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 ..اإلهداء

 

 .. اهللا ّإىل رسول اإلنسانية حممد بن عبد

التي اقـرتن رحيلهـا املفـاجئ وإىل روح والديت 

 ..عن هذه الدنيا الفانية، بوالدة هذا الكتاب
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 املقدمة

ثيودور (لشيخ املستشرقني األملان ) تاريخ القرآن(إن كتاب 
، قد مر بعدة منعطفات، فقد كان يف بدايته عبارة عن أطروحة )نولدكه

م يف جزء ١٨٥٦لنيل شهادة الدكتوراه، كتبها باللغة الالتينية عام 
، واحد، وقد تناول فيه آنذاك ظاهرة الوحي وشخصية النيب األكرم

ترتيب نزول القرآن من الناحية الزمنية، مثّ نقله بعد أربع سنوات إىل و
ت اجلوهرية، التعديال بعض فيه اللغة األملانية، وقام بنشره بعد أن أدخل

  .م١٨٦٠وذلك يف عام 
ولكنه سرعان ما حكم عليه فيما بعد بأنه عملٌ غري ناضج، 

يان، حىت وقد فضل أن يتركه طي النس. وأنه أجنزه بشكل متسرع
م بالتحديد، من ١٨٩٨فوجئ بعد ذلك بنصف قرن تقريباً، أي يف عام 

قبل الناشر يسأله عما إذا كان يرغب يف إخراج طبعة ثانية له، وملا مل 
يكن يف وسعه ـ ألسباٍب عديدة ـ أن مينح العمل الشكل الذي يرضيه، 

يدريش فر(فقد فضل أن يعهد ذه املهمة إىل تلميذه وصديقه األستاذ 



 ٨

، فقام هذا بإتقان عمله حبدود اإلمكان، ومع ذلك مل يرض )شفاللي
عن هذه الطبعة الثانية كلّ الرضا، معترباً أنّ مسؤوليتها ) نولدكه(

وهكذا كانت الطبعة الثانية للجزء األول عمالً مشتركاً . يتقامسها اثنان
 وقد). شفاللي(، و)نولدكه: (بني علمني من أعالم االستشراق مها

وبعد وفاة شفاللي املبكرة، تصدى . أردفه شفاللي جبزٍء ثاٍن
إلصدار الكتاب كامالً بعد إضافتهما اجلزء ) بريتسل(، و)برجشترسري(

م، ١٩٣٥وعلى هذا النحو خرج الكتاب بشكله النهائي عام . الثالث
). ثيودور نولدكه(وذلك بعد مخس سنوات على وفاة . بثالثة أجزاء

مل يكن عمالً لرجل واحد، بل ) تاريخ القرآن (وهكذا ندرك أن كتاب
، وقد )نولدكه(هو عملٌ تعهدته مؤسسة استشراقية تنتمي إىل مدرسة 

  .تعاقبت على إجنازه ثالثة أجيال

جتدر بنا اإلشارة هنا إىل أننا اعتمدنا يف نقدنا هلذا الكتاب على 
، )جورج تامر(الطبعة العربية األوىل، وهي من تعريب األستاذ 

  .األملانية) كونراد ـ أدناور(ملدعومة من مؤسسة ا

قراءة نقدية يف تاريخ : (وإذ اخترنا لدراستنا النقدية هذه عنوان
، فقد عقدنا العزم على أن ال )القرآن للمستشرق ثيودور نولدكه

تتجاوز الدراسة أكثر من عنوانني من العناوين املبحوثة يف مجيع 
خصوص مفهوم الوحي، : ومهااألجزاء الثالثة من هذا الكتاب، 

  . وترتيب الرتول
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ترتيب (، و)ظاهرة الوحي(ولذلك سوف نتناول يف هذه الدراسة 
، يف فصلني )ثيودور نولدكه(عند املستشرق ) نزول السور القرآنية

وملا كان األستاذ ثيودور نولدكه يعترب من . مستقلني عن بعضهما
ن على اإلطالق، كان أقطاب املستشرقني، بل شيخ املستشرقني األملا

لزاماً علينا إضافة فصل آخر نأخذ فيه مفهوم االستشراق وتارخيه 
فيه، ليكون مبرتلة املدخل ) نولدكه(ومدارسه وغاياته، مع بيان موقع 

من هنا سيكون منهجنا يف هذا النقد جامعاً بني التوجه . لدراستنا
  .التارخيي والكالمي

اً، وكذلك هو احلال إنّ البحث يف ظاهرة الوحي قدمي جد
  . بالنسبة إىل بيان ترتيب نزول سور القرآن الكرمي

إال أن التطرق إىل حقيقة الوحي من زاوية االستشراق العلماين 
واملادي مل حيدث إال بعد عصر النهضة والرتعة املادية اليت سادت 
الغرب، وكان ذلك من أسباب ونتائج التمرد على الكنيسة نفسها، 

إال أن هذا النهج . اا التعسفية السابقة حبق العلم والعلماءبسبب ممارس
العلماين واملادي سرعان ما ختلى عن ردود فعله املبالغ فيها، ملا وقفت 
عليه املؤسسات العلمية الغربية وحىت التجريبية منها على حقيقة 
الوحي ووجود قوى وراء العناصر املادية وما نشعره حبواسنا الظاهرية 

  .ةاخلمس

أما فيما يتعلق بترتيب نزول السور القرآنية ترتيباً زمنياً فهو 
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عند املسلمني يعود إىل الصدر اإلسالمي األول، كما جند ذلك يف 
  . ، والترتيب املنسوب البن عباس مصحف اإلمام علي

أما حماوالت املستشرقني يف هذا االجتاه فتعود إىل النصف 
د، وهي يف معظمها تعتمد األسلوب األول من القرن التاسع عشر للميال

العقلي واالجتهادي، ويف هذا السياق تصب احملاولة اليت قام ا 
، معتمداً يف ذلك على إشارات وحماوالت إسالمية )ثيودور نولدكه(

  .واستشراقية سابقة

لقد كانت ظاهرة الوحي من املسائل اليت شغلت ذهن اإلنسانية 
ها اآلراء وتعددت االجتاهات، وقد منذ القدم، من هنا فقد كثرت في

اختذت عرب الزمن أشكاالً وصيغاً خمتلفة، حىت انتهت يف القرون 
األخرية إىل صيغتها األخرية ـ وخاصة فيما يتعلق بالوحي الذي نزل 

 ـ على ألسنة املستشرقني واملتأثرين م  على خامت األنبياء حممد
اوالت من الذكاء والتستر وملا كانت هذه احمل. من املثقفني املسلمني

وراء حجاب احليادية حبيث تؤثر حىت على األجيال املسلمة، فإن 
  .أمهية هذا البحث ال ميكن إغفاهلا حبال من األحوال

 كما أن ملعرفة ترتيب الرتول فوائد مجة ال ميكن أن حتصى،
سواء على الصعيد التارخيي والكالمي والفقهي، فإننا إذا توصلنا إىل 

أن هذه السورة قد نزلت يف هذه الفترة احملددة، وقبل أو بعد معرفة 
تلك السورة، سندرك الكثري من احلقائق اليت ال يسعنا إدراكها لوال 
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وهذه . معرفة التاريخ واليوم والساعة اليت نزلت فيها تلك السورة
  .مسألة ال ختفى أمهيتها وتعقيدها على من خرب مثل هذا البحث

هذا الكتاب مؤلفة من ثالثة فصول ستكون هيكلية حبوث 
  :وخامتة، على النحو اآليت

موقع نولدكه يف (:  يف االستشراق، حتت عنوان:الفصل األول
 وسوف نفتتحه بدراسة حركة ).الدراسات االستشراقة والقرآنية

مع ذكر . االستشراق تارخيياً، ونتعرض فيه لغاياته، وأهدافه، ومدارسه
 قام به املستشرقون من األعمال القرآنية، مناهج املستشرقني، وأهم ما

  ).ثيودور نولدكه(وصوالً إىل 

ظاهرة الوحي (:  يف ظاهرة الوحي، حتت عنوان:الفصل الثاين
 ونتعرض فيه ملفهوم الوحي، وتطوره عند الغرب، ،)عند نولدكه

وكيف . يف الوحي بشكل عام) ثيودور نولدكه(وصوالً إىل نظرية 
  . بشكل خاص على نبينا األكرمتعامل مع الوحي النازل

:  يف الترتيب الزمين لرتول القرآن، حتت عنوان:الفصل الثالث
 وسوف نتناول فيه ،)نظرية نولدكه يف الترتيب الزمين لرتول القرآن(

أهم النظريات اإلسالمية واالستشراقية يف بيان ترتيب نزول القرآن، 
مهدي ( املهندس ، ومقارنتها بنظرية)نولدكه(وصوالً إىل نظرية 

، يف ترتيبه لسور القرآن، من حيث احليادية والسالمة من )بازركان
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لننتهي بعدها إىل خامتة مفادها عدم جناح أي . التأثر بالرواية التارخيية
  .واحدة من هذه احملاوالت

ويف اخلتام أود التنويه إىل أنين على الرغم من اجلهد الذي 
اناً حىت مطلع الفجر، ال أدعي العصمة بذلته، واضطراري إىل السهر أحي

ومتام معويل يف ذلك على سعة صدر القارئ، بأن يوفر يل . من اخلطأ
حسنايت إن كانت هناك من حسنات، ليمحو ا ما سيعثر عليه من 

  .وإنين إن أخطأت فمن عندي، وإن أصبت فربمحٍة من ربي. اهلفوات

يع إخويت الكرام  وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مج
على ما أغدقوه علي من عطفهم ومالحظام القيمة، واهللا أسأل أن 
يأخذ بأيديهم ويدي إىل حيث اهلداية والسعادة والنعيم، إنه كرمي 

  .جميب

 حسن عيل حسن مطر اهلاشمي
  

***
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  مدخل تاريخي لحركة االستشراق
  

شيء أن نتعرف معىن االستشراق، وبداياته جيدر بنا قبل كل 
  . التارخيية، واألهداف والتطلعات اليت نشأ من أجلها

وسندرك من خالل طيات هذا الفصل، أنّ بدايات االستشراق 
إمنا كانت ضمن جهود فردية، وحركات عفوية يف غالبها، مث انتظم 
بعضها عرب التاريخ وملختلف األسباب، ضمن مؤسسات وجدت يف 

إذ أدركت أنّ بإمكاا الوصول إىل غاياا، . ستشرقني ضالتهاامل
وأهدافها، ومطاحمها الدينية التبشريية، أو االقتصادية، أو االستعمارية، 

وبذلك كان لالستشراق . من طريق تنظيم جهودها وتوحيد صفوفها
ولكي يتسىن لنا معرفة . مدارسه املختلفة باختالف أهدافه وتطلعاته

البد لنا أوالً من معرفة معىن . ، وتلك املدارسهذه األهداف
  :االستشراق، ضمن العناوين اآلتية
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 ً: االسترشاق لغة واصطالحا ـأ

اشتقاق من استشرق، على وزن استفعل، وهو : االستشراق لغة
وجييء لالعتقاد يف الشيء ). استخرجته: (للسؤال والطلب غالباً، حنو
أو . حسبته مسيناً: أي) ذا ورماستسمنت : (أنه على صفة أصله، حنو

ويكون للتحول إىل الشيء . حسب اجلمل ناقة: أي) استنوق اجلمل(
: أو جمازاً، أي. صار حجراً حقيقة: ، أي)استحجر الطني(حقيقة، حنو 

إنّ البغاث بأرضنا ( :وكما يف املثل .صار كاحلجر يف الصالبة
: ياسه تقولوعلى ق. )٢(يصري كالنسر يف القوة: ، أي)١()يستنسر

صار شرقياً، وقد يراد منه الدخول يف الشرق، : ، أي)استشرق الغريب(
:  ، ويف الترتيل دخل يف شروق الشمس: أي) أشرق الرجل: (ولـفتق
َفأخذهتم الصيحة مرشقني ِ ِ ْ ُُ ْ َُ َّ ُ ْ ََ َ َ)أشرق القوم: (وتقول. ، أي مصبحني)٣( ،

َفأتب: دخلوا يف وقت الشروق، ويف الترتيل: أي ْ َ َعوهم مرشقنيَ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ)٤( ،
  .قوهم وقت دخوهلم يف شروق الشمسحل: أي

، وجمتمعاته  علم يدرس تراث الشرق وحضاراته:هو واصطالحاً
                                                        

. معناه من جاورنا عز بنا:  ـ مثلٌ يضرب للضعيف يصري قوياً، وللذليل يعز بعد الذل، وقيل١
  . ضعاف الطري: والبغاث

  .م١٩٧٥، بريوت، ١١١، ص١ ـ األسترابادي، رضي الدين، شرح شافية ابن احلاجب، ج٢
  .٧٣:  ـ احلجر٣
  .٦٠:  ـ الشعراء٤
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. ماضيها وحاضرها، ويدخل ضمن معىن الشرق، أي منطقة شرقية
ما له عالقة بالدراسات اإلسالمية : (هنا يعين أحياناً) املصطلح(لكن 

).  اليت أثرت العربية فيها، كاللغة التركية، والفارسيةوالعربية، أو اللغات
  :إن لالستشراق املصطلح إطالقني: وبعبارة أخرى

  .البحث يف تراث الشرق عامة: األول

  .البحث يف تراث اإلسالم، وكلّ ما له صلة به خاصة: الثاين

حىت . وقد بدأت هذه الدراسات تتسع، وتستقل عن بعضها
ها اليت تعىن ا، فبدأ بعضهم يطلق على أصبح لكلّ دراسة مساحت

دراسة اللغة العربية، وشؤون العرب، تسمية الدراسات العربية 
)Arabistics .( ،ويطلق على املستشرقني املتخصصني باللغة العربية

  .)١()املستعربني(مصطلح 

وعليه فإنّ االستعراب فرع من فروع االستشراق، وقد ظهر يف 
ص بعض الباحثني من الغربيني يف دراسة اآلونة األخرية، إذ ختص

، ليشمل كلّ باحٍث وقد يتسع هذا املصطلح. القضايا العربية دون غريها
ا من العلوم غري عريب ختص ص يف دراسة العربية وما يتعلق

فالياباين أو الصيين مثالً قد يكون . واملعارف، حىت وإن كان شرقياً

                                                        
، وزارة التعليم العايل والبحث ١٧الساموك، سعدون حممد، مناهج املستشرقني، ص:  ـ أنظر١

  .العلمي، جامعة بغداد
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، لكونه شرقياً أصالً حبكم ميكن عده مستشرقاً مستعرباً، ولكن ال
نعم ميكن اعتباره مستشرقاً من باب التوسع اللفظي؛ . )١(اجلغرافيا

  .فيكون مستشرقاً باملعىن اخلاص

وبذلك تكون النسبة القائمة بني االستشراق واالستعراب، نسبة 
العموم واخلصوص من وجه، إذ جيتمعان يف الغريب إذا نظر إىل العامل 

ويفترق االستعراب عن .  مستعرب ومستشرقالعريب، فهو حينها
االستشراق، إذا كان الدارس للشؤون العربية صينياً، أو يابانياً، أو 

ويفترق االستشراق عن االستعراب، إذا مل تكن الدراسة . هندياً
الشرقية، اليت يعىن ا الغريب عربية، كأن تكون هندية، أو فارسية، أو 

 .تركية

 :تارخيه  نشأة االسترشاق و- ب 

ال ميكن االطالع بدقة على البداية احلقيقية، واملنظمة 
ذلك أنه حركة نشأت جبهود عفوية أوالً، مثّ ما لبثت أن . لالستشراق

  .تطورت، لتغدو حركة منظمة، هلا كوادرها ومؤسساا املختلفة

وميكن حصر آراء الباحثني يف تاريخ االستشراق، يف النقاط 
  :اآلتية

                                                        
  .م١٩٩٨، ١، ط٢٤الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر١
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بعض الباحثني االستشراق إىل أواخر القرن  يرجع :األوىل
ويستند يف ذلك إىل كتابات بعض املسيحيني من . )١(السابع من امليالد

  .  وأضرابه)٢()يوحنا الدمشقي: (العرب عن اإلسالم، من أمثال

إال أن هذا الرأي غري منسجم مع املفهوم العام لالستشراق؛ ألن 
 مسيحي عريب، فهو لذلك ، مل يكن غربياً، بل هو)يوحنا الدمشقي(

  . شرقي، وليس مستشرقاً

 هناك من يرجع االستشراق إىل املرحلة اليت نقل فيها :الثانية
الكنسيون، علوم الكنيسة، وفلسفة اليونان، من احلواضر العربية إىل 

وكانت هذه املرحلة قد . روما، حني كانت الكنيسة يف احتضار فكري
الم، فكان أعظم ما قام به العرب، بدأت منذ وقت مبكر يف تاريخ اإلس

إىل جانب نشرهم اإلسالم، وتأليفهم يف علومه املختلفة، قيامهم بترمجة 
آداب وفلسفات العامل، وخاصة اليونانية، والرومانية، واهلندية، 

فكانت علوم الكنيسة من العلوم . والفارسية، ومناقشتها والرد عليها
                                                        

  .٢٤ ـ املصدر املتقدم، ص١
): م٧٤٩ ـ ٦٧٥حوايل : Gohn of Damascus, Saint( ـ القديس يوحنا الدمشقي ٢

منصور (وهو حفيد . يعترب أحد آباء الكنيسة النصرانية الشرقية. الهويت وراهب سوري
الذي كان وزيراً ملعاوية بن أيب سفيان، وضع حنواً من مئٍة ومخسني مصنفاً ) بن سرجون

كري ، وهو كتاب موسوعي يف ثالثة أجزاء كان له أثر كبري يف التف)منهل املعرفة: (أمهها
، ٦منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر. الديين النصراين خالل القرون الوسطى

  .١٧ص
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وكان لإلسالم بذلك الفضل . ناقشةاليت تناولوها بالترمجة، والنقد، وامل
فبدون هذه الترمجات، مل يكن لدى الغرب قدرة على . على الغرب

وخاصة يف العصر الذي أطبق اجلهل . استعادة تراثه اليوناين والروماين
  .)١(فيه على مجيع الشعوب األوربية

إن حركة االستشراق قامت على دعائم : وبذلك ميكن القول
إذا ) االستغراب(إليها املسلمون، ميكن تسميتها بـ حركات سابقة، بادر 

إذ قام املسلمون بتشجيع من دينهم، الذي يأمرهم بطلب . صح التعبري
فجدوا يف تعريب . العلم أينما كان، وحيثما وجد، بالسعي لتحصيله

بل حىت الشرقية منها . الكتب، من خمتلف اللغات الرومانية واليونانية
 وذلك يف عصر كانت أوربا تسري حنو األفول .كالفارسية واهلندية

ومل تستفق إال . واالحندار؛ فالتهمت نريان حماكم التفتيش مجيع الكتب
فلم جيدوا بداً من . بعد أن أتت النريان على آخر ورقة من آخر كتاب

فكان البد هلم أوالً من . استرجاعها من النسخ العربية املترمجة عنها
ومن هنا ميكن عد هذه .  أوساط املتكلمني اتعلم العربية، والعيش يف

  .الناحية، من األسباب اليت أدت إىل ظهور االستشراق

 هناك من الباحثني من يرى االستشراق نتيجة طبيعية :الثالثة
من نتائج احلروب الصليبية، لكوا آخر مراحل الصراع الديين املسلح 

                                                        
، وزارة التعليم العايل والبحث ١٧ ـ الساموك، سعدون حممد، مناهج املستشرقني، ص١

  .العلمي، جامعة بغداد



 ٢١

عد ذلك الصراع الطويل إذ توصل الغرب ب. بني املسلمني واملسيحيني
عدم إمكان التغلب على املسلمني عسكرياً، ما : (إىل قناعة مفادها

  ). داموا متمسكني بدينهم وقرآم
 قائد احلملة )١()لويس التاسع(وال خيفى الدور الذي لعبه 

يف ذلك ، إذ صرح للجهات املعنية يف ) واألخرية(الصليبية السابعة 
إنه ال جدوى من :  مدينة املنصورة مبصرأوربا بعد عودته من أسره يف

القتال مع املسلمني؛ ألم ميلكون عقيدة راسخة تدفعهم إىل اجلهاد، 
وعليه البد من الفصل بني . وحتضهم على التضحية بكلّ ما ميتلكون

املسلمني وبني مصدر قوم املتمثل بالقرآن الكرمي، من طريق الغزو 
روع، وقامت برعاية كلّ اجلهود فتبنت الكنيسة هذا املش. الفكري

وهذه اجلهود هي اليت تطورت بالتدريج؛ لتكون فيما . الرامية إىل ذلك
  . )٢(بعد حركة االستشراق

وبذلك يكون االستشراق قد نشأ يف القرن الثاين عشر من 
امليالد، مقترناً بظهور أول نتاج استشراقي متمثل يف ترمجٍة ملعاين 

                                                        
بية تزعم احلملة الصلي). م١٢٧٠ - ١٢٢٦(ملك فرنسا ): م١٢٧٠ -١٢١٤(لويس التاسع   ـ١

ومن مثّ عاد إىل فرنسا ). م١٢٥٠عام (، فأسر يف املنصورة مبصر )م١٢٤٨عام (السابعة 
، وراح يعد العدة حلملة صليبية ثامنة، ولكنه مات بالطاعون يف تونس )م١٢٥٤عام (

، ٦منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر). م١٢٧٠عام (بعيد مغادرته فرنسا 
  . م١٩٨١، بريوت، ١ط، دار العلم للماليني، ١٤٦ص

  .م١٩٩٨، ١، ط٢٥الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ انظر٢
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  . أيضاً)١(أول قاموس التيين ـ عريبالقرآن الكرمي، وظهور 

 يرى كثري من الباحثني أنّ االستشراق قد نشأ يف القرن :الرابعة 
العاشر للميالد، حني بدأت الدراسة الغربية للشرق، واليت كان رائدها 

مثّ عاد إىل بالده، . ، الذي تعلم العربية يف قرطبة)٢()جربري(الراهب 
  ).البابا سلفستر الثاين: (ليتوىل البابوية، ملقباً نفسه

 وأخرياً هناك من يرجع نشأة االستشراق إىل القرن :اخلامسة
 على مصر نقطة )٣()نابليون بونابرت(الثامن عشر، متخذاً من محلة 

  . انطالق للحركة االستشراقية

                                                        
  .م١٩٩٨، ١، ط٢٤الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر١
راهب فرنسي انتخب ): م١٠٠٣ ـ ٩٣٠: Sylvester II, Gerbert( ـ جربري سلفستر الثاين ٢

بابا كنيسة روما الكاثوليكية، وذهب إىل األندلس إلكمال دراسته، ) م٩٩٩/ ٤ /٢(يف 
وهناك تعلم الكثري من العلوم اإلسالمية، يعزى إليه إدخال األرقام العربية، والساعة 
ذات امليزان إىل فرنسا، وله الفضل يف تشجيع نفوذ العربية يف العامل األوريب، كما أن له 

عبد الرمحن بدوي، : ة من العربية إىل الالتينية، وللمزيد راجعالفضل يف تنشيط الترمج
  .١٧٩ ـ ١٧٨موسوعة املستشرقني، ص

نابليون األول ): م١٨٢١ ـ ١٧٦٩: (Napoleon Bonaparte ـ نابليون بونابرت ٣
)Napoleon I( إمرباطور فرنسا ،)أحد أعظم القادة العسكريني )م١٨١٥ ـ ١٨٠٤ يعد ،

م؛ فنفي إىل جزيرة ألبا، وقد حاول ١٨١٤زل عن العرش سنة تنا. يف مجيع العصور
) واترلو(، ولكنه هزم هزمية حامسة يف معركة )األيام املئة(استعادة عرشه خالل فترة 

منري البعلبكي، : أنظر. م؛ فنفاه اإلجنليز إىل جزيرة هيالنة حيث مات فيها١٨١٥سنة 
  .١٠٠، ص٧موسوعة املورد، ج



 ٢٣

وعلى الرغم من أنّ هذه احلملة كانت عسكرية بامتياز، إال أن 
.  مطبعة وعدداً من العلماء والباحثنييف محلته هذه )نابليون(اصطحاب 

  .)١(هو الذي دفع إىل القول بأا بداية االستشراق

قد ) نابليون بونابارت(إال أن هذا الرأي مردود مبا قيل من أن 
 للمستشرق )٢()رحلة يف مصر وسوريا(تأثر يف وضع خطته بكتاب 

أن وعليه البد أن يكون هناك استشراق، و. )٣()دي فولين(الكونت 
يكون هناك رجال قد سبقوا نابليون يف كتابتهم عن الشرق؛ ليتسىن له 
التأثر م، ومن هنا ال تكون محلته باكورة وتأسيساً لالستشراق، نعم 

  .ميكن تصنيفها على أا مواصلة واستمرار للجهود االستشراقية

إرجاع جذور ) سعدون حممود الساموك(هذا وحياول الدكتور 
البد من التنويه إىل : (لقرن امليالدي األول، فقد قالاالستشراق إىل ا

أنّ دراسة الغربيني ألحوال اجلزيرة العربية، أو الشرق، قد سبقت عصر 
وحسب آراء املؤرخني، فقد عثر على كتاٍب ملؤلٍف . الصليبيني بكثري

                                                        
  .م١٩٩٨، ١، ط٢٥مد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، صالزيادي، حم:  ـ أنظر١
  ..٣٩ ـ ٢٤ صن،.م ـ ٢
م، ١٧٨٢مستشرق فرنسي رحل إىل مصر وسوريا سنة : De Volney)( ـ دي فولين ٣

ودون آراءه يف كتاٍب مل يلبث أن نال شهرة واسعة عد معها واحداً من كتاب الرحالت 
، وأهدى نسخة )كاترين الثانية( قيصرة روسيا  املشهورين، وقد أهدى نسخة منه إىل

آثار (طالل املختار : أنظر. أخرى إىل نابليون بونابرت الذي تأثر به يف محلته على مصر
  .، اجلامعة اللبنانية٢٤، ص)محلة بونابرت على مصر



 ٢٤

، يعود وفقاً لرأي )الطواف حول البحر اإلريتري: (غريب جمهول، بعنوان
  .)١()إىل اية القرن األول للميالد) د عليالدكتور جوا(

ولكننا إذا أخذنا تعريف االستشراق االصطالحي مبعناه األعم، 
أمكننا الرجوع باالستشراق إىل القرن اخلامس قبل ميالد املسيح، إذ 

، فقد نشأ )٢()هريودوتس(جند جذوراً استشراقية عند املؤرخ اليوناين 
ف على ما حييط باليونان من هذا الرجل، وكله طموح إىل التعر

احلضارات؛ فسافر لذلك إىل بالد الشرق كثرياً، وقد مشلت أسفاره كالً 
وسجل مشاهداته، ومسموعاته، يف تسعة . من مصر وما بني النهرين

وملا اشتمل تارخيه على سجل ). أيب التاريخ(أجزاء، حىت لقب بـ 
ده رائد ضخم بتاريخ احلضارات الشرقية أيضاً، كان لنا أن نع

إذا كان هريودوتس جديراً بلقب أيب : (االستشراق األول، ونقول لذلك
  ).بلقب جد االستشراق أوىل وأجدرالتاريخ، فهو 

                                                        
، نقالً عن عبد اجلبار ناجي، تطور ١٩ ـ الساموك، سعدون حممد، مناهج املستشرقني، ص١

  .١٣شراق يف دراسة التراث العريب، صاالست
 ٤٢٥ ـ ٤٨٥(مؤرخ ورحالة يوناين عاش يف الفترة ما بني ): Herodotus( ـ هريودوتس٢

، )Persian Wars ـGreco:(، وضع كتاباً أرخ فيه للحروب اليونانية الفارسية راجع)م.ق
ة يف أصقاع قام برحالت متعدد. ويعترب هذا الكتاب أقدم أثٍر إغريقي نثري رئيس باق

العامل املعروف يف عهده، فتوجه جنوباً إىل مصر، وشرقاً إىل بابل، ومشاالً حىت سواحل 
، ٥منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: ، أنظر)أيب التاريخ(البحر األسود، يعرف بـ 

  .م١٩٨١، بريوت، ١، دار العلم للماليني، ط٩٩ص
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يف كتابة ) هريودوتس(هذا ولكن هناك من شكك يف أسبقية 
التاريخ، وامه باالستيالء على مؤلفات من سبقه يف هذا املضمار، 

، دون )هيكاته(ن مبؤلفات وكتابات بدعوى أن هريودوتس قد استعا
، وخيانته، مل تقتصر على )هريودوتس(وإنّ عدم أمانة . اإلشارة إليها
يف نقل املعلومات، بل أضاف إىل ذلك جرمية ) هيكاته(جتاهل اسم 

  !)١(وكتبه) هيكاته(أخرى، جتسدت يف إتالفه مجيع مؤلفات 

، )تسهريودو(ولكننا مل نفهم كيف يتم التوفيق بني إتالف 
وإذا . ، وبني وصول هذه املؤلفات إلينا)هيكاته(مؤلفات ) مجيع(لـ

بإتالفها بأمجعها ) هريودوتس(وصل إلينا بعضها، كيف حيق لنا اام 
  ! كما جاء يف نص االام

ولذلك فنحن نشعر بأنّ هناك حاجة يف نفس من يلصق 
  .ريودوتس مثل هذه التهمة

طالحي اخلاص لالستشراق، الذي    وأما إذا أخذنا املعىن االص
هو دراسة التراث اإلسالمي، فسيكون االستشراق ظاهرة مرتبطة 
بالصدام احلضاري بني الشرق والغرب، إثر الفتوحات اإلسالمية، 

وازدياد قوة هذا الشعور بإخفاق . وشعور العامل املسيحي باخلطر

                                                        
تعليمي املقررة يف إيران للمرحلة الثانية من ، من كتب النظام ال)١( ـ تاريخ جهان واسالم ١

  .ش. هـ١٣٨٧، ٩، ط٥٧ ـ ٥٦اإلعدادية، ص
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ارف من ، حيث بدأ التفكري بوقف هذا التيار اجل)١(احلروب الصليبية
خالل السعي إىل تشويه اإلسالم، والتشكيك فيه، بتقدمي صورة كريهة 

من هنا يكون منشأ االستشراق مقارناً للحروب الصليبية، أو من . عنه
وعندها يكون االستشراق ـ ذا املعىن ـ قد نشأ بالتحديد . إرهاصاا

