


 

 

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(2) 

 :Marijn Van Puttenن فان بوتني يابذة تعريفية مبارن

اهتماماته يف تاريخ  تزيف اللغة العربية، ترك   باحث بجامعة ليدن، مختص  

 .ر الكتابة العربيةالمصحف وعالقته بتطو  

 له عدد من الكتابات يف هذا السياق، منها:

Quranic Arabic: From its Hijazi Origins to its Classical Reading 

Traditions (Studies in Semitic Languages and Linguistics 106), 

Brill, 2022. 

 عربية القرآن، من أصولها الحجازية إلى تقاليد القراءة الكالسيكية.

  



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(3) 

مقدمة
(1)

: 

رد   َمَحتتادَّ علتتى ستتاحة التتدَّ آن أحتتد أهتتل  الد تترد قأ َمثََّلتت د دراستتة تتتاريخ الد

رد ،  االستحراقي عت  تلتا الن يريتات علتى ستاحة هتذا التدَّ طوال تاريخه، وتنو 

تتة لتتتاريخ القتترآن وتتتاريخ تدوينتته وإرستتاء  أستتخة  التتتي تحتتاول بنتتاء ستتردية ااص 

تتات  معتمتتدة منتته، وتختلتتف هتتذا النيريتتات علتتى متتد  اعتمادهتتا علتتى المروي 

ادة متَن االستت وإن حتاول الكثيتر منهتا التقليدية اإلستالمية حتول تتاريخ القترآن، 

ر معقول عن هذا التاريخ.  الدمخطوطات القرآ ية بصورٍة كبيرٍة يف بناء تصو 

يف هذا الورقة يحاول فان بوتين إجراء دراسة لخواص  رستل الدمخطوطتات 

رة، بالتحديد على بعض اتواص   ستل ستل التتي تختلتف عتن الر  الر   القرآ ية المبك 

تتخ  الد قترإ إلتتى اإلمالئتي، ليصتتَّ متن اتتالل هتذا لكتتون ا د  معقوليتة هتتو كتون َ سد

وأهنتا ليست   اتجتة عتن اطت  أو  ،المصاحف تل  من اتالل أصتَّ مكتتوإ أقتد 

 اتجة عن إمالء أو ش اهة، مما يعني ت كيد وجود مصتحف  كما أهنا ليس د  ،هو 

ري العثماين( ع النص  ود عثماين مكتوإ )ما يسمى بالنَّ  الستردية اإلستالمية  كمتا تقتر 

 التقليدية.

                                                   

الرتجمة، مستوولو قستل الرتجمتات بموقتس ت ستير،  مة وكذا التعليقات الواردة يف  ص  قا  بكتابة المقد   (1)

توقد مي   وقتد كا ت  حواشتي ، )قسل الرتجمتات(تا بعتدها بت صصتند ف بت ن ز ا حواشينا عن حواشي المول 

 .فمتابعة مراد المول  يف  ئا على القارنا آثر ا تضمينها دااَّ الدراسة تيسير  ف يف هناية الدراسة، لكن  المول  
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 ترجامت

(4) 

تعة  كبيترٍ  بحتكٍَّ  يف االستت ادةورقتة كتذلا الد  هذا تجتهد متن دراستات موس 

للمخطوطات القرآ ية، كتلا التي قا  هبا فر ستوا ديتروو وياستين دتتون وهبنتا  

رزي وبيرجمتتتان ومايكتتتَّ كتتتوب، وكتتتذلا بعتتتض اصتتتادقي ومحستتتن جتتتود

هتتا  يكتتوالي ستتيناي وديتترا حتتول تتتاريخ تتتدوين رَ وَ لد االفرتاضتات النيريتتة التتتي بَ 

 .النص  

وما يهمنا يف هذا الورقة هو ما تثيرا من معطيات حول مخطوطات 

من صحة  -من االل الدر  العلمي لهذا المعطيات-دا المصاحف، وما توك  

ا تحكيك   الرواية اإلسالمية حول الجمس العثماين، هذا الرواية التي لطالما الق د 

 َّ الطرح االستحراقي.بَ ا من ق  و قد  

 

  



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(5) 

الدراسة
(1()2()3)

 

  مة:مقدّ

على مدار تتاريخ الدراستات القرآ يتة، ستادت حالتة متن االضتطراإ العتا  

س القرآن يف صورته المعتمدة. ومن منيور الروايتة التقليديتة فت ن  مد حيال تاريخ َج 

تتتول ى َج  خلي ة الثالث عثمتان بتن ع تان هتو َمتند الد  س القترآن يف مصتحف واحتد مد

هتذا الروايتة  ي. وقتد رفتض وا ست وسل الذي عليه القرآن يف وقتنتا الحتالبالر  

                                                   

ليندستيدت، وفوكيلين  وإلكا ،وشون أ توين ،كري وامتناين لمهدي شادلَأَودُّ أن أعب ر عن بالغ شأ  (1)

 لية من هذا البحث.لما قدموا من تعليقات قي مة حول  سخة أو   ؛والمين سواق، وديالن حاز  كوتسرتا،

العنوان ا صلي لهذا الدراسة (2)

“The Grace of God” as evidence for a written Uthmanic archetype: the importance of 

shared orthographic idiosyncrasies .  

.Bulletin of SOAS, 82, 2 (2019), 271–288يف: تد رَ ح   أ 

قستل الدراستات اإلستالمية  -  بكليتة اللغتات والرتجمتةقا  برتجمة هذا المادة: حسا  ص ي، مدر   (3)

متن  متن الكتتا الدينيتة، وقتا  برتجمتة عتددٍ  باللغة اإل جليزيتة، بجامعتة ا زهتر، شتارب يف ترجمتة عتددٍ 

 مات المنحورة على بعض المواقس اإللكرتو ية.له العديد من الرتج البحوث، كما أن  

ه التنقيحتي، وتعتت  2002 - 1221جون وا س و ) (4)  (: مستحرق أمريكي، يعت  هو رائد أفكار التوج 

تتا يف تتتاريخ االستحتتراق، حيتتث بتتدأت يف تحتتكيا جتتذري يف المتتدو ات العربيتتة  تتا رئيس  كتاباتتته منعط  

أمينة لتتاريخ اإلستال  وتتاريخ القترآن، ودعتا الستتخدا  مصتادر  هتا على رسل صورةرَ دد اإلسالمية ويف قأ 

الدراسات )بديلة عن المصادر العربية من أجَّ  إعادة كتابة تاريخ اإلسال  بصورة موثوقة، وأهل كتاباته: 

 )قسل الرتجمات(. . (1211) (القرآ ية، مصادر ومناهج الت سير
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 ترجامت

(6) 

ن يد  َ رد س المصحف لل يتل إال بعد هتذا التتاريخ بَقتمد ( ورأ  أن  َج 1211التقليدية )

 أو ثالثة. 

تتالد  يتتد متتنَ د  عَ اكتحتتاا الد  َّ  ويف ظ تت رة التتتي تعتتود مخطوطتتات القرآ يتتة المبك 

نا ضت  لتديلتاريخ يسبق بوضوح ما ذكرا وا س و، والوقوا علتى وصتف لهتا ات  

كثيتر متن الد  ذ هذا الموقف بمتا فيته متن مغتاالة م رطتة. ومتس ذلتا فت ن  بد ضرورة  َ 

تَح أسباإ التَّ  ا حيال تتاريخ مبك  ر لجمتس القترآن ال تتزال قائمتة وال تتزال حالتة كُّ

التذي بتين أيتدينا  االضطراإ تلوح يف أفتق الدراستات القرآ يتة. ويستعى البحتثأ 

رة تنحدر من أصَّ واحتد مكتتوإ، إلثبات أن  جميس المخطوطات القرآ ية المبك  

تا تحتر عت  النَّ  التنص   ليس هذا فحسا بَّ إن   خ متن  متوذأ أصتلي مكتتوإ ال سد

ت ر لتبعض المخطوطتات ع  اإلمالء أو النقَّ الح هي. وبالنير إلى التاريخ المبك 

د موية( متن المستتبعَ نها يعود إلى بداية الخالفة ا أ القرآ ية المذكورة هنا )وكثير م

ر ختذ شتكله المعتمتد يف وقت  متت ا  أن يكون النموذأ ا صتلي المكتتوإ قتد ات  

ا عن االفة عثمتان؛ لتذا تعضتد هتذا المعطيتات الروايتة التقليديتة اإلستالمية  جدًّ

 غة.ة بال  بدق  
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 ترجامت

(1) 

 ي العثماين:النوع النصّ

مته صتادقي وبيرجمتان )كان للعمَّ الر   (2010ائد التذي قد 
(1)

ثتل صتادقي  

(2012وجودارزي )
(2)

ت كبيتر   حول طترو  صتنعاء دور    ي يف فهتل التتاريخ النص 

 للقرآن. وب ضَّ اإلفادة من علل العالقة بتين النصتوص وشتجرات ا تقتال التنص  

ال بتد أن يكتون  هذا التنص    لي لطر  صنعاء برهنوا على أن  الس   يف دراسة النص  

ا عن  وع  ص   تمنبثق  ا عليتهي العثمتاين المتعتارَ ي مختلف عتن النتوع النص 
(3)

، بتَّ 

                                                   

مواز ة بين مصتحف عثمتان وإحتد  » :ص ي، بعنوان رجم  للعربية، ترجمة: د/ حسا هذا المادة تأ  (1)

، وهتي قيتد النحتر ضتمن ترجمتات هتذا الملتف «مخطوطات صنعاء،  يرات حول تاريخ تدوين القرآن

 )مخطوطات القرآن يف الدراسات الغربية المعاصرة(، على قسل الرتجمات بموقس ت سير.

، «( وأصول القرآن1طر  صنعاء )»عنوان: حسا  ص ي، بد/ هذا الدراسة مرتجمة للعربية، ترجمة:  (2)

هذا الملف )مخطوطات القرآن يف الدراسات الغربية المعاصرة(، علتى  ترجمات ضمنيمكن مطالعتها 

 قسل الرتجمات بموقس ت سير.

االاتالفات التتي ينستبها صتادقي وجتودارزي  ( وذهب  إلى أن  2011رد ت أسماء هاللي هذا القول ) (3)

 ( إلتتى القتتراء2012)
 
تت ال وجتتود لهتتا يف التتنص   ات التتتي قتترأ هبتتا صتتحابة النبتتي ا  ن كتتتاإ الس   لي. و يتتر 

الهاللي عن طرو  صنعاء لل يحتمَّ لألسف على الصور التي حصل  عليها، فليس لدينا سو  رأيهتا 

يف مقابَّ ما قاله صادقي وجودارزي حين تزعل أهنا لل تقف على االاتالفات التي ذكراهتا. ومتس ذلتا، 

ا لهاللتي، فقتد قترأ: )مكيتَّ( قراءة على ا قَّ من القراءات المنس النص  توجد ب وبة إلى ابن محيصن وفق 

د يف الطبعة القاهرية. ويتر  صتادقي  يف اآلية الثامنة والتسعين من سورة البقرة بدال  من: )ميكيَّ( التي تر 

فتتة ديتتر ظتتاهرة يف الط تتر ، يف حتتين تت116، ص2012وجتتودارزي ) بن تتى هاللتتي ( وجتتود ال  متطر 

ا فتقرؤها:  144، ص2011) د  ع هبتذا « مكيتت»وما بعدها( رأي ا أكثر تحد  بدون الال . ومس ذلا، ف ن  التذر 

= 
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 ترجامت

(1) 

بعض متا يأنستا لمصتاحف الصتحابة دوا على أن  وشد  
(1)

تا   َّ  وع  يمكنته أن يحتك 

. كذلا ينبغي النير إلى طر  صنعاء بما اشتمَّ عليه متن ااتالفتات   صيًّا بديال 

 مأ 
 ي من صَّ.صاحف الصحابة ا ار ( على أ ه  وع  ص  يرة )تت ق دالب ا مس مث 

ي العثماين عند صادقي متوافتق متس طبعتة المصتحف الصتادرة والنوع النص  

ع عثمتتان المصتتحف  1224ستتنة  يف القتتاهرة، وهتتو التقليتتد التتذي بتتدأ منتتذ أن وز 

