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  .٤٣، ترجمة حسن عز الدين، ص١٩٩٤ أونج، الشفاهية والكتابية، عالم المعرفة، .والترج (1)
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يم م (2) ا. ويل ديم كتاب د الق بح العه ف أص نيدويند، كي ة، : ًش ومي للترجم ز الق ة، المرك رائيل القديم دوين إس ت

  .٨٦، ترجمة أحمد الجندي، ص٢٠١٩

(3) William A. Graham, Divine Word and Prophetic Word in Early Islam, The 
Hague and Paris: Mouton, 1977. 
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ي م (1) دمت ف ة ق ن ورق ة م سخة منقح ي ن ة ه ذه المقال ميثُه ل س د كانتوي ريم ويلفري  Wilfredؤتمر تك

Cantwell Smith)  و ارد، يوني ة هارف ول ). ١٩٧٩جامع ة أط ن ورق زء م ا كج ل عليه د العم د أعي وق
ا " اإلسالم وتاريخ األديان"ية للنص المقدس في مؤتمر عن حول الجوانب الشفو في جامعة والية أريزون

ام . [١٩٨٠في يناير  ي ع ؤخرا ف رة م ة األخي ن الورق ًنشرت نسخة منقحة وموسعة م رى ١٩٨٥ُ د ج  وق
ه ور ]. تضمينها في المجلد الحالي، فور إعادة طبع ل ظه شره قب دم ن ن ع رغم م ى ال ال عل ذا المق ب ه ُكت

ة"جليكا نويفرت المؤثر عمل أن  Studien zur Komposition der"دراسات في تركيب السور المكي
mekkanischen Suren (Berlin: de Gruyter, 1981 .( عن بنية سورة يوسف"انظر مقالها:" 

"Zur Struktur der Yūsuf-Sure", in W. Diem and S. Wild, edd., Studien aus 
Arabistik und Semitistik. Anton Spitaler zum siebzigsten Geburtstag 
(Wiesbaden: Harrassowitz, 1980), 123-152. 

اره  رآن باعتب تالوة"إن إصرار نويفرت على الطابع األساسي للق صا لل نص " ن وي لل صوري والبني ا ال ونهجه
ى الو ح عل ا أوض رف تعرف ى التع ة إل ع للحاج و مقن ى نح ادالن عل ة يج ه التقليدي شفوية ًووحدات ة ال ظيف

رآن ي . والتالوية المتأصلة للق ة ف شفوية والتالوي ة ال ذه الوظيف ة ه ة لمركزي ة تكميلي ال حج ذا المق دم ه يق
  .االستعمال اإلسالمي المبكر الذي يمكننا إعادة بنائه

ن (الذي يظهر في العديد من النسخ " قرآن كريم"ُمما يستثنى من ذلك هو عنوان  (2) ري"ًبدال م رآن الك ، "مالق
  .٧٧ُويفترض أنه اقتباس من سورة الواقعة اآلية 

ر  (3) ة لغي ات الحديث ي الدراس ام ف شكل ع ه ب شترك في ى م ي المتلق نص القرآن دوث ال اريخ ح سير لت ذا التف ه
ذلكُالمسلمين، أو على األقل ال ينظر إ ل، وك ق بالكام سلمينليه على أنه ملف اء الم ين علم رض .  ب د تع وق
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ون ًمؤخرا لهجوم جذري، و رزهم ج احثين، وأب ن الب د م د العدي ى ي ل، عل اع الكام إن كان غير مقنع اإلقن

ه  ي كتاب سبرو، ف ة"وان ات القرآني دس: الدراس نص المق سير ال رق تف صادر وط سفورد " (م ، )١٩٧٧أك
  ).١٩٧٧كامبردج، " (جمع القرآن"وجون بيرتون، في 

(4) Muhammad b. Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Sahīh (9 voll., Beirut, n.d.) 66:16; Ahmad 
b. Hanbal, al-Musnad (6 voll. Cairo, 1313/1895) 1: 415. 