  .يف القرن الثاين عشر للميالد

 : أهداف االسترشاق وغاياته- ج 

 إنّ مسرية االستشراق قد قطعت أشواطاً تارخيية كبرية، متتد
فكان . وقد تشعبت وتفرعت غاياا طوال هذه املدة. لقرون طويلة

منها ما هو عسكري، أو ديين، أو اقتصادي، أو استعماري، أو ثقايف 
ومنه ما كان يهدف ألكثر من واحدة من الغايات املتقدمة، ولكن . حبت

ولذلك .  غالبها، كانت تتردد بني الديين، واالستعماريهذه الغايات يف
سنقصر البحث على هاتني الغايتني، إذ ميكن مالحظتهما بوضوح 
بالنظر يف األعمال االستشراقية أوالً، وبالنظر إىل اجلهات الداعمة هلذه 

فالغالب على االستشراق الديين هو التحامل، والتهجم . األعمال ثانياً

                                                        
فرض على اجليوش أن ترسم شارة الصليب على ) البابا أربانوس( ـ ينبغي اإلشارة إىل أنّ ١

، أما يف )احلروب الصليبية(ثياا وسروج خيوهلا، ومن هنا اكتسبت هذه احلمالت اسم 
، وميكن معرفة ذلك ملن يطالع )حروب الفرجنة(لم تعرف آنذاك إال بـ العامل اإلسالمي ف

، )الفرنج: (النصوص اإلسالمية يف تلك املرحلة، وهناك سيجد صيغاً أخرى، مثل
 ).اإلفرجنة(، و)اإلفرنج(و
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موزه، وممارسة نشاطه حتت دعم ومتويل ومباركة على اإلسالم ور
يف حني جند االستشراق االستعماري، . املؤسسات الدينية والكنسية

وقد تتقاطع . مدعوماً من قبل املؤسسات احلكومية، ودوائر الدولة
مصاحل هذين النوعني من االستشراق، فيحدث نوع من التنسيق 

وميكن . هدافه وغاياته لنفسهمع احتفاظ كلّ منهما بأ. املشترك بينهما
إن معظم املستشرقني قدمياً وحديثاً قد اعتمدوا يف تناوهلم : القول

لإلسالم والقرآن، على االفتراضات اخلاطئة والنتائج املسبقة، والصور 
  . النمطية

، إذ )١()برنارد لويس(وهذا ما أقر به بعض املستشرقني ومنهم 
  : قال

 ظاهرة يف مؤلفات عدد من ال تزال آثار التعصب الديين«
العلماء املعاصرين، ومستترة يف الغالب وراء احلواشي 

  .)٢(»املرصوصة يف األحباث العلمية
                                                        

م، وخترج من جامعيت لندن وباريس، وعين ١٩١٦ولد سنة ): B. Lewis( برنارد لويس ـ ١
المي جبامعة لندن مثّ أستاذاً للتاريخ جبامعة كاليفورنيا، التحق بالعمل اإلس معيداً للتاريخ

خلف الكثري من األحباث، . بوزارة اخلارجية الربيطانية، وهو ما يوضح نشاطه السياسي
أحباث حول (، و)أصول اإلمساعيليني واإلمساعيلية(ويأيت يف مقدمتها كتابه املعنون بـ

نبيه (الذي ترمجه الدكتوران ) الغرب يف التاريخ(، و)العربيةتاريخ اهتمام اإلجنليز بالعلوم 
  .٥٦١، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: ، أنظر)حممد يوسف زايد(و) أمني فارس

، نقالً عن كتاب ٧٣ ـ زقزوق، حممد، االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، ص٢
  .٣٦اإلستشراق أهدافه ووسائله، ص



 ٢٨

  .)١()نورمان دانييل(كما قال املستشرق اإلجنليزي 
على الرغم من احملاوالت اجلديدة املخلصة اليت بذهلا «

بعض الباحثني يف العصور احلديثة، للتحرر من املواقف 
التقليدية للكتاب النصارى من اإلسالم، فإم مل يتمكنوا 

  .)٢(»أن يتجردوا منها جترداً تاماً

ومما يؤكّد خدمة املستشرقني للمصاحل االستعمارية ما جاء يف 
/ أكتوبر/ ٥املنشور الذي وزع على أهايل طرابلس وبرقة يف ليبيا يوم 

ة، مراعني مجيع م، وقد اختار املستشرقون عباراته بدقة عالي١٩١١
  : إذ جاء فيه. الظروف واألوضاع السياسية، واالجتماعية، والدينية

والصالة على كافة املرسلني صلى اهللا .. بسم اهللا الرمحن الرحيم(
فيا سكان طرابلس وبرقة، أذكروا أن اهللا قال يف .. وسلم عليهم أمجعني

ْال ينهاكم اهللاُ: كتابه العزيز َُ َْ ْ عن الذين ملَ َ َ ْ َِ ْ يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم َّ ْ ُُ ُ ِّ ُُ َِ ْ ْ َ ِ ِ ُ َِ

                                                        
م، وخترج من ١٩١٩مستشرق إجنليزي ولد سنة ): Norman Danial ( ـ نورمان دانييل١

جامعة أدنربه، وعمل يف عدٍد من البالد العربية، وكان آخر أعماله مدير الس الثقايف 
الربيطاين يف القاهرة، له عدد من األعمال يهتم معظمها بالبحث عن العالقة بني اإلسالم 

العرب وأوربا (، و)أوربا واإلمرباطورية(، و)اإلسالم(، و)اإلسالم والغرب: (والغرب، منها
حصر اهتمامه بتحسني صورة اإلسالم يف أوربا، وبتحسني العالقة ). يف القرون الوسطى

، )الدراسات العربية واإلسالمية يف أوربا(ميشال جحا، : أنظر. اإلسالمية املسيحية
  . ٥٨ص

، كتاب األمة، ٧٣راع احلضاري، ص ـ زقزوق، حممد، االستشراق واخللفية الفكرية للص٢
  .، نقالً عن املصدر نفسه١ط



 ٢٩

َمن دياركم أن تربوهم و ُ َ ْْ ْ َُّ َ ُْ َ ِ ِ َّتقسطوا إليهم إن اهللاَِ ِ ِْ ِْ َ ُْ ِ ْ حيب الُ ُّ ِ َمقسطنيـُ ِ ِ ْ ُ)مثّ )...)١ 
إرادة اهللا ومشيئته سبحانه قضتا أن : (خلص املنشور إىل القول التايل
 جيري يف ملكه إال ما يريد، فهو مالك حتتل إيطاليا هذه البالد، ألنه ال

امللك وهو على كل شيٍء قدير، فمن أراد أن يظهر يف الكون غري ما 
أظهره مالك امللك رب العاملني، املنفرد بتصرفاته مبلكه، الذي ال شريك 
له فيه، فقد مجع اجلهل بأنواعه وكان من املمترين، وبناًء عليه يلزم 

لم مبا تعلقت به اإلرادة الربانية، على كلّ مؤمن أن يرضى ويس
  .)٢()وأبرزت القدرة اإلهلية، فامللك له سبحانه وتعاىل يؤتيه من يشاء

ال خيفى أنّ هذا النوع من السفسطة إمنا يعود جبذوره إىل التركة 
األموية يف اإلسالم، حيث جندها يف سياسة معاوية حني أراد توريث 

قضاء من ) واستخالفه(يزيد سلطانه لولده يزيد، معترباً أن أمر 
  .)٣(القضاء

ستشراق، يف جتنيد ميكن تلخيص النشاط االستعماري لالو
ومن . الدوائر الغربية لبعض املستشرقني عمالء سريني داخل الشرق
هنري (ذلك ما قامت به احلكومة الربيطانية من إرساهلا املستشرق 

                                                        
  .٨:  ـ املمتحنة١
نقالً عن . م١٩٨١: ، السنة٢٧٣:  ـ القمودي، حممد، مسوم االستشراق، جملة العريب، العدد٢

  .املصدر املتقدم
 .١٦٧، ص١ الدينوري، ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، ج-٣



 ٣٠

ى يد البدو م، حيث اغتيل عل١٨٨٢ إىل صحراء سيناء عام )١()باملر
جرترود (ومل يكن من الصدفة إرسال الغرب رجاالً ونساًء مثل . هناك
  ... )٣()يت أي لورنس(، و)٢()بيل

                                                        
مستشرق بريطاين مشهور، ولد ): م١٨٨٣ ـ ١٨٤٠: E. H. Palmer( ادوارد هنري باملر  ـ١ 

رحل إىل الشرق وعاش يف البادية . يف كمربج، أولع باللغة العربية حىت قرض الشعر ا
م أوفدته إىل الشرق األدىن مجعية البحث عن اآلثار الفلسطينية، ١٨٦٩العربية، ويف سنة 

ين يف أغراض جتسسية وصحبه السري ريتشارد بورتون، استعمله اجليش الربيطا
وختريبية نظراً إلتقانه اللغة العربية ومعرفته  بقبائل  العرب،  ولتضلعه  بلهجات  البدو  

، )م١٨٨٢(، وملا نشبت ثورة عرايب باشا )الشيخ عبد اهللا(وعادام،  عرف بينهم بـ 
وكانت رجع إىل مصر، وكلفته حكومته باالتصال ببعض الشيوخ؛ فمنحهم بدراً كثرية، 

ترمجة : (خلف الكثري من األعمال يف طليعتها. ايته أن قتل غيلة على يد البدو أنفسهم
جنيب العقيقي، : أنظر. ، وغريها)رحلة يف شبه جزيرة سيناء(، و)القرآن الكرمي

  .٢٨٣ ـ ٤٨٢، ص٢املستشرقون، ج
ية، مستشرقة إجنليز): م١٩٢٦ ـ ١٨٦٨: Miss Gertrude Bell( مس جرترود بيل  ـ٢ 

عملت يف السلك السياسي، وعينت مترمجة يف السفارة الربيطانية يف مصر، ويف البصرة 
أنشأت هلا متحفاً يف بغداد وقد . وبغداد من العراق، ومسيت ملكة العراق غري املتوجة

أتقنت العربية والفارسية والفرنسية واألملانية، وخلفت العديد من . توفيت هناك
  .٥٠٣ ـ ٥٠٢، ص٢ العقيقي، املستشرقون، ججنيب: أنظر. األعمال

شخصية استشراقية شهرية، ): م١٩٣٥ ـ ١٨٨٨: T. E. Lawrence( ـ يت اي لورنس ٣
، تلقى العلم )Lawrence of Arabia: لورنس العرب(ارتبط امسه بالعرب حىت عرف بـ 

 يف جامعة أكسفورد، ورحل إىل فرنسا، وبلغ رتبة مقدم يف اجليش، وعمل يف سالح
أثر تأثرياً بارزاً يف تقرير البيئة السياسية املتعلقة بالعامل العريب، خلف . الطريان امللكي

ثورة يف (، و)القالع الصليبية(، و)أعمدة احلكمة السبعة: (العديد من األعمال، منها
  .٥١٢ ـ ٥١١، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). الصحراء العربية



 ٣١

  .)١(كعمالء لإلمرباطورية الربيطانية

وفيما يتعلق بالبعد االستعماري لالستشراق يعترف املستشرق 
  :  قائالً)٢()بيدرو مارتينث مونتافث(األسباين 

روفة، وهي أن معظم املستشرقني ظاهرة تارخيية مع«
الغربيني كان مرتبطاً بشكٍل ما بالنفوذ االستعماري 
الغريب يف املنطقة، وعلينا أن نعترف ذا، فنحن نتكلم 
عن التاريخ، وليس عن أشياء خيالية، أو بعيدة عن 

  .)٣(»احلقيقة

وقبل االنتقال من هذا العنوان، البد لنا من التنويه جبهود طائفة 
من املستشرقني الذين أخذوا على أنفسهم منهجاً علمياً حيادياً أخرى 

 مجيع السلبيات اليت واكبت الدراسات وموضوعياً، جترد من

                                                        
  .٤١ ـ ٤٠ستشراق، نقالً عن املصدر املتقدم، ص ـ سعيد، إدوارد، اال١
مستشرق أسباين ولد سنة ): P. Martinez Montavez( ـ بيدرو مارتينث مونتافث ٢

م، أعد دراسة الدكتوراه بالقاهرة عن ااعة يف مصر أيام املماليك وتبدل ١٩٣٣
م، وخلف ١٩٦٢  ـ١٩٥٨األسعار، وعمل مديراً للمركز الثقايف األسباين يف القاهرة من 

شخصية املنصور (، و)أمراء األندلس وخلفاؤها: (الكثري من األعمال العلمية نذكر منها
، وترجم الكثري من األعمال األدبية العربية إىل اإلسبانية، )يف نصوص املؤلفني النصارى

جنيب العقيقي، املستشرقون، : منها أعمال جنيب حمفوظ، ويوسف إدريس وغريمها، أنظر
  .٦١٦، ص٢ج

  .م١٩٨١، سنة ٢٢:  ـ جملة املوقف األديب، العدد٣



 ٣٢

جان : (ونذكر من أولئك على سبيل املثال. االستشراقية األخرى
روجيه (، و)٢()لورا فيشيا فاغلريي(، و)١()جاكوب ريسكه

   .)٤( وغريهم)٣()غارودي

  

                                                        
مستشرق أملاين ): م١٧٧٤ ـ ١٧١٦: Johann Jakob Reiske( ـ جون جاكوب ريسكه ١

أحب اللغة العربية بشدة، وحتمل يف سبيل تعلمها . من الرعيل األول، وعامل باليونانيات
، )بن زيدون إىل ابن عبدوسرسالة ا: (الكثري من املشاق، اهتم بنشر النصوص، ومنها

، )المية العجم للطغرائي(، وترجم إىل األملانية )تاريخ أيب الفداء(واجلزء األول من 
  . وما بعدها٢٩٨عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر

مستشرقة ايطالية مهتمة بالتاريخ اإلسالمي ) L. Veccia Vaglieri( ـ لورا فيشيا فاغلريي ٢
، وقد )الدفاع عن اإلسالم( الليبية، هلا روح منصفة ترتفع إىل أشدها يف كتاا وبالقضايا

اشتراك سليمان الباروين يف حرب (، و)قواعد العربية: (خلفت العديد من األعمال، منها
جنيب : أنظر). فصول من الرتاع بني علي ومعاوية ومترد اخلوارج(، وترمجت كتاب )ليبيا

  .٤٠٤، ص١العقيقي، املستشرقون، ج
م ١٩١٣مفكر فرنسي ولد سنة ): R. J. C. Garaudy( ـ روجيه جان شارل غارودي ٣

اختري عضواً يف احلزب الشيوعي . مبدينة مرسيليا، كان مسيحي الديانة، شيوعي الفكر
م وسجن بالصحراء ١٩٤٠اعتقل سنة . ورئيساً جلمعية الشبان املسيحيني الربوتستانت

الم، وبعد دراسات فلسفية عميقة جتول فيها بني نظريات اجلزائرية حيث احتك باإلس
م بسويسرا، ١٩٨٢أشهر إسالمه سنة . وأفكار متعددة تنتمي إىل أديان ومذاهب متعددة

، )اإلسالم دين املستقبل(، و)وعود اإلسالم: (وكتب حول اإلسالم كتباً متعددة أمهها
 وما ٢٣، ص)ملشكلة الدينيةروجيه غارودي وا(حممد امليلي : أنظر) ملاذا أسلمت؟(و

  .٤٧بعدها، دار قتيبة، نقالً عن كتاب االستشراق أهدافه ووسائله، ص
  .م١٩٩٨، ٤٧ ص ـ الزيادي، حممد فتح اهللا، املستشرقون أهدافهم وغايام،٤



 ٣٣

    ـ٢ـ 
  ارس االستشراقيةالمد

قد يبدو من هذا العنوان أنّ لالستشراق مدارس علمية متيزه من 
بعضه، ولكننا خنيب أمل القارئ منذ البداية، ونعترف له بعدم وجود 
مثل هذه املدارس، إذ مل تشهد النور على هذا الصعيد إال حماوالت 

  .متواضعة مل يكتب هلا النجاح

املستشرقني  فقد عمد إىل تصنيف )١()اهلراوي( فعله  من ذلك ما
   :إىل ثالث مدارس، على النحو اآليت

  . ـ املدرسة املختصة باملباحث القرآنية١
 . ـ املدرسة املختصة حبياة النيب األكرم وسريته٢
 . ـ  املدرسة املختصة بالتاريخ العريب٣

ولكنه تقسيم غري واضح املعامل، ضبايب املالمح، وال يستقيم ال 
. طرداً، وذلك ألنه حيصر االستشراق باجلانب اإلسالمي والعكساً 

  مضافاً إىل استحالة تصور مدرسة استشراقية تعىن بالنيب األكرم
 القرآن الكرمي، أو تفصل التاريخ العريب عن جانبه يفوال تبحث 

) ثيودور نولدكه(فإننا لو أخذنا صاحبنا . اإلسالمي، وتأثري القرآن فيه
 قد كتب يف تاريخ القرآن، وهو الكتاب مورد البحث، مثالً، لوجدناه

                                                        
  .م١٩٩٨، ١، ط٦٩الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه وغاياته، ص:  ـ أنظر١



 ٣٤

حياة حممد عرض مبسط مستمد من (كما ألف يف السرية النبوية كتابه 
، وأسهم يف جمال الكتابة عن التاريخ اإلسالمي، إذ اضطلع )املصادر

باجلزء اخلاص بالساسانيني عند إخراج طبعة ليدن النموذجية لتاريخ 
تاريخ الفرس والعرب يف عصر : ( أملانية هيالطربي، وشفعها بترمجة

وبذلك يدخل عضواً يف مجيع املدارس اليت اقترحها ). الساسانيني
وكان بإمكان اهلراوي أن يضيف إىل مدارسه االستشراقية . اهلراوي

، اليت تعىن بالتراث األديب للشرق )املدرسة األدبية واللغوية(املقترحة 
. سالمي بعصريه األموي والعباسيوالعرب، كاألدب اجلاهلي، أو اإل

وسيمكن لنولدكه أيضاً أن يدخل هذه املدرسة من أوسع أبواا بسبب 
: إسهامه يف الكثري من األعمال اليت قام ا يف هذا اال، ومنها كتاباه

  ).حنو اللغة العربية الفصحى(، و)خمتارات من الشعر العريب(
، )١(جنيب العقيقي وروهناك حماولة خجولة أخرى قام ا الدكت

  :قسم فيها االستشراق إىل مدرستني، مها
  . ـ املدرسة السياسية اليت تبحث يف األدب مبفهومه العام١
 . ـ املدرسة األثرية اليت تم باآلثار٢

) العقيقي(وعلى الرغم من هذا التقسيم والتصنيف، جند الدكتور 
تشرقني على نفسه، قد خصص جزءاً كبرياً من كتابه لدراسة املس

ة، ومع ذلك مل يتطرق إىل بيان ـأساس تقسيمهم إىل مدارس جغرافي
                                                        

  .٧٠م، صاملصدر املتقد:  ـ أنظر١



 ٣٥

من األخرى، بل حصر اهتمامه بأشخاص  ما مييز كلّ مدرسة
للمستشرقني  بالتوزيع اجلغرايف يف اية األمر اقتنع قد وكأنه املستشرقني

وعدل عن التقسيم األول، حىت خرج كتابه يف طبعته اجلديدة دون أن 
  .)١(منه فصالً خاصاً باملدارس االستشراقيةيض

ال بأس بتقسيم املدارس االستشراقية على : أما حنن فنقول
األساس اجلغرايف، ولكنه حىت يف هذه احلالة ينبغي أن خيضع ملتبنيات 
علمية متيز االستشراق الفرنسي من االستشراق األملاين مثالً، وإنّ 

ستشراقية ختتلف عن املدرسة املناهج املتبعة يف هذه املدرسة اال
إال أننا ال جند من ذلك . االستشراقية األخرى يف مناهجها ومتبناياا

شيئاً، وجندهم مييزون املدارس االستشراقية املزعومة على األساس 
اجلغرايف على أمور سطحية وقشرية يقحموا إقحاماً، حىت لتكاد 

تكلف، من ذلك مثالً تكون مضحكة لشدة ما يبدو عليها من الصنعة وال
أم مييزون املدرسة االستشراقية اإليطالية من غريها حبضور الكثري 

 وهي )٢()ماريا نللينو: (من املستشرقات والعناصر النسوية، من أمثال
                                                        

  .٧٠ ـ ٦٩ ـ املصدر املتقدم، ص١
كرمية املستشرق الكبري كارلو نللينو، وواحدة من أشهر ): Maria Nallino( ماريا نللينو ـ٢ 

م، ودرست على يد والدها واستأنفت ١٩٠٨املستشرقات اإليطاليات، ولدت سنة 
 مصر، هلا عدد من نشاطه العلمي بعد وفاته، اختريت عضواً مراسالً يف امع اللغوي يف

اإلسالم واألقليات الدينية يف الدستور (، و)جمموعة آثار كارلو نللينو: (األعمال، منها
  .٣٩٧، ص١جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). السوري اجلديد



 ٣٦

، )٢()أجنيال كوداتزي(، و)١()أوجلا بنتو(و). كارلو نللينو(بنت املستشرق 
حلضور النسوي جيعل من وكأن جمرد ا.  وغريهن)٣()إيستر بانيتا(و

كما أم يشريون إىل ظاهرة التوريث . االستشراق اإليطايل مدرسة
يف االستشراق اإليطايل، حيث جند األوالد يكملون مسرية آبائهم، 

) فرانتشيسكو(، و)جويدي(ابن ) ميكلنجلو: (ونذكر مثاالً على ذلك
  ).غربيايل(ابن 

يث اآلباء الصنعة وكما ترى، فإن جمرد احلضور النسوي، أو تور
  .ألبنائهم، ال يصح مقياساً علمياً لتحديد معامل مدرسة من املدارس

ولتوضيح الفكرة أكثر، نضرب مثالً بتقسيم املدارس النحوية 
وحصرها يف املدرستني الكوفية والبصرية، فإنّ الكوفة والبصرة وإن 
ا كانتا حاضرتني جغرافيتني، ولكننا ال جند للتراب مدخلية يف هذ

                                                        
مستشرقة إيطالية مغمورة، شغلت منصب أمينة املكتبة ): Olga Pinto( ـ أوجلا بنتو ١

، )الكتب العربية يف مكتبة روما: (دداً من اآلثار العلمية، منهاالوطنية بروما، وخلفت ع
  ).املخطوطات العربية غري املفهرسة يف املكتبة الوطنية بفلورنسا(و

:  مستشرقة إيطالية، خلفت آثاراً حمدودة، منها:)Angela Codazzi( ـ اجنيال كوداتزي ٢
رسالة (البن حنني، و) لّ مكانآكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف ك(نشر خمطوط 

  .٤٠٣، ص١جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. لليون اإلفريقي) يف القياس املسطح
 مستشرقة إيطالية ختصصت يف تتبع التراث اللييب، ومن :)Ester Panetta( ـ ايستر بانيتا ٣

، )نغازياألمثال العربية يف ب(، و)تقاليد وعادات شعبية من ليبيا: (ضمن ما خلفته
، ١، جنجنيب العقيقي، املستشرقو: أنظر. ، وغريمها)املالبس الشعبية يف بنغازي(و

  .٤٠٣ص



 ٣٧

التصنيف، فهناك حناة مبثوثون يف كافة األقطار والعواصم اإلسالمية يف 
ومل تكن هلذه . احلجاز، واملغرب العريب، والقاهرة، واألندلس، وبغداد

ذلك إال لرجوعها  وما تعرف ا، مدارس من ذلك احلواضر على الرغم
يف النهج إىل إحدى هاتني املدرستني، إذ تقوم املدرسة النحوية 

 على اعتماد األقيسة العقلية يف تأسيس )١()سيبويه(صرية بزعامة الب
 )٢()الكسائي(بينما تعتمد املدرسة الكوفية بزعامة . القواعد النحوية

على الرواية والنصوص العربية، قرآنية وشعرية، ومن هنا كانت 
املدرسة الكوفية مدرسة استقرائية، بينما كانت املدرسة البصرية 

  .اسيةمدرسة قي
ولذلك حينما مت اختراع املدرسة البغدادية، انتفض بعض أعالم 

 باالعتراض على ذلك، مبيناً أن هذه )٣(النحو واللغة من املعاصرين

                                                        
ولد يف . عامل حنوي عريب، فارسي األصل): ؟م٧٩٦؟ ـ ٧٦٠( ـ سيبويه، عمرو بن عثمان ١

وهو صاحب . شرياز، ونشأ يف البصرة، أخذ العلم عن اخلليل بن أمحد الفراهيدي
فحسب، إعظاماً لشأن صاحبه، أو ألنّ ) الكتاب(والذي يعرف بـ ) الكتاب يف النحو(

منري البعلبكي، موسوعة : أنظر. سيبويه مات قبل أن يضع عنواناً خاصاً لكتابه هذا
 .٤٨، ص٩املورد، ج

تعلم على . أحد القراء السبعة. حنوي، كويف): م١٠٠٢ ـ ٩٥٣( ـ الكسائي، أبو احلسن ٢
رسالة يف ما (له . مؤدب األمني واملأمون ولدي الرشيد. الرؤاسي، واخلليل بن أمحد

 .املنجد يف اللغة واألعالم: أنظر). يلحن فيه العامة
مدرسة الكوفة ( ـ هو العالمة الدكتور مهدي املخزومي، ولزيادة االطالع، راجع كتابه القيم ٣

  ).ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو



 ٣٨

املدرسة البغدادية املزعومة ما هي إال صورة للمدرسة الكوفية، إذ 
وجدها تقتفي آثارها يف التأسيس للقواعد النحوية باتباع املنهج 

إن نشأة املدارس النحوية، وانقسامها إىل : بكلمٍة أدقأو . االستقرائي
الكوفية والبصرية إمنا كان يف بغداد، حيث بدأ أتباع البصريني من 
البغداديني يطلقون على أنفسهم تسمية البصريني متييزاً ألنفسهم من 

  .تلك اجلماعة البغدادية األخرى اليت كانت تسري على ج الكوفيني

اختراع مذاهب ومدارس حنوية أخرى، هذا وقد حاول بعض 
ال موطن هلا إال يف خياله كاملدرسة احلجازية، أو املصرية، أو 

  : األندلسية، ويف ذلك يقول العالمة الدكتور مهدي املخزومي
وقع احملدثون واملعاصرون يف الوهم، وراحوا «

يبالغون يف تصنيف النحاة، حىت جتاوزوا ثالثة املذاهب 
وزعموا أنّ هناك مذهباً أندلسياً وآخر إىل أكثر من ذلك 

الذي حقق ) فلوجل(وأغلب الظن أن ... مصرياً
الفهرست ونشره هو الذي أوقع احملدثني واملعاصرين يف 
مثل هذا الوهم؛ فقد كان نشر له حبثٌ عن املدارس 

تاريخ األدب (يف ) بروكلمان(النحوية، أشار إليه 
وعنوان ). اإلنصاف(يف مقدمة ) كوتولد فايل(، و)العريب

البحث يدلّ على تعدد املدارس أو املذاهب عنده، وكان 
العرب يصدرون عن هذا الرأي يف أكرب الظن منذ 

على صواب ) فايل(وكان . اتصاهلم بكتابات املستشرقني



 ٣٩

إنّ فلوجل البد أن يكون قد عاىن كثرياً من : (حني قال
د اجلهد للوصول إىل هذه النتيجة، وهي القول بتعد

وإنعام النظر يف حقيقة ). املذاهب واملدارس النحوية
األمر جيعل أمثال هذه احملاوالت املعاصرة من قبيل 

  .)١(»األوهام اليت ال وجود هلا إال يف أذهان أصحاا
وعليه لو كانت لدينا مثل شجاعة هذا العامل النحوي، ألرجعنا 

ء اجلغرايف إىل مجيع املدارس اإلستشراقية القائمة على أساس االنتما
مدرستني أو ثالٍث مثالً، دون أن تكون هناك أمهية للهوية اجلغرافية 

 إىل اًوإمنا نأخذ البلد عنواناً مشري. هلذه املدرسة االستشراقية أو تلك
  .أتباع املدرسة االستشراقية، حىت وإن كان املنتمي هلا من بلد آخر

 النمساوية يف عالوة على ذلك فإننا جند غياباً كامالً للمدرسة
التقسيمات االستشراقية املزعومة، يف حني أن من أقطاا املستشرق 

، وال جند أيضاً أدىن ذكر للمدرسة ارية، يف )٢()أوليفي شتراوس(
يعد من أبرز أعالم ) إجناتس جولدزيهر(حني أن املستشرق اري 

ألوصال؛ االستشراق يف العامل، ومع ذلك فإننا جند هذا املسكني مقطع ا
                                                        

، بريوت، ٢، دار الرائد العريب، ط٨ ـ ٧بغداد، ص ـ املخزومي، مهدي، الدرس النحوي يف ١
   .م١٩٨٧

خترج من جامعة فيينا، وعين . مستشرق منساوي): .Strauss, E( ـ أوليفي شتراوس ٢
عن مماليك مصر سنة ) الة املشرقية النمسوية( :باملماليك وأهل الذمة، من آثاره

  .٦٤٢، ص٢ جنيب العقيقي، ج:أنظر). اليهود وفتوحات املغول(وله بالعربية . م١٩٣٦



 ٤٠

لكثرة ما يتم سحبه إىل هذه املدرسة االستشراقية تارة، وإىل تلك 
املدرسة تارة أخرى، وبذلك كان وفقاً للتقسيم اجلغرايف للمدارس 

  ! االستشراقية، رغم شهرته مستشرقاً بالتبين

لذلك كله فإننا نفضل أن يتم تقسيم املدارس االستشراقية على 
افهم ومناهجهم، وبذلك فإننا نقترح أساس توجهات املستشرقني وأهد

  :يف هذه العجالة التأسيس ملدارس استشراقية ثالث، وهي
البابا غريغوريوس ( :ومن أقطاا. االستشراق الديين ـ مدرسة١

املعروف بالبابا سلفستر ) جربري(، والراهب الفرنسي )١()الثالث عشر
  .الثاين

يت : (ن فيهاومن البارزي.  ـ مدرسة االستشراق االستعماري٢
 ).إدوارد هنري باملر(، و)املس جريترود بيل(، و)أي لورنس العرب