اإلما  على ا مصار ليكتون المصتدر التذي ا بثقت  منته جميتس المخطوطتات يف 

لها: ترتيا الستور. ة؛ أو  ي. وتت ق جميس هذا المصاحف يف أمور عد  التقليد النص  

وثا يها: ترتيا اآليات دااَّ السور. وثالثها: محتو  هذا اآليتات علتى مستتو  

وتنتمتتي الغالبيتتة  (.341، ص2010الكلمتتات ال رديتتة )صتتادقي وبيرجمتتان، 

( إلتى العيمى من المخطوطات القرآ ية المعروفة )عدا طتر  صتنعاء يف الواقتس

تالنوع النص   ي. وقتد ظهترت ي العثماين، مس ااتالفتات بستيطة يف هتذا النتوع النص 

لكن لل يكتن  ،سل القرآين يف مجال القراءاتَّ قراءة الر  بأ ااتالفات كبيرة حول سأ 

ي العثماين. ومتس ذلتا ة يف النوع النص  ي  ل  لها عواقا كبيرة على الوحدة العامة الجَ 

                                                   
= 

َعتد   ر متن اإلفتراط يف مستتو  ديتر مت   لن ي وجود هذا القراءة ) ن  هاللي تسل ل بسقوط الياء ا ولى( يأ

 سل.محيصن هي الوحيدة المتوافقة مس الر  ا. فكما يقول صادقي وجودارزي ف ن قراءة ابن الح  

مثَّ مصحف ابن مسعود الذي يأقال أ  ه بقي متداوال  يف الكوفة يتلوا النا  حتى بعد أن أصب   (1)

 وما بعدها(. 55، ص2013الرسمي يف بقية أمصار العالل اإلسالمي ) اصر  مصحف عثمان هو النص  
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 ترجامت

(2) 

َد  هذا النوع النص   ف ن  
د أثار العديد متن النقاشتات ي الموح  التساؤل حول مد  ق 

بتين ا كتاديميين يف العقتتود ا ايترة، وستادت حالتتة متن االضتطراإ والختتالا 

مستت لة تحديتتد تتتاريخ معتتي ن الكتمتتال هتتذا  بوجتته عتتا   يف الكتابتتات التتتي تناولتت د 

 .النص  

وير  دو ر
(1)

تقضية وجود  ( أن  31، ص2001)  ر ا بثتق  موذأ أصتلي مبك 

تت ة التتتي تحتتغَّ بتتال منتته القتترآن الحتتالي تأَعتتد  واحتتدة متتن ا ستتهلة الخمستتة المهم 

الباحثين يف علتو  القترآن. واشتتهر قتول وا ست و بت ن  القترآن لتل يأجمتس إال بعتد 

                                                   

يف واشنطن، حصتَّ دو تر علتى التدكتوراا متن جامعتة  دَ ل  ...(: مستحرق أمريكي، وأ -1245فرد دو ر ) (1)

، ثتتل أصتتب  رئتتيس المعهتتد الحتترقي وقستتل لغتتات 1215بر ستتتون يف دراستتات الحتترق ا د تتى يف ستتنة 

ت توحضارات الحرق ا د تى بجامعتة شتيكادو، ترتك  ر، وهتو أحتد معارضتي ز دراستاته يف اإلستال  المبك 

 Muhammad and the Believers: At the Origins ofاالتجتاا التنقيحتي، ولته أطروحتة يف كتتاإ: 

Islam, Harvard University Press, 2010 ،( محمد والمومنتون: يف أصتول اإلستال)  حيتث يتر  أن ،

ة جماعة من المومنين تحل ق  حول النبي محمتد، وكتان يف هتذا المجموعتة مستيحيون ويهتود، كمتا  ثم 

 إعالن سلطته، له عدد من الكتا، منها: ر تدوين القرآن ويرفض آراء وا س و عن ت ا  

-The Early Islamic Conquests, ACLS Humanities E-Book, 1981 

 .(ال توحات اإلسالمية المبكرة)

-Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Studies in 

Late Antiquity and Early Islam, No. 14), Darwin Press, Incorporated; Third Printing 

edition, 1998.  

 )قسل الرتجمات(. .«سرديات أو روايات  ح ة اإلسال »
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 ترجامت

(10) 

(1211مائتين أو ثالثمائة سنة متن وفتاة النبتي، يف حتين أن بورتتون )
(1)

يتر  أ ته  

م   َلتى دد ي محمد   سه وليس يف زمتن عثمتان. ومنتذ ذلتا الوقت  أَ ب  الن   د  س على يَ جأ

 ين بَدلدوهل يف هذا القضايا لكن لتل يصتلوا إلتى إجمتاع واضت  العديد من المول  

 متوذأ »( عتن 216)أ(، ص 2014ث  يكتوالي ستيناي )يف هذا الصدد. ويتحد  

ن  اشئ ا100القرآين قرابة سنة    إدالق النص  يرج  « مدو  بذلا التتاريخ    مخال  

 650ا عليه التذي يعتود لستنة المتعارَ 
(2)

. ويستوق العديتد متن وجهتات النيتر 

لكن يف معرض دفاعه عن التاريخ التقليدي المتعتارا عليته يف الجتزء  ،المخال ة

ومتا بعتدها( يقتر  ستيناي ب  ته متن  520)إ(، ااصتة ص 2014الثاين من بحثه )

  .100فة حتى سنة الصعا الجز  بح ن عد  وجود تنقي  أو إضا

                                                   

والهندستتة المعماريتتة بكليتتة  (: مستحتترق بريطتتاين، أستتتاذ ال تتن  2005 -1221جتون جتتاراد بورتتتون ) (1)

ري الموستتوعة اإلستتالم تتن محتتر 
وإلتتى عتتا   1260ية منتتذ عتتا  الدراستتات الحتترقية وا فريقيتتة، وهتتو م 

 )قسل الرتجمات(.  .1225

ا)س يف فكرة سيناي يمكن مطالعة دراسته: للتوس   (2) ا مغلق  ، ترجمة: حسا  (كيف أصب  القرآن  صًّ

وسيعاد  حر ، ص ي، منحورة ضمن ترجمات ملف )تاريخ القرآن( على قسل الرتجمات بموقس ت سير

)قسل  .)مخطوطات القرآن يف الدراسات الغربية المعاصرة(هذا الدراسة ضمن الملف الحالي 

 الرتجمات(.
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 ترجامت

(11) 

ر أ جيليكا  وي رتوتعب  
(1)

ر  بصعوبة تبن ي قول قتاطس يف ق  عن موقف محابه يأ  

تجَ د، وتر  أن السيناريو التقليتدي عتن الد دَ هذا الصَّ  س العثمتاين منطقتي وإن كتان مد

ا موتسكي11، ص2003ته ) وي رت، ر إثبات صح  من المتعذ   (. أم 
(2)

 (2001 )

                                                   

...(: متتن أشتتهر البتتاحثين ا لمتتان وا وروبيتتين -1243) Angelika Neuwirthأ جيليكتتا  تتوي رت  (1)

 المعاصرين يف الدراسات القرآ ية واإلسالمية.

تت دراستتات الستتامي ة والعربيتتة ة، درستت  الر  أستتتاذ الدراستتات الستتامية والعربيتتة يف جامعتتة بتترلين الحأ

ك ستاذ ومحاضر يف عدد من الجامعات؛ مثَّ  وال يلولوجي يف جامعات برلين وميو يخ وطهران، عمل د 

تان بتا ردن  برلين وميتو يخ وبتام  ، كمتا عملت د  ك ستتاذة زائترة يف بعتض الجامعتات؛ مثتَّ جامعتة عم 

 وجامعة عين شمس بالقاهرة.

 . 2010إلى  2001منذ « كوربس كورا يكو »محروع  س د ترأ  

 من أهمها:  ة يف مجال القرآن ودراساته.ولها عدد من الكتابات والدراسات المهم  

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010. 

 .من العصور القديمة المت ارة، مقاربة أوروبية القرآن كنص  

 رد وقد تأ 
 بعنوان: ل لإل جليزية هذا العا  فصدرج 

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 )قسل الرتجمات(. .دراسات حول تركيا السور المكية

تتوأ  ،: مستحتترق ألمتتاينHarald Motzkiهارالتتد موتستتكي  (2)
، حصتتَّ علتتى التتدكتوراا متتن 1241د عتتا  ل 

، واهتمامه ا سا  هو  قَّ الحديث يف الرتاث اإلسالمي، له عدد من  1211بون ا لما ية عا  جامعة 

 الكتا، منها:

- The origins of Islamic jurisprudence, BRILL, 2002 

 .(أصول ال قه اإلسالمي)

- Reconstruction of a Source of Ibn Isḥāq's Life of the Prophet and Early Qurʼān 

Exegesis: A Study of Early Ibn ʻAbbās Traditions, Gorgias Press, 2017. 

= 
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 ترجامت

(12) 

ا، الرواية التقليدية ع  تتب  فقد سعى إلثبات صحة  س ما ورد متن أابتار متن تا وستند 

بيَد أ ه دير مت ائَّ حيال إمكا ية اإلفادة من المخطوطات يف تحديد تاريخ تتدوين 

ا على أن  القرآن، موك   وطات القرآ ية القديمتة ال طأ خد مَ الطبيعة التجزيهية لغالبية الد  د 

تتتستتم  لنتتا بقتتوٍل فصتتٍَّ يف أن  المصتتاحف الم تتبك  تتحَ َّ والد كد رة لهتتا   تتس الحَّ ل جد

المخطوطتات القرآ يتة  رة. ولذا، فت ن  احف المت ا  َص مَ محتو  الذي  راا يف الد والد 

 (.2، ص2001ال تبدو م يدة )حتى اآلن( يف هذا الح ن )موتسكي، 

ت د ة التتي توي توقد شهدت السنوات ا ايرة ظهور العديد من ال اهتين القوي 

تر ٍس مبك  مد وجود َج   ن أن كتتا الترتاث التتي تناولت د ي العثمتاين. وتبتي  للنتوع النص 

تحف الد صد مأ رسل الد  دة. ويبتي ن ه متن ت اصتيَّ دقيقتة متعتد  ة فيمتا أوردتدتعثماين محق 

ا أن تكون مخطهة يف ال رضية ا ساسية حتول جمتس صادقي أ ه من المستبعَ  د جدًّ

بعتتدها(.  ومتتا 366، ص2020قتترآن يف عهتتد عثمتتان )صتتادقي وبيرجمتتان، الد 

على بحتث رائتد لمايكتَّ كتوب كبيرٍ  ويعتمد يف هذا القول بحكٍَّ 
(1()12) (2004 )

                                                   
= 

)قسل  (.رة البن عبا ر: دراسة للتقاليد المبك  البن إسحاق، وت سير القرآن المبك   سيرة النبيإعادة بناء )

 الرتجمات(.

