ت. بعد سـة 
(2)

أن الحّجاج هذق أول مذـ  

أرسؾ بالؿصاحػ إلك الؼرى
(3)

، ولؿ يؼتصر عؾك أمفات الؼرى كؿا فعؾ عثؿان 

                                                   
= 

 واكظر أيًضا:

Robert Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of 

Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, Princeton: Darwin 

Press, 490–501. 

، 1979أجزاء، مؽة، بدون كاهر،  4ففقؿ محؿد هؾتقت،  :تاريخ الؿديـة الؿـقرة، تحؼقؼ ،ابـ هّبة (1)

قاسؿ السامرائل، لـدن، ممسسة  :وفاء القفا بلخبار دار الؿصطػك، تحؼقؼ ،: السؿفقدي8، 7، ص1ج

، هامش 171، صStudienعؿر حؿدان،  :. اكظر أيًضا457، ص2أجزاء، ج 5الػرقان لؾرتاث اإلسالمل، 

 .211، 198 ؿرق

  :وكتابف الؿػؼقد أخبار الؿديـة، اكظر ةلؾقققف عؾك أخبار ابـ زبال (2)

Harry Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabāla and the 

First Local History of Medina”, Arabica 59 (2012): 1–34. 

 ،كبقر أرسؾ الحجاج بـ يقسػ إلك أمفات الؼرى بؿصاحػ، فلرسؾ إلك الؿديـة بؿصحػ مـفا»(3) 

يرى دي بريؿار أن هذه العبارة تتعارض مع الرواية الؿشفقرة  ،«وهق أول مـ أرسؾ بالؿصاحػ إلك الؼرى

رسؾ بؿصحػف إلك إمصار، وذلؽ بعد أن لّخص دي بريؿار ما كؼؾف السؿفقدي )اكظر: مـ أن عثؿان أ

Processus de Constitution”, 200; similarly Fondations, 296 ويبدو أن السبب يف هذا ،)

التعارض الؿزعقم هق أن دي بريؿار يخؾط بقـ الؼرى وأمفات الؼرى. وبالـظر إلك صحة الققائع التاريخقة 

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(28) 

( أن الحّجاج أرسؾ مصذحًػا 257/871ؽؿ )ت. وقد ذكر ابـ عبد الحَ  ،مـ قبؾف

مصر، وكذلؽ ذكر ابـ دقؿاق والؿؼريزي إلك
(1)

سرتاتقجقة . ومـ القاضح أن اإل

التل اتبعفا الحّجاج يف تقزيع الؿصذاحػ عؾذك إمصذار قذد اهذتؿؾت عؾذك أمذر 

آخذذر اسذذتحدثف، هذذق قذذراءة الؼذذرآن مذذـ الؿصذذاحػ يف الؿسذذاجد
(2)

ؾ سذذجِّ وتُ  ،

اج الحّجذ ؾ أن  الؿصادر اإلسالمقة بعض اإلجراءات الؼؿعقذة كذذلؽ، مـفذا مذا ُكِؼذ

                                                   
= 

جراءات التل اتخذها عثؿان، يرتػع التعارض بقـ ما فعؾف عثؿان مـ إرسال الؿصاحػ إلك إمصار لز

 اج أول مـ أرسؾ الؿصحػ إلك الؼرى.وكقن الحجّ 

، 117، ص1992تشارلز تقري، مطبعة جامعة يقؾ،  :فتقح مصر وأخبارها، تحؼقؼ ،ابـ عبد الحؽؿ (1)

  عـ: ، كؼاًل 118

Mathieu Tillier, review of Déroche, Transmission, Journal of Qur‟anic Studies 13 

(2011): 109–115 

 :واكظر أيًضا

Karl Vollers (ed.), Description de l‟Egypte par Ibn Doukmak, Cairo: Imprimerie 

nationale, 1893, vol. 1, 72;Mingana, “Transmission”, 231; 

: 211، وهامش 172، صStudien: عؿر حؿدان، 1امش ، ه114، ص3واكظر: تاريخ الؼرآن، ج

 .Processus de Constitution”, 198–9“   وكذلؽ دي بريؿار

(. وقد روي هذا عـ اإلمام 172)اكظر: حؿدان ص 457، 456، ص2وفاء القفا، ج ،السؿفقدي (2)

يف الؿساجد عالوة ذلؽ عبارة تدافع عـ قراءة الؼرآن مـ الؿصاحػ  ه بدعة. وتالمالؽ، وكره ذلؽ وعد  

صباح جرى عؾقف  عؾك خو آخر مـ ابـ هّبة ذهب فقف إلك أن قراءة الؼرآن مـ الؿصحػ يف الؿساجد كّؾ 

ـّ ذلؽ إمر بشؽؾٍ الحجّ  ولؾجؿع بقـ الروايات يؿؽـ الؼقل أنّ  :العؿؾ يف زمـ عثؿان  اج كان أول مـ س

قا عؾك جقاز ذلؽ يـ استدلّ وأن الؿميدِ رسؿل وهبذا كاكت بدعة محؾ خالف ما بقـ مميد لفا ومعارض، 

 بؿا جرى يف زمـ عثؿان.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(29) 

ع جؿقذع الؿصذاحػ الؿقجذقدة يف أيذدي الـذاس تتب ذ أوكؾ إلك جؿاعة مـ الـذاس

وتؼطقعفا إذا وجذدوها مخالػذة لؾؿصذحػ اإلمذام مذع تعذقيض أصذحاهبا بسذتقـ 

درهًؿذذا
(1)

( أن مصذذحػ الحذذارث بذذـ سذذقيد، 217/822اء )ت. : ويذذذكر الػذذرّ 

اجيف زمـ الحجّ  ـَ الذي اعتؿد بقضقح عؾك مصحػ ابـ مسعقد قد ُدفِ 
(2)

. 

ى لعبذذد الؿؾذذؽ ار مجؿقعذذة مذذـ إقذذقال التذذل ُتعذذزَ ع دي بريؿذذجَؿذذ :وختاًمذذا

قـ ؾَ ُج تؾؽ الػرضقة التل ترى أن الذر   -عؾك ما يبدو-ز والحّجاج مـ هلهنا أن تعزّ 

تـؼقحل مؾحقظ قد اكخرطا يف عؿؾٍ 
(3)

ومذـ ذلذؽ مذا كؼؾذف الذبالذري يف أكسذاب  ،

إهراف مؿا قالف عبد الؿؾؽ عـ أهؿقة رمضذان يف حقاتذف فؽذان مؿذا قذال: وفقذف 

                                                   

ة 171عؿر حؿدان، ص (1) . يتحدث حؿدان عـ هذا إمر تحت عـقان: إكػاذ الؿصاحػ الجديدة الؿعد 

 Der“ويؼرتح إدمقكد بقؽ يف مؼالة لف بعـقان:  ،الصؾة  قر واضحة مـ آقتباس كػسف د أنّ قْ بَ   يف الؿشروع،

ʿuṯmānische Kodex in der Koranlesung des zweiten Jahrhunderts”  لسـة  14يف العدد

اج سعك لؾتخؾص مـ الؿصاحػ أن الحجّ  373 -355ص Orientalia nova seriesمـ مجؾة   1945

 الؿستخدمة يف التالوة واإلقراء فؼط.

 عبد الػتاح إسؿاعق :، تحؼقؼ3معاين الؼرآن، ج ،اءالػرّ  :اكظر (2)
ّ
الـجدي كاصػ، الؼاهرة،  ؾ هؾبل وعؾل

عؾك  مـ سقرة الػتح(. وقد حصؾُت  26)وأية  68، ص1972 -1955الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، 

، 355ص،  Der ʿuṯmānische Kodex : هذا الؿرجع مـ خالل مطالعتل لؿا كتبف إدمقكد بقؽ بعـقان

 .4هامش 

 .216 -189، صProcessus de Constitutionاكظر: دي بريؿار،  (3)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(31) 

الؼرآن جؿعُت 
(1)

الحّجاج قذال يف خطبذة  ف(. وجاء يف صحقح مسؾؿ أنّ )أو حػظتُ  

«جويذؾ فَػذقا الؼرآن كؿا أل  ػُ ألِّ »لف عؾك الؿـو: 
(2)

 ، وهذل العبذارة التذل ففؿفذا دي

قـ بتذذللقػ ؾِ ة الؿذذقك  َبذذتَ ورأى أهنذذا خطذذاب لؾؽَ  ،بريؿذذار بؿعـذذك التذذللقػ الحذذريف

الؼرآن
(3)

. 

قؾ كازاكقفا ومـجاكا لرتجقح رواية الؽـدي هذا؟ إن مَ  وأن ماذا كػعؾ بؽّؾ 

عؾك الؿصادر اإلسالمقة استـد يف جزء مـف إلك اقتـاعفؿا بلهنا سابؼة عؾك هذه 

ك عؾقف الزمـػَ الؿصادر، وهق افرتاض قد عَ 
(4()5)

ومع ذلؽ فنن وجقد هذيـ  :

                                                   

ًٓ 297، صTransmissionـجاكا، اكظر: م (1)  لدى إيتان : ووجد تػسقر دي بريؿار لفذه العبارة قبق

 كقلوغ ومحؿد عؾل أمقر يف كتاب بعـقان: 

Revelation and Falsification: The Kitāb al-qirāʾāt of Aḥmad b. Muḥammad al-

Sayyārī, Leiden: Brill, 2009, 20. 

بقروت: دار إحقاء الؽتب -أجزاء 5صحقح مسؾؿ، تحؼقؼ محؿد فماد عبد الباقل،  ،اجمسؾؿ بـ الحجّ  (2)

 (.15:51) 942، 2، ج1999العربقة، 

. ويـاقش عبارتقـ مـسقبتقـ إلك عبد الؿؾؽ 211، 211اكظر: دي بريؿار، الؿرجع السابؼ، ص (3)

 لؽـ تػسقره لفؿا ٓ يبدو مؼـًعا لل بلّي (، و215 -214، 197 -194)الؿرجع السابؼ، ، اجوالحجّ 

 صقرة.

 .”Motzki, “Collection اكظر:  (4)

عؾك مصادر أجـبقة لبؾقرة سردية متؿاسؽة  يشقر سقـاي هـا ٓعتؿاد الباحثقـ ذوي الؿـزع التـؼقحل (5)

عـ التاريخ اإلسالمل بعد رفض الؿصادر التؼؾقدية اإلسالمقة وبدعقى تلخرها وخضقعفا لتزيقػ يف 

بتعبقرات واكسوو، ففذا آفرتاض عػا عؾقف الزمـ مـ حقث  «تاريخ خالص إسالمل» سقاق كتابة

كثقر مـ الباحثقـ، وكذلؽ مـ حقث  ؾِ بَ مقة مـ قِ التشؽقؽ يف هذه الدعقى ذاهتا عـ الؿصادر اإلسال

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(31) 

الـصقـ مـ كصقص الؿسقحققـ، وٓ يبدو أهنؿا معتؿدان عؾك بعضفؿا البعض، 

ـسب مًعا إلك الحجاج بعض التدابقر التل عالوة عؾك روايات إسالمقة متعددة، تَ 

بؼقة عؾك وققع  يدّل  :خ الؿخالػةَس تؿ اتخاذها يف كشر الؿصحػ ومصادرة الـ  

مـ هذا الؼبقؾ هلء
(1)

ا إلك أن الؽـدي ولققن ذهبَ  . كذلؽ ٓ يـبغل إ ػال أنّ 

ًٓ الحّجاج قد عؿد إلك تـؼقح الؼرآن الذي ك مـ  ان مقجقًدا بقـ أيدي الـاس )بد

سؼ مع الـؿقذج الؼرآين الـاهئ الذي مّر معـا، وهق ما يت   ،ف يف الؿؼام إول(جؿعِ 

اج يليت يف سقاق الؿرحؾة إخقرة مـ حجّ وفقف أن ما أقدم عؾقف عبد الؿؾؽ وال

عؿؾقة بدأت يف وقت سابؼ. ففؾ يـبغل لـا أن كـظر إلك هذه الؿقاد التل تـاولت 

 الحّجاج عؾك أهنا تعضد الـؿقذج الؼرآين الـاهئ؟

ري أن كعّقل كثقًرا عؾك مـ الخطل يف تصقّ  عـد الـظر يف هذه إدلة، فننّ 

فؾق فرضـا أن ققل عبد الؿؾؽ  ،الؿؾؽ والحّجاجالعبارات الؿـسقبة إلك عبد 

هذا الخو ٓ  ٓ ُيراد بف حػظ الؼرآن وإكؿا تدويـف، فننّ  «الؼرآن وفقف جؿعُت »

الثـاء  ت، وإكؿا هق تػاخر مـ الخؾقػة يستحّؼ ؼ حقـئذ مجرد ذكرى عابرة مر  يقثِّ 

ػ وهذا يؼتضل أن يؽقن الؿصح ،سوالتؼدير لجؿعف كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ 

                                                   
= 

رة مـ الضغقط الديـقة تشؽقؽ كثقر مـ الباحثقـ يف أسبؼقة الؿصادر الؿسقحقة والسقرياكقة أو كقهنا متحرّ 

 )قسؿ الرتجؿات(.  .«تاريخ خالص»ا مـ يدولقجقة أو كقهنا هل ذاهتا لقست جزءً وإ

 .Hoyland, Seeing Islam, 501اكظر:  (1)
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م عؾك أكف مصحػ عثؿان مـذ البداية، وإكؿا الذي جؿعف عبد الؿؾؽ لؿ يؽـ لُقؼد  

د فقفا إثر إخقر لعؿؾقة جؿع باعتبار أكف إكجاز مرواين، وهل مرحؾة يتجّس 

ت الروايات التل تتحدث عـ تقحقد عثؿان الؼرآن، ثؿ يف مرحؾة ٓحؼة حؾ  

مثؾ هذه الصقرة تدعقكا  ومع ذلؽ فننّ  ،هذه الرواية لرسؿ الؿصحػ محّؾ 

ـ دور عبد الؿؾؽ يف جؿع القحقد الذي يبقِّ  إثرِ  لؾتساؤل عـ سبب بؼاءِ 

 الدولة ق بدعاية رسؿقة مـق  ع أن ُيَس الؿصحػ، والذي كان مـ الؿتققّ 

 قاب دلقؾ ٓ  محصقًرا يف خو واحد معزول يؽتـػف الغؿقض الشديد. ويف ظّؾ 

عك ا قصده عبد الؿؾؽ هبذه العبارة، هق أكف قد وَ فقف، فال ُيستبعد أن يؽقن م لبس

الؼرآن وحػظف يف صدره يف هفر رمضان
(1)

قا الؼرآن كؿا ػُ ألِّ ». أما ققل الحجاج: 

، فال يـبغل الخؾط فقف بقـ سالمة الؼراءة وترتقب الؼرآن بالرتتقب «جويؾ فػَ أل  

                                                   

ًٓ « فتُ ختؿْ » :هذا ما ففؿف الثعالبل مـ الخو، وقد استخدم كؾؿة (1) )لطائػ الؿعارف،  ،«فتُ جؿعْ » مـ بد

مـ  (جؿع) :(. ٓحظ أن كؾؿة111، ص1992محؿد إبراهقؿ سؾقؿ، الؼاهرة، دار الطالئع،  :تحؼقؼ

صحقحف، الجزء الثالث، كؿا ذكر البخاري يف  «وعاه وحػظف :بؿعـك ،جؿعف يف صدره» :الؿؿؽـ أن تعـل

 ،«ؿ يف عفد رسقل اهللؽَ حْ الؿُ  جؿعُت » :وكؼؾ عـ ابـ عباس ققلف ،(66:25) 5163حديث رقؿ  348ص

مطبعة  ،أجزاء، الؼاهرة، مؽتبة الخاكجل 11وأبق كعقؿ إصػفاين يف حؾقة إولقاء وطبؼات إصػقاء، 

محؿد كاصر الديـ إلباين،  :ؼقؼ، وكذا عـد ابـ ماجف يف ســف، تح285، ص1، ج1932السعادة، 

 (.5:178) 239الرياض، مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع، دون تاريخ، ص



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(33) 

ابً وا الؼرآن مرت  ؤفالؿعـك اقرالذي جاء بف جويؾ وبقـ ما سقاه، 
(1)

، وإذا وضعـا 

اج قال هذا الؽالم يف خطبة لف بقضقح عؾك أن الحجّ  يف آعتبار أن الخو يـّص 

عؾك الؿـو، فنن ما ذهب إلقف دي بريؿار مـ أن هذا خطاب لجؿاعة مـ الـاس 

ف، وأن الؿعـك إكسب أن إلقفا بتـؼقح الؿصحػ، هق كالم يف  قر محؾّ  دَ ُعفِ 

 قـ إلك الطريؼة الؿثؾك لؼراءة الؼرآن.يؽقن الؼصد تقجقف السامع

ة تؾؽ التل وخاّص -ّجاج الروايات إخرى التل تتـاول الحَ  وفقؿا يخّص 

، فقؿؽـ -ص مـ الـسخ الؿخالػة وتقزيع مصاحػ أخرىث عـ التخؾّ تتحدّ 

الؼرآين لتغققر  ض فقفا الـّص قراءهتا عؾك أهنا كقع مـ اسرتجاع ذكرى مملؿة تعرّ 

قل حُ ومع ذلؽ تجدر اإلهارة مرة أخرى إلك أكف ٓ يقجد ما يَ  ،هامؾ يف مظفره

اج بنتالف كسخ الؿصحػ الحجّ  زاًكا. أما خو أمرِ دون القصقل إلك ففؿ أكثر اتِّ 

 عـ رفضف الشديد هق  ػؼ مع ما وردَ فقتّ  (التل تخالػ الؿصحػ اإلمام)

سعة يف وعبقد اهلل بـ زياد لؿصحػ ابـ مسعقد وقراءتف التل حظقت بشفرة وا

                                                   

ا أكف أراد إمّ  ذهب الـقوي إلك أن هذا هق الؿؼصقد هبذا إمر، وكؼؾ عـ الؼاضل عقاض أن الحجاج (1)

وهق  ،سقرة وكظؿفا عؾك ما هل عؾقف أن يف الؿصحػ تللقػ أي يف كّؾ  «ف جويؾػَ كؿا أل  »بؼقلف: 

 (.1، رقؿ 942، ص2)صحقح مسؾؿ، ج .أو تللقػ السقرة بعضفا يف إثر بعض ،إظفر
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الؽقفة
(1)

خ الؼرآن يليت مـ َس ع الحجاج يف التخؾص مـ بعض كُ دافِ  وعؾقف فنن   ،

داهاقؾ تػضقؾ قراءة عؾك ما عَ بِ قَ 
(2)

الؿصاحػ التل أرسؾفا إلك  وفقؿا يخّص  .