(5) F. Buhl, "Koran", EI, 2: 1063b. His discussion of this point is the clearest in the 
literature; but see Th., Nöldeke, Geschichte des Qorāns (2 voll., rev. F. 
Schwally. Leipzig, 1909-19) [Hereafter "Nöldeke-Schwally"] 1: 31-34. 
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 :ًلتقديم مفصل لهذه األفكار انظر المرجع التالي خصوصا الجزء األول (6)

William A. Graham, Divine Word and Prophetic Word in Early Islam (The Hague, 
1977). 
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  ".الحديث اإللهي"ًبق، خصوصا الفصل الثاني فيما يتعلق بهذه األحاديث، انظر المرجع السا (7)

(8) The anonymous Kitāb al-Mabani [written 425/1033], in Arthur Jeffery, ed., 
Two Muqaddimas to the Qur’anic Sciences (Cairo, 1954), 5-250. 

  .٨٩المرجع السابق،  (9)

(10) See W. Graham, Divine Word, 56-62, for description of these later 
discussions, including that of Ibn Khaldūn. 
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(11) A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān (Baroda, 1938), 233. 

(12) Jalāl al-Dīn al-Suyūtī. al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān, (2 voll. Cairo, 1951/1370) 
1:50-51, citing al-Bayhaqī and al-Khatīb al-Baghdādī as two main sources. Cf. 
Jeffery, For. Vocabulary, 234, n. 1. 

(13) Suyūtī, Itqān 1:51, citing al-Ash‘arī as one of those giving this derivation. Cf. 
Jeffery, For. Vocabulary, 233. 

(14) Muhammad b. Jarīr al-Tabarī, Tafsīr, edd. M.M. Shākir and A.M. Shākir (16 
voll. Cairo, n.d.) 1: 95-96; E.W. Lane, An Arabic Lexicon (8 volI. London, 
1863-93) 7:2502; Nöldeke-Schwally 1:31-32. 
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lectio

                                                                                                                                                    
ى و ذر، بمعن اض "من هذا المعنى للج رحم[انقب د]" (ال روء )يعتق ة ق اء اشتقاق كلم رة (، ج ع )٢٢٨البق ، راج

  . أدناه٢٩الهامش 

(15) Tabarī, Tafsīr, 1, 94, glosses it with tilāwah and qirā’ah; cf. Lane, Lexicon, 
7: 2502. 

ى  ون معن ل أن يك رأ"ًالحظ أيضا، كما لفت انتباهي زميلي ولفارت هاينريش، أنه من المعقول على األق د " ق ق
 األلماني، lessen الالتيني ولفظ legereراجع لفظ . دون أي تأثيرات خارجية" الجمع"تطور من معنى 

  .]١٩٧٩اتصال شخصي بيني وبينه، سبتمبر [اللذان لهما كال المعنيين 

 Ursprung und Geschichte derأصل وتاريخ المورمون" في كتابه E. Meyerوجهة نظر ماير  (16)
Mormonen" [1912[ روف  :K. Dyroff, "Zu Sure 96, 1-5", MVAG 22 [1917]، ودي

و ، المتمثلة في أن178-180 رأ ه ظ ق انوي للف ي ال الث ى األساس راءة " المعن وب[ق يء مكت د ]" ش ط ق فق
 : ُدحضت على نحو مقنع في

J. Pedersen, Der Islam 5: 110-15. See also Nöldeke-Schwally 1: 31-34, 78-82; 
Jeffery, For. Vocabulary, 233; Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen 
(Berlin and Leipzig, 1926), 74-76; and Christiaan Snouck Hurgronje, Mekka 
(The Hague, 1889) 2: 225, n. 1; and "Une nouvelle biographie de Mohammed", 
RHR 30: 61-62, 154-155. 

(17) Cf. R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus (2 volI. Oxford, 1883-1901) 2: 3715f. 
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سه  (18) ع نف ابقة b3716:2المرج سيحية س صادر م ي م المعنى األول ف ع ب دة مواض ع ع ذا المرج ل ه ، ينق

ديس ١٣: ٤ًلإلسالم، بدءا من تيموثاوس  ق الق ل تعلي ، وعدة مواضع بالمعنى الثاني في مصادر مبكرة مث
ا ى لوق رلس عل ة . كي ح للكلم ات واض ن إثب سفر ع ائع ال ي ذه الوق شوائي له ص الع إن الفح ك، ف ع ذل وم

  .ني في السياق الليتورجيكمصطلح تق

ى (19)  صرامة عل رأي ب ذا ال دلون به سلطة أو ي ة ك بعض أو بمراجع ثانوي ًيستشهد الجميع عموما ببعضهم ال
 : أساس اللغوي، على سبيل المثال