خ أمريكتي، با ستا  در  التتاريخ والدراستات ...(: متور  - 1240، )Michael Cookمايكَّ كوب  (1)

( بجامعتتة SOASالحتترقية يف كينجتتز كوليتتدأ، كام يتتدأ، ثتتل يف كليتتة الدراستتات الحتترقية وا فريقيتتة )

 ، متن أهتل كتبته باإلضتافة 2001لندن، وهو أستاذ قسل دراسات الحرق ا د ى يف جامعة بر ستون منذ 

ا متر بتالمعروا والنهتي عتن المنكتر يف ال كتر ): كتتاإ (ونالهتاجري)لكتابه الحهير مس باتريحيا كرون 

= 



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(13) 

تتااتالفتتات الرَّ  يثبتت  فيتته أن   قنتتس يف رستتل مأ الد )اين يف كتابتته ل التتتي أوردهتتا التتدَّ سد

يف حديثه عن مصتاحف الكوفتة والبصترة ودمحتق والمدينتة  (مصاحف ا مصار

َّ شتتجرة متتن شتتجرات ا تقتتال التتنص   ويبتتي ن كتتوب علتتى ستتبيَّ المثتتال أن . تحتتك 

ت ة التتي ا  ترد هبتا، مصحف أهَّ دمحق محتمَّ على العديد من القتراءات الخاص 

وأار  يحرتب فيها مس مصحف المدينة، لكنه ال يحتمَّ علتى قتراءات تت تق متس 

  هذا ا  ماط أن  قَّ هذا االاتالفات يحتير مصحف الكوفة أو البصرة. وتوض  

وأهنا تت ق متس ا ابتار التتي وردت يف  ، تقال النص  إلى سبس شجرات محتملة ال

علماء المسلمين يف العصتور الوستطى لتل  . وإذا وضعنا يف االعتبار أن   قَّ النص  

، فتت ن يكو تتوا علتتى درايتتة بعلتتل العالقتتة بتتين النصتتوص وشتتجرات ا تقتتال التتنص  

وجود هذا النمط جعَّ كوب يقر  صراحة بضرورة التسليل بعملية  قتَّ أصتيَّ متن 

 (.14، ص2004لي )موذأ أو   

                                                   
= 

، وهتو مترتجل للعربيتة، حيتث ترجمتهأ: رضتوان الستيد واالتد الستالمي وعمتار الجالصتي، (اإلسالمي

 ، 2013 ، ويف طبعتة ثا يتة عتا  2002ولى عتا  وصدر عن الحبكة العربية لألبحاث والنحر، يف طبعة أأ 

ا كتابه: رجل موا  كما تأ  ، ترجمتهأ: (قديمة وسياسة حديثة، الخالفة اإلستالمية متن منيتور مقتارن أديان)ر 

 )قسل الرتجمات(. . 2011محمد مرا  المرزوقي، وصدر عن الحبكة العربية لألبحاث والنحر، عا  

وهتي قيتد النحتر رجم  للعربية، ترجمة: مصط ى ال قي، بعنوان: )مصاحف ا مصار(، هذا المقالة تأ  (2)

(، على قسل الرتجمات الملف )مخطوطات القرآن يف الدراسات الغربية المعاصرةضمن ترجمات هذا 

 .. )قسل الرتجمات(بموقس ت سير
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 ترجامت

(14) 

ا  ن   ا ابار التتي ستاقها التداين ال تعتمتد علتى مخطوطتات فعليتة وأن  و ير 

هتذا ا ابتار يمكتن أن تنطبتق  كوب ال يعقد مقار ة بينهتا وبتين المخطوطتات، فت ن  

ت تا، وال   د خَ على أي  مجموعة من المخطوطات المرتبطة التتي  أس  متن بعضتها بعض 

 ق بمصاحف ا مصار ال علية إن كان لها وجود.ل  يلز  بالضرورة أن تتع

ومتتس ذلتتا، ال بتتد  أن يكتتون النمتتوذأ ا صتتلي التتذي يقرتحتته مايكتتَّ كتتوب 

ا، ويت   ا جتتدًّ ضتت  هتتذا متتن دراستتة ياستتين دتتتونمبكتتر 
(1)

حتتول مخطوطتتة باريستتينو  

وتنتميتتان للمخطوطتتات القرآ يتتة Or.2165بيرتوبوليتتتا س وكتتذلا المخطوطتتة 

ترة الحجازية المبك   لكتن ال  ،ة بمصتاحف الحتا التي تيهر فيها القتراءات الخاص 

يأنسا أي  من هذا القراءات إلى المصاحف ا ار  وفق ما  قله التداين )دتتون، 

(. وبنتتاء علتتى هتتذا، ال بتتد أن يكتتون الختت  التتذي أوردا التتداين 2004، 2001

ا إلى واقس يمكن التثب      منه يف الرتاث المخطوط.مستند 

                                                   

قسل اللغة  -ياسين دتون: باحث بريطاين، هو أستاذ محارب بكلية اللغات واآلداإ بجامعة كيا تاون بلندن (1)

 العربية.

 ية يف العصر الحديث، والمخطوطات القرآ ية المبكرة.اهتماماته ا ساسية تتعلق بال قه، والحريعة اإلسالم

 له عدد من الكتب المهّمة، منها:

he Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan Amal (Culture and 

Civilization in the Middle East), (Routledge, 1999). 

 أهَّ المدينة )الثقافة والحضارة يف الحرق ا وسط(.أصول الحريعة اإلسالمية، موط  مالا وعمَّ 

The Codicology of Islamic Manuscripts : Proceedings of the Second Conference of Al-

Furqān Islamic Heritage Foundation, 4–5 December 1993 (2nd ed.) London: Al-Furqān 

Islamic Heritage Foundation.  

 )قسل الرتجمات(. للمخطوطات اإلسالمية. علل المخطوطات
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 ترجامت

(15) 

تة تتدوين الن تد بقتو  ة مخطوطة توي  شواهدها من أدل  وآراء كوب مس  ي وع النص 

تت ا؛ ولتتذا تتستتق متتس الروايتتة التقليديتتة حتتول جمتتس رة جتتدًّ العثمتتاين يف مرحلتتة مبك 

آراء كتتوب منطقيتتة  ري أن  المصتتحف وتوزيعتته علتتى ا مصتتار ا ربعتتة. ويف تصتتو  

رآها بعضهل ديتر مقنعتة  ود أَ  كبيرٍ  ته مقنعة، ومس ذلا لل يألت   إليها إلى حد  وحج  

ت تا آاتر يحتير إلتى وجتود أصتَّ مكتتوإ للنتوع النص  ي بما يك ي. ولذا أستوق رأي 

تت العثمتتاين ويثبتت  أن   تتهتتذا النتتوع النص  تتخ بحتتكَّ مت  ي  أس  ق متتن  متتوذأ أصتتلي س 

 ر.مكتوإ ولل يأنقَّ ع  اإلمالء أو ش اهة كما هو متصو  

 الرسم: خواصّ

ميتتس المخطوطتتات القرآ يتتة بتتال استتتثناء ج ر  معنتتا يف المبحتتث الستتابق أن  َمتت

ي العثماين من حيث ترتيا السور واآليات بَّ وعلتى ص  وع النَ تنتمي إلى   س الن  

وع ق بكي ية ا تقتال هتذا الن تدير واض  يتعل   مستو  الكلمات. ومس ذلا، ثمة أمر  

ذا يف صورته النهائية. وال يمكن الوصول إلى قول قاطس يف هت ي ومتى استقر  ص  النَ 

المخطوطتات  ير يف الرتاث اإلسالمي، بتَّ يجتدر بنتا دراستة  تص  د ع  الن  دَ الص  

تت ضتت  متتن اتتالل الدراستتة المت  يتتة لهتتذا المخطوطتتات أن رة. ويت  القرآ يتتة المبك 

منته   أستخ د  مكتتوٍإ  علتى وجتود أصتٍَّ  سل بجميس اصائصه اإلمالئيتة يتدل  الر  

 مصاحف كتابة ع   موذأ أصلي مكتوإ.الد 

 يتترة ستتريعة علتتى طبعتتة القتتاهرة تكحتتف العديتتد متتن الكلمتتات التتتي  إن  

تت س  بطريقتتة ال تت تتق متتس قواعتتد اإلمتتالء يف اللغتتة العربيتتة ال صتتحى. ومتتن   د مَ رأ
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 ترجامت

(16) 

ثة بخصتائص مكن أن تكون هتذا الكلمتات التواردة يف الطبعتة القاهريتة متحتب  مأ الد 

طريقتة كتابتة بعتض إمالئية عتيقة كا   متداولة يف أساليا اإلمالء القديمة. لكن 

هتتذا الكلمتتات القديمتتة ال تتستتل بتتنمط ثابتت  علتتى متتا يبتتدو. ومتتن ذلتتا عبتتارة: 

؛ إذ تأرستل تتارة بتتاء م توحتة وتتارة أاتر  بتتاء مربوطتة. وكتذلا: {رحمة اهلل}

ا عبارة: ، فتأكتا ){ عمة اهلل} إذ  {جتزاء ستيهة} عم ، و عمه(. ومن ذلا أيض 

ر وتتكتر   تأكتا: )الملوا، المتال(. {المأل} جزوا سييه، جزا سييه(. ول ظتأرسل )

الرسل واإلمالء تلا عت  القترآن. وحتين  جتد هتذا االاتتالا يف رستل  اواص  

تالكلمة، ف     تا عتد  وجتود أهميتة لغويتة ااص  يعت  الرستل عتن  ذد ة؛ إ  نتا  تدرب قطع 

االاتالا يف الرسل عائتد علتى متا  العبارة   سها دون تغيير يف المعنى. وال بد أن  

 اسخ.يبدو إلى ااتيار الن  

تتتي   ذد لكن هناب ما هو أكثر من ااتيار الناسخ يف هذا الخواص اإلمالئية؛ إ  

 مكتتوإ  أستخ د  واحتدٍ  س المخطوطات القرآ ية وإثبات عودهتتا إلتى أصتٍَّ لنا تتب  

تتا. فلتتود  خ متت اوذة متتن أصتتَّ ن ال تنبثقتتان عتتن  أَستتيد هنتتاب مخطتتوطتَ  أن   منتته جميع 

رة. ولكتن موضتس   سته بصتورة متكتر  ل يف الد سد أن  جد   س الرَّ  سواحد، فال يأتوق  

ا: كلمتات رأ  ا با ستلوإ د تتكتر  مت تر   ستم  بحتكٍَّ هذا ما وجد اا تحديتد  ر مترار 

تت رة. وال يمكتتن أن   ستته يف الموضتتس ذاتتته يف جميتتس المخطوطتتات القرآ يتتة المبك 

 كتابي دقيق. ينح  هذا إال عن  قٍَّ 
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 ترجامت

(11) 

 :مثال: نعمة اهلل

فيهتا  بتة متن أبترز النمتاذأ التتي تتدل  ا سماء المو ثة يف ا ل تا  المرك   لعَّ  

الرسل واإلمالء على وجود أصَّ مكتوإ. وعادة ما تأكتا هذا ا سماء  اواص  

فتة كمتا هتو الحتال يف قواعتد اإلمتالء يف اللغتة العربيتة سل القرآين هباء متطر  يف الر  

تأرستل بتتاء م توحتة. ويف بعتض  %(22ال صحى، إال أن  سبة كبيرة منها )حوالي 

ن يد لَ ع هبتا رستل الكلمتة بتين هتذين الحتكد العبارات الحائعة تكون النسبة التي يتوز  

م ردات بالتاء الم توحة دون ديرها. وتأَعد  ل بعض الد َس متساوي ا تقريب ا، يف حين تأرد 

تا مأ الد   ردات التي تتساو  فيهتا كتابتة هتذا الكلمتات ب حتد  الصتورتين ً موذج 

( لمحتة 1  الجتدول )ستل واإلمتالء. ويقتد  الر   مناسب ا إلبراز االتستاق يف اتواص  

بتة التتي تأرستل بالتتاء المربوطتة أو الم توحتة أو ثتة المرك  عامة عن ا ستماء المو   

 التي ال تأرسل إال بالم توحة فقط.