أفضؾ  ـا الروايات اإلسالمقة عؾك ظاهرها فننّ ؾْ إمصار والؼرى، فؾق حؿَ 

لؿصحػ عثؿان مع إدخال  اكاكت استـساًخ سخ هذه الـ   إلقف أنّ  تخؿقـ كصُؾ 

ؾ واإلعرابؽْ عالمات الش  
(3)

، وبداية تجزئة الؿصحػ إلك أحزاب متساوية 

                                                   

  ،د بضرب رقبة مـ يؼرأ بؼراءة ابـ مسعقدى أن الحجاج تقع  روَ يُ  (1)
ِ
ها إٓ ؤٓ أجد أحًدا يؼر فؼال: واهلل

  :، تحؼقؼ4)ابـ عساكر، التاريخ الؽبقر، ج .مـ الؿصحػ ولق بضؾع خـزير فاـ  ؽ  عـؼف، وُٕح  ضربُت 

م يف هذا الصدد، : لؿزيد مـ الؼدح والذّ 69، ص1332عبد الؼادر بدران، دمشؼ، مطبعة روضة الشام، 

(. 62، هامش 29، 28، صṢanʿāʾ 1: ساديغل وجقدارزي، 213، 212دي بريؿار، ص :اكظر

قـ )وقد خال مـفؿا مصحػ ابـ مسعقد( اكظر: عؿر حؿدان، ذتَ الؿثقرة لؾؿعقِّ ولؿعؾقمات حقل الؼراءة 

 .138، 137ص

 .36، هامش 365، ص”Sadeghi and Bergmann, “Codexاكظر:  (2)

)ويستـد يف ذلؽ  ،ر بقضع الـؼط عؾك الحروف يف الؿصحػيرى حؿدان أن الحجاج هق أول مـ أمَ  (3)

ـَ  لؽـف ٓ يؼرّ  ،صػفاين(إلك ما جاء عـد ابـ خؾؽان وحؿزة إ ع ـ وَض عطقة فقؿا ذهب إلقف مـ أكف أول مَ  اب

يحقك بـ  :ـقْ ق  ـ الؽقفِ قْ ر الؼارئَ كُ ذْ د هذا الرأي بؿا أورده الداين مـ أخبار تَ عالمات اإلعراب أيًضا. ويتلكّ 

مشروع الؿصحػ اج استعان هبؿا يف ـ ذكر ابـ عطقة وابـ خؾؽان أن الحجّ يْ وكصر بـ عاصؿ، الؾذَ  ،يعؿر

الؿحؽؿ )ع الـؼط يف الؿصاحػ. اكظر: الداين ـ وَض أعاله( عؾك أهنؿا أول مَ  42، 41الفامش رقؿ  :)اكظر

 6، 5، 1961عزت حسـ، دمشؼ، مطبعة مديرية إحقاء الرتاث الؼديؿ،  :، تحؼقؼ(يف كؼط الؿصاحػ

ـ ثؿة مػارقة طقطات وإوراق تبقِّ ( أن الؿخ1) :بد هـا مـ آكتباه إلك أمقر ثالثة وٓ .)الـص إصؾل(

 )اكظر الؿراجع التالقة: .تاريخقة إذا قؾـا بلن مصاحػ الحجاج كاكت تامة الـؼط

Small, Textual Criticism, 16–30 and Andreas Kaplony, “What Are Those Few Dots 

For? Thoughts on the Orthography of the Qurra Papyri (709–710), the Khurasan 

= 
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 ،دةا مسللة اهتؿال مصحػ الحجاج عؾك بعض التغققرات الؿتعؿ  الطقل. أمّ 

ما فعؾف يف بعض  ّؾ ؼؾ ابـ أبل داود، فؾقست ممكدة، فجُ كاكت ضئقؾة كؿا ك وإنْ 

ار قراءة مـ الؼراءات الؿقجقدة، ويف أحقان أخرى تؽقن الحآت أن اخت

ثاكقية يف حؼقؼة إمر كؿا أبان ساديغل -عؾك ما يبدو-الؼراءة إصؾقة 
(1)

. 

                                                   
= 

Parchments (755–777) and the Inscription of the Jerusalem Dome of the Rock 

(692)”, Arabica 55 (2008): 91–112).  

 اكظر: ،عو الؼرون التالقة كبقرةٍ  بصقرةٍ  تػاوت حجؿ استخدام الؿخطقطات الؼرآكقة لعالمات الشؽؾِ  (2)

Small ,Textual Criticism, 22–3, on BNF Arabe 333c. 

 قديؿ، اكظر الؿراجع التالقة:  رٌ ( استخدام عالمات الشؽؾ أمْ 3)

Adolf Grohmann, Arabische Paläographie. II. Teil: Das Schriftwesen. Die 

Lapidarschrift ,Wien: Hermann Böhlaus Nachf., 1971, 41; ʿAli ibn Ibrahim 

Ghabban and Robert Hoyland, “The Inscription of Zuhayr, the Oldest Islamic 

Inscription (24 AH/AD 644–645), the Rise of the Arabic Script and the Nature of 

the Early Islamic State”, Arabian Archaeology and Epigraphy 19 (2008): 209–

236). 

أن التغققر يف رسؿ . يبدو 36، هامش 365، ص”Sadeghi and Bergmann, “Codexاكظر:  (1)

يف أيتقـ  {اهلل}إلك  {هلل} :يتجسد يف تغققر كؾؿة ؿ عـ قرار مدروس لتصقيب الـّص الؿصحػ الذي كجَ 

أكثر  تجعؾ الـّص  {اهلل} :هؽ أن قراءة فأيتان جقاب عـ سمال سابؼ، وٓ مـ سقرة الؿممـقن، 89، 87

ًٓ  {اهلل}ة كجد ؾ إلك البصرمصحػ عثؿان الذي ُأرِس  سالسة. ومع ذلؽ فننّ  وهذا التغققر  {هلل} مـ بد

مصحػ  . وعؾقف يؿؽـ الؼقل أن  38ـا يف الفامش رقؿ معَ  مـسقب إلك عبقد اهلل بـ زياد أيًضا كؿا مر  

 اج سار عؾك قراءة البصريقـ.الحجّ 
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 ؾ التخؾص مـ الؿصاحػ الؿخالػة لؿصحػ عثؿان، فذال بذد أنوتؿاًما مثّ 

مـ إعذادة كشذر مصذحػ عثؿذان الفدف إساس
(1)

كذان تعزيذز مؽاكتذف وتؼديؿذف  

سقاسل يتجسذد يف  وٓ هؽ أن أمًرا كفذا لف مدلقٌل  ،ا سقاه مـ الؿصاحػعؾك م

ة يف الؽقفذذة الؿتؿذذردة التذذل يتقاجذذد هبذذا أكصذذار تلكقذذد سذذؾطان إمذذقيقـ خاّصذذ

اج بذالؼرآن سذتجعؾ كؿا أن عـاية الحجّ  ـ، وتشتفر فقفا قراءة ابـ مسعقد.قيقؾَ العَ 

الخؾقػذة إمذقي إول. ويف  كَطذلؾقحل يسقران عؾذك ُخ  ةً ظَ ػَ مـف ومـ الخؾقػة َح 

ض رْ يف َفذذ مذذا رٍ وْ زكذذة كفذذذه، فذذال بذذد أن الحجذذاج قذذد اضذذطؾع بذذدَ ضذذقء قذذراءة متّ 

ًٓ الؿصحػ العثؿذاين، وٓ يؼ عذـ تـؼقحذف  تضذل هذذا بالضذرورة أن يؽذقن مسذمو

 .  كبقرٍ  بشؽؾٍ 

ة لق ذذهذذفادة الؽـذذدي ولقذذقن يؿؽذذـ تػسذذقرها كؿحذذاوٓت جدَ  فذذننّ  :وختاًمذذا

اثلتقظقػ هذه إحد
(2)

، التل ٓ تزال حاضذرة يف إذهذان بعذد مذرور قذرن مذـ 

 الؼرآين.  الزمان، لؾتشؽقؽ يف سالمة الـّص 

                                                   

 لؿعؾقمات حقل إيداع الـسخ إساسقة لؾـشر، اكظر مؼالة لغريغقر هقلر بعـقان: (1)

 “Writing and Publishing: On the Use and Function of Writing in the First 

Centuries of Islam” 

 .435 -423، صArabicaمـ مجؾة  1997يف العدد الرابع وإربعقـ لسـة 

خو تاريخل مبؾقر يف سقاق اجتؿاعل  م سقـاي هـا التـاول الطبقعل الؿػرتض تؼديؿف يف تـاول أّي يؼدّ  (2)

 ، حقث يػرتض التـاول العؾؿل الدققؼ استشؽال السقاقات الؿـشئة لفذا الخو ل خاّص وسقاسل وديـ

= 
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ة الثاكقة تؽقن الـتقجة التل كصؾ إلقفا  قر حاسؿة، ومثؾ معطقات إذن لؾؿرّ 

ػؼة مع الـؿقذج الؼرآين اج متّ جّ دلقؾ الـؼقش، كجد إخبار التل تتـاول الحَ 

الشائعة مـ أن الرسؿ الؿعتؿد لؾؿصحػ كان مقجقًدا الـاهئ ومع الرواية 

وسقف يتقح لـا السقـاريق إخقر أن كستػقد مؿا  ،بحؾقل مـتصػ الؼرن السابع

إحجامـا عـ  تذكره الروايات اإلسالمقة يف ظاهرها، ويبؼك مـ  قر القاضح سرّ 

ية دلقؾ حاسؿ عؾك كؼقضف. ٓ هؽ أن الرؤ  قاب أّي  ل هذا الرأي يف ظّؾ تبـِّ 

يف البحث  جزًءا أصقاًل  ْت التل باتَ  إخرى أكثر اكسجاًما مع هرمـققطقؼا الشّؽ 

ـا مـ حقث بْ أَ ، أكـا دَ مؿا يدعق لؾتساؤل والشّؽ  ومع ذلؽ، فننّ  ،العؾؿل الؿعاصر

ف عؾقف حقـ كجد أكػسـا أمام وخالػ الؿتعارَ  الؿبدأ عؾك أن كؾفث وراء ما هذ  

 لة.أكثر مـ طريؼ مـاسبة لشرح إد

كاكت ٓ تزال هـاك  711وحتك يف الؼراءة التبسقطقة، فال بد أكف بحؾقل سـة 

ًدا، وإٓ فؾـ يؽقن هـاك مخطقطات قرآكقة تختؾػ يف الرسؿ عؿا بات معتؿَ 

ت لتعزيز مؽاكة الؿصحػ العثؿاينذَ خِ معـك لزجراءات التل ات  
(1)

 وإنّ  ،

                                                   
= 

ٓ قبقلف مباهرة وكلكف تعبقر عـ حؼقؼة واقعة، وهق التعامؾ  قر العؾؿل الذي يشقع يف تـاول الؽتابات 

 (.قسؿ الرتجؿات)التـؼقحقة لؿثؾ هذه إخبار، 

ـبقذ الذي قرأ بؼراءات هاذة تخالػ الؿصحػ اإلمام الؼارئ ابـ ه محـة 323/935سـة  ْت هفدَ  (1)

 Ibn Mujāhid and the Establishment of Seven :)اكظر: كريستقفر مقؾشرت، مؼالة بعـقان

Qur‟anic Readings  يف مجؾةStudia Islamica ومع ذلؽ فال بد 22 -5، 2111لسـة  91، العدد .)

= 
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(38) 

يؿؽـ أن يؽقن قد وقع سخ الؿصاحػ إخرى ٓ ص إخقر مـ جؿقع كُ التخؾّ 

يف أعؼاب اإلجراءات التل باهرها عثؿان، حتك وإن كان البعض يرى ثبقتف 

 ا. تاريخقً 

مـ  كبقرةٍ  فعةٍ د قد حاز عؾك دَ الرسؿ الؿعتؿَ  إذن هؾ يؿؽـ الؼقل أن  

ًٓ الحجّ  اج يختؾػ عـ رسؿ الؿصحػ يف جّ ما فعؾف الحَ  مـ عثؿان؟ إنّ  اج بد

مـ سقرة  89، 87وذلؽ يف أيتقـ ، ـ أبل جؿقؾةـ عقف بقـ كؿا يبقِّ مقضعَ 

الذي بقـ  وهذا يدل عؾك أن الـّص  {هلل}مقضع  {اهلل}الؿممـقن، حقث وضع 

ها الحجاجأيديـا ٓ يتطابؼ مع الـسخة التل أقر  
(1)

ويـبغل أن كالحظ أيًضا  ،

 ،الخو الذي أورده ابـ عبد الحؽؿ مـ إرسال الحجاج مصحًػا إلك مصر

ؿ عـ ذلؽ كتابة العزيز بـ مروان الذي كان والًقا عؾك مصر، وكجَ عبد  و ضب

اج يف هذا إمر كاكت إقؾقؿقة سؾطة الحجّ  : وهذا يقحل بلنّ مصحػف الخاّص 

محدودة عؾك أقصك تؼدير ولؿ يؽـ يف مقضع يسؿح لف بتقحقد الؿصحػ يف 

                                                   
= 

الؼراءة الشاذة التل تخالػ الؿصحػ اإلمام وإكؿا الؿصاحػ مـ مالحظة أن الحجاج لؿ يؼتصر عؾك تتبع 

 الؿخالػة كذلؽ.

 ف عـد ساديغل.بالػضؾ يف هذه الؿسللة إلك ما قرأتُ  ديـ. وأَ 35، ص1رقؿ الفامش  :اكظر (1)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(39) 

هتك أرجاء اإلمواطقرية
(1)

ل إمة تؾؼِّ  ؾ مـ أهؿقةوعؾقف ٓ يـبغل لؾؿرء أن يؼؾّ  :

د يف هناية وأثر ذلؽ يف ضؿان هقؿـة الرسؿ الؿعتؿَ  ،لفذا إمر بالؼبقل دون إكراه

 بعفا الحّجاج.ب ذلؽ مع اإلجراءات الرسؿقة التل ات  تقاكَ  الؿطاف، وإنْ 

  

                                                   

، 1تقجد ترجؿة فركسقة لفذه الػؼرة يف الؿؼالة الـؼدية لتقؾقر تعؾقًؼا عؾك ما كتبف ديروش )اكظر هامش  (1)

 كظري إلقفا ماري لقجاكدر. ْت وقد لػتَ ، (28ص



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(41) 

 :مصادر مسَحَت أخزى

عـ هفادة عبد الؿسقح الؽـدي، فؼد استعرض مـجاكا الؽتابات  فضاًل 

الؿسقحقة إخرى حقل صدر اإلسالم، مـ ذلؽ الحقار الذي جرى بقـ يقحـا 

( وبقـ أحد أمراء الؿسؾؿقـ648 -631راهب أكطاكقة )
(1)

، أو تاريخ يقحـا بـ 

(688 -687الػـؽل )الذي ُكتب عؾك ما يبدو سـة 
(2)

أن جاكا إلك ـ، وذهب م

خقـ الؿسقحققـ طقال الؼرن السابع لؿ يؽـ عـدهؿ عؾؿ بقجقد كتاب الؿمرِّ 

س لدى الغزاة الؿسؾؿقـمؼدّ 
(3)

وهذه دعقى بال دلقؾ يسفؾ دحضفا ،
(4)

ة خاّص  ،

إذا ظفر تعارضفا أن مع احتؿال أن تؽقن طروس صـعاء إولك ظفرت إلك 

الػـؽل عؾك تسجقؾ ز ممرخ مثؾ يقحـا بـ ويركِّ  ،661القجقد قبؾ سـة 

إحداث الؿعاصرة مـ حقث أثرها عؾك الؿجتؿعات الؿسقحقة
(5)

، وعؾقف فال 

 س.يؿؽـ لـا أن كجزم بؿدى حرصف عؾك اإلهارة إلك كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ 

                                                   

 -459ص، Seeing Islamوتاريخ هذه الؿسللة عـد هقيالكد يف كتابف  يؿؽـ آطالع عؾك الـّص  (1)

465. 

 .211 -194الؿرجع السابؼ، ص (2)

 .416، صTransmissionاكظر: مـجاكا،  (3)

 .14، صCompilationاكظر: مقتسؽل،  (4)

 Disputing with Islam in Syriac: The Case of the ريػقث، مؼالة بعـقان: اكظر: سقدين  (5)

Monk of Bêt Ḥālê and a Muslim Emir مجؾة ،Hugoye 29، ص2111لسـة  1-3، العدد- 

 .32 عـ ص، كؼاًل 54



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(41) 

ل دي بريؿار عـاية بالغة لؾؿصذادر الؿسذقحقةكذلؽ ُيؾؼِ 
(1)

وقذد حذذا حذذو  ،

باتريشقا كذرون ومايؽذؾ كذقك
(2)

سذرياين يعذقد  إكظذار إلذك كذّص  ُت ، فـجذده يؾِػذ

تاريخف لؾـصػ إول مـ الؼرن الثامـ، حقذث الؿـذاظرة بذقـ راهذب بقذت حذالل 

مذذع أحذذد أهذذراف العذذرب
(3)

وكذذان الحذذديث فقفذذا عذذـ الؼذذرآن وسذذقرة البؼذذرة  ،

ـّ »قـ، وكان مؿا جاء يف هذه الؿـاظرة ققل الراهذب: ـ مـػصؾَ قْ باعتبارهؿا كص    أظذ

محؿذًدا لذؿ يعؾؿؽذؿ جؿقذع مذا جذاء يف الؼذرآن مذـ أوامذر  ننّ أكف حتك يف حالتؽؿ ف

ا مـ الؼذرآن، وبعًضذا مؿذا يف سذقرة البؼذرة، وأحؽام، وإكؿا تعؾؿتؿ بلكػسؽؿ بعًض 

«واإلكجقذذؾ والتذذقراة
(4)

الؼذذرآن الذذذي كذذان معؾقًمذذا  ربؿذذا تذذقحل هذذذه العبذذارة أنّ  ،

ا كان مؼدمذة أدبقذة بؿـا أن، وريْ لؿ يؽـ هق كػسف الذي بقـ يدَ  لؿملػ هذا الـّص 

ف الطبؼذة السذػؾقة مذـ طذروس تْ ـَ يف ضذقء مذا تضذؿ   -مـ كاحقة أخرى- لف وتؿفقًدا

صـعاء التل اهتؿؾت عؾك أجزاء مـ سقرة البؼرة، فذقؿؽـ الؼذقل أن مملذػ هذذه 

ثقن عذـ بعذض أيذات التذل الؿـاظرة قد أخطل الػفؿ حقـ سؿع الؿسؾؿقـ يتحدّ 

ت يف سذذقرة البؼذذرة فذذاختؾط عؾقذذف إمذذر. وردت يف الؼذذرآن، وآيذذات أخذذرى وردَ 

                                                   

 .189 -184، صProcessus de Constitutionاكظر: دي بريؿار،  (1)

 .14، هامش 17، صHagarismاكظر: كرون وكقك،  (2)

 .472 -465، صSeeing Islamاكظر: هقيالكد،  (3)

بتصرف يسقر. واكظر أيًضا: هقيالكد،  ،48، 47، صDisputing with Islamاكظر:  ريػقث،  (4)

Seeing Islam472، 471، ص. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(42) 

زة التذل تحظذك يف الرتاث اإلسالمل ما يشقر إلك الؿؽاكة الؿؿّقذ ويرى هقيالكد أنّ 

يا أصحاب سذقرة » :إكظار إلك صقحة الؼتال يقم حـقـ ُت هبا سقرة البؼرة، ويؾػِ 

«البؼرة
(1)

رة البؼذرة هذل ؿ مـف أن سقفَ كفذا قد ُيػْ  كداءً  وبالـسبة لغقر الؿسؾؿ، فننّ  ،

 بذاتف. كتاب سؿاوي مستؼّؾ 

ويحاول دي بريؿار تعزيز دعقاه بآستعاكة بؿا كتبف يقحـا الدمشؼل )تقيف 

،  De Haeresbius :كيف كتابف الؿسؿ   يف مـتصػ الؼرن الثامـ( عـ اإلسالم

ومعـاه الفراطؼة
(2)

ثؿ  ،(biblosلؾؿسؾؿقـ ) حقث يشقر يف البداية إلك كتاٍب  ،

فا محؿدػَ ( أل  graphêيذكر بعد ذلؽ أربع كتابات أخرى )
(3)

مـ بقـ  ، وثالث

 ذيال (،كاقة اهلل)بقـؿا الرابعة هل كتاب  ،هذه الؽتابات تحؿؾ أسؿاء سقر قرآكقة

يؿؽـ ربطف بؿا جاء يف الؼرآن عـ الـاقة التل عؼرها ققم ثؿقد
(4)

، وذلؽ يف سقرة 

قـ، وكذا يف سقرة هقد يف أية الرابعة والستقـ، إعراف يف أية الثالثة والسبع

                                                   

 .471اكظر: هقيالكد، ص (1)

جدل حقل صحة هذا الػصؾ الذي ُكتب عـ اإلسالم، ويؿؽـ آطالع عؾقف عـد داكققؾ ساهاس  هـاك (2)

، لقدن، دار بريؾ، ”John of Damascus on Islam: The “Heresy of the Ishmaelites :يف كتابف

، وكذلؽ 48، 47. ولؿعرفة تاريخ وفاة يقحـا الدمشؼل، اكظر الؿرجع السابؼ، ص66 -61، ص1972

 .483، 482د، صهقيالك

 .93 -89، وكذلؽ داكققؾ ساهاس، ص186اكظر: دي بريؿار، ص (3)

 .91اكظر: داكققؾ، ص (4)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(43) 

 (كاقة اهلل)وسقرة الشؿس يف أية الثالثة عشرة. ويرى دي بريؿار أن كتاب 

ت أجزاء مـفا يف الؿصحػ َج درِ الؼرآين أُ  دة أصؾقة لؾـّص ؾ أن يؽقن مسق  ُيحتؿَ 

الرسؿل
(1)

 . 