اري : ومن أهم رموزها.  ـ مدرسة اإلستشراق العلماين٣
  ).ثيودور نولدكه(، واألملاين )اجناتس جولدزيهر(

                                                        
بابا رومة منذ عام ): م١٥٨٥ ـ ١٥٠٢: Gregory XIII( ـ غريغوريوس الثالث عشر ١

أسس اجلامعة . وضع برناجماً طموحاً إلصالح الكنيسة. م١٥٨٥ حىت وفاته عام ١٥٧٢
، وعدداً من الكليات مسِنداً مهمة اإلشراف عليها )Gregorian University(الغريغورية 

 اليسوعيني، وبذل جهداً كبرياً إلعادة بعض البلدان الربوتستانتية إىل احلظرية إىل
، وأقر بدالً منه تقومياً جديداً ) (Julian calendarالیولیوسيأصلح التقومي . الكاثوليكية
، ٥منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر. نسبة إليه) التقومي الغريغوري(عرف بـ 

  .٣٣ص



 ٤١

إال أن هناك أمرين حيوالن دون اخلوض يف بيان معامل هذه 
 فيها من املستشرقني على اختالاملدارس وأبعادها، واملنتسبني إل

ضيق الوقت : جنسيام وانتماءام اجلغرافية، وذانك األمران مها
ندرة املصادر االستشراقية : والثاين. املمنوح لنا إلجناز هذا البحث

يضاف إىل . املتاحة لنا، اليت توفر املواد اإلنشائية لبناء مثل هذا الصرح
رس سيخرجنا عن موضوع هذه ذلك أنّ البحث يف أبعاد هذه املدا

ولذلك فإننا سنترك اخلوض يف هذا البحث إىل رسالة . الرسالة ونطاقها
  .أوسع، نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا لذلك

وإذا سلمنا صحة تقسيم املدارس االستشراقية على اساس 
البعد اجلغرايف، فإننا حىت يف هذه الصورة نستدرك على بعض الباحثني 

لدان اليت نشط فيها االستشراق، من قبيل الفاتيكان، ما أمهله من الب
ونستبعد احلركة الصهيونية، . اليت تعترب حالياً دولة معترفاً ا رمسياً

؛ وذلك لعدم )سعدون حممود الساموك(خالفاً لبعض الباحثني مثل 
وجود رقعة جغرافية معروفة للصهاينة، وإذا سلمنا جدالً باعتبار 

تلة بلداً هلم، فهي إمنا تقع يف الشرق األوسط األرض الفلسطينية احمل
بإمجاع اجلغرافيني، وبذلك سيخرجون ختصصاً عن كوم مستشرقني، 

  .اللهم إال من باب التوسع يف اللفظ. لكون فلسطني شرقية باألصالة
والذي يهمنا من هذا التقسيم ذي البعد اجلغرايف يف حبثنا هذا، 

 املستشرقني فيه، ومنهم على وجه هو االستشراق األملاين، وأعالم
، ولذلك سنشبعه )تاريخ القرآن(وكتابه ) ثيودور نولدكه(اخلصوص 



 ٤٢

وعليه نستعرض تلك . حبثاً بعد استيفاء البلدان االستشراقية األخرى
  :البلدان على النحو اآليت

  االسترشاق اإليطايل: 

يرجع بعض الباحثني صلة إيطاليا باالستشراق إىل ما قبل 
وهناك من . )١(يالد، نظراً لقرا اجلغرايف من البالد العربية واإلفريقيةامل

ذهب إىل أن الدراسات االستشراقية يف إيطاليا ترقى إىل القرن 
السادس عشر، مثّ ترقى إىل إرجاع جذور االستشراق فيها إىل 

  . العصور الوسطى

ولكن هذه الدراسات مل تتطور إال يف القرن التاسع عشر، حني 
م، ١٨٧١سنة ) اجلمعية اإليطالية للدراسات اإلستشراقية(تأسست 

فاختذ االستشراق منذ ذلك احلني طابعاً سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، 
وميكننا منح . )٢(م١٩١٢فأدى إىل التمهيد لغزو األراضي الليبية سنة 

  :االستشراق اإليطايل املميزات اآلتية

يطايل ذات طابع ديين، مث  ـ كانت باكورة االستشراق اإل١
تطورت أهدافه لتكون استعمارية، وقد ظهر ذلك جلياً يف ظلّ 

                                                        
  .١٩٩٨، ٨١لزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، صا:  ـ أنظر١
، نقالً عن ميشال جحا، ٤٤الساموك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني،ص: نظر أـ٢

  .٥٨ ـ ٥٦الدراسات الشرقية يف أوربا،ص



 ٤٣

  .االحتالل اإليطايل لليبيا، واحلبشة، والصومال
 ـ إرسال البعثات االستشراقية للعيش يف الشرق والبالد ٢

العربية، والتدريس يف مؤسساا العلمية وجامعاا وخاصة مصر، وقد 
ء املستشرقني عدد من قادة الفكر العريب، ومنهم درس على يد هؤال

، الذي درس على يد املستشرق )١()طه حسني: (على سبيل املثال
 .)٢()كارلو نللينو(

 ـ متكن بعض املستشرقني اإليطاليني من نيل شرف العضوية ٣
فرانتشيسكو (، و)كارلو نللينو: (يف أكثر من جممع، ونذكر منهم
                                                        

اعترب أحد أبرز رواد التجديد يف . ، أديب وناقد مصري)م١٩٧٣ ـ ١٨٨٩( ـ طه حسني ١
اشتهر بآرائه اجلريئة يف األدب . فقد بصره وهو طفل صغري.  احلديثاألدب العريب

، )األيام(، و)يف الشعر اجلاهلي: (أشهر آثاره. واحلياة وحبمله لواء الثورة على التقليد
منري البعلبكي، موسوعة : أنظر). من تاريخ األدب العريب(، و)املعذبون يف األرض(و

  .١٩٨١، بريوت، ١ني، ط، دار العلم للمالي١٣٥، ص٥املورد، ج
من أشهر ): م١٩٣٨ ـ ١٨٧٢: Carlo Alfonso Nallino( ـ كارلو الفونسو نللينو ٢

املستعربني يف ايطاليا، ولد يف تورينو، رغب كما يقول بنفسه يف معرفة كلّ شيء؛ فعىن 
باجلغرافيا والفلك واألدب والتاريخ والتصوف والفلسفة والفقه بل وحىت اللهجات، 

 فيها صيت بعيد، درس يف اجلامعات املصرية، ومن أبرز تالميذه فيها، عميد وطار له
  .األدب العريب الدكتور طه حسني، اختص باللغة العربية واحلضارة اإلسالمية

تاريخ الفلك عند العرب يف العصور (، و)تاريخ األدب العريب: (ومن أشهر مؤلفاته
ثه بعد وفاته يف ستة جملدات تناول فيها تولت ابنته ماريا نللينو نشر أحبا). الوسطى

 ٣٧٧، ص١جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. العرب لغة وعقيدة وتارخياً وحضارة
  .٣٨٠ـ 



 ٤٤

 .)٢()جويديإغناطيوس (، و)١()غربيايل
 ـ عدم اهتمام االستشراق اإليطايل بسائر أجزاء الشرق ٤

  . )٣(األخرى، وخاصة الشرق األقصى
 ـ حضور الكثري من املستشرقات والعناصر النسوية، من ٥

، )أوجلا بنتو(، و)كارلو نللينو(بنت املستشرق ) ماريا نللينو: (أمثال
  .)٤(، وغريهن)إيستر بانيتا(، و)أجنيال كوداتزي(و

 ـ متيز االستشراق اإليطايل من غريه بظاهرة التوريث، ٦ 
) فرانتشيسكو(، و)جويدي(ابن ) ميكلنجلو: (ونذكر مثاالً على ذلك

                                                        
مستشرق وابن أحد املستشرقني الكبار ): Francesco Gabrieli( ـ فرانتشيسكو غربيايل ١

يب، شغل مناصب علمية ، اهتم بالشعر العريب القدمي، والتاريخ العر)جوزيف غربيايل(
: من مؤلفاته. عضوية امع العريب يف دمشق، وامع اللغوي يف القاهرة: متعددة، منها

) خصائص احلضارة العربية اإلسالمية(، و)عامل اإلسالم(، و)تاريخ األدب العريب(
  .وغريها

ني أحد أبرز أعالم املستشرق): م١٩٣٥ ـ ١٨٤٤: Ignazio Guidi( ـ انياتسو جويدي ٢
وعين أستاذاً لألدب العريب يف اجلامعة املصرية، ودرس على . اإليطاليني، ولد يف روما

عد شيخ املستشرقني يف اللغات السامية، وأتقن . يده عدد من قادة الفكر العريب يف مصر
قسم من تاريخ الطربي، : اللغة العربية وحاضر ا، ونشر عدداً من األعمال، منها

املخطوطات يف مكتبة فيتوريو اميا نويل، ومكتبة اجنليكا اكسندرينا، وفهرس العديد من 
جنيب العقيقي، املستشرقون، : أنظر). تاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم: (أشهر كتبه

  .٣٧٥، ص١ج
  .١٩٩٨، ٨٤ ـ ٨٢الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر٣
  .٨٣، صن.م ـ ٤
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، إذ جند األوالد يكملون )كارلو نللينو(بنت ) ماريا(، و)غربيايل(ابن 
  .)١(مسرية آبائهم

  االسترشاق الفاتيكاين : 

 مقاطعة حتيط ا البالد إن الفاتيكان وإن كانت يف واقعها
اإليطالية من مجيع جهاا، ولكنها تعد حالياً دولة دينية ذات سيادة، 
ومعترفاً ا بني الدول العاملية وأروقة األمم املتحدة، وقوام جيشها 

وإم رغم فقدام تلك السلطة اليت . ألوية من القسس غري املسلحني
ليت كانت ختوهلم قيادة الدول كانوا يتمتعون ا قبل عصر النهضة، وا

ال يزال كلّ بابا يف الفاتيكان يدعو . األوربية سياسياً، وعسكرياً، ودينياً
وقد جتلى هذا االهتمام من . إىل دراسة اإلسالم وتراث املسلمني

الكلية املارونية يف ) غريغوريوس الثالث عشر(خالل تأسيس البابا 
هذا، وقد خترج فيها خنبة من روما، اليت ال تزال قائمة إىل يومنا 

. )٢(املتخصصني باللغات الشرقية، وانتشروا يف خمتلف البلدان األوربية
  :ومن خصائص االستشراق الفاتيكاين، ما يلي

 ـ يتميز االستشراق الفاتيكاين من غريه حبكم طبيعة هذه ١

                                                        
  .٨٤زيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، صال:  ـ أنظر١
، نقالً عن ميشال جحا، ٢٧الساموك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني، ص:  ـ انظر٢

  .٨٤الدراسات العربية واإلسالمية يف أوربا، ص
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ك الدولة الدينية والتبشريية بكونه استشراقاً دينياً حبتاً، وال يعين ذل
تربئة ساحته من سائر مناهج االستشراق األخرى، فإن االستعمار 
السياسي ال يكون مراداً للفاتيكان إال على حنو الطريقية، للوصول إىل 

  .غايته الدينية
 ـ نظراً للدافع الديين الذي متتاز به الفاتيكان، فإن دائرة ٢

 نشاطه تستوعب مجيع أجزاء العامل، ولكنه فيما يتعلق باجلانب
اإلسالمي، فقد متحورت دراساا االستشراقية حول اللغة العربية، 

 .وتأليف الكتب فيها ويف بعض هلجاا
 ـ إن البعد الروحي الذي تتمتع به الفاتيكان، وهيمنتها على ٣

مجيع العامل املسيحي من الناحية الدينية، جيعل من الصعب تصنيفها 
ة إىل التذكري بعدم قناعتنا وال جند أنفسنا حباج. ضمن جغرافية حمددة

بتقسيم املدارس االستشراقية على أساس االنتماء إىل الرقعة 
  .اجلغرافية

  االسترشاق اهلولندي: 

إن عالقة هولندا باالستشراق عريقة جداً، ولعل جامعة ليدن 
من أشهر اجلامعات اليت اهتمت بالدراسات االستشراقية، وهي حتتوي 

املراجع العربية، وقد خدمت هذه املدينة أضخم جمموعة للمخطوطات و
الفكر االستشراقي يف كلّ أوربا، كما أن جلامعتها مطبعة شهرية أسسها 

، مثّ أشرف عليها املستشرق بريل سنة )توماس أربينوس(املستشرق 



 ٤٧

وقد ظهرت يف هولندا الكثري من الكتب يف قواعد اللغة . م١٨١٢
قت فيها الكثري من العربية، ومعجمات عربية ـ التينية، وحق

رينهارت : (املخطوطات، واشتهر من بني مستشرقيها الكثريون، ومنهم
، وهذا األخري هو واضع املعجم املفهرس )٢()فنسنك(، و)١()دوزي

   .)٣(أللفاظ احلديث

وال خيفى أن بداية الطباعة يف أوربا إمنا نشأت وتطورت يف 

                                                        
مستشرق هولندي من أصل ): Rinhart Pieter Ann Dozy( ـ رينهارت بيتر ان  دوزي ١

وتويف بليدن، ودرس يف جامعاا قرابة ثالثني سنة، ختصص يف اللغة فرنسي، ولد 
  العربية، ونال عضوية الكثري من اامع العربية، 

 Supplement aux dictionnaires(معجمه الذي مسي بامسه : من أشهر ما خلف

Arabes(و ،)رة من األلفاظ االسبانية والربتغالية املنحد(، و)تاريخ املسلمني يف اسبانيا
جنيب العقيقي، : أنظر. ، إىل غري ذلك من اآلثار العلمية الشهرية)أصول عربية

  . فما بعد٦٥٨، ص٢املستشرقون، ج
مستشرق هولندي، ): م١٩٣٩ ـ ١٨٨٢: Arent Jan Wensinck( أرينت جون فنسنك  ـ٢

هوتسما، ودي خويه، وإسنوك، : درس على يد كبار املستشرقني من أمثال
نال شهادة . م١٩٢٧وخلف سخاو يف كرسيه جبامعة ليدن سنة . اووهوخرونيه، وسخ

وضع املعجم أللفاظ . م١٩٠٨سنة ) حممد واليهود يف املدينة(الدكتوراه يف رسالته 
احلديث، وإىل جانب ذلك أصدر متناً سهل التناول لألحاديث النبوية مرتباً ترتيباً 

مفتاح (د فؤاد عبد الباقي حتت عنوان هجائياً، وقد نقله إىل احلروف العربية الدكتور حمم
  .م١٩٣٤سنة ) كنوز السنة

، وزارة التعليم العايل والبحث ٢٨الساموك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني، ص:  ـ أنظر٣
  .العلمي، جامعة بغداد
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 الطابعة، وكان ؛ فلقب مبخترع)١()جوهان غوتنربغ(هولندا على يد 
  . )٢()م١٤٥٦(أول كتاٍب قام بطبعه نسخة من الكتاب املقدس سنة 

وميتاز االستشراق اهلولندي باحتضانه الكثري من املؤسسات 
جامعة ليدن اليت حتتوي أكرب : العلمية اليت تعىن بالتراث الشرقي، ومنها

هد مضافاً إىل مع. جمموعة للمخطوطات، واملراجع العربية واإلسالمية
  .)٣(الشرق األوسط احلديث جبامعة أمستردام

  االسترشاق الفرنيس: 

يعود االهتمام باللغة العربية يف االستشراق الفرنسي إىل أواسط 
القرن الثالث للميالد، حني أخذت فرنسا باالهتمام باللغات الشرقية، 

الكلية (مثّ ازداد هذا االهتمام يف القرن السادس عشر عندما اُنشئت 
لتدريس اللغات األجنبية، وقد نشطت الدراسات الشرقية فيها ) لكيةامل

                                                        
طابع أملاين، إخترع ): ؟م١٤٦٨؟ ـ ١٤٠٠: Gohann Gutenberg( جوهان غوتنربغ  ـ١ 

، واستخدمت )م١٤٣٨ ـ ١٤٣٦(ف املعدنية املنفصلة أو املتحركة طريقة للطباعة باحلرو
يعتقد أنه أمتّ طبع . من غري أن يطرأ عليها تغيري جذري حىت مطلع القرن العشرين

م، ومل تبق لنا األيام من هذه الطبعة الفريدة غري عشرين ١٤٥٥عام ) الكتاب املقدس(
. يف باريس؛ فنسبت إليه) مازاران(نسخة، وقد وجدت أوالها يف مكتبة الكاردينال 

  .٤٩ ـ ٤٨، ص٥منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر
، من كتب النظام التعليمي املقررة يف إيران للمرحلة الثانية )١(تاريخ إيران وجهان:  ـ أنظر٢

  .هـ ش١٣٨٧، ٩ط ،٢٢٢من اإلعدادية،ص
  .١٩٩٨، ١٠٤ ـ ١٠٣وسائله، صالزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه و:  ـ أنظر٣
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وكانت أبرز تلك الدراسات . يف القرن السابع عشر ألسباب سياسية
تبحث يف تاريخ الرببر يف الشمال اإلفريقي، حيث كان الفرنسيون 

  . حيتلون مشال إفريقيا، باالضافة إىل لبنان وسوريا

ل االستعمارية يف الغرب، فلم ومل تكن فرنسا كغريها من الدو
تكن لتكتفي بنقل التراث وتشويهه، بل كانت تسعى مع ذلك إىل مسح 
أهم اآلثار اليت تربط الشعب بتراثه، ومن هنا فقد عملت على فرنسة 

  .)١(اللغة يف البلدان اليت تستويل عليها

وهناك من يرجع توطيد صلة الفرنسيني بالشرق إىل تواجد 
ية يف األندلس، مث ربطها حبملة نابليون على مصر، الدولة اإلسالم

، وميكن رسم )٢(وأخرياً باالحتالل الفرنسي للكثري من البلدان الشرقية
  :املالمح اآلتية لالستشراق الفرنسي

 ـ له األثر الكبري يف توجيه االستشراق األملاين واالحنراف به ١
  . حنو منعطفات دينية وسياسية

 سة الكثري من املستشرقني األملان علىوبرز ذلك من خالل درا
  :يد املستشرقني الفرنسيني، منهم

                                                        
، وزارة التعليم العايل ٣٣ ـ ٣٢الساموك، سعدون حممود، مناهج االستشراق، ص:  ـ انظر١

  .والبحث العلمي، جامعة بغداد
  .١٩٩٨، ٨٤الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر٢
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  .)٣()فاليشر(و )فلوجل(و )٢()فرايتاج(و )١()سلفستردي ساسي(

 ـ كان جلامعة السوربون ذات الشهرة العاملية أثر واضح يف ٢
 .تنشيط الدراسات الشرقية يف فرنسا

                                                        
شيخ ): م١٨٣٨ـ  ١٧٥٨: Antoine Isaac Selvester De Sacy( ـ دي ساسي ١

املستشرقني الفرنسيني، حييط الغموض بالكيفية اليت صار ا مستشرقاً، كما يقول 
ال نعرف أمساء أساتذته، وال الغاية اليت كانت يف اختياره : (يف ترمجته) هرتفج دارنبور(

، ويقال إنه بدأ تعلم العربية وهو يف )التخصص يف الدراسات العربية والشرقية بعامة
ية عشرة من عمره، وإنه كان يلتقي بعض رجال الدين وبعض اليهود، فكان يف الثان

م ١٧٨٥أحاديثه معهما فرصة لتبادل اآلراء، ومل يبد اهتماماً باللغة العربية إال بعد سنة 
: أنظر. حيث أدرك أمهيتها بالنسبة إىل دراسة الكتاب املقدس وتاريخ األديان

  . فما بعد٣٣٤ني، صعبدالرمحن بدوي، موسوعة املستشرق
مستشرق ): م١٨٦١ ـ ١٧٨٨: Geaorg Wilhelm Freytag( ـ جورج وليم فرايتاج ٢

أملاين ذائع الصيت، ولد يف لونربج، وتلقى مبادئ العربية يف أملانيا، ورحل يف طلبها إىل 
، عينته جامعة بون أستاذاً للغة العربية )دي ساسي(باريس، حيث تضلع ا على يد 

اهتم باألدب العريب القدمي، ونشر منه قصائد . م؛  حيث وافاه أجله١٨١٩فيها سنة 
. قصيدة الربدة لكعب بن زهري بن أيب سلمى، ومرثية تأبط شراً: كثرية، من أشهرها

  .٦٩٨ ـ ٦٩٧، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر
يت، عرف بأنه مستشرق أملاين ذائع الص): ١٨٨٨ ـ ١٨٠١: .Fleischer. H. L( ـ فاليشر ٣

مؤسس الدراسات العربية املنظمة يف أملانيا جمارياً بذلك فرايتاج وفلوجل، شغل كرسي 
: مدة مخسني عاماً حىت وفاته، خلف آثاراً كثرية، منها) ليبزيج(اللغة العربية يف جامعة 

، )فهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة درسن الوطنية(، و)تاريخ العرب قبل اإلسالم(
جنيب العقيقي، : أنظر). س املخطوطات الشرقية يف مكتبة جملس الشيوخفهر(و

  .٧٠٧ ـ ٧٠٦، ص٢املستشرقون، ج
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راكز الثقافية، يف  ـ تأسيس الكثري من املعاهد، واملدارس، وامل٣
 .بالد الشرق اليت كان هلا التأثري الكبري يف فرنسة لغاا

 ـ يعد االستشراق الفرنسي املرجع األوريب األول يف األحباث ٤
والدراسات اخلاصة بالطوارق والرببر، وقد ساعد على ذلك متركز 

 من وإن اهتمام االستشراق ذا النوع. املستعمرات الفرنسية يف أفريقيا
 .الدراسات، ال خيلو من نوايا استعمارية خبيثة

 ـ ضم بني صفوفه الكثري من ضباط القوات املسلحة ٥
الفرنسية، وأتاح هلم عملهم يف املستعمرات الفرنسية النبوغ يف ميدان 

، )١()جاكو: (الدراسات الشرقية يف خمتلف جوانبها، ونذكر من هؤالء
  .)٤(م، وغريه)٣()برشيه(، و)٢()مونتاين(و

                                                        
أحد الضباط يف اجليش الفرنسي الذين استشرقوا، خلف ): .Jacquat. Cl( ـ جاكو ١

يف ثالثة أجزاء، ) أنطاكية مركز سياحة(م، و١٩٢٩سنة ) دولة العلويني: (دراستني، مها
  .٢٤٢، ص١جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: ظرأن. م١٩٣١سنة 

مستشرق فرنسي، كان أستاذاً يف ): م١٩٥٤: ت: Robert Montagne( ـ روبرت مونتاين ٢
الكوليج دي فرانس، ومديراً ملركز الدراسات العليا لإلدارة اإلسالمية، وعىن بالدراسات 

  .االجتماعية املتصلة بشمال أفريقيا والشرق األدىن
مستشرق فرنسي، كان يف البدء ): م١٩٥٥ ـ ١٨٨٩: Leon Bercher(رشيه  ـ ليون ب٣

ضابطاً مترمجاً، مثّ تدرج يف عدة وظائف إدارية يف تونس، وعمل فيها مديراً للدراسات 
البن حزم، ) طوق احلمامة(ترمجة : م،  من أعماله١٩٥٠يف معهد الدراسات العليا سنة 
عبد : أنظر. البن عاصم، وهي يف الفقه املالكي) التحفة(وترك بعد وفاته ترمجة كتاب 

   .٩١الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص
  .١٩٩٨، ٨٧ ـ ٨٥الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر٤
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  االسترشاق األمريكي: 

ورثت الواليات املتحدة األمريكية يف بداية أمرها االستشراق 
من جمموعة من البلدان األوربية، إذ شكّل سكاا مزيج من األملان، 
واهلولنديني، والربيطانيني، واألسبان، واإليطاليني، وغريهم من الذين 

ن قبل البحار اإليطايل هاجروا إىل العامل اجلديد بعيد اكتشافه م
 من باب الصدفة إذ أراد اجتياز احمليط )١()كريستوفر كوملبوس(

األطلسي للوصول إىل الساحل الشرقي من اهلند الصينية، يف رحلة 
أريد منها التخلص من دفع اإلتاوة للدولة العثمانية؛ فرست به سفنه 

صوراً أنه قد الثالث ـ يف غفلٍة من أمره ـ على ساحل العامل اجلديد، مت
) اهلنود(تسمية ) محر اجللود(وصل إىل الساحل اهلندي، فأطلق على 

من باب اخلطأ يف حتديد املصداق، وبقي على جهله حبقيقة اكتشافه 
بل بقي البحارة الذين واصلوا مسريته على جهلهم . حىت وافته املنية

                                                        
م، ١٤٥١، مالح إيطايل، ولد عام )Christopher Columbus( ـ كريستوفر كولومبوس ١

دمة إسبانيا، مهدت رحالته األربع إىل العامل اجلديد م، عمل يف خ١٥٠٦وتويف عام 
آمن بأنّ يف . السبيلَ حلركة االستكشاف واالستعمار األوربية، وغيرت جمرى التاريخ

فقام بأوىل هذه الرحالت يف الثالث . إمكانه الوصول إىل الشرق من طريق اإلحبار غرباً
بسفنه الثالث؛ فوصل إىل ) Palos(م مبحراً من ميناء بالوس ١٤٩٢من أغسطس عام 

م، وبذلك اكتشف ١٤٩٢يف الثاين عشر من أكتوبر عام ) Bahama Islands(جزر اما 
، ٦١، ص٣منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر. أمريكا، من غري أن يدري أنه فعل

  .١٩٨٠، بريوت، ١دار العلم للماليني،ط
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أمريكو (م، حني أدرك مواطن إيطايل آخر هو ١٥٠٢هذا حىت عام 
مل يكن ) كريستوفر كولومبوس( أن ما وصل إليه زميله )١()بوتشيفس

هو اهلند أو الصني، بل هو عامل جديد، ومنذ ذلك احلني اشتهرت 
  .)٢(باسم هذا املالح اإليطايل) أمريكا(

مث تتابع املهاجرون من سائر البلدان األوربية إىل الوفود على 
ة طويلة حىت انصهر هذا العامل البكر مجاعاٍت مجاعات، ومل متض مد

هؤالء املهاجرون يف جمتمع واحد، له مسات مشتركة محلت هدفاً 
  .األمر الذي انعكس على االجتاه االستشراقي فيه. ومساراً واحداً

إن االستشراق األمريكي خالفاً للمدارس االستشراقية 
األخرى، ال يتمتع مباض عريق، فهو حديث حداثة أمريكا نفسها، فلم 

تشراق األمريكي إال يف فترات قريبة جداً، وبشكل مثري يف يلحظ االس
القرن العشرين حتديداً، حبيث صارت معقالً ألهم مراكز االستشراق 

  .وأخذ أبرز أعالم االستشراق يتخذون من أمريكا وجامعاا مقراً هلم
                                                        

حبار ايطايل، راد ): م١٥١٢ ـ ١٤٥٤(، )Amerigo Vespucci( ـ أمريكو فسبوتشي ١
، )١٥٠٠ ـ ١٤٩٩: (سواحل العامل اجلديد بعد كولومبوس، وذلك بعد رحلتني رئيستني

، وقد قادته رحلته الثانية إىل استنتاج أنّ العامل اجلديد قارة )م١٥٠٢ ـ ١٥٠١(و
 مستقلة، وليست جزءاً من آسيا كما تصور كريستوفر كولومبوس، ومن هنا دعي العامل

، ١٠موسوعة املورد، منري البعلبكي، ج: أنظر. اجلديد بأمريكا ختليداً لذكرى هذا املالح
  .١٩٩٢، بريوت، ٢، دار العلم للماليني، ط٩١ص

، من كتب النظام التعليمي املقرر يف إيران للمرحلة الثانية )١(تاريخ إيران وجهان :  ـ أنظر٢
  .هـ ش١٣٨٧، ٩، ط٢٢٠من اإلعدادية،ص



 ٥٤

ويف هذه املرحلة مل يعد االستشراق ذا طبيعة دينية، وإمنا جنده 
. ض السياسية، واالقتصادية، واالستعمارية البحتةمتمحضاً لألغرا

م، ونظمت مجعية ١٩٢٧يف عام) الشرق األوسط(فتأسست جملة 
االستشراق األمريكي ندوة خاصة عن اإلسالم، وكان من نتائجها أن 
وجد االستشراق األمريكي نفسه أمام حاجة ملحة لدراسة مركّزة 

إىل ) ر جرانبيت( ويشري .للتاريخ اإلسالمي احلديث، بدالً من الوسيط
  :هذه احلقيقة قائالً

إن صانع القرار السياسي األمريكي مل يكن ليتكهن «
بالثورات اليت حدثت يف املنطقة العربية، من هنا فقد 
صارت الدعوة ضرورية وملحة الستحداث نوع جديد 
من االستشراق، يركز على التاريخ احلديث واملعاصر 

حلال يف االستشراق التقليدي لألمة العربية، ال كما هو ا
  .)١(»الذي يركز على التاريخ العريب الوسيط

وهذا هو السر يف تفوق االستشراق األمريكي وتغلبه على 
االستشراق األوريب، وذلك لصلته الوثيقة باهليمنة اليت مارستها 

  .)٢(الواليات املتحدة على شعوب العامل بأسره، والشرق يف مقدمته

                                                        
، نقالً عن عبد اجلبار ناجي، ٣٤ الساموك، سعدون حممود، مناهج االستشراق، ص: ـ انظر١

  .تطور االستشراق يف دراسة التراث العريب
  .١، ط١٠٢ ـ ١٠١ه ووسائله، صالزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهداف:  ـ انظر٢



 ٥٥

   الربيطاين االسترشاق: 

 يعود االستشراق الربيطاين إىل القرون الوسطى، إذ اشتغل عدد
: كبري من علماء تلك الفترة بدراسة اللغة العربية وآداا، ومنهم

كما . ، الذي ترجم أعمال الفالسفة اليونان)١()إدواردز أف باث(
م، ١٦٢٣تأسس أول كرسي للدراسات العربية يف جامعة كمربج سنة 

  .م١٦٢٦ي للدراسات العربية يف جامعة اُكسفورد سنة وأول كرس

كان االستشراق الربيطاين يف بداية أمره ذا طابع ديين، ولكنه 
أخذ يف العصور املتأخرة منحى سياسياً استعمارياً صارخاً، إذ اشتهرت 