ا وهي ل تظ  ز هنا على أكثر هذا الم ردات شيوع  التتي  { عمتة}وسوا أرك 

تا. وتت ذ هتذا  تأرسل بالتاء الم توحة أو المربوطة بحكٍَّ  يكاد يكون متستاوي ا تمام 

ف طريقة رستمها كل. وال تتوق  ا أو رب  ي أو رب  أو رب   {اهلل}الكلمة مركبة مس ل ظ 

ن متس أي  ل تظ متن هتذا ا ل تا  يف الطبعتة يد مَ سد على الل ظ الوارد معها، فرتد بالرَّ 

 القاهرية.
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 ترجامت

(11) 

 :طاتاملخطو

د كلمة:  ا يف القترآن،  { عمة}تر  يف مركتا ل يتي يف ثالثتة وعحترين موضتع 

( 1وقتتد جتتر  دراستتتها يف أربتتس عحتترة مخطوطتتة قرآ يتتة. و جتتد يف الجتتدول )

د تتتا اللمحتتتة العامتتتة اآلتيتتتة ااتصتتتارات تحتتتير إلتتتى هتتتذا المخطوطتتتات. وتزو  

بمعلومتتات حتتول هتتذا المخطوطتتات، وهتتي متت اوذة متتن الموقتتس اإللكتترتوين 

تتنَ www.corpuscoranicum.deللموستتوعة القرآ يتتة ) علتتى ديتتر  ص  ( متتا لتتل يأ

 ذلا. 

 (: األلفاظ المؤنثة المركبة المرسومة بالتاء المفتوحة يف القرآن.1الجدول )

 سم بالتاء المفتوحةالرّ  سم بالتاء المربوطةالرّ  اللفظ

  عمه

 رحمه

 لعنه

 سنه

 كلمه

 جنه

 شجرا

 قرا

 امر)ا(ت

12 

6 

5 

1 

1 

4 

2 

2 

0 

11 

1 

2 

5 

5 

1 

1 

1 

1 



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(12) 

 ديب  الجا

 الرسولمعصي  

 بقي  اهلل

 فطرت اهلل

 ابن  عمرن

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

العلوي، وهي  إلى مخطوطة صنعاء ا ولى، النص   SUيحير االاتصار 

+  2004+ حمدون  DAM 01-27.01موجودة بدار المخطوطات بوسل 

رض  يف مزاد كريستي سنة  ؛ سوذبي 2000بوهنامز ؛ 2001الورقات التي عأ

1223، وكذلا سوذبي 1222
(1)

. 

سيجما  642 -606%(/ 25.4بنسبة ) 2  سيجما 662 -511ورقة؛  10

الحجازي ا ول %( )الموسوعة القرآ ية(؛ الخط  25.4بنسبة احتمال ) 2
(2)

. 

                                                   

رضتت  يف متتزاد كريستتتي  (1) لالطتتالع علتتى معلومتتات ت صتتيلية حتتول ورقتتات مخطوطتتة صتتنعاء التتتي عأ

 وبوهنامز وسوذبي، ا ير:

Sadeghi and Bergmann (2010: 354). 

 يمكن االطالع على تصنيف  ساليا المخطوطات القرآ ية المبكرة عند ديروو، ا ير: (2)

Déroche (1983;1992).  

( أو الكوفيتة )إ( يف الموستوعة القرآ يتة. ومتس ذلتا 4وقد صن   هذا المخطوطتة ضتمن الحجازيتة )

ل هو ا  سا. ومن العوامَّ الرئيسة التي يستخدمها ديروو يف التمييز بين يبدو تصنيف الحجازي ا و  

قلتتا ال تجتتدا يف  بتتة علتتى شتتكَّ  ا ستتاليا المختل تتة شتتكَّ الهتتاء. وتمتتتاز هتتذا المخطوطتتة هبتتاء مكتو

= 
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(20) 

 ر عتتن التتنص  العلتتوي يف طتتر  صتتنعاء يعتتود لتتتاريخ متتت ا   التتنص   ال بتتد أن  

رة التي تعتود للقترن ا ول بين المخطوطات القرآ ية المبك   من الس لي لكنه ييَّ  

ا إلى قواعد الرسل واإلمالء.  أو مطلس القرن الثاين استناد 

+  Or. 2165إلتتتى مخطوطتتتة المكتبتتتة ال يطا يتتتة  BLيحتتتير االاتصتتتار 

دار اآلثتتار اإلستتالمية، +  Arabe 328eمخطوطتتة المكتبتتة الوطنيتتة ال ر ستتية 

LNS 19 CA 1الكوي  
ab )ورقة مزدوجة(. 

، 2004الثتتتاين متتتن القتتترن ا ول )ياستتتين دتتتتون،  ورقتتتة، النصتتتف 121 

 (.1، رقل 62، ص1213(؛ الخط الحجازي الثاين )ديروو، 66ص

 .Or مخطوطة اليدن + Arabe 331إلى مخطوطة  A3يحير االاتصار 

14.545b  + مخطوطة اليدنOr. 14.545c 

تتبتتالكربون المأ ورقتتة، القتترن ا ول، التتت ريخ  51 إلتتى  652متتن ستتنة  14س  ح 

، 1213( )ديتتروو، B Ia%(، الختتط الكتتويف )25.4)بنستتبة  2، ستتيجما 163

 (.14، رقل 61ص

                                                   
= 

( أو الكتويف )إ(. وا ستلوإ الوحيتد التذي يخطتر علتى 4المخطوطات المكتوبة بالخط الحجتازي )

مخطوطتتة باريستتينو بتتالي وتتترد فيتته الهتتاء ب ستتلوإ محتتابه هتتو ا ستتلوإ الحجتتازي للناستتخ )هتتت( يف 

 (.Déroche 2009: 41, 193 f)بيرتوبوليتا س 
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 Codex Amrensis 1ى مخطوطة إل CA1يحير االاتصار 

ا ول متتتن القتتترن الثتتتاين الهجتتتري/ الثتتتامن  ورقتتتة، حتتتوالي النصتتتف 15

، 2011ر )ستتيالرد، ا  (، الحجتتازي المتتت 15، ص2011المتتيالدي )ستتيالرد 

 (.1، رقل 52، ص1213(/ الحجازي ا ول )ديروو 1ص

 (.2011تحقيق سيالرد )

 Or. Fol. 4313+ المخطوطة  Qāf 47إلى المخطوطة  Qيحير االاتصار 

، 652إلتتى  606متتن ستتنة  14ورقتتة، القتترن ا ول، التتت ريخ بتتالكربون  36

 %(، الحجازي.25.4) 2سيجما 

 إلى مخطوطة مكتبة برلين الحكومية: مصحف سمرقند. Sيحير االاتصار 

، بتالخط الكتويف 150إلتى  100ورقة يعود تاريخهتا لل ترتة متن ستنة  353

(D I)
(1)

. 

اعتمدت يف قراءاذ على صورة طبق ا صَّ متاحة على الموقس اإللكترتوين 

 للموسوعة القرآ ية.

                                                   

 ( يتطابق بحكٍَّ D Iهو ال هة المذكورة يف الموسوعة القرآ ية، لكن الخط الكويف )( C 1الخط الكويف ) (1)

ا يف الجيل المقو   سة ال المستقيمة أو الحاء أو الهاء، وكذلا يف أك  مس ما  جدا على سبيَّ المثال ظاهر 

.Uفة التي تكون على شكَّ حرا القاا المتطر  
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(22) 

الحكوميتة إلتى المخطوطتة الموجتودة يف مكتبتة بترلين  Wيحير االاتصتار 

مخطوطتتة المكتبتتة  + Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)تحتت  وستتل 

 .Arabe 6087الوطنية ال ر سية 

الثاين من القرن ا ول/ مطلس القترن الثتاين،  ورقات؛ النص   6ورقة +  210

( B Ia%(؛ الخط الكويف )25.4) 2، سيجما 165 -662: 14الت ريخ بالكربون 

 (.160، رقل 61، ص1213 )ديروو

تإضافات وتصويبات من جا تا عتدد متن النُّ  ييهر يف النص   اخ الالحقتين س 

ت ا عتن لكن ليس من بينها تصويبات يف حرا الت  يتث التذي تنتهتي بته الكلمتة. أم 

فقتد ذكترت الموستوعة القرآ يتة أهنتا  Arabe 6087يف مخطوطة  الورقات الس   

 جزء من هذا المخطوطة.

 المكتبة: مكنا : برجسرتاسر جوهتلفإلى أرشيف  Zidر يحير االاتصا

 kufischer Korankodexريف عبد الرحمن بن زيدان: مخطوطة: للح الخاص

(B IIورقة، حوالي القرن الثامن/ التاسس، الحجازي ) 310
(1)

. 

 ور.قراءهتا بسبا ا خ اض جودة الص   تال ة ويصعا

                                                   

القرآ يتتة، لكتتن متتن الواضتت  أن المخطوطتتة تنتمتتي  هتتو المتتذكور يف الموستتوعة C 1الختتط الكتتويف  (1)

 (.B IIللمخطوطات الكوفية )
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 ترجامت

(23) 

إلى مخطوطة القاهرة، المكتبة المركزية للمخطوطات  Kيحير الحرا 

 .Großer Korankodexاإلسالمية باسل: 

، ومكتوبتتة 100رة عتتن ستنة ورقتتة، وتعتود ل تترتة متت ا   1011وتتت لف متن 

 (.B II( أو )B I bبالخط الكويف )

 إلى مخطوطة باريسينو بيرتوبوليتا س. CPيحير االاتصار 

بس الثالث تقريب ا متن القترن ا ول/ تاريخها للر  ورقة، ويعود  21تت لف من 

متا،  (؛ وهي مخطوطتة قرآ يتة كبيترة إلتى حتد  111، ص2002السابس )ديروو، 

الحجتازي ا ول  ى فرا سوا ديروو تحقيقها و حترها، وهتي مكتوبتة بتالخط  تول  

 (.3/ 2وما بعدها، رقل 52، ص1213)ديروو، 

 Arabicسالمية الموسومة إلى مخطوطة أل و س منغنا اإل Bيحير الحرا 

1572b. 

 (.B Ia، مكتوبة بالخط الكويف )150ورقات، قبَّ سنة  1

تنتمي إلتى هتذا المخطوطتة  11ورقات مجموعة سا   بطرس   مارسيَّ 

 ن من الرجوع إليها.كذلا. ولل أتمك  

 .Saray Medina 1aإلى مخطوطة إسطنبول  SMيحير االاتصار 

 وااتر القترن ا ول/ مطلتس القترن الثتاين، ورقتة، وتعتود  301ف من تت ل  

 وهي مكتوبة بخطوط مختلطة.
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 .Ma VI 165إلى مخطوطة توبنغن  Tيحير الحرا 

) سبة احتمال  2، سيجما 615 -642: 14ورقة، الت ريخ بالكربون  11

 (.B Ia%( بالخط الكويف )25.4

لتويس )ورقتات  -إلى طر  مكتبة جامعة كم دأ، منغنا  Mيحير الحرا 

 قرآ ية صغيرة(.

ورقة يعود تاريخها  واار القرن السابس/ مطلس القرن الثتامن، بتالخط  32

 الحجازي.

ت ت ؛طتر  أأعيتدت الكتابتة عليته ا عليته أحتد النصتوص المستتيحية حيتتث كأ

ستتميث لتتويس يف مطلتتس القتترن  وأدنتتيس منجا تتاباللغتتة العربيتتة و حتترا أل تتو س 

( وتتتل رفعهتتا علتتى المستتتودع الرقمتتي لمكتبتتة جامعتتة كمتت دأ، 1214الستتابق )

ا  ألبا فيديلي معالجتها رقميًّ وتول  
(1)

. 