)ويؼابؾ سقرة الـساء يف الؼرآن( أن  (،كتاب الـساء)لذذويذكر يف سقاق تـاولف 

د يف سقرة رِ يقحـا الدمشؼل يشقر إلك زواج محؿد مـ زوجة زيد، وهق ما لؿ يَ 

 :الـساء وإكؿا يف سقرة إحزاب يف أية السابعة والثالثقـ، وإلك البقان الؼرآين

وعؾقف يرى دي بريؿار أن يقحـا  ،223يف سقرة البؼرة: آية  مث ۉ ۉ نثۅ

يختؾػ يف ترتقبف عـ سقرة الـساء الحالقة حدث عـ كّص الدمشؼل يت
(2)

. 

، 731ب قبذؾ سذـة كتاب الفراطؼة ٓ يؿؽذـ أن يؽذقن قذد ُكتِذ ومع ذلؽ فننّ 

مذذـ هذذروع الحّجذذاج يف اعتؿذذاد الرسذذؿ الـفذذائل  أي بعذذد ثالثذذة عؼذذقد عؾذذك إقذذّؾ 

يف تـاولذف  731د سذـة الؼقل بلن يقحـا الدمشؼل قذد اعتَؿذ وعؾقف فننّ  ،لؾؿصحػ

                                                   

( مـ 158 -155ؾ بـ سؾقؿان لميات )تيعتؿد دي بريؿار يف هذه الػرضقة عؾك ما ففؿف مـ تػسقر مؼا (1)

(. ويعتؿد يف ذلؽ عؾك مـفج هبقف بؿـفج 188، صProcessus de Constitutionسقرة الشعراء )اكظر: 

دة إولقة لؾؼرآن كاكت فقفا الؿسق   ؼ مرحؾةيقثِّ  حقث يرى إقحاًما يف الـّص  ،يف تحؾقؾ تػسقر مؼاتؾ واكسوو

 (.148 -119)اكظر: واكسوو، الدراسات الؼرآكقة،  ،ةبالؿادة التػسقرية إولقّ  وثقٍؼ  ٓ تزال مرتبطة بشؽؾٍ 

 .اكظر: كقؽقٓي سقـاي ،ك وصػ مختؾػ لؾبـقة إدبقة لتػسقر مؼاتؾلؾقققف عؾ

Fortschreibung und Auslegung: Studien zur frühen Koraninterpretation, 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2009. 

 .186، صProcessus de Constitutionاكظر: دي بريؿار،  (2)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(44) 

لؼضذذقة اإلسذذالم عؾذذك مذذا بذذات آكذذذاك كسذذخة قديؿذذة مذذـ الؼذذرآن سذذبؼت الـسذذخة 

ل سذتدعِ الؿرواكقة هق أمر يصعب تصديؼف. ففؾ فاتذف الؿشذروع بلكؿؾذف؟ ولؿذاذا يَ 

مذذا فعذذؾ  مذذا فعؾذذف الحّجذذاج عؾذذك كحذذقِ  دون أن يسذذتغّؾ  كسذذخة قديؿذذة لؾذذـّص 

الؽـدي
(1)

كتذاب أن كؼذقل بذلن اإلهذارة إلذك  -عؾذك مذا يبذدو-؟ إذن مـ إكسب 

ذذ يذذدّل  (كاقذة اهلل) ر لسذذقرة مذذـ السذقر )إمذذا أن تؽذذقن سذذقرة عؾذذك وجذذقد اسذؿ مبؽِّ

وحؼقؼذة أن يقحـذا  ،مإعراف أو هقد أو الشؿس( ُأسؼط بعذد ذلذؽ ولذؿ ُيسذتخدَ 

الدمشؼل يعزو فؼرات مـ سقر أخرى إلذك سذقرة الـسذاء يؿؽذـ أن يؽذقن مجذرد 

البقان الؼذرآين  ا خاطًئا يف أن كّؾ رً ك عؾقف تصقّ لسقرة، بـَ ؿ عـ اسؿ اخطل بسقط كجَ 

 حقل الزواج يرتكز يف هذه السقرة.

  

                                                   

ب لفا آكتشار والفقؿـة إٓ بعد الؿرواكقة مـ الؼرآن لؿ ُيؽتَ قد يجقب البعض عؾك هذا بلن الـسخة  (1)

ولؽـ هذا الؼقل يزيد مـ صعقبة تػسقر قبقل الؿسؾؿقـ  ،(731صراع مؿتد لعؼقد طقيؾة )بعد سـة 

أدبل عـ العؿؾقة بلكؿؾفا )اكظر الجزء الثاين مـ هذه الؿؼالة  أثرٍ  رتك أّي يباإلجؿاع لفذا الؿصحػ دون أن 

 البحثقة(.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(45) 

 :اعتباراث االحتمال انتارخيٌ

ان الحؽؿ الؿرواين يستـد يف ل روبـسقن الحذر لتاريخ جؿع الؼرآن إب  تبـِّ  إنّ 

ة لالحتؿال التاريخلإساس إلك اعتبارات عامّ 
(1)

روبـسقن يرى أن فرض  فننّ  :

 ره يف عفد عثؿان الذي لؿ يحظَ رسؿل لؾؼرآن كان مـ الصعب تصقّ  كّص 

مـ إمصار واكتفج يف الحؽؿ طريؼة افتؼرت إلك العديد  يف عددٍ  «بشعبقة كبقرة»

مـفجل إلك ترك  بشؽؾٍ  سعَ مـ إدوات إساسقة لػرض الؼقة والسؾطان، ولؿ ي

ةوٓ مرافؼ عامّ  اؿؾة تحؿؾ اسؿف وٓ كؼقًه د فرتة حؽؿف، فال تجد عما يجسِّ 
(2)

، 

كا عبد الؿؾؽ بـ مروان يضرب عؿؾة جديدة ويشقد قبة دْ وعؾك الـؼقض وَج 

الصخرة تعبقًرا عـ حرصف عؾك كشر الطريؼة اإلسالمقة واتخاذ التدابقر الالزمة 

هذا قد جعؾ مـ فرتة حؽؿف مـاًخا مـاسًبا لػرض كسخة واحدة  لفذا إمر، وكّؾ 

 ـ الؿصحػ.م

يف إكؽار أن يؽقن عثؿان  ريب أنّ  ٓ جدال يف صقاب هذه الؿالحظات، وٓ

ولؽـ هؾ هذا هق  ،دة مـ الؿصحػ تؼريًرا لفام عؾك كشر كسخة مقّح قد أقدَ 

ـا مـ قبؾ يبدو أن ػْ فؽؿا أسؾَ  :آستـتاج القحقد الؿحتؿؾ؟ ٓ يتضح ذلؽ

وذلؽ  ،ـ مسعقدص مـ مصحػ اباج رأى أكف مـ الضروري التخؾّ الحجّ 

                                                   

 .23 -21، وقارن كقلوغ وأمقر، ص114 -111اكظر روبـسقن، عبد الؿؾؽ، ص (1)

 .112روبـسقن،  (2)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(46) 

ا أن وهذا يعطقـا اكطباًعا ققيً  ،إلفساح الؿجال أمام هقؿـة الؿصحػ العثؿاين

عثؿان لؿ يػرض كسخة مقحدة مـ الؿصحػ ولؽـ ٓ يؼتضل هذا بالضرورة 

ولذا يؿؽـ أن يؽقن روبـسقن مصقًبا فقؿا ذهب إلقف مـ أن عثؿان  :أكف لؿ يحاول

لؿ يؽـ يف وضع يتقح لف فرض مصحػ واحد وإلزام الـاس بف، أما عبد الؿؾؽ 

عالوة عؾك الطبقعة الؿركزية لؾدولة  ٍؽ ؾِ حرصف عؾك تعزيز صقرتف كؿَ  فننّ 

  الؿرواكقة جعؾت عـده الحافزَ 
ّ
يف فرض ًما دُ قُ  والقسقؾة الؿـاسبة لؾؿضل

هذا يتعؾؼ يف إساس بؿسللة  ومع ذلؽ فؽّؾ  ،الؿصحػ الذي يراه مـاسًبا

ة عؾك مسللة التقققت والطريؼة ـ، ولذلؽ مؼتضقاتف الؿفؿّ فرض مصحػ معق  

دة، دون أن يؼتضل التل أضحك هبا رسؿ الؿصحػ الـسخة القحقدة الؿعتؿَ 

لـفائل، وتقققت ق إلك مسللة ظفقر الؿصحػ يف هؽؾف اذلؽ بالضرورة التطرّ 

 ذلؽ.

  



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(47) 

 :فجواث بني انتشزٍع انقزآين وانفقه اإلسالمٌ يف صورته األوىل

ف باتريشقا كرون عـ تْ ؾ يف الؿبحث إخقر مـ الجزء إول إلك ما ذكرَ ؼِ تَ كْ أَ 

ف يف مؼالة لفا سـة تْ مجلء الؼرآن يف مـتصػ الخالفة إمقية وفؼ ما أوردَ 

مـ الؿصطؾحات وأيات الؼرآكقة  وتـطؾؼ كرون مـ استعراض عددٍ  ،1994

ًٓ رون يف بقالتل اعتؿد الؿػّس  مـ بقان الؿعـك  ان الؿؼصقد هبا عؾك التخؿقـ بد

إلك  -عؾك ما يبدو- عؾؿ التػسقر ٓ يؿتدّ  يبدو أنّ  :بعبارة أخرى :إصؾل لؾـّص 

ز كرون ثؿ تركِّ  ،بالخطاب قـ إوائؾ الذيـ تقّجف إلقفؿ الؼرآنبِ زمـ الؿخاطَ 

ره جقزيػ هاختعؾك فجقات مؿاثؾة يف الؿقدان التشريعل تتؾخص فقؿا قرّ 
(1)

 

                                                   

أحد أهؿ الؿستشرققـ إلؿان، درس الالهقت والؾغات الشرققة : (1969 -1912جقزيػ هاخت ) (1)

صار ( 1929(، ويف )1923مـ جامعة برسالو )ه يف جامعة لقبتسؽ وجامعة برسالو، حصؾ عؾك الدكتقرا

أستاذ كرسل بجامعة فرايبقرج، وهق معروف لدى الؿثؼػقـ والدارسقـ الؿصريقـ يف فرتة الثالثقـقات، 

ا( لتدريس فقؾقؾقجل الؾغة ( لؾتدريس يف الجامعة الؿصرية )جامعة الؼاهرة حالقً 1934حقث اكتدب عام )

، وقد تـؼؾ مـ (ؿعارف اإلسالمقةدائرة ال)العربقة والسقرياكقة، هارك يف اإلهراف عؾك الطبعة الثاكقة مـ 

ثؿ استؼر بف الؿطاف يف كققيقرك بالقٓيات الؿتحدة إمريؽقة  ،هقلـدا كإل إكجؾرتا كمصر إل كألؿاكقا إل

وفاتف، اهتؿامات هاخت الرئقسة كاكت بالػؼف  ك( وإل1959حقث عؿؾ كلستاذ يف جامعة كقلقمبقا مـذ )

ر والؼاكقن والشريعة اإلسالمقة، ثؿ بالحديث الـبقي، ولف فروض حقل الػؼف اإلسالمل أهفرها كقكف قد تلثّ 

بالػؼف الروماين، كؿا لف يف الحديث فرضقة تسؿك بـظرية الؿدار، والؿدار مصطؾح حديثل يعـل الراوي 

ػ هاخت هذا الؿصطؾح يف كظرية تعتو أن إحاديث وضعت يف وقد وظّ  الذي تؾتؼل عـده إساكقد،

ا واضع الحديث، وطالؿا أثارت هذه الـظرية اكتؼادات بعض مدار اإلسـاد هق  البً  الؼرن الثاين الفجري وأنّ 

هذا ر ؿ إعجاب الؿعظؿ هبا، وكاكت هذه آكتؼادات بسبب ضعػ حضقر الؿدوكة  ،الؿستشرققـ

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(48) 

 -باستثـاء الؼقاعد إساسقة- ؽام والؼقاعد الؿلخقذة مـ الؼرآنمـ أن إح

صارت جزًءا مـ الشريعة الؿحؿدية يف مرحؾة ثاكقية
(1)

. جدير بالذكر أن هارالد 

قـ إوائؾ )ت. أحد العؾؿاء الؿؽقِّ  رباح، وهقأبل بـ مقتسؽل يرى أن عطاء 

(، قد استـد يف عدد مـ آرائف الػؼفقة إلك أيات 734-732/ 115أو  114

الؼرآكقة
(2)

ومع ذلؽ ففذا ٓ يـػل صحة ما ذهب إلقف هاخت مـ مخالػة الػؼف  ،

بقـ  مـ الحآت. ومـ ة الؼاطعة يف عددٍ اإلسالمل يف البداية لؾـصقص الؼرآكقّ 

 ض اعتبار القثائؼ الؿؽتقبة دلقاًل إمثؾة الؿثقرة عؾك هذه الػجقات التشريعقة رف

                                                   
= 

ا لؾشافعل! وممخرً  (إم)قرة هاخت لـظريتف واعتؿاده الؽبقر عؾك كتب الػؼف مثؾ كتاب الحديثقة يف بؾ

 ،ح فقفا مقاطـ ضعػ هذه الـظرية الشفقرةوّض  (،كؼد كظرية الؿدار)ا بعـقان صدر لػفد الحؿقدي كتابً 

 :تحت إهراف وائؾ حالق، وقد ترجؿ كتاب الحؿقدي لؾعربقة، بعـقان اهوأصؾ الؽتاب رسالة دكتقر

ترجؿة: هقػاء الجوي، الشبؽة  (:إعادة رسؿ خارطة الـظريات الغربقة حقل أصقل الشريعة اإلسالمقة)

 .2114، 1العربقة لألبحاث، بقروت، لبـان، ط

، وقد كشر وحؼؼ (1951بداية الػؼف اإلسالمل، أكسػقرد، )و  (،1931اإلسالم، تقبـغـ، )مـ أهؿ آثاره: 

لؾطوي،  (اختالف الػؼفاء)ٕبل حاتؿ الؼزويـل، وكتاب  (الحقؾ يف الػؼف)ا مـ الؽتب الػؼفقة مـفا: عددً 

 (.قسؿ الرتجؿات)

، أكسػقرد، دار The Origins of Muhammadan Jurisprudenceاكظر: جقزيػ هاخت،  (1)

 .244، ص1953أكسػقرد لؾـشر، كسخة مـؼحة، 

 The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh beforeاكظر: هارالد مقتسؽل،  (2)

the Classical Schools ،117 -118، ص2112، ترجؿة ماريقن كاتز، لقدن، دار بريؾ. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(49) 

( وكذلؽ الرجؿ يف 282ا )بؿا يتـاقض مع ما جاء يف سقرة البؼرة يف أية هرعقً 

ـ قْ كرون مثالَ  ْت وقد أوردَ  :الزكا )بؿا يتـاقض مع أية الثاكقة مـ سقرة الـقر(

يف أية الثالثة والثالثقـ مـ سقرة  {كتاب} :ل كؾؿةإول مـفؿا حق :ـيْ آخرَ 

الرقبة، بقـؿا يبدو مـ  والتل يرى الؿػسرون أن الؿؼصقد هبا وثقؼة فّؽ  ،الـقر

د يف عدد مـ ا الؿثال الثاين فقتجّس أمّ  .د الزواجؼْ السقاق أن الحديث عـ عَ 

اإلسالمل لؿ يؽـ رة التل تؿّثؾ مرحؾة يف تاريخ التشريع الققائع التشريعقة الؿبؽّ 

ل الؼربل مـ  قر عصبات ولِ بالتقجقف الؼرآين يف إعطاء أُ  ى فقفا العؿؾ بعدُ جرَ 

 الؿتقىف كصقًبا محدًدا مـ الؿقراث.

الـظر إلك هذه الػجقات يف ضقء السقـاريق التؼؾقدي  كرون عؾك أنّ  وتصر  

الػرضقة فؾق أكـا سـؼبؾ ب :لجؿع الؼرآن يمدي بـا إلك ملزق يستعصل عؾك الحّؾ 

بذل جفًدا مؾحقًظا يف سبقؾ تطبقؼ  محؿًدا قد طّبؼ أو عؾك إقّؾ  العؼالكقة مـ أنّ 

الؿؿارسات التل كاكت يف مرحؾة مـ الؿراحؾ متقافؼة مع  التشريع الؼرآين، فننّ 

ٓ بد أهنا يف  -كؿا يف قبقل القثائؼ الؿؽتقبة كدلقؾ هرعل-الشريعة الؼرآكقة 

ت محؾفا مؿارسات أخرى ت وحؾ  لَ دِ ن قد اسُتبْ  ضقن فرتة قصقرة مـ الزما

القثائؼ الؿؽتقبة تخالػ الشريعة الؼرآكقة بقضقح )مثؾؿا حدث يف رفض اعتبار 

ؾؿ الؿسؾؿقـ إوائؾ كاكقا بطبقعة الحال عؾك عِ  ا(، ر ؿ حؼقؼة أنّ هرعقً  دلقاًل 

قؼل لبعض الػفؿ الحؼ باعفا. وبالؿثؾ، فننّ قـ عؾك اتِّ بإحؽام الؼرآكقة وحريِص 

ف تؼديرات وظـقن ت محؾّ الػؼرات الؼرآكقة ٓ بد أكف قد ضاع هق أخر وحؾ  



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(51) 

ولذا تؼرتح ظفقر  :ةرربؽة ومحقِّ هذه التطقرات مُ  جديدة. وترى كرون أنّ 

الؿصحػ الرسؿل الؿعتؿد يف مـتصػ العفد إمقي
(1)

فحقـئذ لق قؾـا بجؿع  ،

ل التشريع يف تؾؼِّ  الؼرآن وتدويـف بعد الػتقحات، ٓرتػع اإلهؽال فقؿا يخّص 

مرحؾة ثاكقية
(2)

. 