، لالستيالء على مقدرات )فرق تسد(الدولة الربيطانية بانتهاج سياسة 
ضيها، وتقطيع أوصاهلا، وقد ركزت إلجناز الشعوب، وجتزئة أرا

مشروعها هذا على نشر الدراسات الطائفية، وجنحت من خالهلا يف 
االستيالء على معظم أرجاء الكرة األرضية، حىت باتت إمرباطوريتها 

  ).اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها الشمس(تعرف بـ 

ت اليت وكان املستشرقون الربيطانيون يعملون يف كلّ ااال
ختدم االستعمار الربيطاين، ومن بينها شركة اهلند الشرقية الربيطانية، 

                                                        
إحصاءات (، و)النيل:(آثاره من. مستشرق بريطاين): .Edwards, A.B( ـ إدواردز أف باث١

، ٢العقيقي، ج: أنظر. م١٩٥٠لندن سنة ) سياسية واقتصادية عن الشرق األوسط
  .٤٩٠ص
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، ممثالً هلا يف )١()كلود لويس جيمس(اليت كان املستشرق اإلجنليزي 
كما .  قنصالً بريطانياً يف تونس)٢()وود برتشرد(وكان املستشرق . بغداد

، بدراسة الذي أرسلته مجعية استكشاف فلسطني) باملر(قام املستشرق 
الصحراء يف سيناء وفلسطني، ويف سيناء واجه مصريه األسود، فقد 
اغتيل على يد البدو الذين طمعوا بأكداس ما كان يف حوزته من 
األموال اليت كان حيملها لشراء الضمائر والذمم، وبناء العالقات 

   .)٣(املشبوهة

  االسترشاق اإلسباين: 

سالمي والعريب، فقد زحفت إن إلسبانيا صلة وثيقة بالعامل اإل
احلضارة العربية واإلسالمية وامتدت يف ربوع األندلس واستقرت فيها 

 األمر الذي أتاح للمستشرقني من األسبان أن ،ألكثر من مخسة قرون
وقوف على ـني، والـرب واملسلمـة تاريخ العـوا يف دراسـينشط

                                                        
ممثل شركة اهلند الشرقية، مثّ املقيم الربيطاين يف ): .James, G. L( ـ كلود لويس جيمس ١

م، وقد نشرته أرملته، ونقله إىل ١٨٢٠سنة ) رحلة رايس يف العراق: (من آثاره. بغداد
  .٤٧٦، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. لواء اء الدين نوريالعربية ال

األدلة اجللية يف : (من آثاره. قنصل إجنلترا يف تونس): .Brecherd, W( ـ وود برتشرد ٢
اإلسالم (م، و١٨٧٨، اإلسكندرية سنة )موافقة الشريعة اإلسالمية لقواعد اإلنسانية

  .٤٨٢، ص٢قيقي، املستشرقون، ججنيب الع: أنظر. م١٨٧٨سنة ) واإلصالح
، وزارة التعليم العايل والبحث ٢٩الساموك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني، ص:  ـ أنظر٣

  .العلمي، جامعة بغداد



 ٥٧

  . هـتأثريات
 طبيعي، حيتمه الواقع  االهتمام اإلسباين بالشرق أمروعليه فإنّ

التارخيي الذي ترك وراءه مادة علمية كبرية، شكلت الدافع األول الذي 
  .حرك األسبان حنو االهتمام بالعلوم الشرقية والتخصص فيها

يعود تأسيس املدارس العربية يف إسبانيا إىل أواسط القرن 
، وكان )ألفونسو العاشر(الثالث عشر للميالد، وذلك بأمر امللك 

إال أن حركة االستشراق مل تبلغ ذروا . ساتذا من العرب األقحاحأ
مايكل آسني (يف إسبانيا إال يف القرن التاسع عشر على يد املستشرق 

  .االستشراقية الشهرية) األندلس( ، الذي قام بتأسيس جملة)١()بالثيوس

وأما فيما يتعلق باملكتبات اليت حتتوي على كنوز نفيسة من 
العربية واإلسالمية، فليس هناك أشهر من مكتبة املخطوطات 

   .يف مدريد) املكتبة الوطنية(، وكذلك )االسكوبال(
هذا وتستعني احلكومة اإلسبانية ببعض املستشرقني يف جماهلا 

                                                        
مستشرق ): م١٩٤٤ ـ ١٨٧١: .(Miguel Asin, Y. Palacios ـ مايكل آسني بالثيوس ١

لتخريج رجال الدين، وظلّ يتابع التحق باملعهد امعي . إسباين، ولد يف مدينة سرقسطة
م يف كنيسة سان ١٨٩٥دراسته هناك حىت خترج قسيساً، وبدأ عمله الكهنويت سنة 

نال شهادة الدكتوراه من جامعة . م١٨٩١سنة ) ريبريا(كيتانو، تلقى اللغة العربية على 
م، ونشر رسالته عن العقيدة واألخالق والتصوف لدى الغزايل سنة ١٨٩٦مدريد سنة 

  . م١٩٠١
  . فما بعد١٢١عبدالرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر



 ٥٨

، الذي )١()اميليو غارثيا غوميث: (الدبلوماسي، ومنهم على سبيل املثال
 كما شغل مستشرقون .عمل سفرياً ألسبانيا يف كل من بغداد وبريوت

بيدرو مارتينث : (آخرون مناصب علمية كبرية يف البالد، منهم
وهو خمتص باألدب العريب احلديث، ويرأس جامعة ) مونتافث

  . )٢(مدريد
  :وميتاز االستشراق اإلسباين بالنقاط اآلتية

 ـ يكاد االستشراق اإلسباين يكون قريباً من االستشراق ١
 التراث العريب واالهتمام به حفظاً، وفهرسة، األملاين، يف تركيزه على

ولكنه تقدم عليه بامتالكه جزءاً كبرياً من التراث . وحتقيقاً، ونشراً
  .العريب واإلسالمي يف املكتبات اليت خلفها املسلمون يف إسبانيا

 ـ مع أن القرن العشرين قد شهد احنساراً واضحاً يف العمل ٢
اً عن ذلك يف االستشراق اإلسباين، إذ االستشراقي، إال أننا جند شذوذ

) آسني بالثيوس(نرى عدداً من املستشرقني األسبان ويف طليعتهم 
                                                        

م، وخترج يف ١٩٠٥ولد يف مدريد سنة ): .Garcia Gomez, E( ـ إميلو غارثيا غوميث ١
سمي أستاذاً جبامعة غرناطة ومدريد، ومديراً للمعهد الثقايف . م١٩٢٦جامعتها سنة 

. ، وانتخب عضواً يف جمامع عديدة، منهاقصد لبنان وسوريا ومصر. األسباين العريب
رواية عربية ـ مصدر : (من آثاره. اختري سفرياً إلسبانيا يف كلّ من بغداد وبريوت

، ومها رسالتاه )نص عريب من أسطورة اإلسكندر(، و)مشترك البن الطفيل وجراثيان
  .٦١٠، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. للدكتوراه

  .٤٥ ـ ٤٤ك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني، صالسامو:  ـ أنظر٢
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ومثله .  كتاباً وحبثاً، بعضها يف عدة جملدات٢٥٠الذي ألف قرابة 
وهذا .  كتاباً وحبثا٣٢٠ً، الذي خلف ما يقارب )١()جونثاليث بالنثيا(

يز به املستشرقون األملان يف العدد اهلائل من الكتب يذكرنا مبا مت
 .مراحلهم االستشراقية األوىل

 ـ كانت الفلسفة، والتصوف، والتاريخ، واآلداب، من أبرز ٣
امليادين اليت ركز عليها املستشرقون األسبان، فقد أنتجوا فيها مؤلفات 

، )راميوندو مارتيين(، و)بالثيوس: (ومن البارزين يف هذا اال. كثرية
 ).يواألب دار(و

 ـ فهرسة املخطوطات العربية من ااالت اليت اهتم ا ٤
، )٢()باسكول جاينجوس: (املستشرقون األسبان، ومن أهم األمساء فيها

                                                        
من أشهر ): م٩٤٩ ـ ١٨٨٩: Angel Gonzalez Palaencia( ـ أجنل جونثاليث بالنثيا ١

حصل على . املستشرقني األسبان، اهتم بالفلسفة اإلسالمية واألدب العريب يف األندلس
تقومي (يق كتاب م يف رسالة هي حتق١٩١٥شهادة الدكتوراه من جامعة مدريد يف سنة 

كتابه الذي ضمن له شهرة : خلف عدداً من اآلثار، منها. أليب الصلت الداين) الذهن
املخطوطات العربية واإلسبانية املكتوبة (، و)تاريخ األدب العريب يف إسبانيا: (واسعة

األسبان النصارى الذين اعتنقوا (، كما اهتم بتاريخ املستعربني، وهم )باخلط العريب
املستعربون يف طليطلة إبان القرن : (؛ فأصدر عنهم كتاباً بعنوان) يف طليطلةاإلسالم

  .٧٢عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر). الثاين عشر والثالث عشر
مستشرق إسباين، ): م١٨٧٩ ـ ١٨٠٩: Pascual Gayangos( ـ باسكول جاينجوس ٢

ل ـ، ورح  سيلفستر دي ساسيريـة على يدي املستشرق الفرنسي الشهـدرس العربي
    =       ىـدعـر دائرة معارف تـأسهم يف حتري. ةـال أفريقية إلتقان اللغة العربيـإىل مش

 



 ٦٠

  .)٢()أالركون(، و)١()سلفادور غوميث(و

 ـ كان للقساوسة والرهبان أثر واضح يف تنشيط االستشراق ٥
ا امليدان، أو اإلسباين، وذلك من طريق اخنراطهم الشخصي يف هذ

بدفعهم الباحثني اآلخرين إليه، ومن أشهر هؤالء الرهبان والقساوسة 
  ، )٣()يوحنا اإلشقويب: (ميكننا تسمية

                                                        
 

= )Penny Cyclopaedia(دة، منهارئيس كرسي اللغة العربية يف : ، شغل مناصب متعد
: دة، منهاله آثار عدي. جامعة مدريد، ومديراً للتعليم العام، وعضواً يف جملس الشيوخ

: إىل اإلجنليزية يف جملدين أنظر)  غصن األندلس الرطيبمننفح الطيب (ترمجة 
   .١٧٠عبدالرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص

م، ١٩١٢راهب إسباين، ولد سنة ): (Salvador Gomez Nogales ـ سلفادور جوميث ١
ل حول ابن رشد اهتم باجلوانب الفلسفية، والفلسفة اإلسالمية بوجه خاص، وله أعما

ما وراء (، البن رشد إىل اإلسبانية، و)افت التهافت(ترمجة : وابن حزم، ومن أعماله
جنيب العقيقي، : أنظر. اخل) نظرية االستسالم يف صوفية اإلشراق(، و)الطبيعة عند العرب

  .٦١٣، ص٢املستشرقون، ج
 إسباين، متكن مستشرق): م١٩١٣ ـ ١٨٨٠: Alarcon Y. Santon( ـ أالركون سانتون ٢

فهرس املخطوطات العربية واألعجمية : (من اللغة العربية، خلف عدداً من األعمال، منها
، ٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). املكتوبة بلغة عامية يف مدينة العرائش

  .٥٩١ص
الهويت إسباين، ولد يف السنوات ): Juan Alfonsi De Segobia( ـ يوحنا اإلشقويب ٣

أرسله امللك . م١٤٥٦ة من القرن الرابع عشر للميالد يف إشقوبية، وتويف بعد سنة األخري
م وما تالها، فمارس فيه ١٤٣٣يوحنا الثاين إىل بازل حلضور جممعها الذي انعقد سنة 

   =      )إيتون(م، مثّ ختلى عنها واعتزل يف دير ١٤٤٠صار كارديناالً سنة . نشاطاً كبرياً
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رانتشيسكو ــف(، و )٢()رميوندو مارتيين(، و )١()االـبيدرو دي الك(و
  .)٣()كانيس

                                                        
 

سا، ويف خلوته هناك فكر يف الدفاع عن املسيحية ضد اإلسالم، إذ تبين يف سافويا بفرن   =
واستعداداً لذلك رأى . له عدم جدوائية مقاومته عسكرياً؛ فلجأ إىل سالح الكتابة

طعن املسلمني (ضرورة ترمجة القرآن إىل الالتينية، مثّ كتب رداً على اإلسالم بعنوان 
قرر يف ) أنطونيو(لكن . ا ضاعت ترمجة القرآن، وقد ضاع هذا الرد، كم)بسيف الروح

عبد : أنظر. أنه رأى خمطوط كتابه يف الرد على اإلسالم) املكتبة اإلسبانية القدمية(كتابه 
  .٤١الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص

من الرعيل األول من املستشرقني اإلسبان، عاش ): Pedro de Alcala( ـ بيدرو دو الكاال ١
اخلامس عشر، تعلم العربية وأتقن اخلطابة ا؛ فأوفده رئيس أساقفة طليطلة يف القرن 

م، ١٤٩٩للتقريب بني املسلمني والنصارى يف مملكة غرناطة سنة ) فرناندو دي تاالبريا(
باألسبانية والعربية، وهو أول مصنف لقواعد اللغة العربية يف ) اإلرشادات: (ومن آثاره

عبد احلمن : أنظر.  من وضع قاموساً بلغة أوربية ـ عربيةأوربا، ويعزى إليه أنه أول
  .٩٣، نقالً عن الزيادي، ص٤٩بدوي، موسوعة املستشرقني، ص

من طالئع الرهبان املستشرقني، ): م١٢٨٤ ـ ١٢٣٠: R. Martint( ـ راميوندو مارتيين ٢
قن إىل حيث كان يف طليعة العشرين راهباً الذين أتقنوا العربية وعلمها يف تونس، وأت

جانبها لغات شرقية أخرى، وقد تبحر يف القرآن، وحفظ صحيحي مسلم والبخاري، 
يف الرد على املسلمني واليهود، اعتمد فيه ) خنجر اإلميان: (خلف بعض اآلثار، منها

حجج الغزايل وغريه ممن تصدوا ادلة املشائني، وظلّ هذا الكتاب طوال قرون منوذجاً 
جنيب العقيقي، : أنظر.  بني فقهاء املسيحية واإلسالم واليهوديةرفيعاً للجدل الديين

  .١٣١، ص١املستشرقون، ج
راهب فرنشسكاين من ): م١٧٨٩ ـ ١٧٣٠: Francisco Canes( ـ فرانتشيسكو كانيس ٣

  =      ، عمل يف كلية اآلباء املبشرين اإلسبان يف دمشق، وعضواً يف )dascalzo(احلفاة 
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 ـ إنّ االستشراق األسباين شديد الشبه باالستشراق اإليطايل، ٦
يه الكثري من املستشرقات، وخاصة يف العصر احلديث، ومن إذ توجد ف

خواكينا (، و)٢()ماريا فاثكيث(، و)١()رافائيال ماركيث: (أبرزهن
 .، وغريهن)٣()إيبانيث

 ـ ركز االستعمار األسباين على التواجد يف أمريكا الالتينية، ٧
ومل يكن له مسامهة واضحة أو ناجحة يف النشاط السياسي 

يف الشرق األوسط والبلدان العربية واإلسالمية، كما هو واالستعماري 
وال غرو يف . )٤(احلال لدى غريهم من املستشرقني يف البلدان األوربية

                                                        
 

النحو العريب (، و)قاموس إسباين ـ التيين ـ عريب: (، له من األعمالأكادميية التاريخ   =
  .٤٥٩عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر). العامي والفصيح

مستشرقة إسبانية، ولدت سنة ): Rafaela castrillo Marques( ـ رافائيال ماركيث ١
توراه يف تاريخ مشال م، ختصصت يف اللغة العربية، وحصلت على شهادة الدك١٩٣١

  .٩٤، نقالً عن الزيادي، ص١٦١ميشال جحا، الدراسات العربية، ص: إفريقيا، أنظر
مستشرقة إسبانية، ختصصت يف اللغة العربية، ): Maria Vazquez( ـ ماريا فاثكيث ٢

ميشال : أنظر. وزارت عدداً من البالد العربية، عملت يف املعهد اإلسباين العريب للثقافة
  . ٩٤، نقالً عن الزيادي، ص١٦١ الدراسات العربية، صجحا،

مستشرقة إسبانية، ختصصت يف اللغة العربية، ): Joaquina Ibanez( ـ خواكينا إيبانيث ٣
ابن (ودرست يف معهد الدراسات العربية يف جامعة غرناطة، نالت الدكتوراه يف أشعار 

، نقالً عن الزيادي، ١٦٢بية، صميشال جحا، الدراسات العر: حول الزراعة، أنظر) ليون
  .٩٤ص

  .١٩٩٨، ٩٥ ـ ٩٢الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ أنظر٤
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ذلك، فبعد أن كان األسبان هم الذين اكتشفوا العامل اجلديد والقارة 
األمريكية، فقد احنصر اهتمامهم االستعماري ذا اجلزء الغريب من 

  . العامل

 إىل ذلك أن املنافسة بني األسبان والربتغاليني يف جمال أضف
األمر الذي . االكتشافات اجلغرافية، كانت حتدث بينهما بعض الرتاعات

دعامها إىل إبرام ميثاق يقتسمان مبوجبه العامل فيما بينهما، فكان 
  .الشرق من حصة الربتغال، بينما ترك الغرب لألسبان

  االسترشاق الرويس: 

  :الستشراق الروسي مبرحلتنيمر ا

م، وقد ١٩١٧ مرحلة ما قبل ثورة أكتوبر عام :املرحلة األوىل
  :انطلق االستشراق فيها من األمور الثالثة اآلتية

 ـ املوقف املتوتر واملشوب حبروب دائمة مع اإلمرباطورية ١
  .العثمانية

 . ـ موقف الكنيسة من اإلسالم٢

عن ركب أوربا الغربية  ـ احلرص الروسي على عدم التخلف ٣
  .علمياً وحضارياً

م، بأمر من ١٧٢٠وقد دخلت أول مطبعة عربية إىل روسيا عام 
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، كما ظهرت أول جملة استشراقية يف اية القرن )١()بطرس األكرب(
البارون فيكتور (اليت أسسها ) املذكرات(التاسع عشر، وهي جملة 

   ).رومانوفتش روزن
 بعد الثورة الشيوعية، اليت أخذ  مرحلة ما:املرحلة الثانية

االستشراق فيها باالهتمام بواقع القضايا التارخيية، واآليدويولوجيات 
السياسية والفكرية اليت تشغل العامل العريب املعاصر، وتوظيف 
االستشراق من أجل تطوير العالقات االقتصادية والسياسية بني 

عام ) الشرق الثوري (االحتاد السوفييت والبالد العربية، فصدرت جملة
م، وكان الكثري من قادة األحزاب الشيوعية واالشتراكية يف ١٩٢٩

   .مصر وفلسطني يشرفون على مواد نشرها

 أثر كبري يف تطوير حركة )٢()كولتشكوفسكي(وكان للمستشرق 
                                                        

: also (Peter the great  (peter I) (بطرس الكبري أو األكرب( ـ بطرس األول، املعروف بـ ١
عظم عده بعض املؤرخني أ). م١٧٢٥ ـ ١٦٨٢(قيصر روسيا ): م١٧٢٥ ـ ١٦٧٢

قياصرة روسيا بال استثناء، أعاد تنظيم اجليش، وأنشأ أسطوالً حبرياً، وأقام مئات 
عزز السلطة امللكية على . املصانع، وبذلك جعل من روسيا دولة أوربية ذات شأن

حساب سلطة النبالء ورجال الكنيسة األرثوذوكسية، وعمل من أجل بسط سلطان 
منري البعلبكي، موسوعة املورد، : أنظر. األسودروسيا حىت سواحل حبر البلطيق والبحر 

  .١٦، ص٨ج
 ١٨٨٣: Ignatig Julianovic Krackovskij( ـ إغناطيوس يوليا نوفيتش كراتشكوفسكي ٢

نصحه . من أبرز املختصني بالدراسات العربية من بني املستشرقني الروس): م١٩٥١ـ 
  =       صاحب ) ش روزنالبارون فيكتور رومانوفت(أستاذه شيخ املستشرقني الروس 
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االستشراق السوفييت، إذ أدت به رحلته إىل سوريا ولبنان ومصر إىل 
؛ فأصبح من أكثر املتحمسني له والداعني معرفة األدب العريب احلديث

  .إىل دراسته

هذا وتوجد عشرات اآلالف من املخطوطات العربية يف االحتاد 
وقد . يف مدينة لينينغراد من أمهها) ابورميتاج(ويعد متحف . السوفييت

). املعهد املركزي للغات الشرقية احلية(م ١٩٢٠أسس يف موسكو سنة 
يف موسكو، وهي ) عية املستشرقني الروسمج(م ١٩٢٢كما أنشئت عام 

م أنشئ ١٩٣٠ويف سنة ). الشرق اجلديد(اجلمعية اليت تصدر جملة 
مجعية (وأسست أيضاً . التابع ألكادميية العلوم) املعهد االستشراقي(

ويف تشرين الثاين من عام . م يف لينينغراد١٩٣٤عام ) املستعربني
؛ ليفتتح عصراً جديداً لعلم م مت عقد مؤمتر املستعربني السوفيت١٩٣٧

) معهد االستشراق ألكادميية العلوم السوفيتية(االستشراق، فأصبح 
                                                        

 
عىن . الفضل األكرب على االستشراق يف روسيا، باختيار مهنة التدريس يف اجلامعة  =

ارحتل إىل سوريا ولبنان . بالعالقات بني اآلداب املسيحية واآلداب اإلسالمية يف الشرق
كرد حممد (، و)أمني الرحياين: (ومصر، فعقد أواصر الصداقة مع بعض األدباء هناك، منهم

ويف مصر عثر على رسالة أليب العالء املعري حتت عنوان ). جرجي زيدان(، و)علي
ومنذ ذلك احلني اهتم . هاجم فيها تصور الفقهاء واملفسرين للمالئكة) رسالة املالئكة(

جبمع خمطوطات أيب العالء املعري بواسطة التصوير الفوتوغرايف، ومن مثرات أحباثه يف 
للمزيد ). يف نشأة وتأليف رسالة الغفران أليب العالء املعري(عنوان هذا اال، حبث ب

  . فما بعد٤٦٨عبد الرمحن بدوي، موسوعة املورد، ص: أنظر
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م، حموراً حلركات االستشراق يف االحتاد ١٩٣٧الذي أنشئ بعد عام 
  . )١(السوفييت

هذا وميكن عرض مالمح االستشراق الروسي فيما يأيت من 
  :النقاط

اللغات الشرقية قبل  ـ بدأ االستشراق الروسي باالهتمام ب١
  .الثورة البلشفية، وكان لالستشراق األملاين تأثري ملحوظ يف تكوينه

 ـ تركيز االهتمام على األدب العريب نثراً وشعراً، وكان نتيجة ٢
مئة : ذلك أن متخض عن الكثري من املؤلفات باللغة الروسية، نذكر منها

، )كراتشوفسكي: (ةومن أعالم املدرسة األدبي. وأربعة وعشرين كتاباً
 .)٢()كرميسكي(و

 ـ كان للوجود اإلسالمي يف بعض املناطق الروسية، األثر ٣
الواضح وامللموس يف مد االستشراق الروسي مبادة سخية نفعته يف 
جمال البحث والتحقيق، وخاصة ما خلفه من خمطوطات كثرية بالعربية 

  : مثلوالروسية، ومنها الكثري من مؤلفات أعالم املسلمني،
                                                        

، وزارة التعليم العايل ٤٧ ـ ٤٥الساموك، سعدون حممود، مناهج املستشرقني، ص:  ـ انظر١
  .والبحث العلمي، جامعة بغداد

مستشرق روسي شهري، اهتم باللغة ): م١٩٤١ ـ ١٨٧١: .Krymsky. A. E( ـ كرميسكي ٢
سكرتري جممع العلوم األوكراين، : والتاريخ واألديان، شغل مناصب علمية عديدة، أمهها

، )تاريخ اإلسالم(، و)العامل اإلسالمي ومستقبله: (خلف عدداً من األعمال، منها
  .٩٤٧، ص٣ستشرقون، ججنيب العقيقي، امل: أنظر. اخل) الشاعر الزنديق أبان الالحقي(و
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 .)٤()الفارايب(، و)٣()ابن سينا(، و)٢()البريوين(، و)١()اخلوارزمي(
                                                        

فلكي وعامل يف الرياضيات، واضع علم ): م٨٥٠ ـ ٧٨٠( ـ اخلوارزمي، حممد بن موسى١
اجلرب، ترمجت كتبه إىل الالتينية؛ فكانت مرجع الدارسني يف أوربا فترة طويلة من 

، وله كتاب يف علم احلساب مل حيفظ لنا إال )اجلرب واملقابلة(الزمان، أشهر آثاره كتاب 
، ومن هذا )Algoritmi de numero Indorum(رمجته الالتينية، وهي بعنوان يف ت

منري ). علم احلساب(، اليت تعين يف اإلجنليزية )algorism(العنوان نشأت لفظة 
  .م١٩٨٠، بريوت، ١، ط٨١البعلبكي، موسوعة املورد، الد األول، ص

ياضي وفلكي، وضع معادلة مؤرخ ور): م١٠٤٨ ـ ٩٧٣( ـ البريوين، أبو الرحيان حممد٢
إنّ األرض تدور حول حمورها، وإنّ سرعة : الستخراج مقدار حميط األرض، وقال

، وقد )اآلثار الباقية عن القرون اخلالية(ومن مصنفاته . الضوء أعظم من سرعة الصوت
وهو كتاب مهم يف الفلك، ألفه للسلطان ) القانون املسعودي(ترجم إىل اإلجنليزية، و

منري البعلبكي، موسوعة املورد، الد الثاين، .  السلطان حممود الغزنويمسعود بن
  .م١٩٨٠، بريوت، ١، ط٧٠ص

فيلسوف وطبيب، لقب ): م١٠٣٧ ـ ٩٨٠(بن عبد اهللا   ـ ابن سينا، أبو علي احلسني٣
، ويعد منظم الفلسفة والعلم يف اإلسالم، كما كان أرسطو يف اليونان، )الشيخ الرئيس(بـ

يف الطب، وقد نقل إىل ) القانون(من أشهرها كتاب . مصنفاته املئة مصنفجتاوزت 
وقد برع ابن . الالتينية، وظلّ يدرس يف معاهد الطب األوربية حىت القرن السابع عشر

منري البعلبكي، موسوعة املورد، ). النفس(سينا يف الشعر أيضاً، وله قصيدة مشهورة يف 
  .م١٩٨٠ريوت، ، ب١، ط٢٢٤ ـ ٢٢٣، صالد األول

فيلسوف مسلم، ): م٩٥٠ ـ ٨٧٨( ـ الفارايب، أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ ٤
يعترب أحد أملع النجوم الساطعة يف تاريخ الفكر العريب، وأحد أوائل املفكرين الذين 

حاول التوفيق بني الشريعة اإلسالمية . عرفوا العرب بفلسفيت أرسطو وأفالطون
باعتبار أن ) املعلم الثاين(لقب بـ . تأثر به كلّ من ابن سينا وابن رشد. نانيةوالفلسفة اليو

اتصل ببالط سيف الدولة احلمداين يف حلب، ابتداًء من عام . أرسطو هو املعلم األول
  ).آراء أهل املدينة الفاضلة(أشهر آثاره . م، حيث قضى بقية حياته٩٤٢
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 ـ نظراً لكثرة املخطوطات اإلسالمية يف روسيا، فقد اهتم ٤
 من أبرز املفهرسني )١()إيفانوف(املستشرقون الروس بفهرستها، ويعد 

 .من املستشرقني الروس

 الذي أنتج  ـ ظهور املطابع الشرقية يف روسيا مبكراً، األمر٥
ومن أشهرها . طبع الكثري من نفائس الكتب، يف خمتلف ااالت

  .)٢()بطرسبورغ(، و)قازان: (مطبعة

  االسترشاق األملاين: 

بدأت عناية املستشرقني األملان حبضارة اإلسالم منذ أن اتصلت 
م، ١١٤٧أملانيا ببالد اإلسالم إثر احلملة الصليبية الثانية يف سنة 

فعندما أجنزت . ن بدأ رجال الدين بترمجة الكتب العربيةوخاصة بعد أ
إىل اللغة ) م١١٤٣ ـ ١١٤١(أول ترمجة للقرآن الكرمي بني عامي 

 قد أسهم فيها، إال أن هذه )٣()هرمان الدملاشي(الالتينية، جند األملاين 
                                                        

تشرقني الروس الذين وقفوا علمهم على دراسة من أعالم املس): .Ivanow, W( ـ إيفانوف ١
فهرس (، و)املخطوطات اإلمساعيلية يف املتحف اآلسيوي: (من آثاره. العقيدة اإلمساعيلية

  .٩٧١ ـ ٩٧٠، ص٣جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). املؤلفات اإلمساعيلية
  .١٩٩٨، ٨٤الزيادي، حممد فتح اهللا، االستشراق أهدافه ووسائله، ص:  ـ انظر٢
زميل روبرت يف رهبانيته ): م١١٧٢: ت: Hermann Alemanus( ـ هرمان الدملاشي ٣

، مثّ )شيين(، مثّ راعياً لكنيسة )سربابيلون(ودراساته وترمجاته، عين رئيساً لشمامسة 
  =وبعض  للمجريطي، وعلم األخالق، ) إصالح اسطي(نقل ). إستورجة(أسقفاً على 
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  .الترمجة مل تبصر النور إال بعد أربعة قرون من إجنازها

 إمرباطور أملانيا، )١()الكبريأوتو (م، قام ٩٥٦ويف عام 
 باألندلس بتبادل السفراء فيما بينهما، وكان )٢()عبدالرمحن الناصر(و

هدف اإلمرباطور األملاين من وراء ذلك على ما يبدو معرفة اللغة 
العربية لتساعده على ترمجة التوراة؛ وذلك الشتراك العربية والعربية يف 

  .أصلهما السامي

: يعقوب كريستمان( العربية مع األملاين يستدر كما بدأت حماولة
                                                        

 
ياء، وصنف يف كتاب البالغة والشعر ألرسطو، مستعيناً بشرح الفارايب الرسائل يف الكيم   =

) رودلف دي بروجس(كما ترجم تلميذه . على البالغة، وبتلخيص ابن رشد للشعر
جنيب العقيقي، : أنظر. شروح مسلمة اريطي على النظام الرياضي لبطليموس