  

                                                   

(1) https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-OR-01287-SMALL/1 
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 النتائج:

د يف المخطوطتات كمتا َتت { عمتة}( طرق كتابتة كلمتة 2يوض  الجدول ) ر 

يف حتتين يحتتير  ،التتتي جتتر  دراستتتها. ويتترد يف المحتتور ا فقتتي رمتتز المخطوطتتة

ا يف المحور العمودي فرت د المواضتس الخمستة إلى الطبعة القاهرية، أم   Cالحرا 

 بالتاء الم توحة والمربوطة. ( عم  و عمة)عحر لكلمة 

 بالتاء المربوطة والمفتوحة {نعمة اهلل}( يبين مواضع ورود لفظ 2الجدول )

يف  ستل الختاص  بتين موضتس الر   ( وجود ارتباط قوي  2ض  من الجدول )يت  

ت ن يد رة. و جتد االاتتالا يف موضتعَ الطبعة القاهرية والمخطوطات القرآ ية المبك 

. وال يمكتن أن 51، وستورة الصتافات، اآليتة 114فقط هما سورة النحَّ، اآليتة 

من سورة النحَّ فنجتد  114ا اآلية دفة. أم  يكون هذا االت اق الهائَّ من قبيَّ الص  

العتتا ، يف حتتين تت تتق المخطوطتتات الستتبس  مطعتتن التتن   واحتتدة تحتتذ   مخطوطتتة  
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 ترجامت

(26) 

لوارد يف الطبعتة القاهريتة. وكتذلا   دراستها مس رسل الكلمة اا ار  التي تم  

ن تت قان متس رستل الطبعتة يد فنجد مخطوطتَ  من سورة الصافات، 51اآلية  يف حالة

القاهريتتة يف حتتين تت تتق المخطوطتتات ا ربتتس ا اتتر  يف رستتل الكلمتتة بالتتتاء 

( والمخطوطة Wدة هي والمخطوطة )هنا تبدو الطبعة القاهرية مت ر  الم توحة. و

(Zid)
(1)

. 

( اشتمل  علتى رستل للكلمتة يف Kالمخطوطة ) وهناب محكلة أار : ف ن  

تمن سورة البقرة يختلف عن الر   231اآلية  ل يف بتاقي المخطوطتات. لكتن متن سد

تبتت  علتتى َيتت الواضتت  أن   ر بختتالا بتتاقي  استتخ آاتتر متتت ا   د  هتتذا الصتت حة قتتد كأ

حيتث  Zidص حات المصحف؛ ولذا ال تعنينا هنا. كذلا الحتال يف المخطوطتة 

ت تب  علتى يتد  اس  ر، لكتن يف هتذا خ آاتر متت ا   جد اآلية الثالثة من سورة فاطر كأ

 سل مس سائر المخطوطات ا ار . ق الر  الحالة يت  

                                                   

د فيهمتتا الكلمتتة بالهتتاء المربوطتتة، وهتتي تحتتتمَّ الموستتوعة القرآ يتتة علتتى مخطتتوطتين إضتتافيتين َتتت (1) ر 

عتن  كبيترٍ  رتتان بحتكٍَّ . وكلتتا المخطتوطتين مت ا  I 38، وبيرتمتان 1مخطوطة مكتبة رامبور رضتا، رقتل 

المخطوطات المدروسة هنا؛ ولذا فت ن رستل الكلمتة بالتتاء المربوطتة يف اآليتة الستابعة والخمستين متن 

رة )ولتذا ورد كتذلا يف الطبعتة القاهريتة(. سورة الصافات هو رسل فريد شتاع يف المخطوطتات المتت ا  

ا بمصٍر من ا مصار. والمخطوطة ) وتجدر اإلشارة إلى أن   ا من ( تمث  Wهذا الرسل ليس ااصًّ َّ مصح  

هي مصحف كويف بناء على االاتالفتات التتي أوردهتا   Zidمصاحف أهَّ الحا  يف حين أن المخطوطة 

 (.2004مايكَّ كوب )
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 مقتضيات النتائج:

بتتين هتتذا العتتدد متتن هنتتاب ت ستتير واحتتد محتمتتَّ لهتتذا االت تتاق الكبيتتر 

بالتاء المربوطة تارة والم توحة تتارة أاتر ،  ( عمة)مخطوطات يف رسل كلمة الد 

أال وهو وجود أصَّ مكتوإ واحد تنبثق منه جميس المخطوطات القرآ يتة للنتوع 

ر المحتمَّ للكثير من هتذا المخطوطتات التاريخ المبك   ي العثماين. ويف ظَّ  النص  

 د أن يكتون هتذا ا صتَّ الختاص  السابس( فمن المستتبعَ )النصف الثاين من القرن 

جمتس المعتمتد يف الترتاث اإلستالمي   علتى تتاريخ الد عثماين متقد  ي الد وع النص  بالن  

هجرية(. ومن الصتعا القبتول  34إلى  24إب ان االفة عثمان )يف ال رتة من سنة 

تود بالرأي الذي ينسا النَّت تمي ع النص  المصتاحف  بمحتروع»ي العثمتاين إلتى متا سأ

«الثتتاين
تتيف واليتتة الحَ  (1) متتن هتتذا  هتتت(. فتتال تحتتير أي  25 -15اأ بتتن يوستتف )ج 

العديتتد متتن  ا ابتتار إلتتى وقتتوع تغييتتر جتتذري كهتتذا أثنتتاء المحتتروع، كمتتا أن  

تَّ إليته عت  التت ريخ المخطوطات المدروسة هنا تحتتمَّ علتى  طتاق زمنتي تأوأ  ص 

ثيترةاأ بعقود كج  يسبق زمن الحَ  س  ح  بالكربون المأ 
(2)

. وبتالطبس يستتحيَّ أن  ثبت  

باالعتماد على هذا المعطيات أن توحيد المصاحف لل يحتدث قبتَّ عثمتان، إال 

ا مس الرواية التقليدية.  إهنا تتسق قطع 

                                                   

 .2010حمدان،  (1)

ا المخطوطة  (2)  هت(.30)سنة  41هت( والمخطوطة قاا 53)سنة  Ma VI 165وتحديد 
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 ترجامت

(21) 

القترآين  كذلا من مقتضيات هذا النتائج القول ب  ه بداية من توحيتد التنص  

تمخطوطة تنتمي إلى الن ت فكَّ   ت ي العثمتاين ال بتدوع النص  متن  متوذأ   د خَ أهنتا  أس 

ا هتتي التتتي يستتتحيَّ  أصتتلي مكتتتوإ. وهتتذا ا  تتواع متتن اتتواص   الرستتل تحديتتد 

ا هذا النمط العا  يف الن   تكرارها ع  عملية تدوين باإلمالء. وال بد أن   ستخ اعتمتاد 

لقترون. وردتل أين  على  ماذأ أصتلية مكتوبتة متن مخطوطتة  اتر  قتد استتمر  

تزت يف هذا البحتث علتى ارك   رة قتدر اإلمكتان، فمتن لمخطوطتات القرآ يتة المبك 

عنهتا  رة، ولتل تحتذ  ت على مدار فرتات زمنية مت ا  هذا ا  ماط استمر   الجلي أن  

َّ الطبعتة القاهريتة س أستلوإ إمتالء كالستيكي إال يف الحقبتة العثما يتة. وتمث تلتتب  

 دة إلى الرسل ا صلي.عودة متعم  
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 ترجامت

(22) 

 صور أخرى من خواص الرسم:

وأثبتنتتا  ،بالتتتاء المربوطتتة أو الم توحتتة ( عمتتة)ضتنا طتترق كتابتتة ل تتظ استعر

يف طريقتتتة رستتتل هتتتذا الكلمتتتة يف المخطوطتتتات القرآ يتتتة  وجتتتود ارتبتتتاط قتتتوي  

سخة أصلية مكتوبة ا بثق  منها ستائر المختل ة. ويف هذا دليَّ قاطس على وجود  أ 

ي للنتتوع جميتتس المخطوطتتات القرآ يتتة التتتي تنتمتت المخطوطتتات القرآ يتتة، وأن  

ا على الذاكرة أو اإلمتالء، ي العثماين قد  أ النص   سخ  بطريق الكتابة وليس اعتماد 

 وإ ما من  سخة أار  سابقة.

وال يقتصر ذلا على ل ظ ) عمة/  عم (، بَّ ينطبق علتى جميتس ا ل تا  

المو ثة المركبة مثَّ )رحمة/ رحم ، ولعنة/ لعن (، و حو ذلا. وهناب أ واع 

يف حال اإلضافة  (جزاء)الرسل المميزة مثَّ طريقة كتابة كلمة أار  من اواص 

د يف بعض ا حيان )جزاو(؛ وذلتا إلى ل ظ آار، وعادة   ما تأرسل )جزا(، لكن تر 

متن  دة: يف اآليتتين التاستعة والعحترين والثالثتة والثالثتينيف امسة مواضس محتد  

ستتورة المائتتدة، ويف اآليتتة ا ربعتتين متتن ستتورة الحتتور ، ويف اآليتتة السادستتة 

. وهتذا والسبعين من سورة طه، ويف اآلية الرابعة والثالثين متن ستورة الزمتر

                                                   

الطبعة القاهرية، وردل أ ه رسل قريا بال  ا ولى، تأرسل الكلمة )جزوا( يفيف هذا المواضس الثالثة  

رة. وكذلا الحال يف اآلية السابعة عحرة شا إال أين لل أجد دليال  عليه يف المخطوطات القرآ ية المبك  

ا يف المخطوطات من سورة الححر،  جد الك سم  بن س الطريقة إال أين لل أجد له دليال  أيض  لمة رأ

 رة يف الرسل.رة ولهذا يبدو أهنا طريقة مت ا  المبك  



 

 

 عىل أصل عثامين مكتوب املشرتكة يف مخطوطات املصاحف املبكرة برهان  خواص الرسم 

 ترجامت

(30) 

                                                   
= 

ن كان ص  عليه علماء الرسل المتقد  كتابة هذا المواضس بالواو مما  َ  (2) مون، ومنهل الداين وأبو داود مم 

  يف بعض المصاحف الباحثين أن كتابتها بالواو مثبَ  اعتماد الطبعة القاهرية عليه، كما ذكر بعض

 القديمة.

ف ي كتابتها بالواو يف هذا المواطن وذ كر الخالا يف مواطن أار   قَّ د. بحير الحميري يف )معجل 

على أهنا كا   تكتا هكذا يف أزمنة  الرسل العثماين( عن طائ ة من علماء الرسل كتابتها بالواو، مما يدل  

ممن َ قَّ عنهل ذلا: ابن ا  باري يف )مرسو  الخط(، والمهدوي يف )هجاء مصاحف مة، ومتقد  

ا مصار(، والجهني يف )البديس(، والداين يف )المقنس(، وا  درابي يف )اإليضاح يف القراءات(، وأبو 

 داود يف )مختصر التبيين(.

ا ما وقف عليه يف المصاحف القديمة يف كتابتها بالواو،  واالصة ما ذكرا يف المواضس وقد ذكر أيض 

 المذكورة هنا:

(:  قَّ فيه ات اق علماء الرسل على زيادة الواو، وأهنا مكتوبة بالواو يف المصحف 22موضس المائدة ) -

 (.5122الحسيني، ومصحف طوإ قابي، ومصحف مكتبة باريس )

كتوبة بالواو يف المصحف (:  قَّ فيه ات اق علماء الرسل على زيادة الواو، وأهنا م33موضس المائدة ) -

 الحسيني، ومصحف طوإ قابي.

(:  قَّ فيه االا علماء الرسل يف كتابتها يف المصاحف، وذكر أهنا مكتوبة بالواو يف 16موضس طه ) -

 المصحف الحسيني ومصحف الرياض ومصحف طوإ قابي.

بة بالواو يف المصحف (:  قَّ فيه ات اق علماء الرسل على زيادة الواو، وأهنا مكتو40موضس الحور  ) -

 (.5122الحسيني، ومصحف الرياض، ومصحف طوإ قابي، ومصحف مكتبة باريس )

(:  قَّ فيه االا علماء الرسل يف كتابتها يف المصاحف، وذكر أهنا مكتوبة بالواو 34موضس الزمر ) -

(، وبغير واو يف مصحف 5122يف المصحف الحسيني ومصحف الرياض ومصحف مكتبة باريس )

 ابي.طوإ ق

= 
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 ترجامت

(31) 

تترا إال إذا افرتضتتنا النَّ التوزيتتس يف رستتل الكلمتتة يستتتحيَّ تصتتو   خ متتن أصتتول سد

 مكتوبة.