ثؿ تحشد مؼالة كرون الؼرائـ التل تشقر إلك الغقاب الؿػاجئ لؾؼرآن عـ 

الـؿقذج الؼرآين  وتجدر اإلهارة هـا إلك أنّ  ،رالتاريخ الػؽري اإلسالمل الؿبؽّ 

م يف القاقع بقاًكا هافًقا لفذه الؿسللة، فؾق قؾـا ئ مفؿا كاكت مزاياه ٓ يؼدِّ الـاه

لقة لؾشريعة اإلسالمقة يف الؼرآن، و  ل الؼقاعد إَ بصحتف، لؽان لـا أن كتققع تجؾِّ 

  ٓ الدوائر التل كاكت مسمولة عـ الـشلة إولك لؾرتاث الشرعل   لق افرتضـا أنّ إ

ت كؼؾ الؿادة الؼرآكقة يف صقرهتا لدوائر التل تقل  كاكت مختؾػة تؿاًما عـ ا

الؿثقر أن التلريخ بالػحص الؽربقين لطروس صـعاء يزيد مـ  إولك. بؾ إنّ 

وأهنا كاكت متداولة  ،661احتؿال وجقد كسخة معروفة مـ الؼرآن بحؾقل سـة 

مـ  وإذا كظركا إلك ما قالتف كرون وإلك مسللة الطروس، فال مػرّ  ،بصقرة كبقرة

ع الؼرآن، كقػ كان حاضًرا و ائًبا يف الققت ذاتف يف الؼرن ْض التساؤل عـ وَ 

 ؟!اإلسالمل إول

                                                   

 .37، صTwo Legal Problemsاكظر: كرون،  (1)

 .19الؿرجع السابؼ، ص (2)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(51) 

ؾ يف الرواية التؼؾقدية ثؿة كؿقذج معريف يؿؽـ أن يػقدكا يف هذا السقاق يتؿثّ 

اضطؾع حقل عقدة ظفقر أعؿال أرسطق بعد أن كاد يطقيفا الـسقان حقـ 

الرودسل يف الـصػ الثاين مـ الؼرن إول وتـؼقحفا أكدروكقؼقس بؿراجعتفا 

قبؾ الؿقالد
(1)

ور ؿ أن مؼالة كرون لؿ تتعرض لفذه الؿسللة بقضقح، إٓ أكف  ،

 )ر دعؿفا لقجقد كؿقذج يؿؽـ تصقّ 
ّ
الشؽؾ  الذي وفًؼا لف استؼر   (لؾؽتاب الخػل

، ومع ذلؽ بؼل  ائًبا عـ التاريخ اإلسالمل 651الـفائل لؾؼرآن بحؾقل سـة 

د بشؽؾ ثاكقي دون كثقر مـ التـؼقح ويصبح جزًءا مـ ؿَ تَ لُقعْ  711حتك قرابة سـة 

الرتاث الديـل الؼائؿ
(2)

. 

ؼرآن: فعؾك الـؿقذج إرسطل قد جرى تؽققػف لقـاسب وضع ال ٓ هؽ أنّ 

طروس صـعاء  معزولة مـ الؼرآن متداولة، وذلؽ بسبب ٌخ َس كُ إقؾ كاكت هـاك 

هذا الؼدر الفائؾ والؿحدد مـ  وٕكف يبدو مـ الؿغآة أن كرفض كّؾ  :ولكإ

الؿعؾقمات التل تذكرها الؿصادر اإلسالمقة حقل تـؼقح الؿصاحػ الؿخالػة 

                                                   

ضؿـ  Roman Aristotle :لؽـ اكظر التؼققؿ الـؼدي لدى جقكاثان باركز يف بحث بعـقان (1)

Philosophia Togata II ،1997، تحرير جقكاثان براكز ومريؿ  ريػقـ، أكسػقرد، دار أكسػقرد لؾـشر ،

 .69 -1ص

، 3، صṢanʿāʾ 1لطروس صـعاء إولك، اكظر: ) اأوضح ساديغل وجقدارزي هذا إمر يف تـاولفؿ (2)

وظفقره بصقرتف  تاريخ متلخر ٓستؼرار الـّص )ا أن كرون ٓ تؼػ كثقًرا عـد مسللة كرَ ( فذَ 3هامش 

 .(مـ آستؼرار كبقرٌ  بف قدرٌ  الجؿع الرسؿل والتدويـ الؿتلخر لـّص )مؼاركة بؼضقة  (الـفائقة



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(52) 

ص الحّجاج ودفـف لؿصحػ عثؿان أو إخبار التل تتحدث عـ تخؾّ 

ؾ أيًضا أن ٓ تؽقن جؿقع أجزاء الؿحتقى ومـ الؿحتؿَ  ،الؿخالػة لؾؿصاحػ

الؿسؾؿقـ إوائؾ قد حػظقا هقًئا  فننّ  :الؼرآين قد طالفا كػس الؼدر مـ آختػاء

ـ   ة تامّ  ٍخ َس لفؿ يف الغالب الحصقل عؾك كُ  مـ الؼرآن عـ ظفر قؾب لؽـ لؿ يتس

وكتقجة لذلؽ، ٓ بد أن ثؿة فؼرات  :مـفجل الؼرآين أو دراستفا بشؽؾٍ  مـ الـّص 

بؼقت خامؾة يف وسط الؿخطقطات الؼرآكقة لؿ يؼرهبا أحد سقى أحد الـّساخ 

 دوكؿا قصد.

يبدو أن كرون كػسفا ترفض فؽرة أن الؼرآن كان حاضًرا )بؿعـك مؽتقًبا 

ا( و ائًبا )بؿعـك أن أجزاء مـف لؿ تؽـ هائعة معروفة( يف الققت ذاتف، ومتؾقً 

ـ التشريع س يتضؿّ ل: كقػ يؽقن لدى الؿسؾؿقـ إوائؾ كتاب مؼدّ وتتساء

ا؟دون أن يعتووه مصدًرا تشريعقً 
(1)

ومع ذلؽ فنكف حتك يف يقمـا الحالل لقس  

س دون أن يؽقن لديفؿ ب أن تجد الؿممـقـ الذيـ يممـقن بؽتاب مؼدّ بؿستغرَ 

لؿؼدسة، حتك الؽتابات ا وإنّ  ،ر لؾؿعـك الحؼقؼل الؿؼصقد لؾـّص أدكك تصقّ 

ومعقار السؾقك الؼقيؿ، ٓ يجري التعامؾ  وإن اعتوها الـاس مستقدع الحّؼ 

مجال آستخدام  لق أنّ و ،دةمعفا عؾك أهنا متضؿـة معؾقمات لغقية محدّ 

                                                   

 عـد جاء ما عؾك التالقتقـ الػؼرتقـ يف استـدُت . 14، صTwo Legal Problemsاكظر: كرون،  (1)

 .267 -261، عالوة عؾك 58 -39، صFortschreibung und Auslegung سقـاي، يكقؽقٓ

 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(53) 

مؼدس يتؿثؾ يف الشعائر والتالوة التعبدية، كؿا كان الحال يف  لـّص  إساس

صدر اإلسالم
(1)

 إلك حد   قػة الدٓلقة لفذا الـّص يؿؽـ تعؾقؼ القظ ، فعـدئذٍ 

ما
(2)

ر عؾك تؼديؿ حقل مدى قدرة هذا التصقّ  . وبطبقعة الحال قد يساوركا الشّؽ 

توير مؼـع لتجاهؾ مضؿقن إوامر الصريحة مـ أمثال ما جاء يف أية الثاكقة مـ 

 ـا، فننّ ػْ ولؽـ كؿا أسؾَ  ،ٿمث ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ نثڀ :سقرة الـقر

بضع »معرفة جؿفقر الؿسؾؿقـ إوائؾ بالؼرآن كاكت محدودة تؼتصر عؾك 

                                                   

الؼرآن لؿ يؽـ يف إساس مجؿقعة مـ الؿسائؾ والؼضايا التل  كؿا يبّقـ كريستقفر مقؾشرت، فننّ  (1)

 Ibn Mujāhid and the)اكظر مؼالة بعـقان:  ،ُيرجع إلقفا، وإكؿا هعقرة ديـقة تتؿ تالوهتا

Establishment of Seven Qur‟anic Readings  مـ مجؾة  2111لسـة  91يف العدد رقؿStudia 

Islamicaوقد وجد ويؾقام  راهام أن لػظ الؼرآن جاء يف بعض إحاديث 16، هامش 22 -5، ص .

 The Earliest Meaning ofاكظر مؼالة بعـقان:  ،الـبقية يف سقاق يتصؾ بالصالة وبعض العبادات

„Quran’  يف مجؾةDie Welt des Islams  377 -361، ص1984لسـة  23/24يف العدد . 

 يف وٓ يؼتضل هذا بالضرورة إكؽار آستخدام الؿحدود لؾؼرآن يف عؾؿ الؽالم والػؼف كؿا يتضح مثاًل 

ؿا كتبف سؾقؿان ك فقّؾ ما تثبتف هذه الرسالة الؿختؾػ يف تاريخفا، كؿا يتجؾ  رسالة الحسـ البصري: لؽـ ُج 

 :عؾل مراد تحت عـقان

Early Islam Between Myth and History: Al-Ḥasan al-Baṣrī (d. 110H/728CE) and 

the Formation of His Legacy in Classical Islamic Scholarship ، ،2116لقدن، دار بريؾ ،

ه عؾك الؿخالػقـ لف مـاسبة يف ردِّ ، أن مـ الؿسؾؿقـ إوائؾ مـ اعتؿد عؾك حصقؾة قرآكقة 239 -161ص

 يف قضقة فؼفقة أو كالمقة، ولقس معـك ذلؽ أن يؽقكقا أخضعقا الؼرآن بلكؿؾف لتحؾقؾ متقاصؾ.

 Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in theاكظر: ويؾقام  راهام،  (2)

History of Religion111 -5صر والطباعة، ، كؿويدج، دار كؿويدج الجامعقة لؾـش. 
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 ترجامت

(54) 

د آستشفاد هبا يف رِ مؼاطع ودعقات أو بضع آيات مختارات دائًؿا ما كان يَ 

ديالخالف السقاسل والعؼَ 
(1)

ت الؿؼاطع الؿتعددة بؿـلى عـفؿ ٓ ، بقـؿا ظؾ  

ؽقن الؿجتؿع اإلسالمل أن ي ب عـدئذٍ وقد ٓ يؽقن مـ الؿستغرَ  ،ؾؿ لفؿ هباعِ 

قد تعّرف عؾك كتابف  -ومعظؿفؿ لؿ يؽقكقا مـ أهؾ الؿديـة-بعد وفاة الـبل 

ريـ الذيـ ر دور الؿػسِّ بْ ذلؽ لؿ يتؿ عَ  س بصقرة هديدة التدرج، وأنّ الؿؼدّ 

بطريؼة مـفجقة، وإكؿا يف صقرة مؼاطع قرآكقة مـزوعة السقاق،  يعالجقن الـّص 

أو استدعت أو اختؾطت بؿجؿقعة مـ الروايات وإخبار الشائعة ْت استؾفؿَ 
(2)

. 

ة يف إصرارها عؾك أن الؼقل بالسقـاريق التؼؾقدي ؼ  حِ أن كرون مُ  ٓ هّؽ 

عؿا كاكت  كبقرٍ  يؼتضل أن تؽقن الؿرتبة التل حازها الؼرآن قد اختؾػت بشؽؾٍ 

حقـ جفر بأيات الؼرآكقة أراد الـاس أن  امحؿدً  ة أنّ عؾقف يف حقاة محؿد: خاّص 

هـاك مـ الـصقص الؼرآكقة ذات الصؾة بالـقاحل التشريعة  بد أنّ  يعؿؾقا هبا، وٓ

                                                   

، كققيقرك، دار كشر جامعة كقلقمبقا، Islam: The View from the Edgeاكظر: ريتشارد بقلقت،  (1)

ة معرفة بعض الؿسؾؿقـ إوائؾ بالؼرآن يف تاريخ الؼرآن ، وقارن: إخبار التل تقضح قؾّ 29، ص1994

 .8، 7لجقلدتسقفر، الجزء الثاين، ص

ك يف الخطاب الشرعل، آستشفاد بالؼرآن قد تجؾ   ويرى أنّ  ،ك مـ جقن بقرتقنستقحهذا البقان مُ  (2)

)لتقضقح هذه الؿسللة  ،ا، فؼط بعد أن تقسعقا يف إيراد الروايات وإخباربؿعـك أكف صار مصدًرا أساسقً 

ضؿـ كتاب  Law and Exegesis: The Penalty for Adultery in Islam :اكظر ما كتبف بعـقان

، تحرير جقرالد هقتقـج وعبد الؼادر الشريػ، لـدن، دار Approaches to the Qurʾān  بعـقان:

 (.284 -269، ص1993روتؾقدج، 
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ٓ مجرد وثقؼة  (مصدًرا)ما، مؿا جعؾ الؼرآن  ما جرى تطبقؼف يف القاقع إلك حد  

تعبقر جقن بقرتقن عؾك حدّ 
(1()2)

بظفقر ك الؼقل ـ تبـ  مَ  وكتقجة لذلؽ فننّ  :

يـطؾؼ مـ مرحؾة  ّي رِ قـ بؿسار تطق  مِ ر يجدون أكػسفؿ مؾزَ الؼرآن يف تاريخ مبؽِّ 

د فقفا عُ ا )يف حقاة محؿد( مروًرا بؿرحؾة لؿ يَ كان الؼرآن فقفا مصدًرا معقاريً 

ًٓ د هذه وظقػتف إسعُ لؿ تَ  كذلؽ أو عؾك إقّؾ   اسقة )إّبان الؼرن السابع( وصق

وخضع  ،ا مرة أخرى مؽاكتف كؿصدر لؾؼقاعد السؾقكقةفقف استعادَ  إلك مرحؾةٍ 

ر بؿختؾػ ولؽـ هذا التطقّ  ،فقفا لجفد تػسقري مـفجل )بداية مـ الؼرن الثامـ(

 اضطراب، لـ يؽقن مبفًؿا مـ الـاحقة التاريخقة. فُ مراحؾف، وإن هابَ 

السريع الذي هفده الؿجتؿع اإلسالمل وآتساع  وكتقجة لذلؽ الـؿقّ 

ًٓ  ذي امتد لؿساحات هاسعة، فننّ الجغرايف ال  الؼرآن ٓ بد أكف قد هفد اكػصا

ًٓ ي الزمان والؿؽانكبقًرا عـ محقرَ  مـ الـظر إلك إمة بعد عصر  ، وبالتالل فبد

قـ الػتقحات باعتبارها امتداًدا لألمة الؿحؿدية، يجدر بـا أن كـظر إلقفا كؿجتؿعَ 

                                                   

. ولالطالع عؾك ما ذكره بقرتقن مـ التؿققز بقـ 21، صTwo Legal Problemsاكظر: كرون،  (1)

، كؿويدج، دار كشر The Collection of the Qurʾānالؼرآن باعتباره مصدًرا ووثقؼة، اكظر كتابف: 

 .187، 111، ص1977جامعة كؿويدج، 

ـّ 2115 -1921جقن جاراد بقرتقن ) (2) والفـدسة الؿعؿارية بؽؾقة  (، مستشرق بريطاين، أستاذ الػ

، 1995عام  كوإل 1961الدراسات الشرققة وإفريؼقة، وهق مـ محرري الؿقسقعة اإلسالمقة مـذ عام 

 .(رتجؿاتقسؿ ال)
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الشخصقة، عؾك كػس الؿـقال قـ، ر ؿ وجقد بعض عـاصر آستؿرار مـػصؾَ 

الؿسقحقة إولك يف فؾسطقـ، زت بف الؿسقحقة الفؾقـقة الحضرية عـ الذي تؿقّ 

 ًٓ ل يف الؿـظقر يدعقكا إلك التشؽقؽ وهذا التحقّ  ،لفا امـ أن تؽقن امتدادً  بد

وفؼ الـؿقذج -بالػرضقة التل ترى أن الؼقاعد وإحؽام الؼرآكقة التل 

 ْت ت مقضع التطبقؼ يف سقاق مجتؿع الؿديـة بؼقَ عَ ِض قن وُ ٓ بد أن تؽ -التؼؾقدي

أو أن معـك أيات الؼرآكقة الؿحددة اكتؼؾ سؾقًؿا كؿا هق مـ  ،دون مساس

 الؿجتؿع اإلسالمل يف عفد الـبل إلك مجتؿع ما بعد الـبل. 

 
 
بتصقير عـاية  بقجف عام   وعؾك الر ؿ مـ أن الرتاث اإلسالمل معـل

بتـاقؾ إققال التػسقرية والتاريخقة لصحابة الـبل إٓ أن ثؿة  الؿسؾؿقـ إوائؾ

ـ دخؾ يف اإلسالم يف عصر الػتقحات لؿ يـشغؾقا احتؿال أكو أن تؽقن  البقة مَ 

يضؿـ الحػاظ عؾك ففؿ الؼرآن بـػس الصقرة  كؿا يـبغل بتػسقر الؼرآن بشؽؾٍ 

ريـ الؿتلِخ  ذلؽ فننّ وكتقجة ل :التل ففؿف هبا الؿجتؿع اإلسالمل يف عفد الـبل

 مـ الؿسؾؿقـ اضطروا إلك إعادة اكتشاف الؼرآن وتػسقره.

حتك  ْت َش جؿقع الؿعطقات التل كققِ  ويف ختام هذا الجزء يؿؽـ الؼقل بلنّ 

حة الؼرآن وتدويـف يف كسخة مـؼ   أن تبدو متقافؼة مع التاريخ التؼؾقدي لجؿعِ 

واسُتخدم ، 651حتك بعد سـة  مـاسبة )جرى تداول العديد مـ الـسخ الؿخالػة

 اكتؼائل طؼقسل يف الغالب حتك هناية الؼرن السابع(. ويظّؾ  الؼرآن بشؽؾٍ 

الـؿقذج الؼرآين الـاهئ فرضقة قائؿة بالطبع، عؾك الر ؿ مـ أن معطقات 
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رها أكصار هذا الـؿقذج ٓ تؼتضل الؼقل بف، كؿا الـؼقش وإدلة إدبقة التل قرّ 

فا كرون يؿؽـ أن تؾتؼل معف إذا تْ ية والتشريعقة التل أبرزَ الػجقات التػسقر أنّ 

الدوائر الؿسمولة عـ كؼؾ الؿادة الؼرآكقة يف  ا بػرضقة مساعدة ترى أنّ ـ  استعَ 

صقرهتا إولك كاكت مختؾػة عـ تؾؽ الدوائر الؿقجقدة يف صدارة الػؽر 

التل  ببقان بعض إجزاء الؼؾقؾة مـ الـّص  ر، ولؿ تبالِ التشريعل اإلسالمل الؿبؽّ 

بف  باتت مبفؿة  قر مػفقمة. وسقف أستعرض يف الجزء الثاين أققى ما استدّل 

ـ لرسؿ الؿصحػ يعقد قن عؾك دعؿ ما ذهبقا إلقف يف تحديد تاريخ معق  ل  الؿستدِ 

 إلك مـتصػ الؼرن السابع أو يسبؼف.
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 :انقزآين يف منتصف انقزن انسابع األدنت عهي استقزار اننصّ -3

رسؿ الؿصحػ قد  ؾ أن لألدلة التل يؿؽـ إيرادها لتعضقد الؼقل بلنّ كتؼِ أَ 

ؾ إلقفا وهـا ٓ بد مـ اإلهارة إلك الـتائج التل تقص   ،651بحؾقل سـة  استؼرّ 

لتحديد تاريخفا،  ساديغل وبقر ؿان بعد فحص طروس صـعاء بالؽربقن الؿشعّ 

 سؿ التامّ عؾك أهنا ٓ تـػل إمؽاكقة أن يؽقن الرّ  -ـاػْ كؿا أسؾَ -مع التلكقد 

 وعالوة عؾك ذلؽ فننّ  ،لؾؿصحػ قد ظفر يف الـصػ الثاين مـ الؼرن السابع

الؿخطقطات الؼرآكقة ٓ تزال يف  لتحديد تاريخ طريؼة استخدام الؽربقن الؿشعّ 

وقد ثبت أهنا قد تعطل كتائج خاطئة ،أطقارها إولك
(1)

هـاك حاجة  ولذا فننّ  :