  .١٢٤، ص١املستشرقون، ج
، رأس اإلمرباطورية )م٩٧٣ ـ ٩٣٦(ملك أملانيا ): م٩٧٣ ـ ٩١٢: Otto I( ـ أوتو األول ١

األملاين بسحقه عدداً من ) الرايخ(قوى دعائم ). م٩٧٣ ـ ٩٦٢(الرومانية املقدسة 
نشب صراع عنيف بينه وبني البابا يوحنا . الثورات الداخلية وانتصاره احلاسم على ار

). the great: الكبري(يعرف بـ . ايفشهدت أملانيا يف عهده فترة انبعاث ثق. الثاين عشر
  .١٨٢، ص٧منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر

وأول خليفة أموي يف ) م٩٦١ ـ ٩١٢(أمري قرطبة ): م٩٦١ ـ ٨٩١( ـ عبدالرمحن الناصر ٢
) قرطبة(، بىن قصر الزهراء يف قرطبة، وجعل من عاصمته )م٩٦١ ـ ٩٢٩(األندلس 

إا اشتملت يف عهده على مئة وثالثة عشر : وقيل. ا كلهاأهم مراكز الثقافة يف أورب
، وسبعني مكتبة عامة، ومساجد وقصوٍر )أي ضاحية(ألف دار، وواحٍد وعشرين ربضاً 

  .٢٢، ص١منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر. ال تكاد حتصى
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، وهو الذي وضع فهرسة موجزة لبعض املخطوطات )م١٦١٣ ـ ١٥٥٤
العربية، ووضع كراساً لتعليم كتابة احلروف العربية، كما ترجم بعضاً من 

وقد أعد بنفسه . أجزاء اإلجنيل إىل العربية للتمرن على القراءة
قد ) جوتنربغ(مطبعة اليت كان احلروف العربية يف قوالب خشبية لل

أستاذاً يف جامعة ) كريستمان(م عين ١٥٨٥ويف عام . اكتشفها حديثاً
هايدلربج، واقترح إنشاء كرسي للدراسات العربية فيها، بغية نقل 

ولكنه لألسف الشديد مات دون . الفلسفة والطب من مصادرها العربية
  .حتقيق غايته

 طباعة أول مصحف كتب له  وقد كان ألملانيا قصب السبق يف
البقاء والنجاح على اإلطالق، فقد طبع القرآن للمرة األوىل يف مدينة 

م، إال أن السلطات الكنسية أمرت ١٥٤٣البندقية اإليطالية عام 
) هنكلمان(باتالفه مباشرة، وبعد ذلك بأكثر من قرن من الزمن بادر 

  .)١(م١٦٩٦يف سنة األملانية، وذلك ) هامبورغ(لطبع القرآن يف مدينة 

وكان املستشرقون األملان يف مطلع القرن الثامن عشر يقصدون 
وبعد عودم . هولندا لتعلم اللغات الشرقية، ومن ضمنها العربية

أخرجوا الدراسات يف جامعام من نطاق التوراة إىل ميدان الثقافة 
  .العامة

                                                        
ي، ، وزارت فرهنك وإرشاد إسالم١٣٨معرفت، حممد هادي، تاريخ قرآن، ص:  ـ أنظر١

  .ش١٣٨٦، طهران، ٩ط
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أبرز مستشرق ) م١٧٧٤ ـ ١٧١٦: يوهان جاكوب ريسكه(وكان 
اين أسس الدراسات العربية يف أملانيا، وهو أول مستشرق أملاين نذر أمل

حياته للدراسة العربية واحلضارة اإلسالمية، ورأى إمكانية دراسة 
العربية لذاا، وذلك يف زمٍن مل يكن فيه من يهتم بالدراسات العربية، 
وقد اهتم باملخطوطات العربية، وكان له اهتمام واسع بالشعر العريب، 

وقد ذهب ريسكه ـ كما جاء ). شهيد األدب العريب(حىت اعترب نفسه 
حلاجي خليفة ـ إىل أنّ ظهور ) تقومي التواريخ(يف ترمجته ملقدمة كتاب 

النيب حممد وانتصار دينه مها من أحداث التاريخ اليت ال يستطيع العقل 
 اإلنساين إدراك مداها، ورأى يف ذلك برهاناً على تدبري قوٍة إهلية

مقتدرة، كما ذهب إىل أنّ علي بن أيب طالب هو األحق باخلالفة بعد 
ورأى يف . النيب مباشرة، ورأى أنه أحسن أمٍري عرفه العامل اإلسالمي

  .)١(صراع علي ومعاوية منوذجاً النتصار الشر على احلق

أول مستشرق واجه علماء الالهوت، ودعا ) رايسكه(ورمبا كان 
رة مستقلة، ووقف يف وجه ما أشاعه املستشرق إىل دراسة العربية بصو

من كون اللغة العربية ) م١٧١٨: أدرينوس غولندوس، ت(اهلولندي 
: ألبري شولتز(هلجة عربية، وتابعه على ذلك املستشرق اهلولندي 

  ).م١٧٥٠ ـ ١٦٨٦
                                                        

، بريوت، ٣، دار العلم للماليني، ط٣٠٠ ـ بدوي، عبد الرمحن، موسوعة املستشرقني، ص١
١٩٩٣.  
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ويف مطلع القرن التاسع عشر انتقل األملان إىل فرنسا، حيث كان 
، أستاذ اللغتني العربية والفارسية )م١٨٣٨ـ ١٧٥٨: سلفستر دي ساسي(

يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس، فدرس األملان على يده وتأثروا 
، اللذين )١()هانريش إيفالد(و )م١٨٨٨ ـ ١٨٠١ :فاليشر(به، ومنهم 

  .اعتربا من املؤسسني للدراسات العربية يف أملانيا

 نبغ فيها ومنذ أواسط القرن التاسع عشر ـ وهي الفترة اليت
ثيودور نولدكه ـ حاول االستشراق أن يكتسب صفة العلمية، وبدأ 
يتحلى بروح املوضوعية ولو بصورة نسبية، وذلك عندما حتول 

وهذا ما الحظه . االستشراق إىل علم قائم على النقد التارخيي
  :، إذ قال)٢()رودي باريت(املستشرق األملاين 

                                                        
بدأ دراسته االستشراقية يف أملانيا، مثّ ): م١٨٧٥ ـ ١٨٠٣: .Ewald, H( ـ هانريش إيفالد ١

؛ فوجهها مع فاليشر؛ فأخذا عنه، ومسي إيفالد أستاذاً يف جوتنجني) دي ساسي(قصد 
وكان من مجلة أساتذة ثيودور نولدكه، الذي . وجهة تاريخ العرب وأديام وآدام

ترمجت آثاره إىل اإلجنليزية وغريها . أخذ عنه اللغة الفارسية والتركية والسنسكريتية
  .٧٠٣، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. من اللغات

مستشرق أملاين، ترجم القرآن إىل ): م١٩٨٣ ـ ١٩٠١: Rudi Paret( ـ  رودي باريت ٢
درس على يد صهر ثيودور . األملانية، ولد يف أسرة يكثر فيها القساوسة املسيحيون

، وشغل كرسي علوم اإلسالم والساميات يف جامعة بون )إينو ليتمن(نولدكه املستشرق 
 سنة يف ليبيا، وأسر يف) رومل(عمل يف قوات . م١٩٤١سنة ) باول كاله(خلفاً لـ 

، وقد متيز بقوة التعاطف مع )حممد والقرآن(رسالة صغرية بعنوان : من آثاره. م١٩٤١
 .٦٢عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرق، ص: أنظر. اإلسالم
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علمية إال عندما إن االستشراق مل يتوفر على هذه ال«
تأكد استعداد الناس لالنصراف عن اآلراء املسبقة، وعن 
كلّ أنواع االنعكاس الذايت، واالعتراف للعامل الشرقي مبا 
له من طابع خاص، ولكنهم حني جدوا يف نقل صورة 

  .)١(»موضوعية له، ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً

ونشرها، وقد متيز االستشراق األملاين جبمع املخطوطات، 
وعىن أيضاً . وفهرستها، مع اهتمام خاص باجلانب الصويف واألديب

بوضع معاجم باللغة العربية، ودراسته جلوانب الفكر العريب اإلسالمي 
وكان االنشغال بالنص القرآين مما متيزت به اجلهود . يف القدمي خاصة

  .األملانية من سائر جهود املستشرقني اآلخرين

 عبد الرمحن بدوي أن أقدم ترمجة أملانية عن وقد ذكر الدكتور
وهو ) ديفد فريدريتش ميجرالن(النص العريب مباشرة، هي ترمجة 

، وقد ظهرت هذه الترمجة سنة )فرانكفورت(أستاذ يف جامعة 
  .)٢(م١٧٧٢

                                                        
، )املستشرقون األملان منذ نولدكه( ـ الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ١

كتور  عباس أرحيلة، من موقعه على األنترنيت، موقع رودي باريت، نقالً عن مقال للد
  .شبكة التفسري والدراسات: تفسري

http://www. Tafsir.org/vb/showthread.php?t=11367 
، بريوت، ٣، دار العلم للماليني، ط٤٤٤ ـ بدوي، عبد الرمحن، موسوعة املستشرقني، ص٢

١٩٩٣.  
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هذا ويصل جمموع عدد ترمجات معاين القرآن إىل األملانية إىل 
 االستشراق األملاين متيز ويالحظ أن. ما يزيد على األربعني ترمجة

اخلصوص  وجه على ومنهم جامعة القاهرة حبضور الكثري من أعالمه يف
  . )٣()جوزيف شاخت(، و)٢()إينو ليتمان(، و)١()برجشتريسر(

                                                        
مستشرق أملاين، ): م١٩٣٣ ـ ١٨٨٦: Gotthelf Bergstrasser( ـ جولف برجشترسر ١

، برز يف حنو العربية، واللغات السامية، وعىن بدراسة )لوثري(مسيحي بروتستانيت 
، )أوجست فيشر(درس على يد املستشرق الكبري . اللهجات العربية، وبقراءات القرآن

ويف سنة . م١٩١٢سنة ) رسالة حنني بن إسحاق ومدرسته( يف هونال شهادة الدكتورا
: أنظر. م كلفته وزارة احلربية األملانية بالقيام برحلة استكشافية لسوريا وفلسطني١٩١٨

  .٨٥عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص
مستشرق أملاين، عين بالنقوش العربية ): م١٩٥٨ـ١٨٧٥: Enno Littmann( ـ إينو ليتمان ٢

 ـ ١٨٩٨(صالً كامالً القدمية، واهتم باألدب الشعيب، درس على يد ثيودور نولدكه ف
م دعته جامعة ١٩٠٤يف جامعة إشتراسبورج، وتزوج من حفيدته، ويف سنة ) م١٨٩٩

برنستون ليشترك يف بعثة أثرية للتنقيب عن اآلثار السامية يف سوريا وفلسطني، وبعد 
م، وظلّ يف هذا املنصب ١٩٠٦تقاعد ثيودور نولدكه خلفه يف جامعة اشتراسبورج سنة 

  .٥١٢عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر. م١٩١٤حىت سنة 
مستشرق أملاين متخصص يف ): م١٩٦٩ ـ ١٩٠٢: Joseph Schacht( ـ جوزيف شاخت ٣

م للتدريس يف اجلامعة املصرية واستمر أستاذاً فيها ١٩٣٤الفقه اإلسالمي، انتدب عام 
مصر مباشرة إىل لندن، م، وملا كان ناقماً على النازية، فقد انتقل من ١٩٣٩حىت عام 

ليعمل مع اإلذاعة الربيطانية  حلساب بريطانيا واحللفاء ضد النازية، وقد تزوج أثناء 
إقامته فيها، فمنح اجلنسية الربيطانية، مثّ غادر إىل الواليات املتحدة، ومل يعد إىل وطنه 

عة عبدالرمحن بدوي، موسو: أنظر. أملانيا وظلّ خارجها إىل آخر يوٍم من حياته
  .٣٦٦املستشرقني، ص
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ويف أواخر الثالثينيات وأوائل األربعينيات من القرن العشرين، 
:  منهمفكان. بدأ اليهود باهلروب من النازية، والوفود على القاهرة

، وكانت هلما عناية خاصة )٢()ماكس مايرهوف(، و)١()بول كراوس(
  .بالفلسفة والعلوم اإلسالمية

                                                        
مستشرق أملاين من أصول ): م١٩٤٤ ـ ١٩٠٤: Paul Eliezer Kraus( ـ بول كراوس ١

م؛ ١٩٢٨م، مثّ عاد إىل جامعة برلني سنة ١٩٢٢يهودية، رحل إىل فلسطني سنة 
م، قرر ١٩٣٣وملا جاءت النازية إىل احلكم سنة . ليحصل على شهادة الدكتوراه منها

م، ١٩٣٦ويف سنة ). لوي ماسينيون(سفر إىل باريس، وأعانه على ذلك مغادرة أملانيا وال
عين بدراسة رسائل جابر . عينته كلية اآلداب يف اجلامعة املصرية مدرساً للغات السامية

، شغل بفكرة خطرت بباله قادته )م١٩٤٤ ـ ١٩٤٣(وبني عامي . بن حيان يف الكيمياء
الكتاب املقدس إمنا هي نظم شعري، وليست إىل نظرية مفادها إنّ مجيع نصوص أسفار 

انتحر ألسباب سياسية وعائلية . نثراً، ولكنه واجه بسببها هجوماً عنيفاً يف القدس
ماسينيون، ودميومبني، وبيكر بالعمق : وقد شهد له أعالم املستشرقني من أمثال. وفكرية

عبد الرمحن بدوي، موسوعة : أنظر. والشمول والتفرد، وكانوا يتوقعون له مستقبالً باهراً
  .٧٦٥ ـ ٧٦٣، ص٢؛ وجنيب العقيقي، املستشرقون ج٤٦٧ ـ ٤٦٤املستشرقني، ص

متخصص يف طب العيون، ولد ): م١٩٤٥ ـ ١٨٧٤: Max mayerhof( ـ ماكس مايرهوف ٢
أوتو مايرهوف، : يف أسرة يهودية عريقة أجنبت كثرياً من العلماء األعالم، مثل إبن عمه

. فوهلامي اسبيجلربج: ائزة نوبل يف الطب، وابن عمه اآلخر عامل املصرياتاحلائز على ج
م، وأخذ هناك يزاول مهنة الطب، ويعاجل الفقراء ١٩٠٣قرر اإلقامة يف القاهرة سنة 

إن أحد زبائنه املصريني إمتنع عن ): إينو ليتمن(باان، ومن النوادر اليت رواها عنه 
ولكين ال أعرف أين يقع : (؛ فأجابه مايرهوف) لك األجرضاعف اهللا: (دفع أتعابه قائالً

وملا جاءت النازية إىل احلكم ختلى عن جنسيته األملانية، وجتنس باجلنسية !). بنك اهللا
عبد الرمحن بدوي، : أنظر. تويف عن عمر يناهز السبعني إثر مرض عضال. املصرية

  .٧٦٦، ص٢شرقون، ج؛ وجنيب العقيقي، املست٥٤١ ـ ٥٤٠موسوعة املستشرقني، ص
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وعين إىل جانب هؤالء يف جممعي اللغة العربية بالقاهرة ودمشق 
، )٣()كارل بروكلمان(، و)٢()أوجست فيشر(، و)١()هارمتان: (كلّ من

  .)٤()هلموت ريتر(و
                                                        

مستشرق أملاين عين ): م١٩١٨ ـ ١٨٥١: Martin Hartmann( ـ مارتني هارمتان ١
درس على يد املستشرق اللغوي الكبري فاليشر، . خصوصاً باإلسالم يف العصر احلاضر

م أنشئ معهد اللغات ١٨٧٨ويف سنة . اشتغل مترمجاً رمسياً يف وزارة اخلارجية األملانية
لني لغرض إعداد موظفي وزارة اخلارجية؛ فدعي ليكون أستاذ اللغة الشرقية يف بر

عبد الرمحن بدوي، : أنظر. م١٩١٨العربية فيه، فاستمر يعمل هناك حىت وفاته سنة 
  .٧٢٦ ـ ٧٢٥، ص٢وجنيب العقيقي، املستشرقون، ج. ٦٠٧موسوعة املستشرقني، ص

 أملاين، خترج باللغات مستشرق): م١٩٤٩ ـ ١٨٦٥: August Fischer( أوجست فيشر ـ ٢
، وقد )م١٩٣٠ ـ ١٨٩٩(يف ليبزيج سنة ) سوسني(، وخلف )توربكه(الشرقية على يد 

شاده، وجراف، وجبشترسر، وقد حنا حنو : خترج على يديه كبار املستشرقني من أمثال
جنيب العقيقي، : أنظر. فاليشر يف العناية بفقه اللغة كأس لدراسة النصوص وحتقيقها

  .٧٧١، ص٢قون، جاملستشر
مستشرق أملاين، ولد يف ): م١٩٥٦ ـ ١٨٦٨: Karl Brokelmann( كارل بروكلمان  ـ٣

طارت له . خترج باللغات السامية على يد أعالم املستشرقني، ومنهم نولدكه. روستوك
شهرة يف فقه العربية والتاريخ اإلسالمي، وتاريخ األدب العريب، حىت عد إماماً من 

 باملوضوعية والعمق والشمول، مما جعله مرجعاً للمصنفني يف التاريخ اشتهر. أئمتها
  .٧٧٨ ـ ٧٧٧، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. اإلسالمي

تتلمذ من بني . مستشرق أملاين): م١٩٧١ ـ ١٨٩٢: Hellmut Ritter( هيلموت ريتر ـ٤
العاملية األوىل عمل وملا قامت احلرب . املستشرقني على يد ثيودور نولدكه، وكارملان

م، عين خلفاً ١٩١٩ويف سنة . مترمجاً يف اجليش األملاين احملارب يف العراق وتركيا
عبد الرمحن بدوي، : أنظر. م١٩٢٦لتشودي يف معهد هامبورغ للمستعمرات حىت سنة 

   .٢٧٧موسوعة املستشرقني، ص
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 إدارة دار الكتب )١()فوهلامي شبيتا(وتولّى املستشرق األملاين 
م، وبادر إىل فهرسة خمطوطاا يف حنو ١٨٧٥املصرية، وذلك يف سنة 

  :هذا وقد متيز االستشراق األملاين مبا يأيت .أربعني صفحة

 ـ حياده وبعده النسيب عن الغايات السياسية أو االستعمارية ١
. دولوجية واستعماريةآي خلفيات من الينطلق عام الدينية فهو بشكٍل أو

فأملانيا مل تكن هلا مستعمرات يف البلدان العربية أو اإلسالمية، كما أا 
مل تعن باجلانب التبشريي ونشر املسيحية، أو باألحرى مل يترك هلم 

ومع هذا يصعب وصف اجلهود . غريهم حرية العمل يف هذا احلقل
ا هو املستشرق األملاين األملانية باحلياد املطلق واملوضوعية الرتيهة؛ فه

  : م، يعترف قائال١٩٨٣ًالذي تويف عام ) رودي باريت(

من التعسف أن يظن املرء أن يف إمكانه معاجلة جهود «
األملان على أا مطلقة، وأن يفصلها عن ارتباطها 

  .)٢(»باألوشاج واألربطة العاملية
                                                        

 خترج باللغات الشرقية .مستشرق أملاين): م١٨٨٣ ـ ١٨٥٣: .Spitta, W( فوهلامي شبيتا  ـ١
عي يد فاليشر من ليبزج، ونال الدكتوراه برسالة عن تاريخ أيب احلسن األشعري 

وملا قامت ثورة عرايب اُبعد عن . ، مثّ عين مديراً بدار الكتب املصرية)م١٨٧٥(ومذهبه 
. سلتويف وملا يتجاوز عقده الثالث متأثراً بداء ال. مصر؛ فخلفه فيما بعد كارل فوللريس

  .٧٠٥، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر
، )املستشرقون األملان منذ نولدكه( ـ الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ٢

  . عباس أرحيلة من موقعه املتقدم على شبكة األنترنيتررودي باريت عن مقال للدكتو
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 مؤسس جملة )١()كارل هاينريش(وقد قام املستشرق األملاين 
  .، بدراسات ختدم الغايات االستعمارية األملانية يف إفريقيا)إلسالما(

 ـ اهتمامه بالقدمي والتركيز على دراسة التراث اإلسالمي ٢
العريب وتاريخ احلضارة اإلسالمية، وإذا كان اإلسالم قد استقطب 
اهتمام املستشرقني، فإن ما ميز االستشراق األملاين أيضاً، هو أنه 

عتمداً يف الدراسات القرآنية لدى املستشرقني األوربيني أصبح مصدراً م
  . عامة

  

   ـ٣ـ 
  مناهج المستشرقين في دراسة اإلسالم والقرآن

ذكرنا أن بداية االستشراق مبعناه االصطالحي اخلاص كانت 
وهو ما أكده املستشرق . متزامنةً مع احلروب الصليبية، أو من آثارها

إن اهلدف الرئيس من جهود : (، حيث قال)رودي باريت(األملاين 
                                                        

مستشرق ): م١٩٣٣ ـ ١٨٧٦: Karl Heinrich Bekker( كارل هاينريش بيكر  ـ١
ولد يف أسرة برجوازية، وقد دفعته نزعة البحث يف تاريخ األديان إىل . وسياسي أملاين

. م، وفيها توطدت عالقته باإلمام حممد عبده١٩٠١زار مصر سنة . ناحية االستشراق
، مثّ تقلب يف املناصب السياسية، )معهد هامبورغ االستعماري(دعي إىل التدريس يف 

م، ووزيراً هلا للمرة الثانية ١٩٢١، مث وزيراً للمعارف سنة ١٩١٩كيل وزارة سنة فعمل و
  .١١٥ ـ ١١٣عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر. م١٩٢٥سنة 
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املستشرقني يف القرن الثاين عشر للميالد، ويف القرون التالية هو 
إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم، : (، وعرف التنصري بأنه)التنصري

  ).واجتذام إىل النصرانية

وحبلول العصور احلديثة امتزجت الدراسات االستشراقية ذات 
تبط بالتنصري والتبشري، بالعوامل االقتصادية الطابع الديين املر

  .واالستعمارية، واصطبغ ذلك كله باملظاهر السياسية

مث امتدت ظاهرة االستشراق وأخذت أبعاداً علمية يف املعاهد 
واجلامعات الغربية، وهي وإن تأثرت يف هذه املرحلة بالدراسات 

ص واالحنسار، الالهوتية، إال أن ضغوط الكنيسة بدأت فيما بعد بالتقل
  .لتحل حملها اآليديولوجيات احلديثة والعلمانية

إن املستشرقني يف دراستهم لإلسالم والقرآن : وعليه ميكن القول
الكرمي مبختلف مشارم ينقسمون إىل عدة طوائف وأصناف، فمنهم 
األكادميي الذي درس االستشراق دراسة منهجية يف اجلامعات واملراكز 

ا تكون أهداف هؤالء حمددة من قبل احلكومات العلمية، وغالباً م
  .ت سياسية، وجاسوسية، واستعماريةلغايا

وهناك من املثقفني الذين أرادوا حتقيق أهداٍف وغايات معينة 
ترمي إىل االنتقاص من اإلسالم والقرآن الكرمي، ولذلك تغلب على 

لعلمي إال ، والبعد عن احلياد واملنهج ا)االنتقائية والعشوائية: (مؤلفام
  . ما رحم ربي
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وهناك من املستشرقني من مل يضع لنفسه هدفاً معيناً أو نتيجة 
مسبقة، وهم قلة قليلة طبعاً، ولكن مع ذلك مل ختلُ قلوم من بقايا 

  .غلّ على اإلسالم وأهله، فتجد يف مؤلفام الغث والسمني

وقد ظهر منذ عصر النهضة إىل يومنا هذا مستشرقون هلم وجهة 
ظرهم العلمانية البحتة جتاه الدين مبفهومه العام الذي يشمل حىت ن

املسيحية واليهودية، ومن أولئك ميكن تسمية املستشرق اري 
) ثيودور نولدكه(، وصاحبنا املستشرق األملاين )١()إجناس جولدزيهر(

وغريمها، وهم ال يرون للدين تلك القداسة اليت نراها حنن ونعتربها 
 األولية، ولذلك حينما جيحفون يف تعاطيهم مع اإلسالم، من البديهيات

جند من املسلمني من ينقض عليهم بعكس إشكاالم على األديان 
، )٢(اليت ينتمون إليها، والقول بورودها على التوراة واإلجنيل أيضاً

                                                        
مستشرق جمري، ولد يف ): م١٨٥٠ ـ ١٩٢١: Ignaz Goldziher( إجناس جولدزيهر  ـ١

). فليشر(يد املستشرق األملاين يف أسرة يهودية، درس على ) إشتولفسنربج(مدينة 
م، مثّ عاد إىل بودابست ليعين مدرساً مساعداً يف ١٨٧٠حصل على الدكتوراه عام 

جامعتها، وسافر بعدها إىل الشرق؛ فأقام يف كلّ من القاهرة وسوريا وفلسطني، وتلقى 
ية انتخب عضواً مراسالً لألكادمي. أثناء إقامته مبصر بعض الدروس يف األزهر الشريف

م، ورئيساً ألحد أقسامها سنة ١٨٩٢م، مثّ عضواً عامالً سنة ١٨٧١ارية سنة 
عبد الرمحن بدوي، موسوعة : أنظر. م١٨٩٤م، وصار أستاذاً للغات السامية سنة ١٩٠٧

  . فما بعد١٩٧املستشرقني، ص
: د، العددحب اهللا، حيدر، االستشراق وتارخيية التفسري القرآين، جملة املنطلق اجلدي: أنظر  ـ٢

  .م٢٠٠٣: ، لعام٦
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غافالً عن أن يف هذا النهج دعماً للمسار الفكري الذي ينتهجه هؤالء 
  .من أن يكون رداً عليهماملستشرقون، بدالً 

إنّ النظرة السلبية هلؤالء املستشرقني جتاه :  بل ميكننا القول
اإلسالم بوصفه ديناً، ما هي إال انعكاس لردم على الكنيسة بسبب 
ممارساا السابقة ضد العلم والعلماء، واامها إياهم بالكفر واهلرطقة 

هذه الناحية، يدفع إن اإلسالم يف : (والزندقة، وبذلك ميكن القول
  )!ضريبة أخطاء رجال املؤسسة الدينية املسيحية

وقد كان القرآن حمطّ أنظار املستشرقني جبميع طوائفهم؛ ألنه 
يشكل حجر الزاوية يف حياة املسلمني، ولكونه األصل األول يف معرفة 
حقيقة وجوهر اإلسالم، والذي حيدد عالقة اإلسالم بالديانات السابقة 

  .وقفة املهيمن عليهالكونه يقف 

وكما وقف مشركو قريش من القرآن، واعتربوه شعراً، أو 
وكما رموا صاحب . سحراً، أو كهانة، أو أنه من أساطري األولني

الرسالة باالفتراء والكذب تارة وباجلنون تارة أخرى، وحبثوا ملعلوماته 
عن مصدٍر يف األرض، كانت جهود االستشراق ال خترج عن هذه 

وقدا ظلت قريش واملستشرقون يعتربون القرآن من تأليف . تالتوجها
، وقد سعت جهود االستشراق يف معاجلتها ملوضوع النيب حممد

القرآن الكرمي إىل طمس مقولة الوحي فيه؛ لتثبت بشريته أوالً، 
ْيريدون أن : وليتسىن هلا أن تطفئ نوره ثانياً، وقد قال تعاىل ََ ُ ِ ُيطفئوا ُ ِ ْ ُ
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َنور ا َأفواههم ويأبى ِ بهللاُ َ َْ ََ ْ ِ ِ َ إال أن يتم نوره ولو كره الكافروناهللاُْ ُْ َ َّ ُِ َِ ُْ ََ ْ َ ُِ َ َ َّ ِ )١(.  