، وتأرستل )المتال( يف (المتأل)ستل كلمتة أ االاتتالا يف الر  كذلا من  متاذ

ا، كما تأرسل )الملوا( يف أربعة مواضس يف طبعتة القتاهرة )وذلتا  اثني عحر موضع 

يف اآليتتة الرابعتتة والعحتترين متتن ستتورة المومنتتون، والتاستتعة والعحتترين والثا يتتة 

والثالثتتين والثامنتتة والثالثتتين متتن ستتورة النمتتَّ(. وتت تتق المخطوطتتات القرآ يتتة 

ترالمبك   ا يف ة التي درستأها يف رسل هذا الكلمتة هبتذا الحتكَّ يف هتذا المواضتس، أم 

ذلا تجدر اإلشارة إلتى  كَّ المعتاد )المال(. ومسالمواضس ا ار  فتأرسل بالح  

التي وجتد اها  سل الخاص  أ ه ال يلز  بالضرورة أن تكون جميس ا ل ا  ذات الر  

                                                   
= 

: ذكر أن الداين والجحدري لل يداالا يف المت ق -الذي أشار إليه يف الحاشية-( 11موضس الححر ) -

(، وبغير واو يف 5122عليه، وأ ه مكتوإ بالواو يف مصحف طوإ قابي ومصحف مكتبة باريس )

 المصحف الحسيني ومصحف الرياض.

  هنا يف المصاحف.وهناب مواضس أار  وقس فيها الخالا وذكر ما وقف عليه بح

(، ويأراجس 1111-1166/ 3يأراجس: كلمة )جزاء( يف )معجل الرسل العثماين(، د. بحير الحميري )

 وما بعدها(. 143/ 1التعريف بالمصاحف المذكورة )

على أن كتابتها بالواو  مون مما يدل  كتابة هذا المواطن بالواو مما  ص  عليه المتقد   وييهر بذلا أن  

بعض هذا المواطن  من المصاحف القديمة ما ثبت  فيه الكتابة بالواو، وأن   لديهل، وأن   كا   معروفة

قد وقس فيها االاتالا الذي كان له أثرا يف ااتالا كتابتها يف بعض المصاحف. وسي ذ معنا مزيد 

 حديث عن ذلا. )قسل الرتجمات(.
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 ترجامت

(32) 

تتطبعتتة القتتاهرة عائتتدة إلتتى هتتذا المخطوطتتات يف  دعتتوا )رة، فمتتثال  عبتتارة: المبك 

الواردة يف اآلية الخمسين من سورة دافر تأرسل بطريقتة مطابقتة لكلمتة  (الك رين

)دعتا( يف اآليتة الرابعتة عحترة متن ستورة الرعتد يف جميتس المخطوطتات القرآ يتة 

. ولذا ف ن رسل الكلمة بالواو وا لف علتى متا يبتدو طريقتة رة التي درستهاالمبك  

رة. وعتتالوة علتتى متتا ستتبق، فتتال يلتتز  بالضتترورة أن تكتتون جميتتس ا  مبتكتترة متتت 

ي العثماين قد جر  تناقلها بدقة حتتى ا ل ا  ذات الرسل الخاص يف النوع النص  

زمتن الطبعتة القاهريتة
(1)

)ابترهيل/ ابتترهل( . علتى ستبيَّ المثتال فت ن رستل كلمتة 

                                                   

َّ منهجيًّا التعامَّ مس الطبعة القاهرية وك هنا (1)
تا يف  من المحك  منقطعة الجذور ودير معتمدة على ما كأ

تا فيه با لف. أزمنة متقد   مة حول هذا اليواهر، فضال  عن عد  التسليل بعد  وقوا بعضهل على ما كأ

على  ن كتا يف الرسل كتابتها بالواو، مما يدل  مم   ف ي كتابة كلمة )دعوا( بالواو يف سورة دافر ذكر عدد  

مة، وقد  قَّ د. بحير الحميري يف )معجل الرسل العثماين( عن طائ ة ذكروا حضور ذلا يف أزمنة متقد  

كتاباهتا بالواو، منهل: ابن ا  باري يف )مرسو  الخط(، والمهدوي يف )هجاء مصاحف ا مصار(، 

والجهني يف )البديس(، وما ذكرا الداين بسندا عن أبي جع ر الخزاز أهنل كتبوا بالواو وا لف حرا ليس 

دعوا( يف دافر يف )المقنس(، وا  درابي يف )اإليضاح يف القراءات(، وأبو داود يف )مختصر ديرا )

التبيين(. وقد ذكر د. بحير الحميري ما وقف عليه يف المصاحف القديمة من كتابة موضس دافر بالواو، 

فذكرا يف مصحف صنعاء، والمصحف الحسيني، ومصحف الرياض، وذكر ما وقف عليه ب ثباهتا 

 هبذا التعريف يأراجس(. )5122) وباريس قابي، طوإ مصحف يف فذكرا -الكاتا يذكر كما- لف با

 (.بعدها وما 143/ 1) العثماين الرسل معجل: يف المصاحف

وقد  قَّ عن السخاوي قوله يف )الوسيلة(: )ورأيته أ ا يف المصحف الحامي )دعا الكافرين( بغير واو(، 

على عد  ات اق المصاحف على رسل موضس دافر؛   ه يحكي عن  وقال: )وما ذكرا السخاوي دليَّ

= 
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 ترجامت

(33) 

د هتذا الرستل َيت ، لكتن(ابتراهل)يف سورة البقرة يف الطبعتة القاهريتة علتى  يقتصر ر 

ا يف جميتتس المخطوطتتات القرآ يتتة بصتتورة عحتتوائية أكتت  إال أهنتتا مرتبطتتة دااليًّتت

رةالمبك  
(1)

. 

سل المحرتكة يف هذا المخطوطتات القرآ يتة تحديد اواص الر   أن   ا  وال َش 

القترآين، وهتي الزمتة إلعتداد  ستخة  رة اطوة ال دنى عنها يف دراسة النص  المبك  

القترآين وإعتادة بنتاء النمتوذأ ا صتلي العثمتاين. وتحديتد هتذا ستل  قدية من الر  

رة متتا استتتقر متتن فيهتتا المخطوطتتات المتتت ا   الختتواص والمواضتتس التتتي اال تت د 

تالقواعد يتي  لنا إعادة بناء االتجاهات والمسارات التتي ستلكها النُّ  اخ يف رستل س 

 تقتتال التتنص  رة، وربمتتا يتتتي  لنتتا تحديتتد شتتجرة ا المخطوطتتات القرآ يتتة المتتت ا  

                                                   
= 

دا فيما اطلع  عليه من رؤية بعض المصاحف مصحف الحا  أو عن مصحف منتسخ منه، ويوي  

 (.1525-1523/ 3القديمة(. معجل الرسل العثماين، د. بحير الحميري )

ا وهو ما اعتمدت  كتابة هذا الموضس بالواو معروا ومذكور لد  علماء وييهر بذلا أن   الرسل قديم 

عليه الطبعة القاهرية، كما أ ه ثاب  يف عدد من المصاحف القديمة، ثل إن إثباته با لف يف بعض 

ا.  المصاحف مما ذكرا علماء الرسل أيض 

ا له منهجيًّ  ا دافع  ا لمزيد قبول لما ورد يف كتا الرسل وكان ينبغي أن يكون ما وقف عليه فان بوتن سابق 

 ل يقف على مثَّ هذا الت صيَّ الوارد عنهل. )قسل الرتجمات(.وإن ل

ا بصورة قوية بقراءة هحا  عن ابن عامر الذي يقرؤها )إبراها ( يف أي  موضس  (1) يرتبط هذا الرسل أيض 

سم  فيه ) رة. ويناقش فان بوتين يف بحث قاد  هذا المس لة باست اضة ( يف المخطوطات المبك  ابرهلرأ

 سل، ال أن الرسل قد جر  تعديله ليناسا قراءته.هحا  معتمدة على الر  ويثب  أن قراءة 
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( للوصتول 2004ل عنهتا مايكتَّ كتوب )رة التي تكل تللمخطوطات القرآ ية المبك  

 را.القرآين وتطو   إلى فهٍل أفضَّ ال تحار النص  
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 :رسم األلف املتوسطة بطريقة اإلمالء الكامل

قيق التكتترار التتد   ثمتتة مستت لة أايتترة ال بتتد متتن تستتليط الضتتوء عليهتتا يف ظتتَّ  

تتلختتواص رستتل بعينهتتا يف الد  رة؛ وهتتي مستت لة اإلمتتالء مخطوطتتات القرآ يتتة المبك 

ت طة. وكما رأينا يف هذا البحث، ف ن  الكامَّ والناقص لأللف المتوس   ي النوع النص 

قتة، فضتال  غتة الد  العثماين يحت ظ برتتيا الكلمتات واآليتات والستور بصتورة بال  

نتة رستل معي  عن اإلبقاء على ااتالفات اإلمالء يف الكلمات التتي تمتتاز بختواص 

ا متس هتذا  والتي ال بد أهنا كا   حاضرة يف النموذأ ا صتلي العثمتاين. وا ستجام 

َّ يف مس لة اإلمالء ،  جد م اج ة أار  تتمث  النقَّ شديد االتساق لتلا الخواص  

ع بتتتين احتمتتتالين يف جميتتتس الكامتتتَّ أو النتتتاقص لحتتترا ا ل تتتف، والتتتتي تتتتتوز  

 دة.المخطوطات القرآ ية يف مواطن محد  

وقد جذإ هذا ا مر  ير فرا سوا ديروو
(1)

وما  25، ص2014؛ 2002) 

مخطوطتتتة متتتن الم تتتردات يف  بعتتتدها( التتتذي در  االاتتتتالا يف رستتتل عتتتددٍ 

                                                   

 وأ  (1)
 ، وهو مستحرق فر سي 1252أكتوبر  24يو   Metzيف متز  François Dérocheفرا سوا ديروو  دَ ل 

: علل قراءة النصوص ، والباليودرافيا أيد codicologieص يف دراسة المخطوطات القديمة متخص  

 .paléographieالقديمة 

 ، وَحَصََّ على شهادة الت يز يف اآلداإ 1213بدأ ديروو محوارا يف المدرسة العليا لألساتذة سنة 

ل له الحصول على دبلو  الدراسات المعم  1216القديمة سنة  قة يف علل المصريات  ؛ مما اوَّ

égyptologie  1211سنة.  

= 
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ت باريسينو تبيرتوبوليتا س وبعض المخطوطتات القرآ يتة المبك   َّ إلتى أن  رة وتوص 

تتاخ تتتوح   تتاخ مخطوطتتة باريستتتين ي بتتت ن  المعالجتتة المت اوتتتة بت تتتاوت النس  و  س 

بيرتوبوليتا س كا وا حريصتين علتى استتخدا  اإلمتالء الكامتَّ مقار تة بتالنموذأ 

ض  لدينا ما إذا كتان ا صتَّ التذي  أستخ  منته ا صلي الذي ينقلون منه. وال يت  

                                                   
= 

َيحتتغَّ علتى دراستة النصتوص القرآ يتة بقستل تقاعد عن عمله يف المكتبة الوطنية ال ر ستية، حيتث كتان 

 المخطوطات.

َج  جهودا يف تصنيف المخطوط القرآين ودراستته يف رحتاإ المكتبتة الوطنيتة ببتاريس بمبتادرة  وقد تأو 

ي كرستي Collège de Franceكوليج دي فترا س  تم  ، التذي أحتدث  ول مترة كرستيًّا لدراستة القترآن سأ

، وَعهد به La chaire Histoire du Coran. Texte et transmission ،تاريخ القرآن: النص  والنقَّ

رد 2015إلتتى فرا ستتوا ديتتروو ستتنة  ا منتته بمركزيتتة الموضتتوع يف التتدَّ   االستحتتراقي  ، وذلتتا إقتترار 

 والتاريخي المعاصر، واعرتاف ا بمكا ة ديروو يف هذا الحقَّ المهل.

  نذكر من بين أهم أعماله:

 :لعربية : دليَّ المخطوطات ا1213

Catalogue des manuscrits arabes, fascicules 1 et 2, Bibliothèque nationale (France), 

département des manuscrits, Bibliothèque nationale. 