A. Mingana, "Syriac Influence on the Style of the Kur'an", Bull. J. Rylands Lib., 11 
(1927): 88, n. 1; Nöldeke-Schwally 1: 33-34; Julius Wellhausen, "Zum Koran", 
ZDMG 67 (1913): 634; Franz Buhl, EI 2: 1063b; Tor Andrae, Mohammed. 
Sein Leben und sein Glaube (Göttingen, 1932), 79; Josef Horovitz, “Qur’ān”, 
Der Islam 13: 66-67; Richard Bell, The Origin of Islam in Its Christian 
Environment (London, 1926), 90-91; Rudi Paret, Mohammed und der Koran 
(2nd ed. Stuttgart, 1957), 53-54; and Jeffery, For. Vocabulary, 234. 

ي (20) ورد ت ن ألف ش . مراسلة شخصية م ارس T. Welch ،26فل تيان ١٩٨٠ م ى أن سيباس ا إل ار فيه ، أش
سفورد يس سادس بروك في أك رن ال ي الق ة ف ات الليتورجي ي القداس ا ف ة قريان ددة لكلم شهد بمواضع مح ت

ال  بيل المث ى س يالدي، عل سابع الم دعاء (the Qeryānā d-yôm bā’wātāوال وم ال راءة لي و ) ق
Qeryānā d-sulāqeh d-māran )صعود وم ال راءة لي ك ). ق ن ذل دت م د تأك وبر، (وق ) ١٩٨٢أكت

  .أنا ممتن لكال الباحثين على هذه المراجعو. ًشخصيا من األستاذ بروك
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د " فعالن" الصيغة المصدرية ههذ (21) اينريش، بالتأكي هي، كما أيدت مراسلة شخصية من زميلي ولفارت ه

ه أن  سبب وجي رء ب ع الم ي ألن يتوق ا يكف ائعة بم ان"ش ل " قري صادر مث ن م ر م شكل مباش ستعارة ب م
  .رضوان أو حرمان أو نسيان

ى ) J. Horovitz, "Qur’ān", Der Islam 13, 1923 (وفيتسال يميز هور (22) ق عل بين االثنين، ويطل
 أنه يمكن استخدام Nöldeke-Schwally 1: 32؛ ويالحظ "Schriftverlesungقراءة النص "كليهما 

ل دس كك اب المق ى الكت ذلك إل زاء وك ي . المقراة للداللة على أج ري ف شير جيف ة"وي ردات األجنبي ، "المف
تقاق ، إ٢٣٤ص ضل االش ه يف رآن، لكن ري للق تقاق العب ابقا لالش ادال س د ج ر ق شي وجيج ى أن مرت ًل

ب أًوقد أصبحت أكثر اقتناعا ب. يانيالسر همية هذين االستعمالين اليهوديين لفهم الخلفية التاريخية التي يج
م جو شورة بقل ر من ة غي ن ورق زء م ر على أساسها رؤية االستعمال المبكر للقرآن بعد رؤية ج ث فيجن دي

Judith Wegner ا ر معه ك األم شة ذل ارد، ومناق ة هارف وق بجامع ة الحق وفمبر (، وهي باحثة في كلي ن
  . الشيء الذي لم يثبت بعد–وموقفها هو افتراض التأثير اليهودي ). ١٩٧٩

(23) D. Künstlinger, "Kitāb und Ahlu-l-kitāb", RO 4 (1928): 239; idem., "Die 
Namen der 'Gottes-Schriften' im Qorān", RO 13 (1937): 76, n.2. Cf. Nöldeke-
Schwally 1: 32; EJ 4: 816. 

(24) EJ IV: 816; I. Elbogen, Der judische Gottesdienst in seiner geschichtlichen 
Entwicklung (3rd rev. ed. Frankfurt a. M., 1931), 155-205. 
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على نحو أكثر حتمية إلى  (Tor Andraeحد كبير الذي قدمه تور أندريه هذا الرأي هو نفس الرأي إلى  (25)

  Mohammed: Sein Leben und sein Glaube: حد ما، لكن مع ألمعية أندريه الخاصة في عمله
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1932), 78-79 (= p. 96 of Eng. trans. by 

]Th. Menzel rev. ed. New York 1960[ ع ذا المقط ى اإلطالق ه ب عل ذي ال يناس ر ال ، األم
  .المحدد