ولذلك فإننا نأخذ على هؤالء املستشرقني جبميع طوائفهم 
ومناهجهم وانتماءام، مع استثناء القلة القليلة منهم، املالحظات 

  :اآلتية

ن مصادره األصلية أو  إنّ كثرياً منهم مل يأخذ اإلسالم م:أوالً
من علماء املسلمني، وإمنا اعتمد يف دراساته على ما كتبه من سبقه من 
املستشرقني، مما جعل أغلب دراساته متسمة بالتقليد، والنقص، 

  .والتشويه، والبعد عن املنهج العلمي

 وضعهم لألهداف والنتائج أوالً، مثّ تلمس األدلة الواهية، :ثانياً
إن : صول إىل ذلك، فمثالً يضع أحدهم يف املقدمةأو املختلقة للو

، ويبين  القرآن الكرمي ليس من اهللا تعاىل وحياً على نبينا حممد
  .على ذلك األساطري واالفتراءات

 تدل مناهج بعضهم على أنه ال يريد االعتراف إال :ثالثاً
، ويعدون كلّ ما ذكره اإلسالم )اليهودية واملسيحية: (بديانتني مها

القرآن إمنا هو مأخوذ من تينك الديانتني، حىت وصل األمر ببعضهم و
 كارديناالً أو قساً نصرانياً مترد على إىل تصوير النيب حممد

البابوية، فلما أخفق يف ذلك املسعى وأحبطت آماله فر إىل اجلزيرة 
                                                        

  .٣٢:  التوبة ـ١
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  !، وأراد هناك أن يظهر بوصفه زعيماً لدين جديد)١(العربية

اهجهم بالتشكيك دون التحقيق العلمي  تتسم من:رابعاً
واالستدالل العقلي، فيكفي عندهم أن يقولوا عن الوحي الذي نزل 

 إنه مرض عقلي يصيبه؛ فيكون معه هذيان، وهو  على رسول اهللا
  .ما ينطق به الرسول من كلمات يزعم أا من ربه

وال يقيمون أي دليٍل على ذلك، مع أنّ األقوال اليت تصدر عمن 
يصابون باحلمى أو الصرع تكون مضطربة وغري منضبطة، والقرآن 

  .املرتل من اهللا تبارك وتعاىل معلوم يف بالغته، بين يف إعجازه

 عدم اإلحاطة العلمية التامة باملوضوع، فحني يتحدثون :خامساً
عن موضوٍع معين ال جتدهم يستقصون النصوص واآلراء، وإمنا 

حتقيق أهدافهم، وترويج نة، يرون فيها يكتبون حبدود نصوص معي
  .أباطيلهم

من ذلك أم نقلوا أفكاراً مشوهة عن العرب واملسلمني، 
 قاتالً، وزير  وصوروا نبيهم ودينهم أبشع تصوير، فصوروا الرسول

نساء، وكافراً، وساحراً، ودجاالً، وخائناً، وفاجراً، وشيطاناً، وإرهابياً 
ار، وداعية إباحية، اختذ من شيوعية املرأة يشيع املوت، وينشر الدم

  .وسيلة هلدم الكنيسة املسيحية وفضائل أخالقها
                                                        

 .م٢٠٠٧، بريوت، ١، دار اهلادي، ط٣٦ السعيد، حسن، املتظاهرون باإلسالم، ص ـ١
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آخذين بذلك من األمور والصور شكلياا دون أن يدرسوا 
 يصفون  األسباب اليت أدت إليها، فحني يتكلمون على نساء النيب

 يف النيب داعية لإلباحية، متناسني أن تعدد الزوجات كان موجوداً حىت
القرن املسيحي األول، ومل متنعه الكنيسة إال يف القرن الثاين، وكان 

أحد أعمدة الكنيسة ) تروتوليان(مؤرخ الكنيسة يهاجم ) أوغسطني(
  .)١(يف القرن األول؛ الختاذه أحد عشر امرأة له

لو كان النيب : هذا وإن هؤالء من ناحية أخرى مل يسألوا أنفسهم
ى زعمهم رد مساحه بتعدد الزوجات،  داعي إباحية علاألكرم

فلماذا اكتفى بزوجة واحدة، ومل جيمع بني عدد من الزوجات حىت 
ناهز اخلمسني من عمره الشريف، ومل يتخذ لنفسه زوجة أخرى إال 

فلماذا مل يلجأ إىل هذه اإلباحية .  بعد وفاة السيدة خدجية الكربى
ان املقتضي لذلك وعدم حني ك! املزعومة قبل البعثة ويف صدر الشباب

اء املانع متوفرين، يف فورة الشباب وانعدام املسؤولية يف حتمل أعب
  !رسالة السماء وإدارة الدولة؟

ومل يقف املستشرقون على حدود اهلجوم، واملساس بشخص 
، وإمنا تعدوه إىل القرآن الكرمي؛ فراحوا يصفونه بأنه النيب األكرم

 من أحبار  ة، تلقاها النيبمستقى من أصول مسيحية ويهودي
                                                        

، وزارة التعليم العايل والبحث ٢١الساموك، سعدون حممد، مناهج املستشرقني، ص:  ـ أنظر١
  .العلمي، جامعة بغداد
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اليهود والرهبان، وإذا جاؤوا إىل تفسري آياته، عمدوا إىل الكلمات 
اليت حتتمل أكثر من معىن يف لغام؛ ليطبقوها على املعىن الذي يتفق 

  .وغايام، دون الرجوع إىل التفسري اإلسالمي هلا

م إنّ اإلسال: (، إذ قال)ثيودور نولدكه(من ذلك ما ذهب إليه 
إنّ اإلسالم هو : أو بعبارة أخرى. يف جوهره دين يقتفي آثار املسيحية

  !)١()الصيغة اليت دخلت ا املسيحية إىل بالد العرب كلها
، )يوحنا الدمشقي(وكانت معظم هذه الصور قد دوا القديس 

وبعضها يف رسالة منتحلة . الذي عاش يف العصر األموي يف دمشق
كان مسلماً وارتد عن اإلسالم وآمن  هنشرها مؤلف يدعي أن

، وكان املستشرقون من )عبداملسيح بن إسحاق(باملسيحية، امسه 
  .)٢(املبشرين املسيحيني قد أعادوا نشرها يف القرن التاسع عشر بلندن

 احلرص على إتقان عملية التسلل الفكري بطريقة :سادساً
املدح والثناء خبيثة ال يشعر ا إال القليل من الباحثني، وذلك ب

، مثّ االنتقال إىل إبراز هوة اخلالف املزعوم يف واإلطراء على النيب
الفكر اإلسالمي والعقائد، واالستشهاد بأحداث تارخيية مشبوهة، 

  . إال من درس أسباا ومالبساااليعرف حقيقتها
                                                        

  .٢٠٠٨منشورات اجلمل، بغداد، ، ٨ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١
، وزارة التعليم العايل ١٨ ـ ١٧الساموك، سعدون حممد، مناهج املستشرقني، ص:  انظر ـ٢

  .لعرفان حممد) املستشرقون واإلسالم(والبحث العلمي، جامعة بغداد، نقالً عن كتاب 
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، إذ قال يف كتابه )١()لود فيكو ماراتشي(وقد صرح ذا النهج 
  ): إلسالمدراسة عن ا(

لو أردت وصف حياة حممد حسب رواة كتبنا؛ لتعرضت «
لسخرية املسلمني، فإن هناك بوناً شاسعاً بني ما نتناقله 

حىت . حنن عن حممد، وبني ما يراه املؤرخون املسلمون
أن القارئ ال يكاد يصدق أن الكالم يف احلالتني يدور 
حول الشخص ذاته، ولذلك سوف أتبع املؤرخني، ليس 

ين أعتقد بصدق كلّ ما يقولونه، بل ألننا إذا أردنا أل
. مكافحة أعداء أمتنا، البد لنا أن حنارم بأسلحتهم

أضف إىل ذلك إن كثرياً من كتابنا يذكرون أموراً عن 
حممد ال ميكن أن تثري لدى املسلمني إال السخرية، وال 

  .)٢(» الباطلةمتزيدهم إال متسكاً بعقائده
 يف اخلتام التنويه إىل فضل االستشراق ومع ذلك جيدر بنا

                                                        
 لوكا، ولد يف ضاحية): م١٧٠٠ ـ ١٦١٢: .Marracci, P. L( األب لود فيكو ماراتشي  ـ١

. وانضم إىل رهبنة املردي ديو، وأصبح من علمائها، وعىن باإلسالم وكتب عنه كثرياً
م، مثّ جعلها مقدمة لقرآن نشره متناً وترمجة ١٦٩١سنة ) دراسة عن اإلسالم: (من آثاره

: أنظر. م يف رومة١٦٧١عاون على ترمجة الكتاب املقدس إىل العربية سنة . إيطالية
  .٣٦٢، ص١املستشرقون، ججنيب العقيقي، 

املستشرقون بني : (، نقالً عن٦٣ ـ ٦١ العاين، عبد القهار داود، مناهج املستشرقني، ص ـ٢
، للدكتور حممد )مناهج املستشرقني(و. ، حملمد علوي املالكي)اإلنصاف والعصبية

 ، جملة عن املستشرقني الناطقني باإلجنليزية) ر اإلسالمي احلديثـالفك( ، و السويسي
)The Muslim World(تعريب الدكتور حممد فتحي عثمان. م١٩٦٣متوز : ، العدد.  
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واملستشرقني على التراث اإلسالمي، فلوالهم ولوال اإلشكاالت اليت 
كانوا يصدرون عنها، ملا حترك املسلمون الستنطاق النصوص الدينية، 
وملا خرجوا منها بأجوبة كان هلا األثر البالغ يف تعزيز مسرية اإلسالم، 

له صدورنا، وأن نتعامل معه متاماً كما كان وهذا ما ينبغي لنا أن نفتح 
، فإن ما تقوم به الغالبية ةيتعامل أئمتنا يف مواجهة املالحدة والزنادق

من املستشرقني هو بالضبط ما كان يقوم به الزنادقة يف صدر اإلسالم، 
  .الذين كانوا يبثون أفكارهم يف مركز اإلسالم

ة ينشر أفكاره بكل فنجد أبا شاكر الديصاين مستنداً إىل الكعب
حرية رغم وجود أئمة املسلمني الذين مل يضيقوا ذرعاً به وال بأمثاله، 
بل كانوا جييبون عن إشكاالته بكلّ رحابة صدر، لعلمهم بأن هذا هو 
منهج اإلسالم الصحيح الذي يدعو إىل مقارعة الكلمة بالكلمة الطيبة، 

َادع إىل: وقد قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي ِ ُ ِ سبيل ربك باحلكمة ْ َِ َ َْ ْ ِ َ ِّ ِ ِ

ْوال ْموعظة الـَ ِ َِ ْ ْحسنة وجادلـَ ِ َِ َ ََ ْهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ـَ ْ َ ُ َّ ُ َْ ُ َ َ َ ِْ َِ ََّ ََ َّ ِ ِ ِ ُ

َْضل عن سبيله وهو أعلم بال َ َِّ ُ َْ َ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِمهتدينـِ َ ْ ُ)١(.  

   ـ٤ـ 
 المستشرقون واألعمال القرآنية

ايته بالقرآن الكرمي، وهذا شيء لقد اهتم االستشراق منذ بد
                                                        

 .١٢٥:  النحل ـ١
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طبيعي جدا، إذ ال ميكن الفصل بني املسلمني وكتام، وسرعان ما 
تطور هذا االهتمام مبرور الزمن مع تطور الكتابة وصناعة الطباعة، 
فظهرت منذ ذلك احلني طبعات خمتلفة للقرآن، ومتّت ترمجته إىل خمتلف 

  :شأن على النحو اآليتاللغات األوربية، وجنمل الكالم ذا ال

 :طباعة القرآن وترمجته يف أوربا

إنّ أول طبعة للقرآن يف نصه العريب الكامل هي تلك اليت متّت 
إال أن مجيع . م تقريبا١٥٣٠ًيف البندقية بتاريخ يرجح أن يكون سنة 

ومل يعثر هلا على أثٍر . نسخ هذه الطبعة قد متّ إتالفها بأمٍر من الكنيسة
، يف كتابه )٢()توماس أربينوس(وأقدم من ذكرها هو . )١(حىت اآلن

  .م١٦٢٠املطبوع يف لندن، سنة ). مبادئ اللغة العربية(

                                                        
م، أن باحثة ايطالية عثرت على نسخة من ١٢/٧/١٩٩٢ ذكرت جريدة األهرام بتاريخ  ـ١

عبد الرمحن بدوي، موسوعة : أنظر. هذه الطبعة يف أحد البيوت األثرية مبدينة فيينيسيا
  .٤٣٨املستشرقني، ص

مستشرق هولندي، ولد يف ): م١٦٢٤ ـ ١٥٤٨: .Erpenius, Th( توماس أربينوس  ـ٢
ارحتل إىل إجنلترا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا . جوركوم، وخترج بالالهوت من جامعة ليدن

 للعربية يف ى عودته إىل ليدن عين أول أستاذولد. طلباً للكتب واملخطوطات العربية
؛ فصار )دار بريل( أنشأ مطبعة يف داره، وهي املعروفة حالياً بـم، مث١٦١٣ّجامعتها سنة 

مع فارق الزمن، ) دي ساسي(يف كرسيه ومطبعته صاحب مدرسة جديدة أشبه مبدرسة 
جنيب العقيقي، املستشرقون، : أنظر. وعد حبق مؤسس النهضة االستشراقية يف هولندا

  . فما بعد٦٥٣، ص٢ج
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، بطبع السور الثالث م١٦٤٦سنة ) كرستيانوس رافيوس(مثّ قام 
. عشرة األوىل من القرآن حبروف التينية، ويف مقابلها ترمجة التينية

 احلروف العربية باحلروف طريقة خاصة يف رسم) رافيوس(واستعمل 
  .الالتينية

وأما أول طبعة للنص الكامل للقرآن حبروف عربية، كتب هلا 
االنتشار، وال يزال يوجد منها نسخ يف بعض مكتبات أوربا، فهي تلك 

، يف مدينة هامبورج بأملانيا، سنة )ابراهام هنكلمان(اليت قام ا 
  .م١٦٩٤

سابقة، وقد حظيت مثّ صدرت طبعة كاملة أخرى أجود من ال
، )لود فيكو ماراتشي(بالشهرة والذيوع، وهي الطبعة اليت قام ا 

، ومت طبعها يف مدينة )مجعية رهبان أم اهللا(الراهب املنتسب إىل 
  .م١٦٩٨سنة ) باتافيا(

الرائد إىل (م، كتاب بعنوان ١٦٩١وقبل ذلك كان قد نشر سنة 
) باتافيا(يف مطبعة ) الرائد(، وبعد ذلك أعيد طبع هذا )الرد على القرآن

: مع نص القرآن يف كتاب واحد؛ فأصبح الكتاب من قسمني، األول
يشتمل على النص العريب للقرآن مع ترمجة التينية، وحواٍش جزئية، 

هو الرائد إىل الرد على : والثاين. يرد ا على مواضع من القرآن
  ).القرآن

 متت يف مثّ صدرت طبعة كاملة للقرآن يف نصه العريب،
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كاثرين (م، وقد نشرت برعاية إمرباطورة روسيا ١٧٨٧بطرسربج سنة 
، وذلك خدمة لرعاياها املسلمني، وقد أشرف على الطبع )١()الثانية

، وأضيف إىل فهارسه جدول تصحيحات لـ )مال عثمان إمساعيل(
  .غلطة مطبعية) ٣٢٢(

لكن ما يفوق تلك الطبعات مجيعها، واليت ستصبح عمدة 
ثيودور (ت األوربية واملرجع للباحثني مجيعاً يف أوربا، واعتمدها الطبعا

جوستاف (هي الطبعة اليت قام ا ) تاريخ القرآن(يف كتابه ) نولدكه
) كارل تاوفنتس(عند الناشر ) ليبتسك(م يف ١٨٣٤سنة  ،)٢()فلوجل
  .الشهري

باجناز أول فهرس للقرآن يف ) جوستاف فلوجل(هذا وقد قام 
، وقد سبقه إىل ذلك يف )جنوم الفرقان: (نوان عريب هوأوربا حتت ع

                                                        
 ـ ١٧٢٩: Catherine the Great(كاثرين العظمى ) Catherine II( كاثرين الثانية  ـ١

حاولت أن تضع . أصلحت اإلدارة). م١٧٩٦ ـ ١٧٦٢(إمرباطورة روسيا ): م١٧٩٦
انتزعت ). ديدرو(، و)فولتري(راسلت . م، وأن حترر األقنان١٧٦٧دستوراً دميقراطياً سنة 

. م١٧٩٥بولندا سنة م، وشاركت يف تقسيم ١٧٨٣شبه جزيرة القرم من العثمانيني سنة 
  .١٩٠، ص٢منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر

أحد املستشرقني األملان ذوي الشهرة ): م١٨٧٠ ـ ١٨٠٢: Flugel( جوستاف فلوجل  ـ٢
نشر كتاب : اهتم بالعمل يف التراث اإلسالمي، وخلف فيه أعماالً عظيمة، منها. الفائقة

، وهو معجم مشهور، )قان يف أطراف القرآنجنوم الفر(حلاجي خليفة، و) كشف الظنون(
: أنظر. اخل) فهرس خمطوطات العربية والفارسية والتركية يف مكتبة فيينا القيصرية(و

  .٧٠١، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج
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، الذي صنف كتاباً يف فهرسة القرآن )مصطفى بن حممد(العامل اإلسالمي 
وقد أعيد طبع . م١٨١١سنة ) كلكتا(حيمل نفس العنوان، وقد طبع يف 

  .م١٨٩٨سنة ) ليبتسك(يف ) فلوجل(كتاب 

جامعة سان  األستاذ يف )١()مريزا حممد كاظم بك( مثّ قام 
مفتاح (بطرسربج بعمل فهرس شامل للقرآن حتت عنوان عريب، هو 

فهرس كامل للقرآن، : (، وكما ورد حتت العنوان، فإنه)كنوز القرآن
حيتوي مجيع األلفاظ وعبارات النصوص اليت ترشد املستشرقني يف 
أحباثهم عن الدين، والتشريع، والتاريخ، واألدب، املوجودة يف القرآن 

وحيتوي املفاتيح . ، مرتبة حبسب ترتيب حروف اهلجاء العربيةالكرمي
أو الكلمات الواردة يف القرآن، مع االستشهاد بكل املواضع اليت 

 وطبع يف سان ،)استعملت فيها، والضرورية يف األحباث العلمية
  .م١٨٥٩بطرسربج سنة 

هذا وقد ظهرت فيما بعد عدة ترمجات للقرآن، نذكر منها على 
  :ثال دون احلصر، الترمجات اآلتيةسبيل امل

  
                                                        

درس العربية يف معهد الرهبان . أعجمي متنصر): م١٨٧٠ ـ ١٨٠٢( كاظم مريزا بك  ـ١
التحفة (، و)مفتاح كنوز القرآن: (آثاره. عة بطرسربجاألرثودوكسي بقازان، ويف جام

، ٣جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). املفيدة يف علم األدب عند أهل العرب
  .٩٣٠ص
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 :  ـ الرتمجة الالتينية األوىل١

إن أول وأقدم ترمجة كاملة للقرآن هي تلك اليت دعا إليها 
هرمن (، و)بطرس الطليطلي(، وتوالها )١()بطرس املبجل(ورعاها 
ومتت هذه ). بيريدي بواتيه(، وراجعها )روبرت كينت(، و)الدملاشي

وهي أقرب . م١٥٤٣وطبعت يف سويسرا سنة م، ١١٤٣الترمجة سنة 
فهي ال تلتزم . منها إىل الترمجة) Paraphrase(إىل التلخيص املوسع 

بالنص دقة وحرفية، وال تلتزم بترتيب اجلملة يف األصل العريب، وإمنا 
هذا العيب  وعلى رغم. الواحدة املعىن العام يف أجزاء السورة تستخلص

عض اآليات، إال أا بوصفها أول ترمجة العام، واألخطاء اجلزئية يف ب
للقرآن إىل لغة أجنبية تعد إجنازاً هاماً، وإن نشرها بعد أربعة قرون 

. من كتابتها، لدليل على ما كان هلا من مكانة سائدة خالل تلك القرون
  :وعن هذه الترمجة الالتينية متت الترمجة اإليطالية األوىل اآلتية

                                                        
فرنسي من الرهبانية ): م١١٥٦ ـ ١٠٩٢حنو : Pierre le Venerable( بطرس املبجل  ـ١

 ترجم القرآن إىل الالتينية، .م١١٢٢مصلح رهبنة دير كلوين يف فرنسا سنة . البندكتية
م، وانطلقت منه حركة ١١٢٣ولسعة اطالعه عينته الرهبانية البندكتية رئيساً لديرها سنة 

إصالٍح عمت النصرانية األوربية، وجعل منها الرهبان األسبان بعد أن آووا إليه مركزاً 
 رجع إىل ديره وملا. قصد األندلس مستزيداً من علومها. خطرياً لنشر الثقافة العربية

: أنظر. نظمه وطفق يصنف الكتب يف الرد على علماء اجلدل املسلمني وشجب اليهود
؛ واملنجد يف اللغة واألعالم، قسم ١٢٣ ـ ١٢٢، ص١جنيب العقيقي، املستشرقون، ج

  .١٩٩٢، بريوت، ٣٣، دار املشرق، ط١٣٠األعالم، ص



 ٩٣

 : وىل ـ الرتمجة اإليطالية األ٢

عن الترمجة الالتينية ) أريفا بيين(وهي الترمجة اليت قام ا 
وقد متّ . املتقدمة، ال عن النص العريب للقرآن كما زعم املترجم كذباً

  . م١٥٤٧إجناز هذه الترمجة إىل اإليطالية سنة 

 :  ـ الرتمجة األملانية األوىل٣

انية األوىل اليت وعن الترمجة اإليطالية املتقدمة، متت الترمجة األمل
  .م١٦١٦، عام )سالومون شفاجير(قام ا 

ومل يضع حداً الستعمال أو انتشار الترمجة الالتينية األوىل اليت 
، إال الترمجة الالتينية اجليدة والدقيقة اليت قام )بطرس املبجل(أمر ا 

م، ومن الغريب أال ١٦٩٨، ونشرت سنة )لود فيكو ماراتشي(ا 
  .رجم األملاين، رغم علمه بالالتينية قطعاًيعتمدها املت

 :  ـ الرتمجة اهلولندية األوىل٤

وعن هذه الترمجة األملانية متت ترمجة القرآن إىل اللغة اهلولندية، 
  .م١٦٤١سنة 

 : ـ الرتمجة الفرنسية األوىل٥

أندرياس ( وأول ترمجة للقرآن إىل الفرنسية هي اليت قام ا 
د كان املترجم يعمل قنصالً لفرنسا يف وق. م١٦٤٧سنة  ،)دي ريري



 ٩٤

ولكن يف ترمجته هذه . مصر، وكان يتقن اللغة العربية، واللغة التركية
ورغم . الكثري من مواطن الغموض، مع افتقارها للتعليقات والشروح

ذلك ظفرت بنجاح كبري، وأضحت معتمداً للترمجات اليت تلتها إىل 
  .ة ترجم القرآن إىل األملانيةوعن هذه األخري. اإلجنليزية واهلولندية

 سنة، ١٣٦ أما الترمجة الفرنسية الثاية فقد ظهرت بعد ذلك بـ 
وجاء يف ). سافاري(م، وقام ا ١٧٨٣إذ أجنزت يف باريس سنة 

مقدمتها مقارنة بني الترمجات األقدم واألحدث، مع تعليقات موجزة 
  )!لود فيكو ماراتشي(يبدو أنه استقاها من تعليقات 

ترمجته الفرنسية يف ثالثة ) بالشري(م أصدر ١٩٤٧ عام ويف
ولكنه فيما بعد . أجزاء، مرتبة على ما ظنه ترتيب نزول القرآن زمنياً

أعرض عن هذا الترتيب، وأعاد طبع هذه الترمجة بعد عشر سنوات 
  .وقد أضحت هذه الطبعة هي األوسع انتشاراً. على الترتيب الراهن

 : ـ الرتمجة اإلنجليزية٦

 إن أقدم ترمجة إجنليزية للقرآن عن العربية مباشرة، هي اليت 
م، وأعيد طبعها ١٧٣٤، وظهرت يف لندن سنة )١()جورج سيل(قام ا 

                                                        
اشتهر بترمجة . شرق إجنليزيحمام ومست): م١٧٣٦ـ ١٦٩٧: George Sale( جورج سيل  ـ١

درس العربية يف أوقات فراغه، واقتىن جمموعة وافرة من . القرآن إىل اإلجنليزية
   =   .خمطوطاا، وقد متّ إيداع هذه املخطوطات بعد وفاته يف مكتبة بوديل بأوكسفورد

 



 ٩٥

  ).دثيودور أرنول(مراراً، وعنها ترجم القرآن إىل األملانية على يد 

 :  ـ الرتمجة األملانية٧

ة إن أقدم ترمجة أملانية عن النص العريب مباشرة هي ترمج
، األستاذ يف جامعة فرانكفورت، وظهرت )ديفد فريدرش ميجرلن(

أو القرآن، الترمجة ) الكتاب املقدس التركي(م، حتت عنوان ١٧٧٢سنة 
  .األملانية األوىل عن األصل العريب نفسه

، ومنها بدأ إعجابه )جيته(وهذه الترمجة هي اليت قرأها 
م، ظهرت ترمجة ١٧٧٣ويف السنة التالية، أي . واهتمامه باإلسالم

، حتت )فريدريش بويزن(أملانية أخرى عن األصل العريب، قام ا 
  . )١()القرآن، أو التشريع عند املسلمني، حملمد بن عبد اهللا: (عنوان

                                                        
 

 تعليقاته يف) سيل(إال أا ال حتتوي أي تفسري من التفاسري القرآنية اليت يشري إليها    =
أن كلّ إشارات سيل إىل تفاسري ) دنسون روس(على ترمجته للقرآن؛ وهلذا فقد استنتج 

: وقال روس. القرآن إمنا استقاها من تعليقات ماراتشي على ترمجته الالتينية للقرآن
إن ترمجة سيل لو قورنت بترمجة ماراتشي، تدلّ على أن ماراتشي قد أجنز من العمل (

هذا وقد ). مل سيل قابالً لإلجناز بواسطة معرفة اللغة الالتينية وحدهاما يكاد جيعل ع
 من تعصب املبشرين – رغم تدينه املسيحي –كان سيل منصفاً لإلسالم، بريئاً 

عبد الرمحن بدوي، موسوعة : أنظر. املسيحيني، حىت وصف بأنه نصف مسلم
  .٤٧١ ص،٢وجنيب العقيقي، املستشرقون، ج. ٣٥٩ ـ ٣٥٨املستشرقني، ص

، دار العلم للماليني، ٤٤٣ ـ ٤٤١بدوي، عبدالرمحن، موسوعة املستشرقني، ص:  أنظر ـ١
  .م١٩٩٣، بريوت، ٣ط



 ٩٦

هذا وهناك من املعاصرين من عمل على ترمجة القرآن الكرمي، 
 عادل(، كما أجنز األب الربوفسور )رودي باريت(وأفضلها ما قام به 

مؤخراً ترمجة أخرى للقرآن باللغة األملانية، وصفت ) ثيودور خوري
على الترمجات ) عادل خوري(وقد أشكل األب . بأا املعتمدة علمياً

) أال(السابقة، واعتربها حاوية بعض اإلشكاالت وذكر لذلك مثالً كلمة 
ِأال بذكر اهللا: االستفتاحية، كما يف قوله تعاىل ِْ ِ َ ْ تطمئن الَ ُّ ِ َ ْ ُقلوبَ ُ ُ)١( ،

مثالً على أا نافية، وبذلك ينقلب املعىن ) رودي باريت(فقد فهمها 
  .)٢(املراد يف القرآن الكرمي رأساً على عقب

اعلم أن : (قال الرضي األسترآبادي يف شرحه على الكافية
: ، حرفا استفتاح يبتدأ ما الكالم، وفائدما املعنوية)أما(و) أال(

ة، وكأما مركبتان من مهزة اإلنكار وحرف توكيد مضمون اجلمل
اليت هي ) [إنّ(النفي، واإلنكار نفي، ونفي النفي إثبات؛ فصارا مبعىن 

  .)٣(])للتأكيد دون النفي

                                                        
  .٢٨:  الرعد ـ١
) الكلمة الطيبة(يف برنامج ) األب الربوفيسور عادل ثيودور خوري( يف حوار أجري مع  ـ٢

ترمجة القرآن واحلوار  (:وكان عنوان احللقة. م٢٠٠٩/ ٥/ ٤: على قناة املنار، بتاريخ
  ).اإلسالمي املسيحي

، منشورات مؤسسة ٤٢١، ص٤ األسترآبادي، الرضي، شرح الرضي على الكافية، ج ـ٣
  .م١٩٧٨الصادق، طهران، 



 ٩٧

   ـ٥ـ 
  في سطور) ثيودور نولدكه(

يف مدينة هامبورغ ـ اليت أطلق امسه فيما ) ثيودور نولدكه(ولد 
م يف أسرٍة ١٨٣٦مارس سنة يف الثاين من  بعد على أحد شوارعها ـ

عريقة قاتل قدماؤها الرومان، وشغل أفرادها مناصب إدارية وعلمية 
مبتانة اخللق، وسعة األفق، ووضوح الفكرة، ) نولدكه(اشتهر . كبرية

والتزامه أسلوباً علمياً صارماً طبع به الدراسات الشرقية طوال سبعة 
  . )١(عقوٍد من حياته

 على يد والده؛ الذي كان وكيالً ةينيوقد درس اليونانية والالت
للمدرسة الثانوية، مثّ صار بعد ذلك ناظراً للمدرسة الثانوية يف مدينة 

م، وحىت ١٨٤٩املدة من ربيع ) نولدكه(، ويف هذه املدينة قضى )لنجن(
م، لالستعداد لدخول اجلامعة حتت إشراف أبيه؛ فأصبح ١٨٥٣خريف 

وكان قد بدأ قبل ذلك .  والالتينيةذا باٍع طويل يف اآلداب اليونانية
كما وقع له حادث جسماين اضطره إىل . باإلملام مببادئ اللغة العربية

إىل ) إيفالد(االنقطاع فترة عن الدراسة يف املدرسة الثانوية؛ فوجهه 
دراسة اللغتني العربية والعربية وآداما؛ فدرس عنده اللغة السريانية، 

رامية اخلاصة بالكتاب املقدس، ودرس عن اآل) برتو(كما حضر درس 

                                                        
  .٧٣٨، ص٢العقيقي، جنيب، املستشرقون، ج:  أنظر ـ١



 ٩٨

راسة ، وكذلك بدأ وهو طالب يف اجلامعة د)بنفاي(السنسكريتية عند 
  .اللغتني الفارسية والتركية

م وهو يف العشرين من ١٨٥٦نال درجة الدكتوراه األوىل سنة 
أصل القرآن (عمره على رسالته اليت كتبها بالالتينية واليت تناول فيها 

، وهو املوضوع الذي سيخصه بعد ذلك بعامني بدراسة )هوترتيب سور
عميقة، حني أعلنت أكادميية باريس عن جائزة لبحٍث يكتب يف هذا 

ميكيله (، و)شربجنر(، وتقاسم هو و)نولدكه(املوضوع؛ فتقدم له 
) ١٣٣٣(اجلائزة اليت ضوعفت حىت نال كل واحٍد منهم مبلغ ) آماري

  . فرنك فرنسي

 ترجم الكتاب إىل اللغة األملانية، وأخرجه يف وبعد ذلك بعامني
طبعة منقحة، مثّ توسع فيما بعد يف هذه الطبعة بالتعاون مع تلميذه 

  .)١()شفاللي(

، )فيينا(، و)ليبزيج(مثّ بدأت بعد ذلك رحالته العلمية إىل 
وذلك دف الوقوف على املخطوطات، واستكمال دراسته، ). ليدن(و

م، ومتكن فيها من ١٨٥٧م و١٨٥٦بني عامي ) افيين(فكانت زيارته لـ 
                                                        

لغات مستشرق أملاين، خترج بال): م١٩١٩ ـ ١٨٦٣: .Schwally, Fr( فريدريش شيفاللي ـ١
للبيهقي يف ثالث ) احملاسن واملساوئ(نشر كتاب : من آثاره. الشرقية على يد نولدكه

ألستاذه نولدكه، بعد حتقيقه والتعليق عليه ) تاريخ النص القرآين(جملدات، وأعاد طبع 
  .٧٢٧، ص٢ جنيب العقيقي، املستشرقون، ج :أنظر. يف جملدين