 مات تاريخية:مقد   ، : الكتاإ العربي المخطوط2004

Le Livre manuscrit arabe : Préludes à une histoire, Bibliothèque nationale de France, 

impr. 

  : القرآن، ضمن سلسلة: ماذا أعرا؟2002 -2004

Le Coran, Que sais-je ?, PUF. 

 :برتوبوليتا و ( : النقَّ الكتابي للقرآن يف بدايات اإلسال  )المخطوط الباريزينو 2002

La transmission écrite du Coran dans les débuts de l'islam. Le codex Parisino-

petropolitanus, Brill. 

)قسل الرتجمات(.  
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مخطوطة باريسينو بيرتوبوليتا س قد استخد  اإلمالء الكامَّ يف بعض المواضتس 

اخ هبصورة دير منتيمة، وبالتالي  قَّ النُّ  تاخ  صتحي  أ  أن   ذا ا مر بحكٍَّ س  النس 

اإلمالء الكامتَّ  سل كما يقرتح ديروو. وتجدر اإلشارة إلى أن  دوا تطوير الر  تعم  

   بدرجٍة ما يف النموذأ ا صلي العثماين.د  قد استأخد 

جميتس الجتذور التتي تت ذ علتى  على سبيَّ المثال، هناب ات اق عا  على أن  

(CāCشتتكَّ حتترا صتتام  يليتته ا لتتف ثتتل حتترا صتتام  )
(1)

تأرستتل بتت مالء  

كامَّ
(2)

ف المتوس  
طة يف أي  جذر آاتر. وقتد . وال ييهر هذا االتساق يف رسل ا ل 

ومتتا بعتتدها؛ وا يتتر  251، ص1216مقنتتس ) شترح فير تتر ديتتل هتتذا ا متتر بحتتكٍَّ 

الختط اآلرامتي النبطتي  تر أن  وما بعتدها(. ويبتي ن فير 251، ص1212
(3)

، التذي 

كتابتة ا لتف  كتا ا لف المتوسطة ب ي  حال. ولذا فت ن  سبق الخط العربي، ال يَ 

هتذا حتدث  سل الحجازي )القرآين(، ويتر  أن  باإلمالء الكامَّ هو أمر ابتكرا الر  

ستماء ا د   تيجة تعتويض الهمتزة يف ا لتف المتوستطة بالمتد. و تيجتة لتذلا فت ن  

تا بتالهمزة ثتل حترا صتام  تأرستل  التي تأكتا يف ا صَّ بحترا صتام  متبوع 

                                                   

وإذا وضع أ عليها شرطة قصيرة فتحير إلى حرا  لإلشارة إلى أي  حرا صام  Cاستخدمنا الحرا  (1)

 صام  ممدود.

، 2014هناب استثناء معروا بالطبس هو ال عَّ )قاَل( الذي يأرسل عادة ب مالء  اقص )ديروو،  (2)

 (.41ص

 اآلرامي. على أي   وع من أ واع الخط  وهذا يسري  (3)
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با لف بدال  من الهمزة وينتهتي هبتا الحتال إلتى رستل شتبيه بتالحروا التتي دأإ 

 َ التتاريخ. ولتذا وجتد ا بعتض ا ستماء التتي  ر  ل ف علتى َمتالنا  على كتابتها بتا د

تا بتا لف ثتل حترا صتام  آاتر ) تCāCتتكون من حرا صام  متبوع  س  ل (، رأ

 َ تل الرستل بتا د م  ف مهموزة وبعضها اآلار بتدوهنا. ثتل عأ
ل ف يف جميتس بعضها ب ل 

تهذا ا ستماء بقطتس النيتر عتن وجتود الهمتزة يف ا صتَّ أ  ال. ويتَّ    ذلتا يف ض 

 الجدول اآلذ:

 المرحلة الثانية المرحلة األولى
 المرحلة الثالثة

 )تعميم الرسم باأللِف(

 رأ  ب ثبات الهمزة

 

 را  ب سقاط الهمزة

 

 را  با لف

 
   

تب   با ل ف وهو ما يختالف تتاريخ رستل الكلمتة  ( ار)يف المرحلة الثالثة كأ

ستم  بتالهمزة يف ا سا . و  ه لل تكتن هنتاب وستيلة لتمييتز الكلمتات التتي رأ 

ستتم  بتت ل ف متوستتطة بتتين  تتوستتط بتتين حتترفين صتتامتين عتتن الكلمتتات التتتي رأ

الكلمات التي ت ذ هبتذا الرتكيتا ب ثبتات  العادة أن يتل رسل كَّ  صامتين، فجرت 

 ا ل ف. 
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هذا الطريقة يف كتابة ا ل تف  وبعد هذا التعميل )باستثناء ال عَّ َقاَل( شاع د 

م   أشتكاال  لتل تحتتمَّ يف ا ستا  علتى الهمتزة يف هتذا  لتضتل    د َمتالمتوسطة وعأ

ت م تتوح ثتل صتام  يليته  ا متن حترا صتام الموضس مثَّ ا ستماء التتي ترتك 

ا بصتام  آاتر ) ف متبوع 
( أو متن حترا صتام  م تتوح ثتل CaCāCحرا ا ل 

( أو صتام  ثتل أل تف CaC  āCحرا صام  ممدود ثل أل ف ثل حرا صام  )

(. وطريقتتة الرستتل التتتي  جتتدها يف CāCiCثتتل صتتام  مكستتور ثتتل صتتام  )

ما يبدو ل رتة ا تقالية  خطوطات القرآ ية ا ولى ويف الطبعة القاهرية تعود علىمَ الد 

تَس أصبح  هذا الكلمات بعدها تأرد  طة ل بتاإلمالء الكامتَّ ب ثبتات ا لتف المتوس 

تتا عليتته أن يكتتون الن  يف حتتين كتتان المتعتتارَ  ثبتت  ا لتتف أو خ بالخيتتار يف أن يأ اس 

تتيأ  ق رستتل هتتذا الكلمتتات يف المخطوطتتات القرآ يتتة رأ ستتقطها. وعنتتدما  قتتارن طأ

التي درسها فرا ستوا ديتروو يف المخطوطتة الباريستية  (عباد)ا ولى، مثَّ كلمة 

باريستتينو بيرتوبوليتتتا س،  جتتد أ تته حتتتى المخطوطتتات التتتي تنتمتتي إلتتى النتتوع 

 We IIأو  Or. 2165الحتامي )مثتَّ هتذا المخطوطتة الباريستية، أو مخطوطتة 

 ع  المخطوطات وليس هناب ما يتربط بتين المواضتس ل  ( هناب ت اوت َج 1913
 
ي

 ة على اإلطالق.مَ ل  كَ د فيها الد ر  التي تَ 
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يف المخطوطتتات  (عبتتاد)( جميتتس مواضتتس ورود كلمتتة 3ي ن الجتتدول )َبتتيأ 

الثالث
(1)

ا أو  مط ا متَّ . وكما يت   ابَ ض  هنا فال  جد ات اق  علتى أن إثبتات  مما يدل   ؛ع 

ا بالد  مخطوطات الحتامية. ويبقتى هتذا االتجتاا ا ل ف أو إسقاطها ليس ش   ا ااصًّ

ا   حتى عند الحديث عن مصاحف الكوفة والبصرة والمدينة.واضح 

 :(عباد)( رسم كلمة 3الجدول )

 الموضع CP المخطوطة BL المخطوطة W المخطوطة

 121ا عراا  عبدا عبدا عبادا

 124االعراا  عبد عبد عباد

 101و س  عبدا عبدا عبادا

 11إبراهيل  عبدا عبدا عبادا

 31إبراهيل  لعبدي لعبدي لعبادي

 40الحجر  عبادب عبادب عبادب

 42الحجر  عبادي عبدي عبادي

                                                   

الكلمة ا ار  التي درسها ديروو هي كلمة )عذاإ(، ويمكن تناولها بالدراسة كذلا، لكن يصعا  (1)

 ن  ا ل ف يف كلمة )عذاإ( دير متصلة بما قبلها وال ما بعدها. ولذا من المحتمَّ  ؛الحكل على ا مثلة

لكن ، We II 1913كلمة. وهو ما حدث بوضوح يف المخطوطة ر فيضيف ا ل ف للأن ي ذ  اسخ مت ا  

ال يمكن الخلط بين  ذد س. ولذا وقس االاتيار على كلمة )عباد( إ  بد ييَّ هناب احتمال كبير يف وقوع لَ 

ر وزاد ا ل ف.)عبد، وعباد( حتى لو جاء  اسخ مت ا  
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 الموضع CP المخطوطة BL المخطوطة W المخطوطة

 42الحجر  عبدي عبدي عبادي

 102المومنون  عبدي عبدي عبادي

 32النور  عبد عبد عباد

 11ال رقان  عبدي عبدي عبادي

 51ال رقان  عبدا عبادا عبادا

 63ال رقان  عبد عبد عباد

 52الحعراء  يعبدي يعبدي يعبادي

 15النمَّ  عبدا عبدا عبادا

 12النمَّ  عبدب عبدب عبادب

 52النمَّ  عبدا عبدا عبادا

 21فاطر  عبادا عبادا عبادا

 31فاطر  بعبدا بعبادا بعبادا

 32فاطر  عبد ا عبد ا عباد ا

 31ص عبادب عبدب عبدب

 1الزمر  لعبدا لعبدا لعبادا

 10الزمر  بعبد بعبد بعباد

 12الحور   بعبدا بعبدا بعبادا

 23الحور   عبادا عبادا عبادا
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 الموضع CP المخطوطة BL المخطوطة W المخطوطة

 25الحور   عبادا عبادا عبادا

 21الحور   لعبدا لعبادا لعبادا

 15الزارا  عبادا عبادا عبادا

 12الزارا  عبد عبد عبد

 61الزارا  يعبدي يعبدي يعبدي

ض  من ذلا أ ه ردل وجود العديتد متن  متاذأ الم تردات التتي امتتازت يت  

التقليتد  معي نة احت ي  هبا علتى متدار مهتات متن الستنوات، إال أن  بخواص رسل 

ا علتى متا سد س يف عملية النَّ بَ المت    كثيتر 
خ الذي  تج  عنه هتذا المصتاحف لتل يأبتال 

يبدو بطريقة رسل الكلمة المحتملة على حرا ا ل تف، متن حيتث إثبتات ا ل تف 

أو إسقاطها
(1)

. 