 ة، حتك وإن لؿ تؽـ صريحة بؿا يؽػل.لؿزيد مـ آعتبارات العؾؿقّ 

 :اإلمجاع عهي عزو رسم ادلصحف إىل عثمان

عـ  ْت يؼتضل أن تؽقن الروايات التل تحدثَ  ئالـؿقذج الؼرآين الـاه إنّ 

ٓ  اعتؿاد عثؿان لرسؿ مقح    بعد استؼرار هذا د لؾؿصحػ لؿ تؽـ متداولة إ

711بعد سـة  الرسؿ، أْي 
(2)

اإلجؿاع مـعؼد عؾك كسبة رسؿ  . ومع ذلؽ فننّ 

                                                   

 .16، ص1وهامش رقؿ  ،15، ص2رقؿ الفامش  :اكظر (1)

 .98، صAux originesاكظر: دي بريؿار،  (2)
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ـة، بؾ هق مـعؼد أيًضا الؿصحػ إلك عثؿان، وٓ يؼتصر اإلجؿاع عؾك أهؾ الس  

محاولة لؾتقفقؼ بقـ  وأّي  ،اإلسالمقة إخرى كالخقارج والشقعة بقـ الػرق

ًٓ  :ـ تصطدم بعؼبة مزدوجةيْ إمرَ  ن ثؿة لا الؼقل ب، هؾ مـ الؿؼبقل تاريخقً أو

اتسع فقف  إجؿاع لؾؿسؾؿقـ حقل الـسخة الرسؿقة مـ الؼرآن قد اكعؼد يف وقٍت 

إلك إيران، وتؿّزق فقف  الـطاق الجغرايف لؾؿجتؿع اإلسالمل لقؿتد مـ أسباكقا

د أن يؽقن الؿسؾؿقن إلك جؿاعات وطقائػ متـاحرة متخاصؿة؟ مـ الؿستبعَ 

ع عـ وبعضفا ٓ يتقرّ - ؾ هذه الطقائػ الؿتعددةؿؾؽ قد حؿَ الخؾقػة عبد ال

عؾك الؼبقل بالـسخة التل اختارها عالوة عؾك كسبتفا إلك  -حؿؾ السالح

 البقة  إنّ  :ؿقذج الؼرآين الشامؾ فقؼقلأكصار الـ أحدُ  عثؿان. وهـا قد يرد  

قـ ن الؿـشؼِّ إقا بالؼبقل الـسخة الؿرواكقة الجديدة حتك الؿسؾؿقـ سرعان ما تؾؼ  

الؼبقل بؿا استؼر عؾقف جؿفقر  مِـا مـفؿ، مـ الشقعة إوائؾ، لؿ يجدوا مػرً 

. ـ أسطقرة حقل أصؾفا وكشلهتاالؿسؾؿقـ مـ إقرار هذه الـسخة وما صاحبفا مِ 

ويؿؽــل الؼقل أن هذه الصقرة، ر ؿ أهنا قد تبدو مستغربة
(1)

، إٓ أهنا  قر 

ًٓ  الؼرآن كان ـا بلنّ ؾْ بِ ة إذا قَ مستحقؾة تؿاًما، خاّص  يف إساس بقـ  متداو

                                                   

خذ الشقعة كسخة أخرى مـ الؿصحػ، مثؾ مصحػ ابـ مسعقد لتؽقن الـسخة الؿعتؿدة لؿاذا لؿ يتّ  (1)

عفد ـة؟ لؿاذا قبؾقا بلن هذا الؿصحػ يعقد إلك عـدهؿ فقتؿقزوا بذلؽ عـ  البقة الؿسؾؿقـ مـ الس  

 
ّ
 ؟مثاًل  عثؿان، ولؿ يـسبقه إلك عؾل
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الؿسؾؿقـ إوائؾ عـ طريؼ التالوة الشػفقة مـ الصدور ٕجزاء مـ الؼرآن 

 ر لؿخطقطات كامؾة. رّ ة، ٓ عـ طريؼ رجقع مـفجل متؽٕ راض تعبديّ 

ـا بتخطل العؼبة إولك حقل الثبقت التاريخل لؼضقة رسؿ ؿْ وإن سؾ  

الؿصحػ )وأن ما سبؼ مـ مالحظات هل مجرد مـطؾؼ(، فثؿة سمال آخر 

آثار مؾؿقسة عـ  يؾقح يف إفؼ: كقػ أن إدبقات التؼؾقدية ٓ تحؿؾ لـا أّي 

الجؿع الـفائل لؾؼرآن قد  الـشلة الحؼقؼقة لرسؿ الؿصحػ الؿعتؿد؟ فؾق أنّ 

أو بعدها، ٓ يف عفد عثؿان، ألقس يـبغل لـا أن كتققع  711حدث قرابة سـة 

ا وجقد صدى لفذا إمر يف الؿصادر الشقعقة أو لدى الخقارج، بعقًدا عؿّ  حقـئذٍ 

صدر اإلسالم ـة حقل تاريخره أهؾ الس  يؼرّ 
(1)

ة جّ هذا مـ باب الحُ  ؟ ٓ هؽ أنّ 

ض، وتـطؾؼ مـ فرضقة القثقق يف إدبقات عارِ ة عؾك الصؿت و قاب الؿُ الؿبـق  

التؼؾقدية اإلسالمقة وقدرهتا عؾك استحضار مختؾػ آراء الـاس يف كوى 

ة التل وقعت يف مطؾع الؼرن الثامـإحداث العامّ 
(2)

رها؟ . ففؾ لفذه الثؼة ما يوِّ

                                                   

حقث يقضح استحالة فرض رقابة فاعؾة عؾك مستقى  ،28 -26، صNarrativesاكظر: دوكر،  (1)

ا لق جرى لؽان حدًثا عامً الؼرآن اإلمواطقرية اإلسالمقة كؾفا. ويمكد ساديغل أن كشر الـسخة الؿرواكقة مـ 

 -364، ص”Sadeghi and Bergmann, “Codex :)اكظر ،عؾؿ بف جؿفقر الؿعاصريـ وتحدثقا عـف

 Early Debates on the Integrity of :استـاًدا إلك ما ذكره حسقـ الؿدرسل يف مؼالة بعـقان ،366

the Quran: A Brief Survey  يف مجؾةStudia Islamica  ا تحديدً  39 -5، ص1993لسـة  77العدد

 .14، 13يف صػحة 

 كتبف ساديغل )اكظر الفامش السابؼ(. هـا مستقحك مؿا« ةأحداث عامّ » :استخدام لػظ (2)
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ة بال رحؾة الخروج، ودخقل بـل إسرائقؾ أرض كـعان ر ؿ كقهنا أحداًثا عام   إنّ 

س مـ إثارة هؽقك كبقرة حقل وققعفا مـ مـازع لؿ تؿـع عؾؿاء الؽتاب الؿؼدّ 

ع الؿؾحقظ يف أراء السقاسقة والعؼدية كؿا إساس. لؽـ ربؿا، يف ضقء التـقّ 

البعض عؾك اختالف طبقعة  الؿبؽرة، يصر  ا يف إدبقات اإلسالمقة يتضح جؾقً 

الرتاث التاريخل اإلسالمل عـ الرتاث القفقدي الؼديؿ، وٓ يؾزم مـ وجقد 

بعض العراققؾ والؿشؽالت يف الـصػ إول مـ الؼرن الثامـ أن يؽقن يف ذلؽ 

ومع ذلؽ فنن  ،كشلة رسؿ الؿصحػ واكتشاره أثر يخّص  س أّي ؿْ ما يور طَ 

د مـ آراء حقل كوى ما ُوجِ  ن كّؾ و  الرتاث إدبل اإلسالمل دَ  الؼقل بلنّ 

الـاس فقف  ، يف وقت ُيػرتض أنّ مثاًل  711عامة التل وقعت، يف سـة إحداث ال

يبؼك مثار جدل :كاكقا حديثل عفد بالؿصحػ العثؿاين
(1)

، كؾؿا وبقجف عام   .

تبعد أن يطغك رأي ما، صار مـ الؿس زادت إهؿقة التاريخقة والديـقة لحدٍث 

 رأي معارض. الغالبقة تؿاًما ويحجب كّؾ 

                                                   

د بثؼة الػرتة التل ظفر فقفا ققل الشقعة يف الؼرن الثامـ مـ أن عثؿان عؾك سبقؾ الؿثال، هؾ لـا أن كحدّ  (1)

-ـ اعتؿد رسؿ الؿصحػ؟ ٓ يؿؽـ الجزم بلن الؽّتاب يف الؼرن التاسع مـ أمثال السقاري و قره هق مَ 

يؼتصرون عؾك مجرد كؼؾ اعتؼاد  -(26، 25، صRevelation and Falsification )اكظر كقلوغ وأمقر،

 الشقعة يف الؼرن التاسع حقل كشلة الؿصحػ الرسؿل.
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(62) 

ها  ريغذقر هذقلر يف لذلؽ يجدر بـا استعراض سؾسؾة مـ إفؽار التل أبرزَ 

ري مسذذللة اإلجؿذذاعز يف تصذذقّ إيجذذاز، وتعذذزِّ 
(1)

ض رْ قضذذقة َفذذ أنّ  (2)ويذذرى هذذقلر ،

مذـ  :فقؿذا لذديـا مذـ مصذادر كبقرٍ  جدلٍ  د لؾؿصحػ هل محّؾ عثؿان لرسؿ مقّح 

الؼذرآن يف مصذحػ  ذلؽ، ما أورده الطوي والبالذري يف دفاع عثؿذان عذـ جؿذعِ 

واحد
(3)

سذخ إخذرى التذل الـ   ؿذف بلكذف أحذرق كتذاب اهلل )أْي فَ ـ اتّ ه قذقل َمذأو ردِّ  

خالػت مصحػ عثؿان(
(4)

 
 
وهذق يذدافع  ، كؿا يـؼؾ سقػ بـ عؿر كؾؿة عـ عؾذل

                                                   

 The Codification of the Qurʾan: A Comment on theاكظر:  ريغقر هقلر،  (1)

Hypotheses of Burton and Wansbrough كقيػرت وآخريـ بعـقان جقؾقؽاضؿـ كتاب ٕك :The 

Qurʾān in Context22ا كقلوغ وأمقر، ص: واكظر أيًض 788، 787، تحديًدا ص794 -779، ص ،

 .118هامش 

تاريخ )مؼالة هقلر الؿشار إلقفا، مرتجؿة ومـشقرة عؾك قسؿ الرتجؿات ضؿـ كػس الؿؾػ مؾػ  (2)

 :هذا الرابط، ترجؿة: حسام صوي، يؿؽـ مطالعتفا عؾك (الؼرآن

https://tafsir.net/translation/22/ .(قسؿ الرتجؿات)       

َٓ »فلجاب عثؿان:  ؟«افا إٓ واحدً فرتكتَ  كان الؼرآن ُكتًبا» :2952، 6ج تاريخ الطوي، :اكظر (3)   وإن  أ

 «.ـ عـد واحدٍ جاء مِ  الؼرآن واحدٌ 

 ,Wiesbaden: Franz Steinerإحسان عباس، ُطبع يف  :، تحؼقؼ4البالذري، أكساب إهراف، ج (4)

فؼال هذا: قرآين  ،اختؾػ الـاس يف الؼراءة»فقؼقل:  ،، وفقف يجقب عثؿان عؾك هذا آهتام552، ص1979

 بقـ يدي  ْت بَ الـاس عؾك الؼراءة التل ُكتِ  خقر مـ قرآكؽ، وقال هذا: قرآين خقر مـ قرآكؽ... فجؿعُت 

 .)الؿرتجؿ: الصقاب عـد حػصة(«. رسقل اهلل وثبت يف الصحػ التل كاكت عـد عائشة

https://tafsir.net/translation/22/
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(63) 

لؿصاحػاق اف بلكف حر  ػَ ـ وَص عـ عثؿان يف وجف مَ 
(1)

كؿذا كجذد عـذد الخذقارج  ،

ـ عثؿان إلحراقف الؿصاحػعَ ؾْ مـ يَ 
(2)

العبذارات التذل تذوئ  ؿ هذقلر بذلنّ ويسذؾِّ  ،

ر مذا اتخذذه مذـ تذدابقر يف جؿذع الؿصذحػ يحتؿذؾ أن تؽذقن ساحة عثؿذان وتذوِّ

 ؼة مقضقعة. ولؽـ حؼقؼذة سذعل الذبعض إلذك اخذتالق هذذه العبذارات لذردِّ مختؾَ 

ت لعثؿذان مذـ إحراقذف كتذاب اهلل تؼتضذل أن تؽذقن هذذه التفؿذة فَ جِّ التفؿة التل وُ 

خذذالف  التعذذاطل مذذع مذذـلـذذا بذذد  بعبذذارة أخذذرى، ٓ :متداولذذة مـتشذذرة بذذقـ الـذذاس

ـ جؿذع يبعد أن يؽقن الؼقم الذيـ ُيـسب إلقفؿ الؼقل بلن عثؿان هق مَ  ذْ إِ  :حؼقؼل

عذـ  التذل تذرد  الؼرآن يف مصحػ واحد قد أذاعذقا يف الققذت ذاتذف هذذه الروايذات 

تؾذذؽ آهتامذذات الؼاسذذقة التذذل لذذؿ تؽذذـ قذذد ظفذذرت  عثؿذذان آهتذذام، وبذذإخّص 

بعذذدُ 
(3)

. ولؽذذـ إذا كذذان لزاًمذذا عؾقـذذا أن كتعذذاطك مذذع خذذالف حؼقؼذذل حذذقل جؿذذع 

                                                   

 دة والػتقح وكتاب الجَ سقػ بـ عؿر، كتاب الرِّ  (1)
ّ
قاسؿ السؿرائل،  :، تحؼقؼؿؾ ومسقر عائشة وعؾل

 52، 51، صSmitskamp Oriental Antiquarium ،1995 لقدن، دار كشر
 
بلن عثؿان ما  . ورّد عؾل

  ٓ  الـاس عؾك مصحػ واحد. وه عؾك جؿعِ  عـ مأل مـ الصحابة الذيـ أقر  حرقفا إ

باتريشقا كرون وفريتز زيؿرمان، رسالة سالؿ بـ زكقان، أكسػقرد، دار كشر جامعة أكسػقرد،  :اكظر (2)

 .7، هامش 191، 189، ص2111

ـل الذي يصػ كشلة الرتجؿة الققكاكقة لؾتقراة، ٓ ثؿة كص مشابف، هق رسالة أريستقاس القفقدي الفقؾق (3)

يفدر الققت قطًعا يف إيراد آعرتاضات الؿحتؿؾة عؾك مشروع كؼؾ التقراة إلك الؾغة الققكاكقة فؼط لقعقد 

 ا قاطًعا عؾك هذه آعرتاضات.ردً  ويردّ 
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 ترجامت

(64) 

ز الؼقل بلن هذا إمر كان حؼقؼة تاريخقة ٓ أوهذام عثؿان لؾؼرآن، فنن ثؿة ما يعزِّ 

 أمقية.

 :دائًؿا ما ُتـسج الؼصص الؿختؾػة حقل الؿعطقات إدبقة ،كؿا هل العادة

ـا بلن الؼقل باعتؿاد عثؿان لرسؿ الؿصحػ لؿ ْض عؾك سبقؾ الؿثال، إذا افرتَ

الروايات  يظفر إٓ يف الـصػ الثاين مـ الؼرن السابع أو يف فرتة ٓحؼة، فننّ 

راحؾ، السالػة ربؿا تؽقن تداعقات لػضقل وتدخؾ عام: فػل مرحؾة مـ الؿ

ع الؼرآن يف مصحػ واحد، وكان ؿَ َج  ـْ صار هـاك إجؿاع عؾك أن عثؿان هق مَ 

عثؿان قد واجف سخًطا مـ الـاس يف هناية حؽؿف )وقد ُقتؾ  مـ الؿعؾقم أيًضا أنّ 

الـاس ما قد  يف هناية الؿطاف(. ويف إزاء هذا السقاق، فال بد أكف خطر عؾك بالِ 

سقؽقن عؾك رأس  (حرق كتاب اهلل) أنّ روا يػرتيف خصقم عثؿان عؾقف، وتصقّ 

وحقـئذ ٓ بد أن أكصار إمقيقـ قد تعاطقا مع هذه  ،آهتامات التل يرمقكف هبا

عثؿان لؾؿصحػ  بعد ظفقر قصة جؿعِ  وربؿا ،الروايات لتوئة ساحة عثؿان

 سخ مـ الؼرآن ر ؿ كّؾ أدرك الـاس اإلهؽال يف حرق الـسخ الؿخالػة )ففل كُ 

ومع  ،هبؿ إلك إقحام العبارة الؿـاسبة إلك دفاع عثؿان عـ مققػف مؿا أدى :هلء(

دة يشقهبا هذه الؼصة معؼّ  ل مؾؿقس، تظّؾ  قاب دلقؾ كصِّ  ؾِّ ذلؽ، فػل ظِ 

م عثؿان قد أقدَ  ؾ يف افرتاض أنّ وثؿة تػسقر  اية يف البساطة يتؿثّ  ،الغؿقض

خرى، وهق ص مـ الـسخ إوالتخؾّ  واحدٍ  بالػعؾ عؾك جؿع الؼرآن يف مصحٍػ 

 .(حّراق الؿصاحػ)إمر الذي جؾب عؾقف سخط البعض حتك وصػقه بلكف 
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ًٓ  :ومع ذلؽ، هـاك أمران ٓ بد مـ التلكقد عؾقفؿا حؼقؼة أن عثؿان قد  ،أو

الؼرآن يف مصحػ واحد ٓ تؼتضل أن يؽقن رسؿ الؿصحػ قد  ك جؿعَ تقل  

، أن الحؽؿة تغققر بعد ذلؽ. وإمر الثاين، وهق إهؿّ  وثبت دون أّي  استؼرّ 

 (الجقهر الحؼقؼل)ما يتجاوز  بدي حؽًؿا يف كّؾ ا أن كتققػ فال كُ تؼتضل مـّ 

الؿحدود الذي سبؼ بقاكف: فسقاء كان ما فعؾف عثؿان محاولة لؼؿع الػتـة 

ره ت كظواختالف الـاس يف الؼراءة الصحقحة لؾؼرآن أو كان حذيػة هق مـ لػَ 

الذي ثبت يف  إلك هذا إمر، وسقاء كان الؿصحػ الذي جؿعف هق الـّص 

هذا ٓ يؿؽـ  الصحػ التل كاكت عـد حػصة كؿا ُجؿع يف عفد أبل بؽر، فؽّؾ 

ة حقل جؿع الؿصحػ الرواية التامّ  ما كعرفف أنّ  وكّؾ  ،ت مـف بشؽؾ قطعلالتثب  

ومؿا يعضد  ،لتـؼقحاتت الؽثقر مـ اإلقحامات والزيادات واالعثؿاين قد هفدَ 

هذا آحتؿال وجقد ثؿة هؽقك يف أن الزهري الذي تؼقم عؾقف جؿقع الروايات 

التل تتـاول هروع عثؿان يف جؿع الؿصحػ، ربؿا أذعـ إلك مطالب الدولة 

إمقية رعاية لؿصالحفا )كؿا يؼقل جقلدتسقفر(
(1)

. 