شتاين،  (26) ث آيزن ل إليزابي ر "راجع عم ل تغيي ة كعام  The Printing Press as an Agent ofالمطبع
Change) " ل )١٩٧٩كامبردج ي اإلصالح وك ة ف ، التي تعطي مركزية سببية أكبر للطباعة كقوة ثوري

لكن كون هذه الثورة في االتصال قد حدثت نتيجة . نحو يبدو أقل مصداقيةالتاريخ األوروبي الالحق على 
  .الختراع الطباعة  أمر ال يمكن إنكاره
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ذريا،  (27) را ج وم تغيي صاالت الي ًأي تحت تأثير تكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر، التي بدأت بالفعل في تغيير ات

  .المعلومات" تخزين"و

(28) Cf. J. Balogh, "Voces Paginarum. Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens 
und Schreibens", Philologus 82 (1926-27): 83-109, 202-240; J. Leclercq, 
L'Amour des lettres et le desir de Dieu (Paris, 1957), 20-23; Walter J. Ong, The 
Presence of the Word (New Haven, 1967; 2nd ed. Minneapolis, 1981), 58-65; 
and Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man (Toronto, 1962), 82•95; see also 18-21, 26-28, 45-50, 74-79. 

ان  دما ك ه عن روز أن ه ألمب وراجع الفقرة الشهيرة ألوغسطين في االعترافات التي يندهش فيها للغاية من رؤيت
ل "ًرأ كتابا يق سانه ال عم وته ول ى، لكن ص ث عن المعن ه يبح صفحات، وقلب ى ال كانت عيناه تتسلالن عل

 . ، لدرجة أن أوغسطين لم يسعه سوى التعليق على هذا الشيء الجديد"لهما

(tr. E. Pusey [New York, 1949], 98; Latin orig., edd. J. Gibb and W. Montgomery 
[2nd ed. Cambridge, 1927], 141, lines 10-11). 
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روء"، لكن بصيغة )٢٢٨البقرة (هناك في الواقع موضع آخر يمثل الموضع الثامن والثمانين  (29) و "ق ، وه

؛ وهذه الكلمة ليست ١٤ومشتق من قرأ كما هو مبين أعاله في الهامش " دورات الحيض"اسم جمع يعني 
  .مرتبطة بأي صيغة للجذر في القرآن

ات الت (30) يالترجم ن عمل ي م رآن ه ة للق ات الالحق ل الترجم ة وك ات . الي ن الترجم د م ت العدي د راجع وق
 : األوروبية

R. Paret, Der Koran (Stuttgart, 1962); R. Blachère, Le Coran, 2 voll. (Paris, 1949-
51); R. Bell, The Qur’ān (2 voll. Edinburgh, 1937-39); and A. J. Arberry, The 
Koran Interpreted (2 voll. London and New York, 1955). 

  .وكل اإلحاالت القرآنية مذكورة وفق ترقيم نص القاهرة القياسي

رأ Koran”, EI 2: 1063aيستشهد بوهل  (31) ة ق ه كلم شير في ذي ت ع ال ى " بهذه اآلية باعتبارها الموض إل
رأ  دreadق ل تأكي ـ ":  بك ير ب ا بالش ذا يترجمه اlireوهك ـ ، ويترجمه ري ب ل وأربي ا read بي ، ويترجمه

  .lesenباريت بـ 

ة  (32) ل لآلي سياق المماث ع ال ا م د مقارنته ط ٩٣لسبب ما، عن ا أعاله، فق ي عالجناه راء، الت ورة اإلس ن س  م
ال reciteباريت يترجم قرأ بـ يتلو  ـ  ت ري ب ل وأربي ا بي ـ have recite، ويترجمه ا بالشير ب ، ويترجمه

réciterاه، مما يدعم طري ة . قتي أدن ار كلم ن اعتب الطبع يمك سية lesenب ا الفرن ل مرادفاته ة، مث  األلماني
  ).vorlesen و verlesenأي " (القراءة بصوت مرتفع"واإلنجليزية، على أنها تعني 
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ة  (33) ي اآلي ا ف ا كم رأ هن ة ق ري كلم ل، وأربي ير، وبي رجم بالش راء ٩٣يت ورة اإلس ن س امش ( م ع اله راج