 ٩٩

االطالع على املخطوطات العربية، ويف الوقت نفسه اهتم بإتقان اللغتني 
سعدي (الفارسية والتركية، وقراءة شعراء الصوفية من الفرس، وخاصة 

  . )٢()عطار النيسابوري( و)١()الشريازي

 ويف ليدن تعرف من قريب على كبار املستشرقني هناك من
  ، )٤()دي فرييس(، و)٣()جونبول(، و)رينهارت دوزي: (أمثال

                                                        
يعترب أحد أكثر شعراء الفرس .  فارسيشاعر): م١٢٩٢؟ ـ ١٢١٣( سعدي الشريازي  ـ١

كان متصوفاً، وقد اضطره الغزو املغويل إىل التطواف يف األناضول وسوريا ومصر . شعبية
، أي )بوستان: (أشهر آثاره). شرياز(والعراق؛ ليستقر آخر األمر يف مسقط رأسه 

منري : أنظر. م١٢٥٨سنة ) حديقة الورد: (لستان، أيگم، و١٢٥٧سنة ) البستان(
  ١٨٤، ص٨البعلبكي، موسوعة املورد، ج

يعترب أحد أعظم . شاعر فارسي): ؟١٢٢٠؟ ـ ١١٤٢( فريد الدين عطار النيسابوري  ـ٢
تركت أعماله أثراً ملحوظاً يف األدب الفارسي، . الشعراء واملفكرين الصوفيني املسلمني
وهو شبه ملحمة، ، )منطق الطري: (أشهر آثاره. ويف اآلداب اإلسالمية األخرى أيضاً

منري البعلبكي، موسوعة : أنظر. نقف فيها على أوضح تفسري شعري للتصوف الفارسي
  .٢٠٥، ص١املورد، ج

مستشرق ): م١٩٤٨ ـ ١٨٦٦: Theodor Willem Juynboll( ثيودور وليم جونبول  ـ٣
اآليت ذكره، مثّ صب اهتمامه على ) دي خويه(هولندي، درس يف جامعة ليدن على يد 

: أنظر). اإلسالم يف جاوة(، و)االستشراق يف هولندا: (من آثاره. مي الفقه واحلديثعل
وعبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، . ٦٧٠، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج

  .٦٣٥ص
: من آثاره. خترج من جامعة ليدن. مستشرق هولندي): Vries, L. de( دي فرييس  ـ٤

، وهو عبارة عن رسالة )صوت جرس جديد يف عامل اإلسالم(ليحىي بن آدم، و) اخلراج(
  .٦٧٦جنيب العقيقي، املستشرقون، ص: أنظر). م١٩٢٦ليدن (تناول فيها اخلالفة 



 ١٠٠

  .، وغريهم)٢()دي يونج(، و)١()دي خويه(و

يف أملانيا حيث عكف ) برلني(، و)جوتا(عاد إىل ) ليدن(ومن 
وبقي يف برلني حىت شهر سبتمرب . على دراسة املخطوطات فيهما

 العام، كلّف م، واشتغل فيها مساعداً يف مكتبة برلني لعاٍم ونصف١٨٦٠
  .فيها بعمل فهرس للمخطوطات التركية

وانتجاعاً للصحة ـ وقد كانت صحته منذ طفولته حىت آخر 
حياته ضعيفة حتالفت عليها األمراض، ومع ذلك عاش حىت جتاوز 

م برحلة من برلني حىت روما، ١٨٦٠ـ قام سنة ! الرابعة والتسعني
  .  الرحلة ثالثة أشهروطاف بالبالد الرئيسية أثناء الطريق، واستمرت

                                                        
مستشرق هولندي ): م١٩٠٩ ـ ١٨٣٦: Michael Jan De Goeje( ميشال دي خويه  ـ١

افية العربية؛ اجتهت عنايته منذ البداية إىل اجلغر. عظيم، درس على يد رينهارت دوزي
للمؤرخ واجلغرايف ) البلدان(فكانت رسالته عن وصف املغرب، كما ورد يف كتاب 

، وطبعت هذه )اليعقويب(املعروف بـ ) أمحد بن وضاح بن أيب يعقوب(الشيعي املشهور 
اشتهر . للبالذري) فتوح البلدان(وعىن بـ . نقداً) نولدكه(الرسالة يف ليدن، وكتب عليها 

وقد انتخب ). فيستنفيلد(وى يف مجيع أحباثه؛ حىت فضله بعضهم على ببعده عن اهل
عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، : أنظر. عضواً يف العديد من اامع العلمية

  .٦٦٤ ـ ٦٦٣، ص٢؛ وجنيب العقيقي، املستشرقون، ج٢٣٠ص
بية يف مستشرق هولندي، خترج بالعر): م١٨٩٠ ـ ١٨٣٢: Joan. P. de( دي يونج  ـ٢

، يف نشر مكتبة اجلغرافيني )جونبول(، و)دي خويه(تعاون مع ). أوترخت(جامعة 
جنيب العقيقي، املستشرقون، : أنظر. ليحىي بن آدم القريشي) اخلراج(العرب، وكتاب 

  .٦٦١، ص٢ج



 ١٠١

والعجيب أنه مل يرحل إىل البالد العربية واإلسالمية مطلقاً، رغم 
  !ختصصه يف لغاا، وآداا، وتارخيها، وجغرافيتها

م، وكانت مثرة هذا الزواج عشرة ١٨٦٤سنة ) نولدكه(تزوج 
وبعد وفاة . أوالد من البنني والبنات، تويف ستة منهم أثناء حياته

إىل ) نولدكه( بالتحديد ارحتل ١٩٢٠ع سنوات، ويف ربيع زوجته بأرب
يف منطقة الراين األعلى، حيث أقام يف مرتل ابنه ) كاركسرويه(مدينة 

الذي كان آنذاك يعمل مديراً للسكك احلديدية، حيث قضى عقده 
األخري، وكانت وفاته يف اخلامس والعشرين من شهر ديسمرب، عام 

  .)١(م١٩٣٠

 : أعامله وآثاره- أ

وراء عمره املديد، ما يقرب من سبع ) ثيودور نولدكه(خلف 
حىت متّ تصنيف فهرٍس كامل .  كتابا٢٤ًمئة مقالٍة، باإلضافة إىل 

  .بأعماله

من بلوغ هذه املكانة ) نولدكه(ولعل أهم األسباب اليت مكنت 
العلمية، وهالة الشهرة اليت أحاطت به يف حياته وبعد وفاته، إطالعه 

هم املخطوطات يف اللغات السامية، وانكبابه على دراسة الواسع على أ
                                                        

، دار العلم للماليني، ٥٩٨ ـ ٥٩٥بدوي، عبد الرمحن، موسوعة املستشرقني، ص:  أنظر ـ١
  .م١٩٩٣، بريوت، ٣ط



 ١٠٢

القرآن الكرمي يف ضوء تعمقه يف تلك اللغات، وكذلك دراسته للشعر 
العريب القدمي، وعنايته باللغة والنحو العربيني، مع التزامه منهجاً صارماً 
يف التعامل مع احلقائق، من ذلك أنه طبق منهجاً حتليلياً على العهد 

  ).كييل(ثار عليه ضجة داخل أروقة جامعة القدمي أ

وإىل جانب اختصاصه بعلوم القرآن، وإسهامه يف وضع أسس 
البحث العلمي للدراسات القرآنية اليت جاءت بعده، فقد كانت له 
مشاركة فعالة يف حقول قريبة من جمال القرآن الكرمي، جنملها بالنحو 

  :اآليت

 :يف حقل املعجم العريب: ًأوال

على نسخته اخلاصة من معجم فرايتاج ) ثيودور نولدكه( سجل 
ـ وهو معجم التيين يف أربعة أجزاء، نشره يف ) م١٨٦١ ـ ١٧٨٨(
ـ أمثلة كثرية جداً نتيجة ) م١٨٣٧ ـ ١٨٣٠(بني األعوام ) هاله(

 ببحث املوارد اليت )١()يورج كرامير(وقام . الشتغاله بالنصوص العربية
معجم استشهادات اللغة العربية الفصحى ـ (سجلها نولدكه، ونشرها يف 

  .م١٩٥٤ و١٩٥٢ونشرها بني عامي ) إعداد نولدكه
                                                        

أستاذ الفلسفة العربية يف جامعة ): م١٩٦١ ـ ١٩١٧: .Kraemer, J( يورج كرامير  ـ١
عين أستاذاً . م١٩٥٤ ـ ١٩٥٣أقام مبصر يف الفترة من عام . م١٩٥٠سنة ) توبنجني(

سقوط : (من آثاره. م١٩٦١مات منتحراً سنة . م١٩٥٤سنة ) أرلنجني(لألدب العريب يف 
  .٧٨٧، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر). مملكة الصليبيني يف القدس



 ١٠٣

 : يف حقل الشعر العريب: ًثانيا

أدرك املشتغلون بتراث الشرق اإلسالمي أن تاريخ الشعب 
القرآن الكرمي، : العريب املسلم مشدود إىل قطبني رئيسني، أحدمها

، إذ ألف )ثيودور نولدكه(كان اهتمام ومن هنا . لغة هذا القرآن: والثاين
ليكون مادة دراسية، وقد مجع فيه ) خمتارات من الشعر العريب(كتابه 

وقد ذكر . باقة من ديوان الشعر العريب حىت اية العصر األموي
أن هذا الكتاب ال يزال معتمداً يف ) رودي باريت(املستشرق األملاين 

م، وأعيد ١٨٩٠وقد طبع سنة . اجلامعات، يدرسه الطالب املتخصصون
م، وقام ١٩٦٥م، وأعيد طبعه للمرة الثالثة سنة ١٩٣٣طبعه سنة 

   . بتزويده مبعجم)١()رلأوجست مول(

أحباث (أما مثرة دراساته للشعر العريب، فقد أودعها يف كتابه 
م، وهو مؤلف من ١٨٦٤، الذي ألفه عام )ملعرفة شعر العرب القدماء
عبد (قد ترجم الفصل األول منه الدكتور عدة مقاالت وترمجات، و

                                                        
فيلهيلم (ابن الشاعر األملاين الشهري ): م١٨٩٢ ـ ١٨٤٧: Muller, Aug( أوجست موللر  ـ١

إشترك . خترج باللغات الشرقية على يد فاليشر، مثّ علّم العربية يف جامعة فيينا). موللر
من كتاب الفهرست البن ) وجلفل(مع جوهانسن رويدجير يف إجناز ما كان قد بدأه 

حيث قام بتصنيفه بعد اعتذار ثيودور ) اإلسالم يف الشرق والغرب: (من آثاره. الندمي
: أنظر. كما صنف معجماً لكتاب نولدكه يف األشعار واألغاين العربية. نولدكه من ذلك

وعبد الرمحن بدوي، موسوعة . ٧١١ ـ ٧١٠، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج
  .٥٦٥قني، صاملستشر



 ١٠٤

دراسة املستشرقني حول صحة الشعر (يف كتابه ) الرمحن بدوي
وقد ختم . ٤٠ إىل ١٧، وقد شغلت الصفحات من الصفحة )اجلاهلي

هذا الفصل بفقرة جديرة بالوقوف عندها، إذ عرب فيها عن ) نولدكه(
 وبديعاً، زاخراً تفاعله مع الشعر العريب اجلاهلي الذي وجده عظيماً

بروح القوة والرجولة، إذا ما قورن بروح العبودية واخلنوع املوجودة 
لدى الكثري من الشعوب اآلسيوية األخرى، ومن األمثلة اليت يسوقها 

  :على ذلك قول الشاعر

  ا  كان  جالبـاــعلي قضاء اهللا م      سأغسل عين العار بالسيف جالباً

ذه الكلمات ميضي العريب احلر إىل (: مثّ علق على ذلك بالقول
هذه الروح الرجولية اليت تتجلى يف قصائد . ساحة القتال ولقاء املوت

. األعراب القدماء من سكان البوادي، ميكن أن تكون مثالً لنا حنتذيه
واآلن يربز أمام الشعب األملاين السؤال عما إذا كان قد عقد العزم 

  .)١()على غسل العار القدمي بدمه

م، وترجم ١٨٦٣وقد ترجم وشرح قصائد عروة بن الورد عام 
  .م١٩٠١م و١٨٩٩وشرح مخساً من املعلقات بني األعوام 

  

                                                        
 عن عبدالرمحن بدوي، دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي، نقالً عن عباس  ـ١

  .أرحيلة



 ١٠٥

 : يف حقل النحو العريب: ًثالثا

أسهم نولدكه يف هذا اال بدراسات قيمة، وخاصة بالدراسة 
يف (م حتت عنوان ١٨٩٧اليت ظهرت يف مذكرات أكادميية فيينا، سنة 

، وقد حدد فيه األمثلة، ووضع القواعد وما )غة العربية الفصحىحنو الل
وقد متيز مبجموعة هائلة من النصوص اليت انتخبها وأثبتها يف . شذ عنها

  .م١٩٦٣مذكراته ألمهيتها النحوية، وقد أعيد طبع هذه الدراسة سنة 

 :يف جمال السرية النبوية وتاريخ اإلسالم: ًرابعا

حياة حممد عرض مبسط (مدية كتابه كتب يف جمال السرية احمل
واعترب الكتاب منوذجاً ملا ينبغي . م١٨٦٣، سنة )مستمد من املصادر

أن يكون عليه عرض تارخيي علمي، معتمد على املصادر، ويف متناول 
  .القراء

ويف حقل التاريخ اإلسالمي اضطلع باجلزء اخلاص بالساسانيني 
 الطربي، وأشفعها بترمجة عند إخراج طبعة ليدن النموذجية لتاريخ

سنة ) تاريخ الفرس والعرب يف عصر الساسانيني(أملانية، حتت عنوان 
  .م١٨٧٩

  : نولدكه والنص القرآين- ب
يف اال القرآين، ) نولدكه(ال بأس قبل اخلوض يف نشاط 

باإلشارة أيضاً إىل الدراسات القرآنية السابقة واملعاصرة له، وجنملها 
  :بالنحو اآليت



 ١٠٦

ترمجة القرآن إىل ) ثيودور أرنولد(م، باشر ١٧٤٦ يف سنة ـ أ
األملانية عن نسخة مترمجة إىل اإلجنليزية، وكان صاحب الترمجة 

؛ فأضحت هذه )جورج سيل(اإلجنليزية هو املستشرق اإلجنليزي 
الترمجة هي العمدة يف تاريخ الدراسات القرآنية، وراجت رواجاً عظيماً 

  .لميالدخالل القرن الثامن عشر ل

، بترمجة قسم من القرآن )١()فريدريتش روكرت( قام  ب ـ
) أوجست مولر(الكرمي إىل األملانية، وبعد وفاته قام املستشرق األملاين 

إن هذه الترمجة : م، وقيل١٨٨٨بطبع هذه الترمجة يف فرانكفورت سنة 
 .أقرب إىل بالغة القرآن من سائر الترمجات األخرى

 طبعة للنص العريب للقرآن )٢()جلجوستاف فلو( وضع  ج ـ
                                                        

مستشرق وشاعر أملاين ): م١٨٦٦ ـ ١٧٨٨: Friedrish Ruckert( فريدريتش روكرت  ـ١
 متيز بثراء األفكار، وقد جرب كلّ. ترجم الكثري من األدبني العريب والفارسي نظماً. كبري

ألوان النظم املوجودة عند الشعراء الذين عرف شعرهم يف الغرب والشرق، وساعده 
على هذا متلكه ناصية اللغة األملانية على حنٍو مل يعرف لدى شاعٍر أملاين آخر، وكان 

ترمجة : من آثاره). هارمر بورجشتال(الفضل يف توجهه للدراسات الشرقية يعود إىل 
ت إىل األدب األملاين إذ صنع منها حتفة باللغة األملانية اليت نسب) مقامات احلريري(

  .٢٩٦ ـ ٢٩٥عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر. الشعرية الرفيعة
تعلم العربية . مستشرق أملاين يهودي): م١٨٨٩ـ١٨٠٨: Gustav Weil( جوستاف فايل  ـ٢

انية عشرة من عمره عند أقام وهو يف الث. والفرنسية على يد معلم خصوصي يف مرتله
جده الذي كان آنذاك احلاخام األكرب للمجتمع اإلسرائيلي يف اإللزاس؛ فأدخله املدرسة 

  =    ). اليهودية(التلمودية، ليعود بعدها خبمس سنوات إىل أملانيا ليتم دراساته الربانية 
 



 ١٠٧

م، ١٨٣٤الكرمي يف مدينة ليبزيج، وقد صدرت الطبعة األوىل سنة 
وصارت . م١٨٨٥م، والطبعة الثالثة سنة ١٨٤٢والطبعة الثانية سنة 

هي املعتمدة يف ترقيم اآليات عند املستشرقني من ذلك الوقت إىل 
 كتابه الذي تناولناه يف) ثيودور نولدكه(يومنا هذا، وهي اليت اعتمدها 

بوضع أول معجم مفهرس ) فلوجل(كما قام . هنا بالنقد والتمحيص
أللفاظ القرآن الكرمي مع ذكر رقم السورة واآلية اليت ترد فيها، وقد 

، وذلك يف مدينة ليبزيج سنة )جنوم الفرقان يف أطراف القرآن(مساه 
، وقد م، فأسدى بذلك خدمة جلية للقرآن وللباحثني عموما١٨٣٠ً

املعجم املفهرس أللفاظ (يف كتابه ) فؤاد عبد الباقي(اعتمده الدكتور 
 .واستدرك عليه ما فاته) القرآن

مدخل تارخيي نقدي إىل (كتابه ) جوستاف فايل( وضع  د ـ
م، وحتدث فيه عن مجع القرآن، والتسلسل ١٨٤٤يف سنة ) القرآن

املكية إىل ثالث التارخيي لرتول سوره وآياته، وقد قسم فيه السور 

                                                        
 

، )كرويتسر(، و)شالوس(لكنه ما لبث أن اجته إىل الدراسات التارخيية والفيلولوجية عند    =
سافر إىل البالد . أستاذ الالهوت) أومربايت(ودرس مبادئ العربية على ). بيري(و

العربية، وأقام يف مصر أربع سنوات، وقد كان معلمه يف العربية هناك الشيخ حممد عياد، 
 ).النيب حممد حياته ومذهبه(، و)التوراة يف القرآن: (من آثاره. والشيخ أمحد التوانسي

وجنيب العقيقي، . ٣٩١ ـ ٣٩٠عبدالرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر
  .٧٠٨ ـ ٧٠٧، ص٢املستشرقون، ج



 ١٠٨

فكان له قصب السبق على . مراحل، باإلضافة إىل املرحلة املدنية
يف هذا التقسيم بأكثر من عقٍد من الزمن، بل يبدو ) ثيودور نولدكه(

قد تأثر ذا الترتيب، وأنه حذا حذوه فيه، ومل ) نولدكه(جلياً أنّ 
  . خيتلف عنه إال يف القليل من املوارد

أصل القرآن (أطروحته حتت عنوان )  نولدكهثيودور( ألّف هـ ـ
وملا أعلنت . م١٨٥٨باللغة الالتينية، وقدمها سنة ) وترتيب سوره

أكادميية باريس عن جائزة متنح ألفضل كتاب يف موضوع القرآن، 
رحل يف طلب املزيد من املصادر لرسالته وتوسع فيها، مث أرسل 

ففازت ) ريخ القرآنتا(مسامهته إىل األكادميية املذكورة بعنوان 
، عن )ميكليه أماري(، واملستشرق اإليطايل )شربجنر(باالشتراك مع 

النظر يف ) نولدكه(وبعد أن أعاد ). الترتيب الزمين آليات القرآن(حبثه 
تاريخ النص (تلك الرسالة، ترمجها إىل األملانية، ونشرها حتت عنوان 

  .م١٩٦٠سنة ) القرآين

ذا الكتاب يف ثالثة جملدات يف وظهرت الطبعة الثانية من ه
م، وقد أسهم يف إجنازها كلّ من ١٩٣٨م، ١٩١٩م، و١٩٠٩األعوام 
، الذي أصدرها يف جملدين يف ليبزيج يف عامي )شفاللي(تلميذه 
، )بريتسل(، و)برجشتريسر(وبعد وفاته قام . م١٩١٩م، و١٩٠٩

  ).تاريخ النص القرآين(بإخراج اجلزء الثالث منه بعنوان 

 هذا الكتاب أخطر ما أنتجه الغرب يف تاريخ تعامله مع ويعترب



 ١٠٩

النص القرآين، ويكفي هذا الكتاب شهرة ومكانة أنه قد أصبح عمدة 
  ).القرآن(يف فرع التخصص يف حقل 

من ) تاريخ القرآن(يف كتابه ) أبو عبد اهللا الزجناين(وقد اعتربه 
حبه بتضلع أهم ما ألفه اإلفرنج يف تاريخ القرآن، إذ حبث فيه صا

وقد تناول هذا . عميق، وحاول أن يكون موضوعياً بقدر اإلمكان
الكتاب حقيقة الوحي والنبوة وما بينهما من عالقة، وحاول ربط 

كما تناول حكمة نزول . السرية النبوية بتاريخ السور املكية واملدنية
  .القرآن، وأسباب نزول اآليات، وغري ذلك من املوضوعات

كانت بسبب عنايته بالنص القرآين، ) نولدكه(ويبدو أن شهرة 
وال شك يف أن جهوده يف حقل الدراسات القرآنية، ظلت معلماً بارزاً 

وإن القارئ لدائرة املعارف . يف أعمال املستشرقني على اإلطالق
عند كتاب مواد هذه ) نولدكه(اإلسالمية تثري انتباهه حقاً مكانة 

راهم يعتربونه عمدة وحجة يف كلّ ما الدوائر املعرفية الواسعة؛ إذ ت
  .يتعلق بقضايا النص القرآين

كارل (قام نولدكه بانتقاد ) القرآن والعربية(ويف موضوع 
لغة الكتابة واللغة الشعبية يف بالد (، على ما روجه يف كتابه )فولرس

إنّ النص األصلي للقرآن كان مؤلفاً بلهجة من : ؛ إذ قال)العرب قدمياً
وقد .  اليت كانت سائدة يف احلجاز، وكانت خالية من اإلعراباللهجات

أن القرآن كان يف بادئ األمر على لسان عامة قريش، ) فولرس(أذاع 



 ١١٠

وأن القرآن قد عدل وهذب حسب أصول اللغة العربية الفصحى يف 
يرد عليه، موضحاً أنّ ) نولدكه(فانربى إليه . عصر ازدهار اللغة العربية

  .)١(ن الصحة والتحقيق العلمينيكالمه عاٍر م
ومما يالحظ أن كتاب دائرة املعارف اإلسالمية من املستشرقني 

استفاد منها الباحثون ) نولدكه(وهناك نقولٌ من كتاب . قد اعتمدوه
وال خيفى أن أهم ما حبثه . عامة يف جماالت الدرس القرآين

لغته، ): قرآنتاريخ ال(املستشرقون يف الدراسات القرآنية هو موضوع 
وينبغي التذكري بأن املنهج التارخيي . ونزوله، وتدوينه، وقراءته

عشر يف حماوالت إعادة االستشراقي قد وجد ضالته يف القرن التاسع 
ر القرآنية يف ضوء الظروف واملناسبات اليت مرت ا ترتيب السو

ة؛ فذهب البعض يرصد أخبار تدوين القرآن، ويتتبع الدعوة اإلسالمي
حتركات الوحي، ويفتش يف أسباب الرتول، ويبحث يف األرض عن 

  .ظاهرة يؤكّد ا بشرية القرآن

وعلى أي حال فإن اجلهود االستشراقية تضاءلت أمام بالغة 
القرآن، فقد أضاع املستشرقون املفاتيح البيانية للدخول إىل رحاب 

نيته؛ فراحوا القرآن يوم قالوا ببشريته، مما أنساهم قدس الوحي وربا
، علّهم يعثرون فيها على مصدر يبحثون يف سرية الرسول األكرم

  !للقرآن
                                                        

  .أرحيلة. يف دائرة املعارف اإلسالمية) حتريف(مادة : املستشرقون والدراسات القرآنية، أنظر  ـ١



 ١١١

قد ) تاريخ القرآن(واملهم أن الكتاب الذي بني أيدينا لنولدكه 
مهد الطريق للغرب ملعرفة القرآن، وخلق منه مدرسة تناقلت آراءها 

الشأن أن أقالم املستشرقني واملستعربني على السواء، ويالحظ ذا 
 قد تبىن الكثري من آراء هذه املدرسة )١()بالشري(املستشرق الفرنسي 

إنه بفضل نولدكه ومدرسته : (وأشاع نتائج حبوثها، ومما يؤثر عنه قوله
أصبح ممكناً من اآلن فصاعداً، أن نوضح للقارئ غري املطلع ما جيب 

  .)٢()أن يعرفه عن القرآن

  : مدرسة نولدكه وتالميذه- ج

هم فطاحل املستشرقني األملان، ونذكر منهم ) نولدكه(ميذ إنّ تال
  :على سبيل املثال

                                                        
ملغرب سنة سافر مع أبويه إىل ا): م١٩٧٣ ـ ١٩٠٠: Regis Blacshere( رجيي بالشري  ـ١

م، وتلقى دروسه الثانوية يف الدار البيضاء، وخترج بالعربية من كلية اآلداب ١٩١٥
نال الدكتوراه . م، وعين أستاذاً هلا يف معهد موالي يوسف بالرباط١٩٢٢باجلزائر سنة 

ترمجة القرآن يف ثالثة : من آثاره. نم، وعين أستاذاً حماضراً يف السوربو١٩٣٦سنة 
ومبناسبة اشتغاله بترمجة القرآن صنف كتاباً . م إىل اللغة الفرنسية١٩٤٧أجزاء سنة 

خلص فيه أحباث املستشرقني الذين كتبوا يف حياة النيب ) معضلة حممد(صغرياً بعنوان 
وجنيب العقيقي، . ١٢٧عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص: أنظر). ص(األكرم

  .٣١٨ ـ ٣١٦، ص١املستشرقون، ج
نزوله، تدوينه وترمجته، بالشري، ترمجة رضا سعادة، بريوت، دار الكتاب العريب، : ن القرآ ـ٢

  .أرحيلة. ٢١ص



 ١١٢

وهو مؤسس معهد اللغات الشرقية يف برلني : )١(إدوارد زاخاو ـ
، إذ )البريوين(، وإليه يعود الفضل يف تعريف الغرب بـ )م١٨٨٨(سنة 
نة ، مع ترمجة إجنليزية، لندن س)اآلثار الباقية من القرون اخلالية(حقق 
م، وذلك مبساعدة ١٩٢٣م، وترمجة فرنسية، ليبسيج سنة ١٨٧٩

م، وترمجه ١٨٨٧سنة ) ما للهند من مقولة(وحقق أيضاً ). فستنفيلد(
  . إىل اإلجنليزية

عىن بعالقة اللغة العربية وحضارا بلغات : )٢(جورج جاكوب ـ
جتارة العرب (وقد كتب أطروحته بعنوان . أوربا الشمالية والشرقية

، حقق )الشعر اجلاهلي(، ونال شهادة األستاذية يف )الية البلطيقيةالشم

                                                        
درس على كلّ من داليان، وفاليشر، ): ١٩٣٩ ـ ١٨٤٥: .Sachau, E( إدوارد زاخاو  ـ١

أوفد من قبل . عمل أستاذاً للغات الشرقية يف فيينا، وأستاذ كرسي يف برلني. ونولدكه
أسس معهد اللغات ). م١٨٨٠ ـ ١٨٧٩(وسية إىل سوريا والعراق سنة احلكومة الرب

اشتهر بسعة األفق، ودقة العلم . ، وعلم فيه وقتاً طويالً)م١٨٨٨(الشرقية يف برلني سنة 
. والنشاط اجلم؛ فعد ممثالً رمسياً للدراسات الشرقية يف أملانيا، وقد صنف كتاب لتكرميه

  .٧٤١ ـ ٧٤٠ و٧٣٨، ص٢ جأنظر جنيب العقيقي، املستشرقون،
ولد يف كوينسربج، وفقد أباه صغرياً ): م١٩٣٧ ـ ١٨٦٢: .Jacob, G( جورج جاكوب  ـ٢

مثّ نال . تعلم يف ليبزيج، وستراسبورج، وبرسالد، وارلنجني، وبرلني. فكفلته أمه
عمل مدة يف مكتبة برلني، ونال شهادة األستاذية من . م١٨٨٧الدكتوراه من ليبزيج سنة 

، وشكسبري، ةزار األستانة، وتعلم التركية، وعىن بالسنسكريتية، والصيني. ايفسفالدجر
وقد صنف . وعلم النبات واحليوان؛ حىت أصبح مديراً حلديقة احليوان الشرقية يف أملانيا

  .٧٥٢، ص٢جنيب العقيقي، املستشرقون، ج: أنظر. كتاب بامسه تكرمياً له



 ١١٣

م، وله ١٨٩٢فيها أمساء النباتات املذكورة يف األشعار اجلاهلية سنة 
، وقد نقله إىل )أثر الشرق يف الغرب وال سيما يف العصر الوسيط(كتاب 

 ).فؤاد حسنني علي(العربية 
ته الذاتية عن جاء يف ترمج): م١٩٥٦ ـ ١٨٦٨ (بروكلمان ـ

تعرض لتاريخ . )١()وعنده تعلمت الكثري جداً: (فترة تلقيه على نولدكه
تاريخ األدب : (القرآن، ومسألة الوحي، وذلك يف اجلزء األول من كتابه

وقد اشتهر . ، وهو من أكثر من تناول القرآن صراحة ووضوحاً)العريب
 النظرة، األمر بوفرة النشاط، وغزارة االنتاج، وعمق الفكرة، ومشول

 .)٢(الذي جعله مرجعاً للمصنفني يف التاريخ اإلسالمي واألدب العريب

خترج باللغات الشرقية على يد ): م١٩١٩ ـ ١٨٦٣ (شيفاللي ـ
ألستاذه نولدكه يف جملدين ) تاريخ القرآن(، وأعاد طبع كتاب )نولدكه(

مي وقدم دراسته حول القرآن مبناسبة تكر). م١٩١٩(و) م١٩٠٩(سنة 
  . م١٩١٥سنة ) إدوارد زاخاو(