  

                                                   

، يف العدد Biographical Notes on Ibn Shihāb al-Zuhrī :اكظر: مايؽؾ لقؽر، مؼالة بعـقان (1)

 .63 -21، ص1996لسـة   Journal of Semitic Studiesالقاحد وإربعقـ مـ مجؾة 
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 :شواهد اننقد اننصٌ

د عؾك أكف ٓ يؾزم مـ ساديغل قد هدّ  كؿا سبؼ أن أوضحـا يف الؿؼدمة فننّ 

دة مـ الؼرآن أن عؾقف كسخة معتؿَ  َب وجقد محق يف طروس صـعاء إولك ُكتِ 

سبؼ  ( قدC-1ت مـف يف الجزء السػؾل )كسخة الذي تؿ التثب   يؽقن كقع الـّص 

لقة التل تـحدر يقحل بلن الـسخة إو   د دلقاًل قرِ ثؿ يُ  ،درسؿ الؿصحػ الؿعتؿَ 

د أكثر مـ اتساقفا سؼ مع الرسؿ الؿعتؿَ سختان الؾتان ُجؿعتا فقؿا بعد تتّ مـفا الـ

ؾة ٕهؿ ـف دراسة مػص   ضؿ  ا مذهاًل . وقد ساق ساديغل رأيً C-1مع الـسخة 

السػؾل لتسع صػحات مـ طروس صـعاء  اختالفات الرسؿ الؿقجقدة يف الـّص 

ووفؼ ساديغل  ،(1)لؾؽتابةؼ هذه آختالفات بالـقاحل اإلمالئقة إولك، وٓ تتعؾّ 

لقة د أو مـ الـسخة إو  ح أهنا جاءت مـ الرسؿ الؿعتؿَ هذه آختالفات ُيرج   فننّ 

وهذا التؼدير قائؿ  ،، ٓ العؽسC-1التل تتػؼ معف بشؽؾ أكثر اتساًقا مـ كسخة 

عؾك آفرتاض بلن كّساخ الؿخطقطات الؼرآكقة إولك، الذيـ اعتؿدوا يف الـسخ 

ًٓ  سؼطقا بعضيُ أن ح ُيرج  مالء، عؾك اإل مـ إضافتفا ما لؿ  أجزاء كصقة قصقرة بد

                                                   

درس ساديغل أربع  (. وقد433 -422) 2والؿؾحؼ  ،415 -399ساديغل وبر ؿان، ص :اكظر (1)

 -41، وسقرة الؿائدة، أيات 223حتك أية  191ورقات وكصػ تشتؿؾ عؾك سقرة البؼرة مـ أية 

، عالوة عؾك سقرة الجؿعة والؿـافؼقن والػجر، وسقرة البؾد مـ 72 -54، وسقرة الحجر، أيات 54

 أية إولك حتك السادسة.
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تؽـ اإلضافة كاجؿة عـ دمج أية الؿؼصقدة دون عؿد يف آية تؾقفا أو 

تشبففا
(1)

. 

ومع  ،ما ٔيةٍ  (ص)و ،(قـ، )سـ مختؾػتَ قْ لذا حقـ يجد ساديغل قراءتَ 

فنن  :استبعاد وجقد آيات مشاهبة أو قريبة مـفا هبا كػس كؾؿات الؼراءة )س(

ر الؼراءة )س( لتصبح )ص( ساديغل يػرتض مع ثبات العقامؾ إخرى أن تطقّ 

ويطؾؼ عؾك  ،ل الؼراءة )ص( إلك )س(بصقرة أكو مـ تحقّ  محتؿٌؾ  هق أمرٌ 

)س( إضافة ٓ تؼبؾ آختزال
(2)

الحذف  ض عؾك أساس أنّ ويؼقم هذا آفرتا ،

اإلضافة التل ٓ  اسخ، بقـؿوالـؼصان ربؿا يؿؽـ عزوه صراحة إلك أخطاء الـ  

دةح أن تؽقن متعؿَ ؿ عـ دمج  قر مؼصقد ُيرج  تـجُ 
(3)

ساديغل ٓ  ، ور ؿ أنّ 

                                                   

 .388، 387الؿرجع السابؼ، ص (1)

ر بتطقّ  -عؾك ما يبدو-ؼبؾ تؼققد الؽالم بػرضقة ثبات العقامؾ إخرى الؼصد مـف أن ساديغل سقف يَ  (2)

 ى هرعقة أو كالمقة كاكت محّؾ إذا كاكت الؼراءة إخقرة تعضد دعقَ  (س)إلك  (ص)الـص مـ الؼراءة 

الؿتعارف عؾقفا  (الؼراءة إصعب هل إفضؾ) :جدل يف الؿصادر إدبقة. ويتعارض هذا الؿبدأ مع قاعدة

 (.84، هامش 387ساديغل، ص :يف كؼد الـصقص يف الدراسات التقراتقة واإلكجقؾقة )اكظر

)كؿا يف الـص  {كسؽ وأصدقة  وأمـ صقام } :ر الذي حدث يف ققلفقؾ الؿثال إن التطقّ عؾك سب (3)

مـ سقرة البؼرة يؿؽـ تويره بلكف  196( يف أية C-1)كؿا يف الـسخة  {مـ صقام وكسؽ} :الرسؿل( إلك

فال  {كسؽ وأصدقة  وأمـ صقام } :إلك {مـ صقام وكسؽ} :بقـؿا التطقر الؿعاكس يف ،جاء كتقجة سؼط

الفدف مـفا تشريع الصدقة كػارة لحؾؼ الرأس قبؾ أن يبؾغ  ،أن يؽقن إضافة مؼصقدة إلك الـّص  يؿؽـ إٓ

 الفدي محؾف يف الحج.
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(68) 

يستبعد حدوث تقسعات وزيادات مؼصقدة، إٓ أكف ُيػرتض أن إخطاء البسقطة 

مـ بقـ   ضقء هذه الخؾػقة، وجد ساديغل أنّ ربؿا كاكت أكثر وققًعا. ويف

الزيادات الؽبقرة التل ظفرت يف أربعة عشر مقضًعا وفؼ رسؿ الؿصحػ 

، هـاك ثالثة مـفا عؾك إقؾ ٓ يؿؽـ اختزالفاC-1الؿعتؿد مؼاركة بالـسخة 
(1)

، 

ويف الؿؼابؾ، ٓ يقجد مـ بقـ الزيادات إربع عشرة الؽوى التل تظفر يف 

مؼاركة بالرسؿ الؿعتؿد ما يؼبؾ آختزال: ومعـك هذا أكف بافرتاض  C-1الـسخة 

قد ُكؼؾ  C-1الذي ظفر يف الـسخة  الـّص  الرسؿ الؿعتؿد هق إساس فننّ  أنّ 

تقاتًرا. ووفؼ  الؿعتؿد، ولقس كتقجة عؿؾقات إبدال أقّؾ  بالتقاتر مـ الـّص 

                                                   

. وآختالفات الثالثة الؿشار إلقفا هل كؿا يؾل )والؽؾؿات 411ساديغل وبر ؿان، ص :اكظر (1)

كجد  196ا سطر(: فػل سقرة البؼرة أية تحتف C-1الؿقجقدة يف الـص الرسؿل وٓ تظفر يف الـسخة 

 :كجد اختالًفا يف ققلف 217ويف السقرة كػسفا يف أية  ،{كسؽ وأ صدقة وأمـ صقام } :اختالًفا يف ققلف

ويف أية  ،{والؿسجد الحرام وإخراج أهؾف مـف أكو عـد اهلل وكػر بفقؾ قتال فقف كبقر وصد عـ سبقؾ اهلل }

فال } :C-1بقـؿا يف الـسخة  ،{...الـساء يف الؿحقض وٓ تؼربقهـ فاعتزلقا} :الرسؿل )كجد الـّص  222

 كوفنن جاؤ}: 42. وهـاك اختالفان آخران، أحدهؿا يف سقرة الؿائدة يف أية {تؼربقا الـساء يف محقضفـ

ـ وأخر يف سقرة الؿـافؼقن يف أية إولك، لؽـ ساديغل يرى بلكف يـبغل تجاهؾ هذي {فاحؽؿ بقـفؿ

 الؿقضعقـ.
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تؿد أسبؼ يف القجقد الرسؿ الؿع هذا إمر يؼتضل أن يؽقن كّص  ساديغل فننّ 

السػؾل يف طروس صـعاء مـ الـّص 
(1)

. 

 -وٓ يعـقـا هـا إيراد تؼققؿ كامؾ لفا-دراسة ساديغل  ومؿا ٓ هؽ فقف أنّ 

دة ل الؿعؼّ ػ أحدهؿ أدوات الـؼد الـّص فؾؾؿرة إولك يقظِّ  :ؾ تؼدًما كبقًراتؿثِّ 

مؿا يػتح الؿجال أمام مزيد مـ البحقث يف قادم إيام، بصرف  :عؾك الؼرآن

السػؾل لطروس صـعاء  سػر عـف تحؾقؾ الجزء الؿتبؼل مـ الـّص الـظر عؿا يُ 

ساقف مع آتجاه الذي ذهب إلقف ساديغلومدى اتِّ 
(2)

ؾ إلك كتقجة . وقد تقّص 

القارد يف  ك الـّص الرسؿ الؿعتؿد يبدو سابًؼا يف القجقد عؾ كّص  مبدئقة مػادها أنّ 

ومع ذلؽ  ،ـا إلقف يف الؿبحث السابؼؾْ سؼ مع ما تقص  ، وهل كتقجة تت  C-1الـسخة 

                                                   

واختالفات  C-1 بطريؼة التشجقر لرسؿ الؿصحػ الؿعتؿد، ولؾـسخة يؼدم ساديغل أيًضا تحؾقاًل  (1)

 الرسؿ الؿـسقبة لؿصحػ ابـ مسعقد. ويـطؾؼ يف هذا مـ مالحظة لحآت الخالف، فؼد وجد أن الـّص 

أو يؽقن آتػاق مع  ،يف مؼابؾ مصحػ ابـ مسعقد C-1يؿقؾ يف  البقة الؿقاضع إلك آتػاق مع الـسخة 

، ويرى ساديغل أن إمر 394ساديغل وبر ؿان، ص :)اكظر C-1مصحػ ابـ مسعقد يف مؼابؾ الـسخة 

 ًٓ  بـ كعب بد
ّ
 مـ ابـ سقؽقن عؾك كػس الؿـقال يف حال استخدام اختالفات الرسؿ الؿـسقبة إلك أبل

(. واستؿراًرا عؾك كػس الؿـقال يصؾ ساديغل إلك 119ش ، هام399مسعقد، اكظر الؿرجع السابؼ، ص

 لِ ( طريؼة تشجقر تـحدر فقفا الـسخ الثالث مباهرة مـ كؿقذج أو  1ا )ترجقح إمّ 
 
ك، يؽقن فقف الرسؿ مشرتَ ل

مختؾط يتبع  ( طريؼة تشجقر يؽقن فقفا الرسؿ الؿعتؿد عبارة عـ كّص 2أو ) ،الؿعتؿد هق الـص إوثؼ

 عدد مـ مصاحػ الصحابة التل كاكت مقجقدة فقؿا قبؾ.قراءة الجؿفقر ل

 Codexيمكد ساديغل وبر ؿان عؾك ضرورة إجراء مزيد مـ الدراسة يف هذا الصدد، اكظر ما جاء يف  (2)

 .414، 347ص 
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ر مدى الرجحان هلء مـ الضروري أن كؼرّ  فثؿة أمقر تستحؼ الـؼاش. وقبؾ كّؾ 

ًٓ ل تطقّ الؿطؾقب ٓحتؿا لتحصؾ  :مـ العؽس ر الؼراءة )س( إلك )ص( بد

ال الؿخطقطة )أ( عؾك فائض مـ الزيادات التل ٓ حؼقؼة اهتؿ لديـا الؼـاعة بلنّ 

يؿؽـ اختزالفا مؼاركة بالؿخطقطة )ب( دلقؾ عؾك أن الؿخطقطة )أ( هل 

وٓ بد مـ اإلهارة كذلؽ كؿا يبّقـ ساديغل وجقدارزي إلك أن إجزاء  ،إقدم

ة أخرى، فقؾزم تؼققؿ ققؿتفا الؿختؾػة مـ الؿخطقطة يؿؽـ أن تـتؿل لعائؾة كصقّ 

مـػصؾٍ  ؾٍ بشؽ
(1)

 س(. )كؿا يف حالة الؿخطقطة السؽـدرية لؾؽتاب الؿؼدّ  

ح الرسؿ الؿعتؿد ويراه أفضؾ حتك لق ثبت آفرتاض الذي يرّج  :وختاًما

مـ الجزء السػؾل يف طروس صـعاء إولك، فال يستبعد هذا )وكذلؽ ٓ يستبعد 

لتـؼقح وإضافات  ْت ة قد تعرَض عـد ساديغل( أن تؽقن هذه الػؼرات الخاّص 

ل بالؼبقل أو الرفض بعد ح أن يـجؾِ ٓحؼة، ر ؿ أن هذا آحتؿال مـ الؿرج  

 السػؾل لطروس صـعاء. كشر الجزء الؿتبؼل مـ الـّص 

  

                                                   

مقاضع الـؼص الثالثة الؽوى يف الـسخة  . ويالحظ أنّ 22، صṢanʿāʾ 1ساديغل وجقدارزي،  :اكظر (1)

C-1  بقضقح زيادات ٓ يؿؽـ اختزالفا يف الرسؿ الؿعتؿد قد جاءت قريبة مـ بعضفا )يف والتل تؿثؾ

 (.222، 217، 196سقرة البؼرة، أيات 
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 :056(: غَاب االتساق مع انتارٍخ اإلسالمٌ بعد سنت 1انسماث انداخهَت نهقزآن )

ؾك الؿصادر إدبقة ع إذا كان الرتكقز يف الؿباحث السابؼة قد اكصب  

الخارجة عـ الؼرآن، عالوة عؾك هقاهد الؿخطقطات، فؿـ الؿؿؽـ اختبار 

سالمة الـؿقذج الؼرآين الـاهئ مـ خالل دراسة السؿات الداخؾقة لرسؿ 

ويـطؾؼ هذا البحث مـ افرتاض يجايف القاقع، بؿعـك أكف  ،الؿصحػ كػسف

َعةقعة القثقؼة التل يتضؿـ تجربة فؽرية كحاول فقفا وضع فرضقة حقل طب  الؿتقق 

عف قد واصؾقا عؿؾفؿ حتك ؿْ ل مفؿة تحرير الؼرآن وَج ػرتض هبؿ تقلِّ ـ يُ لق أن مَ 

 فعؾل. ، ثؿ كؼارن هذه الـتائج بؿا بقـ أيديـا مـ كّص 711قرابة سـة 

أهفر ما ققؾ يف هذا الصدد هق مالحظة فريد دوكر لعّؾ 
(1)

أن الؼرآن يخؾق  

إهارة إلك إحداث أو الشخصقات أو الطقائػ أو الؼضايا التل تعقد  مـ أّي 

كر لؾعباسققـ وٓ إمقيقـ وٓ وفاة محؿد، فال ذِ  ْت لؾػرتة الزمـقة التل تؾَ 

                                                   

مـ جامعة  ه( مستشرق أمريؽل، ولد يف واهـطـ، حصؾ دوكر عؾك الدكتقرا-1945فريد دوكر ) (1)

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

ر، وهق أحد مشايعل آتجاه ز دراساتف يف اإلسالم الؿبؽّ وحضارات الشرق إدكك بجامعة هقؽا ق، ترتكّ 

ريشقا شابف أطروحة بات، تُ «2111محؿد والؿممـقن: يف أصقل اإلسالم، » :التـؼقحل، ولف أطروحة يف كتاب

ت حقل الـبل محؿد، وكان ؼَ ولك، حقث يرى أن ثّؿة جؿاعة مـ الؿممـقـ تحؾ  كرون عـ أصقل اإلسالم إُ 

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

الػتقحات اإلسالمقة »الؽتب مـفا: ر تدويـ الؼرآن وتؼديسف، لف عدد مـ كؿا يشايع آراء واكسوو عـ تلخ  

 .(قسؿ الرتجؿات) .«1998روايات كشلة اإلسالم،  سرديات أو»، «1981الؿبؽرة، 
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ية اإلرادة وٓ الخالف يف قيقـ، وٓ الجدل يف مسللة حرِّ ؾَ قريقـ وٓ العَ بَ الز  

ؾقة وٓ الػتقحات و قرهابَ يـ، وٓ الـزاعات الؼزية والدخقل يف الدّ الجِ 
(1)

. وقد 

حاول هقمقؽر تػادي هذا الـؿط مـ التػؽقر وآستدٓل بالتلكقد عؾك أن الؼقل 

عؽس إهارة لؾؿراحؾ الؿتلخرة مـ التاريخ اإلسالمل ربؿا ي الؼرآن مـ أّي  بخؾقِّ 

اتقءحؼقؼة أن الؼرآن لقس كتاب كب
(2)

الؿسؾؿقـ إوائؾ مؿـ  . وبالتالل فننّ 

ات عـ قءكب اة محؿد لؿ يحاولقا تضؿقـف أّي الؼرآين بعد وف الـّص  صا قا

كقع مـ تـؼقح  ت عدم حدوث أّي بِ ثْ أحداث ٓحؼة، وأن  قاب هذه التـبمات ٓ تُ 

                                                   

( مـ سقرة 4 -2ل هقمقؽر الضقء سريًعا عؾك أيات )ؾؼِ . ويُ 49، صNarrativesاكظر: دوكر،  (1)

 {تبَ ؾَ  َ } :وذلؽ وفؼ قراءة بعضفؿر بـصر الؿسؾؿقـ عؾك البقزكطققـ، الروم والتل يرى البعض أهنا تبشِّ 

ت الروم يف أدكك إرض وهؿ مـ بعد  ؾبفؿ بَ َ ؾَ } :بالبـاء لؾؿجفقل {قنبُ غؾَ سقُ }بالبـاء لؾػاعؾ، و

بالبـاء  {تبَ ُ ؾِ }مؿا يجعؾفا كبقءة. ومع ذلؽ فنن الؼراءة الؿشفقرة هل  ،{بقن يف بضع سـقـؾَ غْ سقُ 

قؾ بعض الؿسؾؿقـ إلك تصقير أية التل تشقر القسقر أن كتخقؾ مَ ؾة، ومـ لؾؿجفقل، وهل الؼراءة الؿػض  

عؾك أهنا معجزة تـبئ باكتصار الؿسؾؿقـ عؾك الروم، وكان  628إلك حرب الروم والػرس واكتفت سـة 

ل هذه الـبقءة التل تتـاول الػتقحات اإلسالمقة، وقد اعتوها الؿسؾؿقن ك هبؿ التػؽقر يف سبب تحق  لَ وْ إَ 

محؿد، إلك إهارة لحرب  امضة جرت قبؾ مجلء اإلسالم وفؼ قراءة  ةبق   عؾك صدق كُ عد دلقاًل فقؿا ب

يرى أكف مـ الصعب تػسقر اهتؿام محؿد بالؿصقر السقاسل  ذْ الجؿفقر. ويعرتض بقؾ عؾك قراءة الجؿفقر إِ 

تريدها  مفّؿةجزئقة ؾ (، إٓ أن هذا آعرتاض ُيغػِ 154، صDeathلؾبقزكطققـ )كؿا كؼؾ هقمقؽر يف كتابف: 

فػل هذا التؼرير لؿصقر البقزكطققـ السقاسل بقان لؼدرة اهلل عؾك  {هلل إمر مـ قبؾ ومـ بعد} :أية يف ققلف

 الزمان. رّ مَ 

 .153اكظر: هقمقؽر، ص (2)
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درة ورود إسؿاء والتقاريخ يف الؼرآن، ؾ كُ بعد القفاة. وٓ ريب أكف يف ظِ  الـّص 

اهلل بـ الزبقر الذي كازع يف الخالفة.  لعبد ع وجقد ذكر صريح مثاًل د أن كتققّ عُ بْ يَ 

عؾك الجاكب أخر، فنن الؿسللة التل تعـقـا لقست اهتؿال الؼرآن عؾك مػارقات 

ما يعـقـا، هق مدى قدرتـا عؾك أن كجد  ـ عدمف بالؿعـك الحريف، بؾ إنّ تاريخقة مِ 

سابع، صػ الثاين مـ الؼرن العف يف الـؿْ قا تحريره وَج فقف مسائؾ تتعؾؼ بؿـ تقل  

 ًٓ وإذا كان رسؿ  :مـ الحديث عـ قضايا تتعؾؼ بالؿجتؿع الؿؽل والؿدين بد

فؿـ الؿستغرب أن  711يف صقرة هنائقة حتك قرابة سـة  الؿصحػ لؿ يستؼرّ 

ت التاريخ اإلسالمل يف الػرتة ما ؾَ ر لؽوى إحداث التل هؽ  كْ ذِ  يخؾق مـ أّي 

ر الؿسبققة التل بسط هبا ة السرعة  ق، وخاّص 711حتك سـة  631بقـ سـة 

تحالػ الؼبائؾ الوبرية عؾك أطراف اإلمواطقرية البقزكطقة والػارسقة سؾطاهنؿ 

وكػقذهؿ عؾك مساحة هائؾة مـ إرض، وكذلؽ الصراعات الؿريرة والحروب 

 الداخؾقة التل سرعان ما عصػت بقحدة الغزاة.