رجم ) ١٩، والحاقة ٧١: اإلسراء( فإن باريت يصيبه التوفيق أكثر في مثالين ومع ذلك،). السابق ث يت حي
ـ  الين ب ي المث ة ف را "verlesenالكلم ع، و جه صوت مرتف رأ ب ة "ًيق ي اآلي ا ف ورة ١٤، ويترجمه ن س  م

  .lesenاإلسراء فقط بـ 

 : حول الربط بين هذين المفهومين المختلفين للكتاب السماوي، انظر (34)

F. Buhl, "Die Schrift und was damit zusammenhängt", in Oriental Studies (P. 
Haupt Festschrift), edd. C. Adler and A. Ember (Baltimore and Leipzig, 1926), 
370-73, cf. 364-69; G. Widengren, The Ascension oj the Apostle and the 
Heavenly Book (Uppsala and Leipzig, 1950), passim, esp. ch. I; and J. 
Horovitz, Kor. Untersuchungen, 65-68. Cf. also J. Pedersen's review of E. 
Meyer, Ursprung und Geschichte der Mormonen (1912), Der Islam 5 (1914): 
110-15; D. Künstlinger, "Kitāb und Ahlu-l-kitāb", RO, 4 (1928): 238-247; and 
Geo Widengren, Muhammad, the Apostle of God, and His Ascension (Uppsala 
and Wiesbaden, 1955), esp. 115-139. 

ُوفقا للتقليد هذا أول قرآن أنزل على دمحم  (35) ول ]ملسو هيلع هللا ىلص[ً ه كرس ولى مهمت واحي ليت ن الن ر م ؛ وهو دعوة في كثي
  .من هللا
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ة  (36) ن كلم ان"ع دقيق، ا"فرق وجز ال ال الم ر المق ع اإلضافية Paret, EI  2: 949-950: نظ ، واالمراج

  .هناك

 : راجع. إن اشتقاق كلمة سورة ومعناها األصلي غير مؤكد (37)

Jeffery, For. Vocabulary, 180-81 (with further references), and Bell, Origin, 52. 
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 Richard Bell (W. M. Watt, ed., Bell's Introduction toإن الحجة التي قدمها ريتشارد بيل  (38)

the Qur’ān [Edinburgh, 1970), pp. 20-22 ( ـ ي ب ة وح ة كلم ة ” suggesting“لترجم مقنع
  .حتى لو كانت غير حاسمة
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ارة  (39) إن عب رة، ف ذه الفق ي ه ا ف ي عالجناه ة الت ع الثماني رآن"باإلضافة إلى المواض ذا الق ي " ه ودة ف موج

  .٢١، والحشر ٣، والزخرف ٣١، وفصلت ٣١وسبأ ، ٣٠الفرقان 

  .٢٧ والزمر ٥٨، والروم ٦٧، والنمل ٥٤، والكهف ٨٩، ٨٨، وفصلت ٤١، ٩اإلسراء  (40)
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ة أن . ٣، والزخرف ٧، والشورى ٣، وفصلت ٢٨، والزمر ١١٣، وطه ٢يوسف  (41) من الجدير بالمالحظ

 texte à“" ، بـ Snouck Hurgronje, RHR 30: 154ونجي رهذه العبارة قد ترجمها سنوك هورج
réciter arabe !" ا ا إم ى أنه ا عل ر إقناع شكل أكث رآن ب ًالمقاطع األخرى التي يجب أن نفهم فيها كلمة ق

سم دأ بق ي تب ك الت يم : ُفعل القراءة أو المقطع الذي يتلى هي تل رآن الحك س (والق ذكر )٢ي رآن ذي ال ، والق
د )١ص ( رآن المجي ل، ). ١ق (، والق ارة بالمث رآن"عب ي الق ة ف شجرة الملعون جرة " (وال ى ش ارة إل إش

ر، (؟ ٦٢الزقوم المذكورة في الصافات  ن كثي  Ibn Kathīr, Tafsīr [4 voll. Cairo, n.d.]ًوفقا الب
ي )48-49 :3 ن أن تعن تالوة"، يمك ل ال ي فع تالوة "أو " ف ي ال ا[ف رت فيه ي ذك تالوة"، أو ]ُالت ي ال " ف

  .]ككل[

ْولو جعل" (42) َ َ ْ َ ِْنَاه قرآنا أعجمياَ َ َ ً ْ ُ  : ، التي أترجمها بـ)٤٤فصلت " (ُ