تاخ عمتدوا إلتى  متن أن  وحتى لو فرضتنا صتحة متا ذهتا إليته ديتروو  النس 

سل يف النموذأ ا صلي الذين  سخوا منته، فتال يمكتن القتول ب  ته متتى تطوير الر  

                                                   

ى  (1) ا الحَ « محتروع المصتاحف الثتاين»تجدر اإلشارة إلتى أن متا يأستم  تاأ كمتا تتذكر بعتض التذي تتوال  ج 

ومتا بعتدها(. ومتن الممكتن  126، ص2010ا ابار يحير علتى متا يبتدو إلتى زيتادة ا ل تف )حمتدان، 

تا ا ال  الحتظ التزام  ا  الطعن يف هذا ا ابار، ومس ذلتا متن المتدهش أ ته يف حالتة ا ل تف تحديتد  واضتح 

خ سد خ الم ردات ذات الخواص اإلمالئية من أصَّ مكتوإ. وربما يف هذا دليَّ آار على حدوث النَّ سد بنَ 

.  من أصَّ مكتوإ فعال 
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ت رستل الكلمتة ب ستقاط ا ل تف هتو  رة فت ن  وجد ااتالا بين المخطوطات المبك 

تا قد . فهناب على ما يبدو  وع متن الالمبتاالة العامتة  ف المتوس 
تبتا ل  ة طة ااص 

)للعتدد مهتة(،  {مايته}ة، فعلى سبيَّ المثتال كلمتات مثتَّ: حين ال تكون ممدود

الحتديث عتن  . وهنتا ال يمكتن{شتي}و {ميه})شيء(، تأكتا دالب ا  {شاي}و

توجود التزا  دقيق بختواص الرَّ  ت ل هتذا يف كتَّ  سد رة. المخطوطتات القرآ يتة المبك 

( طريقتتة رستتل كلمتتة )مايتته، ومتتايتين( يف المخطوطتتات 4ويوضتت  الجتتدول )

ن التزمته ض  عد  وجود  يا  معتي  رة التي تناولتها الدراسة هنا. ويت  المبك   القرآ ية

 اخ يف رسل هاتين الكلمتين يف المخطوطات القرآ ية المختل ة.سَّ النُّ 

ف المتوس  
على وجود حرا أل تف ممتدود  طة التي ال تدل  بعبارة أار  ا ل 

تال ضابط لهتا يف التقليتد التذي ستار عليته النُّ  ة المخطوطتات القرآ يتة اخ يف كتابتس 

علتى أن رستل الكلمتة بتا ل ف يف  البتاحثينرة. ومس ذلتا هنتاب ات تاق بتين المبك  

الرسل الجديد يسقط ا ل تف  قديل، يف حين أن   هو رسل {شي}و {ماية}كلمتي 

زيادة ا ل ف المتوسطة أو  وما بعدها(. لذا ف ن   103، ص1210)ا ير مثال  ديل، 

ا عنتد دراستة اس  و على ااتيار النَّ حذفها اعتمد على ما يبد خ. ولتذا ال ي يتد ا كثيتر 

ر من منطلق الرسل القديل والحديث لألل ف؛ فمن الواض  الرسل القرآين أن   ك  

تت ا، كا تت  طريقتتتا الرستتل نَ رة التتتي وصتتلتد أ تته يف زمتتن المخطوطتتات القرآ يتتة المبك 

الوضتتس كتتان القديمتتة والحديثتتة موجتتودتين. ولتتيس هنتتاب متتا يتتدعو للقتتول بتت ن  

ا عند كتابة ا صَّ العثماين قبتَّ ذلتا بعتد   ر للقتول ة عقتود. كتذلا ال مت  مختل  
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ب  ه عند قيا  الدليَّ على استخدا  هذا الرسل أو ذاب، أن يكون ا صتَّ العثمتاين 

سل القديل. وإلتى أن ييهتر دليتَّ جديتد أو  صتَّ إلتى بالضرورة محتمال  على الر  

ت د يف رستلفهٍل أفضتَّ لهتذا الترتد   ر الحتديث عتن ا ل تف المتوستطة، فمتن المبك 

 ر يف الرسل وا تقال من اإلمالء الناقص إلى الكامَّ.وقوع تطو  

َّ إشتكالية يف عمليتة إعتادة وإذا كا   مس لة اإلمالء النتاقص والكامتَّ تمث ت

ر فقط يف عدد قليتَّ بناء الرسل لألصَّ العثماين، إال أ ه ينبغي الت كيد على أهنا توث  

ف متوس   من الكلمات
دالبيتة الكلمتات التتي هبتا  طة؛ يف حين أن  المحتملة على أل 

ف المتوس  
تطة تأرسل على  حو متوق  ا ل  رة س يف جميس المخطوطات القرآ ية المبك 

، 1212وكذلا يف الطبعة القاهرية. وقد بي ن فير ر ديل بعض مبادئ الرسل هذا )

يف بعتض  وقتد زدتأ  وما بعدها( وسوا أوجز القتول يف هتذا المبتادئ، 255ص

ا  ن ديل اعتمد يف كالمته علتى المواضس على ما قر   را فير ر ديل من تعميل. و ير 

التدليَّ المخطتوط يختلتف يف بعتض المواضتس  الطبعة القاهرية دون ديرها، فت ن  

 مس ما ذها إليه.

(، CāCبة من حرا صام  يليه أل ف ثل صام  آار )الكلمات المرك   .1

سم  ب مالء كامَّ  CāCثل حرا صام  ممدود )أو حرا صام  يليه أل ف  ( رأ

 )عدا كلمة َقاَل(.
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يف استتل ال اعتتَّ متتن صتتيغة جمتتس المتتذكر الستتالل والمو تتث الستتالل  .2

ى، تأرستتل الكلمتتات بتت مالء  تتاقص وذلتتا يف فعلتتون، وفعلتتين، وفعلتت  والمثن تت

وفعالن، وفعلن، وفعلين
(1)

. 

 تتاقص، لكتتن لتتو يأرستل جمتتس المو تتث المنتهتي بتتا ل ف والتتتاء بت مالء  .3

ا الكلمة من ثالثة أحرا فقط فتأرسل بت مالء كامتَّ، فنجتد اقتضى ذلا أن ترتك  

، جنتتاتستتياتمتتثال  )مستتلم ( ب ستتقاط ا ل تتف، يف حتتين أأثبتتت  ا لتتف يف )
(2)

 ،

 بنات(.

ف والنون يأرد  .4
ل ب مالء  اقص، فتسقط ا ل ف مثَّ َس االسل المنتهي با ل 

 كلمة )رحمن(.

 :(مائة)( رسم كلمة 4الجدول )

                                                   

يحمَّ هذا اسل ال اعَّ المحتمَّ على حرا علة متوستط، وهتو  توع متن استل ال اعتَّ التذي يأرستل يف  (1)

الطبعتة القاهريتتة بتت مالء كامتتَّ يف صتتيغتي الم تترد والجمتس. وهتتذا التتنمط ديتتر موجتتود يف المخطوطتتات 

د  من قبيَّ تطور الرسل يف الطبعة القاهرية.القرآ ية المبك    رة، وال بد أ ه عأ

العادة ب مالء  اقص يف الطبعة القاهرية )عدا اآلية الثا ية والعحرين من سورة الحور (، ولكن  تأرسل يف (2)

ا بطبعة القاهرة. ا ااصًّ  يبدو هذا رسم 
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 :(يابسات)( رسم كلمة 5الجدول )

الموضس
(1)

C BL L SU SM W K Zid

يوسف:

يوسف:

ا ب مالء  اقص .5  .أداة النداء )يا( تأرسل دائم 

 اسل اإلشارة )ها( تأرسل ب مالء  اقص. .6

يف صتيغة الجمتس المو تث المنتهيتة بتالحرفين  ل المتصتَّضمير المتكل   .1

ا ب مالء  اقص.  ) ا( يأرسل دوم 

تتا بتت مالء  تتاقص يف العربيتتة ال صتتحى تأرستتل  .1 الكلمتتات التتتي تأرستتل دوم 

 بن س الطريقة يف القرآن، ومن ذلا كلمة )لكن، اوليا، ذلا(.

تتا ب ستقاط ا ل تتف مثتتَّ  .2 تأرستل العديتتد متن الكلمتتات بتت مالء  تاقص دوم 

)سلل وصرط والمليكه وثلث(، كذلا يف أسماء ا عال  مثَّ )اسحق واسمعيَّ 

واسريَّ(
(2)

. 

                                                   

%( 25.4) 2، سيجما 121 -610: 14، الت ريخ بالكربون Or. 6814مخطوطة مكتبة جامعة اليدن،  (1)

 بالخط الكويف.

َّ أي  فهة منهجية. ومس ذلا ف ن  هذا التعمتيل ال هة ا ايرة من الكلمات المرسومة ب مالء  اقص ال تمث   (2)

له وجاهته. وقد تساعد ا الدراسة المنهجية، وتحديد اليروا والمالبسات، يف فهتل المبتادئ المنطقيتة 

 التي يمكن إعادة بنائها لألصَّ العثماين.
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َّ وحين تكون هناب استتثناءات متن القواعتد المقتر   رة أعتالا، فعنتدها تحتك 

لعثمتتاين ردتتل ستتقة يمكتتن إعتتادة بنائهتتا لألصتتَّ اعلتتى متتا يبتتدو اتتواص رستتل مت  

يف ستورة يوستف يف  {يابستات}اشتمالها على أل تف متوستطة. ومتن أمثلتة ذلتا 

اآليتين الثالثة وا ربعين والسادسة وا ربعين. وإذا  ير ا إلى رستل هتذا الكلمتة 

ا. وتنبتئ قاعتدة الرَّ  تيف المخطوطات القرآ ية القديمة وجد ا   س الرسل تمام  ل سد

ء الناقص، لكن ال  جد هتذا يف أي  مخطوطتة قرآ يتة العامة عن اتباع طريقة اإلمال

ا كما يتضت  متن الجتدول )مبك   (. ولتذا يمكتن القتول 5رة مس هذا الكلمة تحديد 

ليس هنتاب ت ستير آاتر  ذد ؛ إ  (يابس )ب ن  رسل هذا الكلمة يف ا صَّ العثماين هو 

 ة يف رسل الكلمة.لهذا الطريقة الخاص  

ا يف كذلا يمكن القول ب ن رسل هذا  الكلمتة بتاإلمالء الكامتَّ كتان حاضتر 

 ا صتتَّ العثمتتاين، وال يمكتتن أن   تترتض ببستتاطة رستتمها بتت مالء  تتاقص يف كتتَّ  

ا حوال. من هنا يتض  السبا يف بيان المنهج ا  سا يف دراسة هتذا الطترق يف 

اإلمتتالء وأ تته يأ تترتض أال تكتتون الدراستتة قاصتترة علتتى مخطوطتتة بعينهتتا، وإ متتا 

ستتل ستتة منهجيتتة مقار تتة. ومتتا إن  ستتتخلص المبتتادئ العامتتة للر  اللجتتوء إلتتى درا

واإلمالء، حتى يمكتن عنتدها الختروأ باستتنتاجات منطقيتة لتمييتز ا ل تف التتي 

 ر عن ديرها والسبا يف ذلا.أضي   يف وق  مت ا  
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 اخلامتة:

اتواص الرستل واإلمتالء لتبعض الكلمتات ال ترجتس  أظهر هذا البحتث أن  

بالرستل ذاتته يف جميتس المخطوطتات  استخ، بتَّ ظهترتد لن  بالضرورة إلتى هتو  ا

خ َستجميس هذا النُّ  رة. وال سبيَّ لت سير هذا ا مر إال إذا افرتضنا أن  القرآ ية المبك  

ت وعتي التي تنتمتي إلتى النتوع النص  ي العثمتاين منبثقتة متن أصتَّ واحتد مكتتوإ رأ

ا من  سخة  ار ، مما يثب  د بطريقته يف الر  التقي   تا َستهذا النُّ  أن  سل تباع  خ جميع 

 مستندة إلى  موذأ أصلي مكتوإ.

تالمخطوطات التي تناولتد  كما أن   ر يجعتَّ تقنتين ها الدراسة تعود لتاريخ مبك 

ا مس  سبته إلتى عثمتان بتن ع تان. وعتالوة علتى ي العثماين مت  وع النص  الن   ا تمام  سق 

ء الكامتتَّ ذلتتا فقتتد  تتاقش هتتذا البحتتث إشتتكالية التنقتتَّ بتتين الرستتل بتتاإلمال

ت طة. ومتس والناقص. وليس هناب  مط دقيق على ما يبتدو يف رستل ا ل تف المتوس 

ضتت  متتن ا  متتاط المتبعتتة والمبتتادئ التتتي يمكتتن تعميمهتتا أن ا صتتَّ ذلتتا يت  

ستم  بتاإلمالء  العثماين لل يأكتا ب مالء  اقص يف كَّ   ا حوال. فهناب كلمات رأ

 َ ستم  بتاإلمالء ل ف يف حين أأسقالكامَّ وأأثبت  فيها ا د ط  من كلمات أاتر  رأ

النتتتاقص حتتتتى يف ا صتتتَّ العثمتتتاين. وعنتتتد إمعتتتان النيتتتر يف هتتتذا ا شتتتكال 

المستخدمة يف المخطوطات القرآ ية المختل تة ربمتا  خترأ بصتورة أوضت  عتن 

ر اإلمتالء الكامتَّ لحترا ا ل تف يف المخطوطتات القرآ يتة هذا ا شتكال وتطتو  

 رة.المبك  
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