ػس الؿـطؾؼ كؿا يعرتض هقمقؽر عؾك ما ساقف دوكر حقـ بّقـ أكف مـ ك

كبقءة بعد  يؿؽـ الؼقل بلن اإلكجقؾ وفًؼا لرواية يقحـا التل ٓ تـسب لؾؿسقح أّي 

وفاتف )أو بعد وفاتف ببضعة أيام( ٓ بد أن يعؽس بشؽؾ دققؼ حقاة الؿسقح 

بعد الؿقالد 61وتعالقؿف، ويعقد تاريخف إلك حقالل سـة 
(1)

، بقـؿا يرى جؿفقر 

                                                   

 الؿرجع كػسف. (1)
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بثالثة عؼقد أو أربعة.  قر أن إكجقؾ يقحـا يبّقـ يف العؾؿاء بالطبع أكف تال ذلؽ 

 قصة هػاء الؿسقح لؾرجؾ الذي ُولد أعؿك بعض إحقان تاريخ كتابتف، فؿثاًل 

َأن  اْلَقُفقَد َكاُكقا َقْد َتَعاَهُدوا َأك ُف إِِن اْعَتَرَف َأَحٌد بَِلك ُف اْلَؿِسقُح ُيْخَرُج » :تختؿ بعبارة

ـَ اْلَؿْجَؿع
كعؾؿ أكف لؿ تؽـ هـاك » :(. وكؿا يؼقل بارت إيرمان22: 9حـا )يق «مِ

بعة تؿـع مـ اإليؿان بعقسك )أو  قره( مسقًحا يف حقاتف، ويف ت  سقاسة رسؿقة مُ 

آمـ بلكف الؿسقح  ـْ بعض معابد القفقد قد هرعت بالػعؾ يف إبعاد مَ  الؿؼابؾ، فننّ 

الؿجتؿع الذي عايش  قرب هناية الؼرن إول: لذا فنن الؼصة... تحؽل واقع

«اإلكجقؾ الرابع
(1)

ا مػتقًحا الؼرآن كًص  لؾبعض الؼقل بلكف لق ظّؾ  وعؾقف يحؼ   .

حتك الـصػ الثاين مـ الؼرن السابع، مثؾف مثؾ الؽتابات الؼديؿة إخرى، ٓ بد 

ما السقاق التاريخل الذي ُيػرتض أكف اكبثؼ مـف  أن يعؽس بشؽؾٍ  لف عـدئذٍ 

يؽقن ذلؽ بذكر إسؿاء صراحة(. وطالؿا أن العؾؿاء لؿ  )ولقس بالضروري أن

ة تؾؽ العبارات التل هـاك بعض العبارات الؼرآكقة، وخاّص  ثبتقا أنّ يستطقعقا أن يُ 

                                                   

 The New Testament: A Historical Introduction to the Earlyاكظر: بارت إيرمان،  (1)

Christian Writings ،2112، الطبعة الخامسة، كققيقرك/أكسػقرد، دار كشر جامعة أكسػقرد ،

ـَ اْلَؿَجامِع»حقث يؼقل الؿسقح:  16:2. واكظر إكجقؾ يقحـا 194، 193ص
ور ؿ أن  ،«َسقُْخِرُجقَكُؽْؿ مِ

( فنن 2 -1العشريـ ) يف اإلصحاح الرابع وك مثاًل إكجقؾ يقحـا ٓ يشقر إلك تخريب الؿعبد كؿا عـد مت  

 ,Johnث )اكظر: روبرت ققصر، ) إهارة إلك هذا الحدَ  11:48الؽثقر مـ العؾؿاء يعتوون ما جاء يف يقحـا 

the Gospel of  ضؿـ )The Anchor Bible Dictionary ،أجزاء 6، تحرير: ديػقد فريدمان، 

 (.Doubleday ،1992كققيقرك، دار كشر 
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، ٓ ُتػفؿ أو ٓ يتسـك ففؿفؿا عؾك أفضؾ تتؿقز بلسؾقب واصطالح خاّص 

لن صقرة، إٓ إذا وضعت يف سقاق ما بعد الػتقحات، فحقـفا يؽقن الؼقل ب

هق آستـتاج إكسب عؾك  651سؿ الؿعتؿد لؾؿصحػ قد سبؼ سـة تاريخ الرّ 

 ما يبدو.

 قذاب الؿـاسذبة الؿؾؿقسذة بذقـ  ومع ذلؽ عـد كؼذؾ عذبء اإلثبذات، فذننّ 

الؼرآن والتاريخ اإلسالمل يف حؼبة ما بعد الـبل، مع استثـاء ما وقذع مذـ إعذادة 

 عؾذك عذدم وقذقع يف مرحؾة ٓحؼة، ٓ يصذبح دلذقاًل  كبقرٍ  بشؽؾٍ  لؾـصِّ  تشؽقؾٍ 

بعض التعديالت واإلضافات البسقطة: فؾقس ثؿة ما هق خارج السقاق الزماين 

(، ور ذؿ 8:11، 7:35ت يف زكذا )يقحـذا يف قصة يسقع مع الؿرأة التذل ُأمسذؽَ 

، رة إلك إكجقؾ يقحـايف مرحؾة متلّخ  ْت ا ما ُيـظر إلقفا عؾك أهنا أضقػَ ذلؽ، دائؿً 

د لفا ذكر يف الـسخة الؿبؽرة مـ مخطقطات العفد الجديد. وٓ ريذب رِ لؿ يَ  ذْ إِ 

ت معـذذا يف الؿبحذذث السذذابؼ تثقذذر بعذذض إسذذئؾة أن دعذذقى اإلجؿذذاع التذذل مذذر  

دخؾذذت عؾذذك رسذذؿ قبذذقل التغققذذرات التذذل ُيػذذرتض أهنذذا أُ  ة فقؿذذا يخذذّص الؿفّؿذذ

ق الؿخالػة مثؾ رَ الػِ رة مثؾ خالفة عبد الؿؾؽ، وقبقل الؿصحػ يف فرتة متلّخ 

الشقعة إوائؾ لفذا إمر بال مـازع، ومع ذلؽ، لؽل كعضذد الؼذقل بذلن رسذؿ 

بحؾذذقل مـتصذذػ الؼذذرن السذذابع،  كبقذذرٍ  بشذذؽؾٍ  الؿصذذحػ الؿعتؿذذد قذذد اسذذتؼر  

قـ التذالققـ عؾذك اثـتذقـ مذـ السذؿات ط الضذقء مذـ خذالل الؿبحَثذفسقف كسؾِّ 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(76) 

سذذؿ الؼذذقل باسذذتؼرار الرّ  د عؾذذك أنالداخؾقذذة لؾؼذذرآن. )ومذذـ الضذذروري التلكقذذ

ػ ؼ بذذالـقاحل اإلمالئقذذة وضذذبط التفجئذذة كؿذذا يف كتابذذة إلِذذمبؽذذًرا ٓ يتعّؾذذ

ضة لؾتطقر طقال فرتات طقيؾة(رْ ت عُ الؿؿدودة التل ظؾ  
(1)

. 

  

                                                   

 .23، ص1رقؿ الفامش  :اكظر (1)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(77) 

 :غَاب انتأطري انسزدً :(2انسماث انداخهَت نهقزآن )

الـصقص الؼرآكقة تؼتضل بقضقح وجقد رسقل إنّ 
(1)

ة ظَ أهنا متحػِّ  ،  قر

  بشؽؾٍ 
ّ
عؾؿ التػسقر  ولفذا فننّ  :ة عـ هذا الرسقلتػاصقؾ خاّص  كر أّي يف ذِ  جؾل

ثؿة  إنّ  ذْ إِ  :جد يف مراعاة سقاق السقرة أداة تػسقرية ٓ  ـك عـفااإلسالمل وَ 

ك بف عادة ما يمتَ  ،ديرْ ر دمجفا يف سقاق َس بْ ـ معـاها عَ مؼاطع قرآكقة مـعزلة يتبق  

ـًا يف حقاة محؿدخالص، فقصػ مققًػا معق   لغرض تػسقري
(2)

ومع ذلؽ،  ،

هذه السرديات السقاققة لؿ تتسرب إلك  ور ؿ الػائدة التػسقرية الجؾقؾة، فننّ 

الػعؾل لؾؼرآن الـّص 
(3)

 يف مرحؾة سابؼة.  ، مؿا يشقر مجدًدا إلك استؼرار الـّص 

                                                   

ٓ » :لؾؿممـقـ كؿا يف وصقة عؾك أكف خطاب عامّ  (أكت)يف بعض إحقان ُيػفؿ ضؿقر الؿخاطب  (1)

 Andrew Rippin, “Muḥammad in the Quran: Reading Scripture in)اكظر:  يف التقراة« تؼتؾ

the 21st Century”, in:The Biography of Muḥammad: The Issue of the Sources, 

edited by HaraldMotzki, Leiden: Brill, 2000, 298–309)،  إٓ أن هذا التػسقر يصعب تصقره

 كصقص الؼرآن. يف كّؾ 

 اكظر: (2)

Andrew Rippin, “The Function ofasbāb al-nuzūl in Quranic exegesis”,Bulletin of 

the School of Oriental and African Studies 51 (1988): 1–20. 

 اكظر: (3)

Daniel Madigan, “Reflections on Some Current Directions in Qurʾanic Studies”, 

Muslim World 85 (1995): 345–362, at 353–4. 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(78) 

اقتباسات يعزو ظفقر هذه الروايات التل تشتؿؾ عؾك  هقمقؽر صحقح أنّ 

711مـ الؼرآن إلك ما بعد سـة 
(1)

ري أكف بات مـ الؿـطؼل . ومع ذلؽ فػل تصقّ 

ـ ث عـ محؿد وتتضؿّ أن الؼقل بقجقد روايات متداولة يف الؼرن السابع تتحدّ 

َٓ ت بعـاية خاّص قَ اقتباسات مـ الؼرآن. وثؿة واقعة حظِ  ل ؾؼِّ  وهل قصة تَ ة، أ

وأكدرياس  قركل  هقلرة يف  ار حراء، وقد كجح  ريغقر ل أول مرّ ْح محؿد لؾقَ 

ث الؿديـة عروة بـ الزبقر )ت. ع أجزاء كبقرة مـفا وعزوها إلك محدِّ يف تتب  

(713 -94/712أو  712 -93/711
(2)

. كذلؽ هـاك قصة أخرى مـ قصص 

                                                   

 اكظر: (1)

 Stephen J. Shoemaker, “In Search of ʿUrwa‟s Sīra: Some Methodological Issues in 

the Quest for „Authenticity‟ in the Life of Muḥammad”, Der Islam 85 (2011): 257–

344, at 310–312. 

 اكظر: (2)

Gregor Schoeler, The Biography of Muḥammad: Nature and Authenticity, trans. by 

Uwe Vagelpohl, ed. by James E. Montgomery, Abingdon: Routledge, 2011, 38–79; 

Andreas Görke and Gregor Schoeler, Die ältesten Berichte über das Leben 

Muḥammads: Das Korpus ʿUrwa ibn az-Zubair, Princeton: Darwin Press, 2008, 

22–37.  

 عؾك كؼد هقمقؽر يف: اكظر الردّ 

 Andreas Görke, HaraldMotzki, and Gregor Schoeler, “First-century Sources for 

the Life of Muḥammad? A Debate”, Der Islam 89 (2012): 2–59.  

ويف دراسة  روكل وهقلر ٕحاديث السقرة التل يرويفا عروة، كجد التلكقد عؾك أن مدار الحديث الذي 

وفقف لؼاء محؿد ، ئشةفؼد رواه الزهري عـ عروة عـ عا :ل ٕول مرة عؾك عروةْح ل محؿد لؾقَ ـ تؾؼِّ يبقِّ 

ده أخبار بجويؾ وكزول أيات الخؿس إولك مـ سقرة العؾؼ، وإقرار ورقة بـ كقفؾ بـبقة محؿد، وتمكِّ 

ثالثة قصقرة رواها هشام بـ عروة عـ أبقف، ويظفر يف هذه الروايات بعض العـاصر إساسقة التل وردت يف 

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(79) 

فؿت فقفا عائشة، السقرة تؼتبس آيات مـ الؼرآن، وهل حادثة اإلفؽ التل ات  

ا هقلر و قركل إلك عروةويعزوه
(1)

. 

ر لؾؼرآن ل اإلسالمل الؿبؽّ إذن الحال هـا عؾك الـحق التالل: يظفر مـ التؾؼِّ 

 711آتجاه كحق تسريد الؿادة الؼرآكقة بآعتؿاد عؾك السقرة، وبحؾقل سـة 

ـ اقتباسات قرآكقة، وأصبح ث عـ محؿد وتتضؿّ ظفرت روايات مـاسبة تتحدّ 

، سّؽ أحد أمراء عبد اهلل بـ 686 -685ا )يف سـة ا مفؿً قً محؿد كػسف رمًزا سقاس

ؿؾة تحؿؾ اسؿ محؿدالزبقر عؾك خراسان أول عُ 
(2)

 -691، وبداية مـ عام 

 ؿؾة التل اعتؿدها يـ عؾك العُ ظفر اسؿ محؿد باعتباره رمًزا لتلسقس الدِّ  692

                                                   
= 

ت بعقـفا، وإن اهتؿؾت عؾك بعض آختالفات خو الزهري، بؾ تشتؿؾ عؾك بعض الؽؾؿات والعبارا

ـ عؾقف مدار الرواية مـ طريؼ  عؾك أن عروة هق مَ ؾ دلقاًل اإلمالئقة. وعؾقف فنن إخبار الؿـسقبة لفشام تشؽّ 

د  قركل (. وكؿا يمكِّ 316، صIn Searchآخر  قر طريؼ الزهري وهق ما ذهب إلقف هقمقؽر )اكظر: 

تل رواها هشام بـ عروة ٓ بد أهنا جزء مـ رواية أكو وتستؾزم وجقد عـاصر وهقلر فنن إخبار الؼصقرة ال

أخرى لؾخو الطقيؾ الذي يرويف الزهري. ٓحظ أن الخو الثالث عـد هشام يختتؿ بنهارة إلك كزول سقرة 

 الضحك.

 . Görke and Schoeler, Die ältesten Berichte, 145–62اكظر:  (1)

مـ  ةر عروة اهتؿؾ عؾك إهارة إلك أية الحادية عشربلن خبَ  رّ ؼِ ت كبقرة هـا ويُ ظابدي هقمقؽر تحػ  ٓ يُ 

 .(326 -321، صIn Searchسقرة الـقر. )اكظر: 

 .Heidemann, “Coin Imagery”, 167اكظر:  (2)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(81) 

عبد الؿؾؽ بـ مروان عالوة عؾك كؼقش قبة الصخرة(
(1)

ر . فؽقػ إذن كػسِّ 

ف وبقـ ؾ بقـ ما قالف كبق  ِص ػْ ة أن يَ الرتاث اإلسالمل استطاع بدقّ  حؼقؼة أنّ 

الروايات التػسقرية التل ُتػفؿ مـ خاللفا هذه إققال؟ لديـا دلقؾ مؼارن مـ 

التقراة يبّقـ لـا أن الؿرويات التل تجؿع إققال والعبارات الـبقية )لقجقا( يبدو 

ذاب إساطقر حقل حقاة الـبل وعصرهأهنا تؿقؾ بطبقعتفا إلك اجت
(2)

ولذا فنن  :

ـ   ر لؾؼرآن أنّ عؾك آستؼرار الؿبؽِّ  مؿا يدل    هذه اإلضافات إسطقرية لؿ يتس

س وبالتالل احتقج إلك إيرادها إدراجفا آكذاك يف الؽتاب اإلسالمل الؿؼدّ 

لؿادة عؾك سبقؾ الؿثال، لقس يف الؼرآن، وٓ يف ا :مـػصؾة يف مصادر خارجقة

ػر إهعقاء ما يشقر إلك أن الـبل الذي التل وردت يف اإلصحاحات إولك مـ ِس 

 قنعؾقف مدار الحديث قد أتك بالؿعجزات، إلك أن يليت اإلصحاح الثامـ والثالث

الؽالم عـ  ث عـ معجزاتف، بقـؿا يف حالة محؿد، فننّ ػر إهعقاء فقتحدّ مـ ِس 

الؿعجزات قد جاء يف الحديث دون الؼرآن
(3)

. 

                                                   

 .174 -171الؿرجع السابؼ، ص  (1)

 اكظر: (2)

 Joseph Blenkinsopp, A History of Prophecy in Israel, revised edition, Louisville 

(Kentucky): Westminster John Knox Press, 100, on the narratives in Isaiah 36–39. 

لؿعرفة آختالف يف الـظرة إلك محؿد بقـ الؼرآن  52 -51، صDonner, Narratives :اكظر (3)

 والحديث.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(81) 

الؼرآن ٓ بد أكف استؼر  ف يتؽقن لدى الؿرء اكطباع ثابت بلن كّص مـ هذا كؾّ 

قا جؿع الؼرآن يف عفد عبد ـ تقل  وقد يعرتض أحدهؿ بلن مَ  ،ريف وقت مبؽِّ 

ٕهنؿ لؿ ير بقا يف تغققر  :الؿؾؽ بـ مروان قد أحجؿقا عـ دمج أخبار السقرة

لؽـ الؼرآن ٓ يشتؿؾ حتك  ،كؽتاب احتقى عؾك ما كطؼ بف الـبل طبقعة الـّص 

قؾ إدراج عـاويـ بِ عؾك أبسط إدوات التحريرية لؿراعاة سقاق السقرة، مـ قَ 

 ـة يف حقاة محؿد )اكظر مثاًل ة تربط بعض الػؼرات الؼرآكقة بلحداث معق  رئقس

اويـ الؿختؾػة ، وكذلؽ العـ3 -1، سػر إرمقا اإلصحاح إول: 1 -1إهعقاء: 

ػر الؿزامقر وتربط الـص بحقاة داود(التل وردت يف ِس 
(1)

وتػسقر عدم اهتؿال  :

 مرويات كامؾة مـ السقرة، وٓ أّي  الؿادة الؼرآكقة كؿا بقـ أيديـا عؾك أّي 

قل مـتصػ ؾبح رسؿ الؿصحػ كان قد استؼرّ  إضافات تحريرية بسقطة، هق أنّ 

 الؼرن السابع.