Had we caused it to be recited in a non-Arab tongue [they would have said, 'Why 
are its signs [or: its verses] (āyātuhā) not made distinct . . . ? ]"  
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؛ يونس )جع الربط بين قرأ والكتاب المذكور أعالهرا(هي الكلمة المستخدمة في خمسة مواضع " كتاب" (43)

  .٧٧، والواقعة ١؛ والنمل ١، والحجر ٦١ و٣٧

  ".تلك آيات القرآن وكتاب مبين: "في اآلية األولى من سورة النمل عكس الترتيب والتعريف النحوي (44)

ل وتماثل هذه اآليات الم. ٨٤، واالنشقاق ٤٥، واإلسراء ٩٨، والنحل ٢٠٤األعراف  (45) اقرؤوا : "٢٠زم ف
  ".وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال: " ١٠٦، واإلسراء "ما تيسر من القرآن

 : راجع". recite"يأتي الفعل تال عبر القرآن بمعنى . ٢٧النمل  (46)

M. F. ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘jam al-mufahras li-alfāz al-qur’ān al-karīm (numerous 
editions), s.v ..  
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ْؤمن : "ًيتجلى هذا المعنى للقرآن باعتباره نصا مقدسا بالخصوص في فقرة أخرى(47)  َوقال الذين كفروا لن ن َ ِِ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ

ِبهذا القرآن َْ ُ ْ َ ى ). ٣١سبأ " (ِ شير إل ـ ي ن ب تخدام آم ن اس تالوة، لك ل ال ى فع يمكن أن يشير لفظ القرآن هنا إل
  .، باعتبارها الترجمة المفضلة، أي كلمة هللا"النص المقدس"

راء ١٠١، والمائدة ١٨٥البقرة (48)  ه ١٠٦، و٨٢، واإلس رف ٢، وط شر ٣١، والزخ سان ٢١، والح ، واإلن
٢٣.  

ونس  (49) ضا ي ع أي ث ١٥ًراج رون البع ذين ينك ول ال ث يق ه"، حي ذا أو بدل ر ه رآن غي ت بق ة !". ِائ ا كلم هن
  .ًنة، لكن أيضا يمكن أن تنطبق على الوحي ككلمعي" تالوة"تشير بشكل أفضل إلى وحدة " قرآن"

د  (50) ذي ق افي ال ضوء اإلض ا عن ال ص بحث ى فح ة إل سه بحاج ًتظل المواد األخرى الموجودة في القرآن نف
رآن ر للق م المبك ذر ت. تلقيه على هذا الجانب من الفه دة للج ع العدي صوص المواض ه الخ ى وج ا، - ل- عل

  .ًع أيضا بحاجة إلى تدقيق- م- بالمثل، فإن ج. عمال مهمًظ األقل ورودا لكن است- ف- والجذر ح
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ة  (51) اهرة الحق ه ظ ا أن ل هن ا قي ان(الدليل على م د عثم ل بع ى األق سجل –) عل اس ك رآن باألس م الق  أي فه

إذ يمكن .  هو بالطبع متوفر بإسهاب–" القرآن كاسم علم"، ]ملسو هيلع هللا ىلص[مكتوب ثابت من الوحي المنزل على دمحم 
 : ًية العشرات من األمثلة على االستخدام األكثر تجسيدا حتى عن طريق مسح للمدخالت فيرؤ

A. J. Wensinck et al., Concordance et indices de la tradition musulmane (7 volI. 
Leiden, 1936-69), s.v. “qur’ān ”.  

ن ًومن المحتمل أيضا أن تسفر دراسة شاملة للمناقشات ذات الصلة عبر  كتب التفسير الكالسيكية عن المزيد م
  .المواد

(52) W. Arafat, “Hassān b.Thābit", EI2 3: 271-73. 

ه)] باستمرار(ًحرفيا تقطيع الليل [أي االستيقاظ في الليل  (53) ة . ألداء عبادات ة تعبدي الطبع ممارس ذا ب ان ه ك
  .A. J. Wensinck, "Tahadjdjud", SEI, 559انظر . شائعة في اإلسالم

(54) Kitāb al-Mabānī, 58; Tabarī, Tafsir 1, 97. 