  

                                                   

 :وردت إهارة مختصرة إلك إضافة العـاويـ الرئقسة يف سػر الؿزامقر يف (1)

 “Le problème de la chronologie du Coran”,Arabica 58 (2011): 477–502, at 500–1 

عزوف عؾؿاء الدراسات اإلكجقؾقة والتقراتقة عؾك اعتبار عـاويـ  ّؾ وكان الفدف مـفا التلكقد عؾك أكف يف ظِ 

إلك العالقة التل يمسسفا الرتاث  بـا أن كـظر بعقـ الشّؽ  مقر تجسقًدا لحؼائؼ تاريخقة، فحرّي سػر الؿزا

 ا يؿؽـ الخروج بف مـ حؼقؼة أنّ أن يتساءل عؿّ  فُ فاتَ ريـقلد ولفذا فنن  :اإلسالمل بقـ الؼرآن وحقاة محؿد

ها عؾك أدبقات ر ورودُ َص لؼرآن اقتَ كػسف يف حالة الؿزامقر، بقـؿا يف ا ت يف الـّص ؿَ حِ قْ إهارات السقرة قد أُ 

 التػسقر الثاكقية.



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(82) 

 :(: خمانفت انقَاس انهغو3ًنهقزآن )انسماث انداخهَت 

عؾك عؿؾقة آستؼرار السريعة، تتجسد يف  ة سؿة أخرى لؾؼرآن تدّل ثؿّ 

(الجقاكب  قر الؿؽتؿؾة)
(1)

ومـ ذلؽ عؾك سبقؾ الؿثال بعض الخصائص   :فقف 

الـحقية الؿفجقرة التل تخالػ ما جرى عؾقف الؼقاس يف آستخدام فقؿا بعد، 

، 176)كؿا يف سقرة الـساء: أية  {ال  ئَ لِ }بؿعـك  {نْ أَ }مـ ذلؽ استخدام 

(16وسقرة الـحؾ أية 
(2)

أبرز مثال عؾك ذلؽ ما جاء يف بعض أيات  ولعّؾ  :

عؾك خالف الؼقاعد الـحقية يف العربقة الػصحك التل تؼتضل آتػاق يف الحالة 

الـساء،  مـ سقرة 162مـ سقرة البؼرة، وأية  177اإلعرابقة )كؿا يف أية 

مـ سقرة طف( 63مـ سقرة الؿائدة، وأية  69وأية 
(3)

هذه أيات  ويبدو أنّ  ،

                                                   

 .135، 134التعبقر اإلكجؾقزي ملخقذ عـ مايؽؾ كقك يف كتابف: الؼرآن، ص (1)

 اكظر: (2)

William Wright,A Grammar of the Arabic Language, third edition, revised by W. 

Robertson Smith and M. J. de Goeje, 2 vols., Cambridge: Cambridge University 

Press, 1896, vol. 2, 27. 

 John Burton, “Linguistic Errors in the Quran”, Journal of Semitic Studiesاكظر:  (3)

33/2 (1988): 181–196 . 

 (إنْ )ٕن  :خطل {إْن هذان لساحران} :( مـ سقرة طف63ٓ كؼقل بلن قراءة حػص عـ عاصؿ ٔية )

(. يف الؿؼابؾ، تجدر اإلهارة إلك Wright, Grammar, vol. 2, 81D)اكظر:  ة ٓ تقجب الـصبالؿخػػ

اإلعراب )اكظر: أحؿد مختار عؿر، وعبد  بالقن بؿا يؼتضقفالؿشددة وٓ يُ  (إن  )ون ؤأن جؿفقر الؼراء يؼر

، 1988أجزاء، الؽقيت: ذات السالسؾ،  8العال سالؿ مؽرم، معجؿ الؼراءات الؼرآكقة، الطبعة الثاكقة، 

الؿخػػة،  (إنْ )الؿشددة عؾك  (إن  )ح يرجِّ  امعتؿدً  اهػفقً  اولذلؽ ٓ بد أن هـاك خوً :(91، 89، ص4ج

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(83) 

 ًٓ ي أكف لؿا ُفِرَغ مـ الؿصحػ وِ  لدى الؿسؾؿقـ إوائؾ، فؼد رُ قد أثارت إهؽا

 بف عثؿانَ 
َ
 ـٍ حْ ا مـ لَ ى فقف هقئً أرَ  ،فـظر فقف فؼال: قد أحسـتؿ وأجؿؾتؿ ُأتِل

عو التؿققز بقـ ما ُيؼرأ وما ُيؽتب  )وبالتالل إيجاد حّؾ  سـتفاؼقؿف العرب بللْ ستُ 

كؿا يف الـص الؿاسقري(
(1)

ن هذا إقالت:  -زوج محؿد- روى أن عائشة: ويُ 

مـ الؽاتب كان خطلً 
(2)

. وٓ هؽ أن برجسرتاسر
(3)

قب فقؿا ذهب إلقف مـ ِص مُ  

                                                   
= 

مع ما يف  {إّن هذان لساحران} :وأخرونعؿرو ؿة إصؾقة. ويؼرأ أبق ح أن هذه كاكت الؽؾومـ الؿرج  

ؿ عـ ذلؽ ولؿ يـجُ  (إن  )ح ذلؽ مـ مخالػة لؾرسؿ. وما يعـقـا يف هذا السقاق أن الرواية الشػفقة ترجِّ 

 تصقيب لؾرسؿ.

 اكظر: (1)

 Paul Joüon and Takamitsu Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, Rome: 

Editrice Pontificio 

Instituto Biblico, 2006, 65–6.   

 لؿزيد مـ إمثؾة التل سار فقفا قراء الؼرآن إوائؾ عؾك هذا الؿـقال، اكظر:

Beck, “Der ʿuṯmānische Kodex”, and id., “Die Kodizesvarianten der Amṣār”, 

Orientalia nova series 16 (1947): 353–376, at 357–8. 

 .6-1، ص3تاريخ الؼرآن، ج (2)

، وهق مختّص بالؾغات 1886(، مستشرق ألؿاين، ولد عام 1933 -1886جقهتؾػ بقرجسرتاسر ) (3)

وبالدراسات السامقة، حصؾ عؾك الدكتقراه مـ جامعة لقبزج إلؿاكقة عـ أطروحة حقل الحروف الـافقة 

امعة مققكخ إلؿاكقة، ومعروف لؾؿثؼػقـ يف الؼرآن، وهق أستاذ الؾغات السامقة بجامعة هقدلوج ثؿ ج

الؿصريقـ يف حؼبة الثالثقـقات وإربعقـقات، حقث َأْلَؼك عدًدا مـ الؿحاضرات يف جامعة الؼاهرة بؿصر يف 

ر الـحقي يف الؾغات السامقة، وحقل كؼد الـصقص، وقد ، حقل التطقّ 1931 -1929العام الدراسل 

، وقد حرص الؽثقرون عؾك حضقرها مثؾ طف حسقـ، وبسبب ُجؿعت هذه الؿحاضرات يف ُكتب ٓحًؼا

= 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(84) 

تالوتف أو الؼرآين عـد  ر الؿسؾؿقـ بتجقيد وتحسقـ الـّص أن الروايات التل تلمُ 

رةب، هل أخبار مبؽِّ وققع بعض إخطاء اإلمالئقة يف كؾؿة الرّ  ـ صراحةً قِّ بَ تُ 
(1)

 ،

الـاس لؿ يـتظروا إلك  عؾك أنّ  وبالتالل تدّل ، 711ح أن تعقد لؿا قبؾ سـة رج  ويُ 

-اج وٓ  قره زمان سقبقيف حتك يـتبفقا لفذا اإلهؽآت، ومع ذلؽ فال الحجّ 

 قا لتصقيب الرسؿ يف هذه أيات.قد سعَ  -عؾك ما يبدو

 :ة حالة مشاهبة يف سقرة آل عؿران يف أية السادسة والتسعقـ، وفقفاثؿّ 

 :أن كؾؿة ويرى الؿػسرون بقجف عامّ  ،{ةؽ  ع لؾـاس لؾذي ببَ ِض أول بقت وُ  إنّ }

 :، إٓ أهنؿ يضطرون إلك إيراد آهتؼاقات الؿختؾػة لؽؾؿة{مؽة}لغة يف  {ةبؽ  }

                                                   
= 

اتساع اهتؿاماتف وتعّؿؼفا، فؼد ترك عدًدا كبقًرا مـ الدراسات يف تاريخ الؼرآن ويف السقؿقائقات، ويف الؾغات 

معجؿ قراء »و، «تاريخ الؼرآن»السامقة ويف الؾغة العربقة، مـفا: مشاركتف يف إكؿال كتاب كقلدكف الشفقر 

، «أصقل كؼد الـصقص وكشر الؽتب»، و«التطّقر الـحقي يف الؾغات السامقة»، و«وتراجؿفؿالؼرآن 

قراءة الحسـ »، و«الؼراءات الشاذة يف كتاب الؿحتسب ٓبـ جـل»، و«الالمات ٕحؿد بـ فارس»و

 ، كؿا كشر عدًدا«بـ إسحؼ يف الرتجؿات السقرياكقة والعربقة لؽتاب جالقـقسارسالة حـقـ »، و«البصري

، «ابـ خالقيف: الؼراءات الشاذة يف الؼرآن»مـ الـصقص العربقة يف الؼراءات ويف الطّب ويف العؾقم، مثؾ: 

مؽتقبة بالعربقة، وقد قام بنعدادها لؾـشر محؿد حؿدي  «أصقل كؼد الـصقص وكشر الؽتب»ومحاضراتف 

، 1981ريخ لؾـشر، الرياض، البؽري، فطبعت يف كتاب بتؼديؿف، صدر يف أكثر مـ طبعة، أولفا عـ دار الؿ

، )قسؿ 2111وطبعتف الثالثة صدرت عـ دار الؽتب والقثائؼ الؼقمقة، مركز تحؼقؼ الرتاث، الؼاهرة، 

  .الرتجؿات(

 .4، ص3تاريخ الؼرآن، ج (1)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(85) 

ٓ  ُيػرتَ إيسر لفذا إمر، وهق حّؾ  الحّؾ  لبقان الؿسللة. وٓ هؽ أنّ  {بؽة}  ض أ

تجد الػرق اإلسالمقة الؽوى  ضاضة يف قبقلف، هق إبدال الباء مقًؿا  قر أكف مـ 

 
ّ
 ا حقـ بدأ الـاس يف آكتباه لفذه أية بشؽؾٍ لؿ يعد عؿؾقً  هذا الحّؾ  أنّ  الجؾل

يدِّ جِ 
(1)

ة أو  امضة راة كجد تعبقرات وأسؿاء أماكـ هاذّ . وحقـ كـظر يف التق

لؽـفا استؾزمت إقحام تقضقحات تػسقرية عؾك الـّص 
(2)

، وهق ما ٓ تجده يف 

حالة الؼرآن
(3)

. 

ـف كؿاذج كالتل مرت معـا يؿؽـ بقِّ ه عؾك الـحق الذي تُ ءوبؼا جؿقد الـّص  إن  

ل عؾك وفاة الرسقل فعؾ مـ الؿجتؿع اإلسالمل إو تػسقره بسفقلة عؾك أكف رد  

ة حال، مـ وعؾك أي   ،تغققر آيات القحل ؾطةِ الؼائد الذي كان يتؿتع وحده بُس 

                                                   

بعض العبارات الغامضة يف الؼرآن، ولؿ يتؿ تغققرها إلك  تبدي كرون مالحظة هبقفة فقؿا يخّص  (1)

 .Crone, “Two Legal Problems”, 20عبارات أخرى مػفقمة، اكظر: 

 اكظر: (2)

 Michael Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford: Oxford 

University Press, 1988, 44–65. 

درج يف والحادية عشرة مـ سقرة الؼارعة تؿثالن تػسقًرا أُ  ،أيتقـ العاهرةذهب أو ست فقشر إلك أن  (3)

 وقت ٓحؼ. اكظر:

Eine Qorān-Interpolation”, Orientalistische Studien Theodor Nöldeke zum 

siebzigsten Geburstag gewidmet , ed. by Carl Bezold, Gießen: Alfred Töpelmann, 

1906, 2 vols., vol. 1, 33–55 

 :ي عؾك ذلؽ عؾك الرابط التالللؽـ اكظر ردِّ 

 http://www.corpuscoranicum.de/kommentar/index/sure/101/vers/1  

 .Literarkritikضؿـ مبحث بعـقان: 

http://www.corpuscoranicum.de/kommentar/index/sure/101/vers/1


 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(86) 

الؼرآين قرابة سـة  اج أو  قره قد كّؼح الـّص جّ الحَ  الؿـطؼل الؼقل بلكف لق ُفرض أنّ 

طالف التغققر هق آيات مـ يَ  ل أمرٍ ا، فال بد أن أو  ، ولق عؾك كحق محدود جدً 711

 هذا يحدث بالسؾقؼة. ما تحتاجف تغققر حرف واحد فؼط، ولعّؾ  ّؾ جُ الؼبقؾ، فهذا 

  



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(87) 

 :اخلامتت

ؿ مـ ؾَ ْس مـ اإلقرار بلن الرأي الذي جاء يف ختام الؿبحث إخقر ٓ يَ  ٓ مػر  

قؾ قد جرى تصقيبفا بِ ، هؾ يؿؽـ الجزم بعدم وجقد آيات مـ هذا الؼَ أوًل : مؼال

ًٓ والعشريـ مـ سقرة الػ)كؿا يف أية الرابعة  مـ بؽة(؟  تح حقث كجد مؽة بد

الؼرآين كان قائًؿا مقجقًدا قبؾ  ـا بلن الجزء إكو مـ الـّص ؿْ ، حتك لق سؾ  ثانًيا

هلء يف الؼرآن، ففؾ معـك  م عؾك تصقيب أّي زمـ الحجاج وأن الحجاج لؿ يؼدِ 

بعد فرضقة أن هذا استبعاد إدراج مادة جديدة؟ بعبارة أخرى هؾ يؿؽـ أن كست

 لؽـ ٓ ماكع مـ اإلضافة إلقفا؟ ت مـ حقث الـّص يؽقن الؼرآن مادة أدبقة استؼرّ 

ـ يتحؿؾ عبء اإلثبات: ففؾ هذه آعرتاضات تثقر إهؽالقة حقل مَ  إنّ 

رسؿ الؼرآن كان قد استؼر بحؾقل سـة  لنّ بـبغل مطالبة أكصار الؼقل السائد ي

إضافات ٓحؼة، أم يـبغل أن كطالب  ّي بلن يلتقا بدلقؾ حاسؿ عؾك  قاب أ 651

العؾؿاء مؿـ يتشبثقن بنمؽاكقة وجقد إضافات ٓحؼة بتؼديؿ الدلقؾ عؾك حدوث 

قع جؿ فؾق أنّ  :إن الؿققػ الثاين هق الؿـطؼل :هذه اإلضافات يف الحؼقؼة؟ أققل

ـ يؼقل بقجقد البجع إسقد أن يليت ، فعؾك مَ البجع الذي صادفـاه كان أبقَض 

ؾ، طالؿا لقس هـاك عبارات قرآكقة تتسؿ بلسؾقب ثْ عؾك ققلف. وبالؿِ  بالدلقؾ

قد وجدت مـاسبة لؾسقاق الػعؾل يف هناية الؼرن السابع، فال  واصطالح خاّص 



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(88) 

تاريخ رسؿ الؿصحػ )عدا بعض  مـ الؼبقل بالؼقل السائد مـ أنّ  مػرّ 

أو ما قبؾفا 651ة( يعقد إلك سـة الخصائص اإلمالئق
(1)

. 

تاريخ رسؿ الؿصحػ يعقد إلك مـتصػ الؼرن السابع، ففؾ  أنّ وبافرتاض 

 ـا بالػرضقة التل ترى أن الـّص ؿْ يؿؽـ أن كذهب إلك ما هق أبعد مـ هذا؟ لق سؾ  

ة وأكثر تقافًؼا مـفا مع الـسخة الـصقّ  C-1الؼرآين الرسؿل أكثر اتساًقا مـ الـسخة 

ـ تحديد آخر تاريخ إولك التل اكحدرت مـفا هاتان الـسختان، وأكف يؿؽ

محتؿؾ ُكتبت قبؾف طروس صـعاء إولك
(2)

 3وذلؽ باحتؿال كسبتف ، 646ـة بَس  

 :631ت بـفاية سـة لقة قد ثبتت واستؼرّ ؿؾ أن تؽقن الـسخة إوّ ، فُقحتَ 1إلك 

 الرتاث إدبل لؿحؿد لؿ يؽـ قد استؼرّ  ولذا يبدو مـ الؿـطؼل التسؾقؿ بلنّ 

مـ العام الذي تقيف فقف محؿد بالؽامؾ خالل العؼد إول
(3)

ومع ذلؽ هـاك  ،

 أسباب وجقفة لالعتؼاد بلن ترتقب أيات يف السقر يعقد لعصر الـبل. 

                                                   

ر السائد، عؾك افرتاض أكف يتػؼ مع بعض الؿعطقات التل تـاولـاها يف هذا التصقّ  أعاله فننّ  كؿا بّقـُت  (1)

عؾك الػقر  ما فعؾف عثؿان، مفؿا كان ذلؽ، ٓ يبدو أكف قد حّؾ  :أوًل ٓ بد لف مـ تعديؾ يف كاحقتقـ:  البحث،

أساسل يف  ؾك بشؽؾٍ الؼرآن ُيت خالل فرتات كبقرة مـ الؼرن السابع ظّؾ  :وثانًياالؿصاحػ الؿخالػة.  محّؾ 

بعًضا مـ الؼرآن لؿ يؽـ لقُتؾك إٓ  ة محضة، ٓ كؿصدر ققاسل ُيرجع إلقف باستؿرار، بؾ إنّ أ راض تعبديّ 

 كادًرا واقتصر عؾك وجقده مؽتقًبا.

 .Sadeghi and Bergmann, “Codex”, 353اكظر:  (2)

 .411 -416عؾك خالف ما ورد يف الؿرجع السابؼ، ص (3)



 

 

ا مغلًقا؟  متى أصبح القرآن نصًّ

 ترجامت

(89) 

بقـ آختالفات التل  د ساديغل وجقدارزي عؾك التؼارب العامّ وقد هدّ 

السػؾل مـ طروس صـعاء وما تـؼؾف لـا كتب الؼراءات بشلن  جاءت يف الـّص 

د الؿراحؾ إولك لتداول الؼرآنالذي يجسِّ ـ كطاق التبايُ 
(1)

واستـاًدا إلك  ،

الؿصاحػ الؿخالػة قد تػاوتت يف  الؿصادر إدبقة وحدها، يؿؽـ الؼبقل بلنّ 

إدراج مجؿقعة مـ قصار السقر )مثؾ سقرة الػاتحة والػؾؼ والـاس عالوة عؾك 

سقريت الخؾع والحػد
(2)

 ة ٓ تـؼؾ أّي وكذا الؿصادر إدبق C-1لؽـ الـسخة  ،(

سقرة مضؿقن كّؾ  خالف حؼقؼل حقَل 
(3)

 البقة سقر  مؿا يعضد الؼقل بلنّ  :

وتجدر اإلهارة مجدًدا إلك أن هذا  ،ة قبقؾ وفاة الـبلالؼرآن كاكت قائؿة ومستؼرّ 

الؿقجقد بالػعؾ،  ٓ يحقل دون وققع بعض اإلضافات والزيادات عؾك الـّص 

 وإعادة صقا تف وتحديثف خالل العؼد ا
ّ
 . ٕول بعد وفاة الـبل

ة هق ما يؿؽـف أن دَ سقرة عؾك حِ  التحؾقؾ إدبل الدققؼ لؽّؾ  إن   ويف الختام،

 د يف الؿؼام إول مدى وجقد هؽقك حقل حدوث تغققر أو إضافة لؾـّص يحدّ 

 عؼب وفاة الـبل.
│ 

                                                   

 .Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1”, 19اكظر:  (1)

، 38 -33، ص2: واكظر أيًضا: تاريخ الؼرآن، جJeffery, Materials, 21–23 and 180–1اكظر:  (2)

41- 42. 

 .Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1”, 23اكظر:  (3)