ـ  رآن ك ظ الق م لف ذ فه ل من ى األق َّحيث تفسر كلمة قرآن بقراءة، المصدر الشائع لقرأ، عل م"ُ م عل ي "اس ؛ ويعط
  :ًوقد نقل عنه أيضا. ًالطبري أيضا اسم المفعول مقروء في هذه المناقشة

Horovitz, Kor. Untersuchungen. 74 n.1, and Nöldeke-Schwally 1: 34. 
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(55) Musnad 3: 245. 

(56) Muslim b. al-Hajjāj, al-Sahīh, ed. M. F. ‘Abd al-Bāqī (5 voll. Cairo, 
1374/1955-1375/1956), 4: 145. 

(57) Ibn Hanbal, Musnad 4: 159. 

(58) Ibid. 2: 285. 

(59) Bukhārī 10:54 (=Musnad 5: 71); Bukhārī 64:53:3 (=Musnad 5: 30, and Ahmad 
al-Nasā’ī, Sunan [8 voll. Cairo n.d.] 7:8); Muhammad b. ‘Īsā al-Tirmidhī, 
Sahīh (13 voll. Cairo 1350/1931-1353/1934) 8:31. 

(60) Tirmidhī 46:25; also ‘Abd Allāh al-Dārimī, Sunan, ed. ‘Abd Allāh al-Yamanī 
aI-Madanī (2 voll. Cairo 1386/1966) 23:6 [Note that this Divine Saying is not 
included in, and should be added to, the ninety “families” dealt with in W. 
Graham, Divine Word and Prophetic Word]. 
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(61) Bukhārī 66:11; Tirmidhī 46:25. On sakīnah, see W. Graham, Divine Word and 

Prophetic Word, 21 n.13. 

شيري  (62) ول للق ي األص صول ف ي الف ثال ف ًيستمر هذا االستخدام أيضا في الظهور في المصادر الالحقة، م ً
ي ) (م١٠٧٤ /ـه٤٦٦توفي في ( صدر ف ك، ت شارد فران ة ريت ة وترجم ، )MIDEO ،1980/81مراجع

راب]: "عن الكلمة اإللهية [٤٥المادة  شروب ش سمى الم ا ي ا، مثلم ي " ًاويسمى المقروء قرآن صة الت أو الق
رب  سان الع ي ل ور ف ن Beirut ed. ( 7: 183ab(ذكرها ابن منظ د هللا ب شاعر عب ة ال ك زوج ن ش ، ع

ة ب . رواحة في أنه جامع للتو جاري و جن رآن وه راءة الق دم ق ى ع ابق عل ت س ي وق سم ف ه أق را ألن ًونظ
صيدة وعندما يقرأ الشاعر ث. تطلب منه زوجته بذكاء أن يتلو القرآن كي تكشفه ات من ق ة أبي ُشهدت "الث

  ).أمدني بالمرجع ولفارت هاينريش" (ًألنها حسبت هذا قرآنا"تقتنع زوجته ببراءته، " هللا حقبأن وعد 

(63) Musnad 2: 252. 

(64) Musnad 1: 237; II: 307, 337; III: 255 (=Muslim 5:297). 

(65) Bukhārī, Sahih, Tafsīr S. 2, hadīth 14 (also in hadith 15, 16). 

 ":ًسأتلو عليك بذلك قرآنا"على سبيل المثال يجيب ابن عباس على سؤال رجل بعبارة  (66)

TIRMIDHI, TAFSĪR S. 63, HADĪTH 5. CF. MUSNAD 5: 30. 

(67) Musnad 3: 215. 
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(68) Tirmidhī 2:110. 

(69) Ibid. 46:17:2. 
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* * *  

                                                           
ع (70) ، P. Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique (Beirut, 1970), 36-37: راج

صالة  ي ال ًحيث يشير المؤلف إلى كيف أن كلمة الذكر، في تفسير مقاتل، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتالوة ف ً
َّوغالبا ما تفسر على أنها قرآن بالخصوص ُ ً.  

(71) On the development or the cultus, see J. Horovitz, "Bemerkungen zur 
Geschichte und Terminologie des islamischen Kultus", Der Islam 16 (1927): 
249-63; E. Mittwoch, "Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und 
Kultus", Abhl. Pr. Ak. Wiss. (1913), n. 2; and C. H. Becker, "Zur Geschichte 
des islamischen Kultus", Der Islam 3 (1912): 374-99. 