، )نولدكه(درس على يد ): م١٩٥٨ ـ ١٨٧٥ (ـ إينو ليتمان
وتزوج من حفيدته، ختصص يف اآلثار، واهتم باللغات الشرقية 
ودرسها مدة طويلة يف توبنجني، واجلامعة املصرية عند إنشائها، مثّ يف 

                                                        
، بريوت، ٣، دار العلم للماليني، ط٩٩تشرقني، ص بدوي، عبد الرمحن، موسوعة املس ـ١

  .م١٩٩٣
  .٧٧٨ ـ ٧٧٧، ص٢العقيقي، جنيب، املستشرقون، ج:  أنظر ـ٢
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التنقيب يف جامعات أملانيا والواليات املتحدة، واشترك يف بعثات 
ورحل إىل بالد كثرية، وعين يف مناصب . سوريا، وفلسطني، واحلبشة

وهو أول من . نال شرف عضوية جممع اللغة العربية بالقاهرة. متعددة
: خلف عدداً من األعمال، من أمهها. ترأس مجعية املستشرقني األملان

افة إىل آثاره ، إض)١(إىل األملانية) ألف ليلة وليلة(ترمجته املهمة لكتاب 
 أثراً بني مصنف وحمقق ومترجم، عالوة ٥٥٠األخرى اليت تربو على 

. على التراجم والفهارس والدراسات اليت تناولت عالقة الشرق بالغرب
 .)٢()الدراسات الشرقية(وقد اُهدي كتاباً لتكرميه بعنوان 

متخصص يف ): م١٩٣٣ ـ ١٨٨٦ (ـ جولف برجشتريسر
عين أستاذاً يف جامعة . دراسات اإلسالميةاللغات السامية، وال

؛ فوضع مشروعاً لنشر املؤلفات األساسية يف قراءات القرآن، )منشن(
حصل على . مهمة اإلنفاق عليه) أكادميية بافاريا للعلوم(وتولت 

سنة ) أدوات النفي واالستفهام يف القرآن(الدكتوراه يف موضوع 
ل وتعديل كتاب نولدكه بإكما) شيفاللي(وقام بعد وفاة . م١٩١٤

جبزأيه، وأضاف إليهما اجلزء الثالث، فأدركه ) تاريخ النص القرآين(
 ).أوتو بريتسل(األجل قبل أن يتمكن من نشره؛ فنشره 

                                                        
، نقالً عن الزيادي، حممد فتح اهللا، ٢٠٧ميشال جحا، الدراسات العربية، ص:  أنظر ـ١

  .م١٩٩٨، ٧٩االستشراق أهدافه ووسائله، ص
  .٧٨٤، ص٢ جالعقيقي، جنيب، املستشرقون،:  أنظر ـ٢



 ١١٥

على القاهرة زائراً؛ فأقام فيها منذ العام ) برجشتريسر(وقد وفد 
م؛ واستمع يف القاهرة إىل تالوة القرآن ١٩٣٢م، حىت عام ١٩٣١
وكتب يف موضوع .  من قارئ مشهور؛ فدون أنغامه بالنوطةالكرمي

قراءة احلسن (م، ومن مقاالته ١٩٢٩سنة ) إسالميكا(القرآن يف 
م، وحقق ١٩٢٩سنة ) تاريخ القرآن(م، ونشر ١٩٣٦سنة ) البصري

م، وعىن ١٩٣٣البن جين، سنة ) احملتسب(القراءات الشاذة يف كتاب 
البن اجلوزي، يف جملدين، سنة ) قرآنغاية النهاية يف طبقات ال(بكتاب 
البن خالويه، ) خمتصر شواذ القراءات(ونشر بعد وفاته كتاب . م١٩٣٢
وقد أنشأ . اآليت ذكره) أوتو بريتسل(م، وأعد فهارسه ١٩٣٤سنة 

؛ مجع فيه آالف النسخ من القرآن الكرمي )ميونيخ(متحفاً للقرآن يف 
م هذا املتحف الصور الشمسية وقد ض. مطبوعاً، أو خمطوطاً، أو مصوراً

وضم أيضاً آالف املخطوطات . لسائر خمطوطات القرآن يف أرجاء العامل
اليدوية من مجيع العصور، حىت لو كانت ورقة واحدة، منذ القرن 

وكذلك املطبوعات اخلاصة بتفسري . اهلجري األول حىت القرن العشرين
وضع فيها تفسري القرآن وعلومه، وجعل لكلّ آية منه علبة خاصة ي

  . كلّ مفسر هلا من عصر الصحابة إىل اليوم
وقد بذلت جهود كبرية، وأنفقت أموالٌ طائلة إلقامة هذا 

وكان اهلدف منه مقارنة نصوص القرآن الكرمي يف . املتحف القرآين
خمتلف نسخه املخطوطة من بلٍد آلخر، ونسخة وأخرى، وقد متّ 

 لوح خاص مع ما عثر على كلّ لتحقيق هذه الغاية تدوين كلّ آية يف



 ١١٦

  .رسم هلا يف خمتلف املصاحف، وبيان قراءا وتفاسريها املتعددة

املفاجئة، إثر سقوطه يف اجلبال أثناء ) برجشتريسر(وبعد وفاة 
الستكمال هذا ) بريتسل(م، انتدب ١٩٣٣ممارسته هلواية التسلق سنة 

  .)١(املشروع
أن :  االهتمام بالقرآنوقد ذكر يف بيان الغاية من وراء كلّ هذا

بعض كبار القساوسة األملان عمدوا يف القرن التاسع عشر إىل مجع كافة 
خمطوطات اإلجنيل املكتوبة باللغة اليونانية، من مجيع أرجاء العامل، مث 
قارنوا بينها سطراً سطراً، وحرفاً حرفاً؛ فعثروا على ما يقرب من مئيت 

ارنة فيما يتعلق بالقرآن الكرمي، ألف اختالف، فحاولوا إجراء نفس املق
  !)٢(أمالً يف الوصول إىل ذات النتيجة

ومن الغريب أن يتعرض هذا املعهد أثناء احلرب العاملية الثانية 
  .إىل التدمري، إثر إصابته بقنبلة أمريكية؛ فيصبح هباًء منثوراً

أستاذ اللغات السامية يف ): م١٩٤١ ـ ١٨٩٣ (ـ أوتو بريتسل
 ارتبط امسه بالدراسات اخلاصة بقراءات القرآن، فكان جامعة ميونخ،
، من أبرز )آرثور جيفري(، و)جولف برجشترسر(إىل جانب 

                                                        
العقيقي، جنيب، : وكذلك. ٨٧ ـ ٨٥بدوي، عبد الرمحن، موسوعة املستشرقني، ص:  أنظر ـ١

  .٧٤٨ ـ ٧٤٧، ص٢املستشرقون، ج
. ، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت٢٤ البنداق، حممد صاحل، املستشرقون وترمجة القرآن، ص ـ٢

  .نقالً عن أرحيلة
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كان ختصصه األول يف علم العهد القدمي من . املستشرقني يف هذا اال
الكتاب املقدس، مثّ غدا من املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية، 

فاري، وعضواً يف مجعية املستشرقني وعضواً يف امع العلمي البا
تاريخ (يف نشر اجلزء الثالث من ) برجشترسر(واشترك مع . األملان

وبعد أن انتدبه امع البافاري، بادر . لثيودور نولدكه) النص القرآين
إىل إجناز املكتبة القرآنية، وتتميم مهامها، فاجنلت هذه املهمة عن نشر 

  .)١(علوم القرآنطائفٍة من مصادر القراءة و

مثّ أطلت النازية، وجنحت يف استالم احلكم يف أملانيا سنة 
؛ فانتكست )هـنولدك(وام من وفاة ـة أعـبعد ثالث: م، أي١٩٣٣

الدراسات االستشراقية يف أملانيا، وتشتت املستشرقون األملان يف أحناء 
األرض، وأما من بقي منهم فقد عاش يف جو من اإلرهاب الفكري، 

 بعضهم يف احلرب اليت عانت فيها أملانيا الكثري من اخلراب وهلك
  . والدمار

واحداً من أهم أقطاب ) ثيودور نولدكه(يعد : هذا وبقول خمتصر
االستشراق األملاين، وشيخ املستشرقني األملان بال منازع، فقد انتهت 

) ستراسبورغ(إليه احلقبة الزاهية هلذا االستشراق، وقد جعل من مدينة 
  . اية حياته قبلة لالستشراق األوريبيف 

                                                        
بدوي، عبدالرمحن، : ؛ وكذلك٧٦٠ ـ ٧٥٩،ص٢العقيقي، جنيب، املستشرقون، ج:  أنظر ـ١

  .٨٣ ـ ٨٢موسوعة املستشرقني،ص
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وقد أضحت حصيلة جهوده يف جمال دراسة النص القرآين 
عمدة ومنطلقاً للدراسات القرآنية يف أوربا، وأصبحت أساساً تقوم 
عليه أخطر النتائج يف جمال الدراسات اإلسالمية، إذ كان أكرب 

  .متخصص يف علوم القرآن يف أوربا كلها

  

***  
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 : مفهوم الوحي-١

سيقف القارئ الكرمي يف هذا البحث على ظاهرة الوحي، 
واختالف أنواعه باختالف أغراضه، واملعاين املختلفة الكثرية اليت 
تستعمل فيها هذه املفردة، وتطورها عرب املراحل واملنعطفات التارخيية 
عند الغرب بشكل عام، واألسباب اليت دعت الغرب إىل التنكر 

مثّ العودة إىل اإلميان به، وما هي حقيقة رؤيتهم بالنسبة إىل للوحي، 
، ومدى ما هلذه الرؤية من  الوحي الذي تلقاه نيب اإلسالم

  .املوضوعية والتجرد
  : الوحي لغة واصطالحاً-أ

 اإلشارة، والكتابة، واملكتوب، والرسالة، :الوحي يف اللغة
بعثه، : ىل غريك، وأوحى إليهواإلهلام، والكالم اخلفي، وكلّ ما ألقيته إ

.. السيد الكبري، والنار، وامللك، والعجلة، واإلسراع: والوحي.. وأهلمه
  .)١(حركه، ودعاه لريسله: واستوحاه

                                                        
 .، دار إحياء التراث العريب١٧٥٨، ص٢الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، ج  ـ١



 ١٢٢

 ما يرتله اهللا على أنبيائه ورسله، قال :الوحي يف املصطلح الديين
إن الوحي لغة هو اإلعالم يف خفاء، مثّ اصطلح : (حممد فريد وجدي

ه تعليم اهللا ألنبيائه أمور الدين بواسطة املالئكة يرسلهم إليهم، على أن
وهو ذا املعىن عام يف أكثر األديان السماوية وال سيما األديان 

  . )١()اليهودية واملسيحية واإلسالم: اإلبراهيمية الثالثة الكربى

هذا وال بد لنا من اإلشارة إىل أنّ القرآن قد استعمل مفردة 
 الكثري من املواطن، وأراد ا الكثري مما تقدم من معانيها الوحي يف

  :اللغوية املختلفة، وسنتعرض لبياا يف العنوان اآليت

  : استعماالت الوحي يف القرآن الكرمي-  ب

  : لقد استعمل الوحي يف القرآن يف معاٍن خمتلفة، منها

َفخرج ع :  كما يف قوله تعاىل حكاية عن زكريااإلمياء، َ َ َ َىل َ

ْقومه من ال َْ ِْ ِ َمحراب فأوحى إليهم أـِ ِْ ْ ََ ِ َ ْ َْ َ ِ ّن سبحوا بكرة وعشيِ َ َِ َ َ ُ ُ ًِّ ْ   .)٢ ( ًاْ

َوأوحى ربك  :  كما يف قوله تعاىلاإلهلام الغريزي والفطري، ُّ َ ْ ََ َ

ْإىل النحل أن اختذي من ال َْ ِْ ِ ِ َّ ِِ َ َّ َجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشونـِ َُّ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ََ ُِ َِّ ً ِ ِ )٣(. 
                                                        

، دائرة املعرفة، ٧٠٧، ص١٠ وجدي، حممد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، ج ـ١
  .بريوت

  .١١:  مرمي ـ٢
  .٦٨:  النحل ـ٣



 ١٢٣

َوأوحى يف كل سامء أمرها : وقوله تعاىل َ ْ ََ ْ ََ ٍَ
َ ِّ ُ ِ ) ١(.  

َوأوحينا إىل  :  كما يف قوله تعاىلاإلعالم أو اخلطور الباطين، ِ َ ْ َ ْ ََ

ِأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين  ِ ِ ََ ْ َْ ََ ََ َ ََ ِّ َ ْ ْ َ ُ ِّْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ ُ

ُّإنا راد َ َّ ْوه إليك وجاعلوه من الِ ُ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ ْ َمرسلنيـِ ِ َ ْ ُ )٢(.  
َوإن الشياطني ليوحون  تعاىل قوله يف كما ،الوساوس الشيطانية َُّ َُ ََ َ ِ َّ ِ

َإىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ل ُ َْ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُْ َُ َ ِ َْ ِ ِ ِ َمرشكونـِ ُ ِ ْ ُ )٣(.  
بياء من مصدر غييب  الذي يتلقاه الرسل واألنالوحي السماوي،

جبامع اخلفاء، وقد استعمل يف القرآن بكثرة، وأضحى هو املراد يف 
: املصطلح الديين، ومنه على سبيل املثال دون احلصر قوله تعاىل

ََوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ َ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ َِ ِ ِْ ُ َ َِ ً َ َِ َ )٤(. 
َحن نقص عليك أحسن القصص بام أوحينا إليك هذا َن : وقوله تعاىل َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ َْ َْ ْ َ َْ َ ْ َ ُِ َ َ ََ ِ ِ َ

َالقرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ ْ ْ ََ َ ُ ْ َِ ْ)٥(.   
  : وعليه ميكن القول باختصار

إن الوحي الوارد يف القرآن مضافاً إىل معانيه اللغوية، قد 
                                                        

  .١٢:  فصلت ـ١
  .٧:  القصص ـ٢
  .١٢١:  األنعام ـ٣
  .٧:  الشورى ـ٤
  .٣:  يوسف ـ٥



 ١٢٤

  .العامة واخلاصة: ااستعمل يف معىن اهلداية بكال قسميه
ومن اهلداية العامة مجيع القوانني الطبيعية اليت حتكم العامل، 

: ويدلنا على ذلك مضافاً إىل ما تقدم يف اإلهلام الغريزي، قوله تعاىل
ِثم استوى إىل السامء وهي دخان فقال هلا ولألرض ْ َ َّ ْ ََّ ِ ِ َِ ُ َ َََ َ َ َ َُ ٌ َ ََ ْ ائتيا طوعا أو كرهِ ََ ْْ ً َْ َ ِ ً اِ

َقال َتا أتينا طائعنيَ ِ ِ َ َ َ َْ َ ) ١(.  
ومن اهلداية اخلاصة الوحي الذي يرتله اهللا تبارك وتعاىل على 
بعض األولياء والصاحلني من عباده من الذين حيملون صفاًء خاصاً 
وطهراً يؤهلهم لتقبل الوحي، وقد يكون املوحى إليه كبرياً أو صغرياً، 

 النصوص الدينية ومنها القرآن رجالً أو امرأة، وهذا ما تثبته الكثري من
والسنة الشريفة، فالنصوص الدينية ال تأىب نزول الوحي من اهللا على 
الصاحلني من عباده ملختلف األغراض والغايات، ومنها تثبيت املؤمنني، 
والربط على قلوم، وجندم يف الساعات احلرجة، حىت وإن مل يكن 

ن ولياً هللا طاهر السريرة، ومن هذا العبد رسوالً أو نبياً شريطة أن يكو
 كما تقدم آنفاً، والسيدة مرمي العذراء  ذلك ما حصل ألم موسى

اليت مل يقتصر الوحي بالنسبة هلا على السماع، بل تعداه إىل أن يتمثل 
َفأرسلنا إليها  : هلا حامل الوحي بشخصه، وهو صريح قوله تعاىل ْ َ َْ ِْ َ َ َ

َروحنا ف َ َ ًتمثل هلا برشُ َ َ ََّ ََ َ ّا سويَ   . )٢( ًاَِ
                                                        

  .١١:  فصلت ـ١
  .١٧:  مرمي ـ٢



 ١٢٥

  : الفرق بني الوحي النبوي وغريه- ج

لقد أدت الغفلة عند بعض العلماء عن استعمال القرآن لكلمة 
الوحي يف معنييه؛ اللغوي واالصطالحي إىل الوقوع يف اخللط 
واالشتباه، إذ ساوى بني الوحي الذي يرتل على األنبياء، والوحي 

والعرفاء، ممن هم دون االنبياء الذي يرتل على غريهم من الصاحلني 
فأدى هذا االلتباس م إىل اعتبار الوحي جتربة دينية . يف القداسة

خيوضها النيب على املستوى الشخصي، كما حيصل لسائر األولياء 
يف حني أنّ هناك بوناً شاسعاً بني الوحيني، ولبيان الفارق . والصاحلني

 النازل على سواهم، أخذ بني الوحي النازل على األنبياء، والوحي
املتكلمون من املسلمني يطلقون على الوحي األخري تسميته باإلهلام أو 

وهو وإن كان كذلك يف . اخلطور النفسي، متييزاً له من الوحي النبوي
غالبه ولكنه ليس دائمياً بالضروة، إذ مل يكن امللك الذي متثل للسيدة 

إن الوحي : اً؛ وعليه نقول خطوراً نفسياً أو إهلاممرمي العذراء 
  :النازل على النيب ميتاز بأمور منها

 إن النيب يعلم مصدر الوحي، وأنه من اهللا تبارك وتعاىل، :أوالً
خبالف الوحي النازل على غريه بداعي الطمأنينة فقط، فليس من 

  .الضروري ملن يستشعره من األولياء والصاحلني أن يعلم مصدره

 من الوحي النازل على األنبياء، هداية  ملا كان املراد:ثانياً
الناس، وإخراجهم من الضاللة إىل اهلدى، وجب أن يكون املوحى 



 ١٢٦

إليه معصوماً من اخلطأ على مستوى التلقي والتبليغ، فالنيب يف ذلك 
مبرتلة البوصلة اليت حتدد االجتاه الصحيح، وأي احتمال للخطأ أو 

، وخمالفاً للحكمة من بعثته اللبس يف حقه يعد تغريراً ونقضاً للغرض
  .  وإرساله

والعصمة اليت يتمتع ا األنبياء ليست عصمة قسرية، حبيث 
الميتلك النيب بإزائها أي قوة على خمالفتها، بل العصمة كما يتضح من 

، وامللكة ال تصدق إال يف موضع يصدق فيه الضد، )ملكة(تعريفها 
أن مل يكن من شأنه ومن هنا ال يصح وصف اجلدار بالعمى، بعد 

وحيصل األنبياء على العصمة نتيجة لعلمهم التام، وانكشاف . اإلبصار
احلقائق أمام أعينهم، فريون املنكرات وما هي عليه من القبح، 
والصاحلات وما هي عليه من اجلمال، فيقبل على الصاحلات، ويعرض 

ه على ويدور نزول الوحي الرسايل على النيب مدار توفر. عن املنكرات
هذه العصمة وعدم انسالخه منها، فلو انسلخ منها انسلخت النبوة منه 
: وزالت عنه، وبذلك قال اهللا تعاىل على حنو الشرطية غري املتحققة

 ِولو تقول علينا بعض األقاويل ِ ََ َ َ ََ ْ َ َ َّ ْ ََ َْ ِألخذنا منه باليمني  *َ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ََ ْ َثم لقطعنا *  َ ْ َ َ َ َُّ

َمنه الوتني  ِ َِ ُْ َفام* ْ َ منكم من أحد عنه حاجزينَ َ ُ َ َ ِْ ِ ْ ٍْ ِ َِ ْ ُ)١(.  

الذي وصل ) بلعم بن باعوراء(وقد أخربنا القرآن عن شخصية 

                                                        
  .٤٧ ـ ٤٤:  احلاقة ـ١



 ١٢٧

بطاعته مقاماً نافس فيه األنبياء؛ فأضحى مستجاب الدعوة، ولكنه يف 
حلظة ضعف أخلد إىل األرض، وتنصل عن بلوغ السماء؛ فزال عنه 

عاد خاسراً خاسئاً حسرياً، قال مجيع ما ناله باالستحقاقات السابقة، و
ُواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان  : تعاىل َ ْ َ َ ْ ْ َّْ َُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ ُِ

َفكان من الغاوين ِْ َ َْ ِ َ َ ) ١( .  

  :وعليه ميكن القول
إن الوحي باعتبار معانيه اللغوية واالصطالحية مفهوم مشكك، 

راتبه شدة وضعفاً حبسب سعة وتقبل األفراد؛ فيبدأ من خيتلف يف م
درجاته الضعيفة آخذاً منحى صعودياً، حىت يبلغ الذروة عند األنبياء 

  .واملرسلني، على الشروط املتقدمة اليت تتوفر فيهم دون سواهم

  : الحاجة إلى الوحي-٢

أنّ ال يسعنا اإلنكار : (لقد افتتح ثيودور نولدكه كتابه هذا قائالً
، وال تعرف النبوة إال من )٢()كثرياً من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة

وقد علمنا أنّ هناك من الوحي ما يرتل على األنبياء . خالل الوحي
ولكلّ من املوردين . والرسل، ومنه ما يرتل على األولياء والصاحلني

  .حاجة تدعو إىل نزوله
                                                        

  .١٧٦ ـ ١٧٥:  األعراف ـ١
  .٣، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ٢



 ١٢٨

 الغاية منه هي الشد أما بشأن األولياء والصاحلني، فقد تقدم أن
على أيديهم، والربط على قلوم، وتعزيز مواقفهم يف ساعات العسرة 

ُإنا لننرص رسلنا والذين آمنوا  : والشدة، واملواقف احلرجة، قال تعاىل َ ََ ُ ُ َُ َِ َّ َ َُ َّ ِ

ُيف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ْ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ُّ ِ َْ ِ ) ١(.   
دودة غري عامة الفائدة، وال ترقى إىل إال أن هذه الغاية تبقى حم

الغاية والفائدة املترتبة على الوحي الذي يرتل على األنبياء واملرسلني؛ 
فإن هذه الفائدة والغاية األخرية، غاية تقتضيها الفطرة وتدعو إليها 

  . الضرورة
ولتوضيح ذلك نذكر مثاالً من واقعنا املعاصر، حيث التقدم 

ية والتكنولوجية؛ إذ ال جند شركة أو مصنعاً، العلمي والثورة الصناع
 ينتج آلة معقدة، أو متوسطة التعقيد، أو رمبا بسيطة أحياناً، إال ويضم

يشرح مزاياها وتفاصيلها، والطريقة الصحيحة ) كاتالوجاً(إليها كتيباً أو 
وإال كانت جمرد كتلة . الستعماهلا واالستفادة منها، وكيفية التعامل معها

هذا يف حني أن هذه األجهزة مهما . يدية عدمية اجلدوى والفائدةحد
كانت دقيقة ومعقدة، فإا ال ترقى يف تعقيدها خلق اهللا تعاىل لإلنسان، 
وإنّ اهللا مل خيلق اإلنسان فحسب، وإمنا جعله كذلك يف أحسن تقومي، 

ٍلقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم: قال تعاىل ِ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َ ِ )ومل يكتف اهللا ،)٢ 
                                                        

  .٥١:  غافر ـ١
 .٤:  التني ـ٢



 ١٢٩

ِولقد كرمنا بني  : تعاىل بذلك، بل قام بتكرميه على كل خلقه، إذ قال َ ََ َ ْْ َّ َ َ

ِآدم ومحلناهم يف  ْ َُ َ َ ََ ْ ِّالرب  َ َ ِوالبحر  ْ ْ َ ْورزقناهم  َْ َُ ََ َمن  َْ ِالطيبات  ِ َ ِّ ْوفضلناهم  َّ ُ ََ ْ َّ َعىل  َ َ

ًكثري ممن خلقنا تفضيال ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ْ َّ ٍ  )١(.   

إذا كانت هذه احلال بالنسبة : ذا التمثيل املتعارف، نقولبعد ه
إىل مثل هذه األمور اهلينة اليت جيترحها اإلنسان بعقله احملدود، وال 
خيفى عليه ضرورة تزويد املستهلك مبا يساعده على فهم طريقة 
االستفادة منها واستعماهلا، ويرشده إىل طرق صيانتها، فما ظنك بكائن 

تعقيد مثل اإلنسان، خيلقه اهللا تبارك وتعاىل حلكمته، هو معجزة يف ال
مريداً له اخلري والصالح، أيتركه وهو الرؤوف الرحيم تتقاذفه األهواء 
والفنت، وتتنازعه قوى الشر واخلري، دون أن مييز له طريق اخلري من 

  !الشر؟ أيتركه يف ليٍل يم دون ضياٍء ينري له الصراط املستقيم؟

  : وبعبارة أخرى

أحدمها : إنّ اهللا خلق اإلنسان وأودع فيه قطبني متنافرين
يدعوه إىل اخلري، واآلخر يدعوه إىل الشر، ويف ذلك قال أمري املؤمنني 

إنّ اهللا عز وجلّ ركّب يف املالئكة : ( اإلمام علي بن أيب طالب
عقالً بال شهوة، وركّب يف البهائم شهوة بال عقل، وركّب يف بين آدم 

ما، فمن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلبت كلتيه
                                                        

 .٧٠:  اإلسراء ـ١



 ١٣٠

ولذلك وجب على اهللا من باب . )١()شهوته عقله، فهو شر من البهائم
اللطف بالعباد أن يدهلم إىل ما يرفعهم فوق مستوى املالئكة 
باختيارهم، وأن يرشدهم أيضاً إىل ما يبعدهم عن اهلبوط إىل مستوى 

  . البهائم أو دوا

إن الوحي الذي نزل على األنبياء واملرسلني، هو : لذلك نقولو
الذي حيدد لإلنسان الطريق الذي عليه أن يسلكه ليصل ) الكاتالوج(

إىل ما ينفعه وجيتنب ما يضره، ويبين له كيف يستثمر طاقاته ومواهبه 
اليت ذللها اهللا له، وجعلها يف خدمته، ليسمو فوق مستوى املالئكة، 

ق القانون والشريعة اليت تؤسس له ما يضمن سعادته يف وذلك من طري
ومن هنا تبدو احلاجة إىل إنزال الوحي من اخلالق . الدنيا واآلخرة

على أنبيائه هلداية عباده، ولوال نزول الوحي والقوانني السماوية 
ملاجت حبار اإلنسانية ببعضها، واار اإلنسان خلقياً واجتماعياً 

فلة البشرية كما تسري حافلة يقودها سائق مثلٌ وسياسياً، ولسارت قا
متهتك، يضرب ا كلّ حجر ومدر، وخيبط ا خبط عشواء، حىت 

وهذا ما أدركه حىت املاديون ودعاة . تسقط به ومبن معه يف اهلاوية
إذا مل يكن اهللا : (اإلحلاد أنفسهم؛ فانزلقت من بني أفواههم مقولة

  )!موجوداً، فعلينا أن خنتلقه
                                                        

، مؤسسة آل ٢١٠ -٢٠٩، ص١٥ حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، ج احلر العاملي،-١
 .١٤١٦، ٣البيت إلحياء التراث، ط



 ١٣١

  :طور الوحي في المفهوم الغربي ت-٣
كان الغرب حىت ما قبل عصر النهضة يؤمن بالوحي اإلهلي، 
شأنه يف ذلك شأن سائر األمم املتدينة، ولذا جند كتبهم يف تلك الفترة 
مشحونة بأخبار األنبياء، حىت جاء العلم احلديث الذي مل تتعامل معه 

دينية؛ فواجهته بقسوة الكنيسة بإجيابية، ووجدته خمالفاً للتعاليم ال
ووحشية قل نظريها يف التاريخ البشري، فاستحدثت حماكم التفتيش، 

ومل يكن ! واُقيمت احملارق إلشعال النار يف الكفار واملهرطقني بزعمها
نصيب الكتب العلمية من هذه اهلمجية واإلعصار الرببري بأقل من 

، فأحدث هذا نصيب مؤلفيها، إذ كانت تقام احملارق اللتهامها أيضاً
األمر ردود فعل كبرية يف إنكار الوحي، ال تقل قسوة عن حماكم 

  ):حممد فريد وجدي(التفتيش نفسها؛ ويف ذلك يقول 
فلما جاء العلم اجلديد بشكوكه ومادياته؛ ذهبت «

الفلسفة الغربية إىل أنّ مسألة الوحي من بقايا اخلرافات 
معاً، وعللت القدمية، وغالت حىت أنكرت اخلالق والروح 

إما اختالق من : ما ورد من الوحي يف الكتب القدمية بأنه
املتنبئة أنفسهم؛ جلذب الناس إليهم، وتسخريهم 

وإما إىل هذياٍن مرضي يعتري بعض العصبيني؛ . ملشيئتهم
فيخيل إليهم أم يرون أشباحاً تكلمهم، وهم ال يرون 

  .)١(»يف الواقع شيئاً
                                                        

  .، ط بريوت٧١٣ ـ ٧١٢، ص١٠ وجدي، حممد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، ج ـ١



 ١٣٢

ه الشاكلة، حىت النصف األول من القرن واستمر الوضع على هذ
امليالدي التاسع عشر، حني ثبت للعلم التجرييب نفسه أن هناك أموراً 

ولكنه رغم . روحية، ال سبيل إىل إنكارها، كما ال سبيل إىل فهمها
ذلك أخضعها هر التحقيق؛ ليخرج بزعمه إىل نتائج يقينية ال تقبل 

 اليت ميكن إخضاعها لنفس ما التشكيك، رغم أا ليست من األمور
ختضع له األمور املادية، ولكنه مع ذلك وصل يف حدود أدواته إىل 
نتائج ال بأس ا، وإن كانت ال ترقى إىل مستوى الوحي يف حقيقته، 

  :ما يأيت) دائرة معارف القرن العشرين(ويف ذلك جاء يف موسوعة 
هب وقد راج هذا التعليل يف العامل الغريب حىت صار مذ«

فلما ظهرت آية األرواح يف أمريكا سنة . العلم الرمسي
 للميالد، وسرت منها إىل أوربا كلها، وأثبت ١٨٤٦

الناس بدليٍل حمسوس وجود عاٍمل روحاين آهل بالعقول 
الكبرية، واألفكار الثاقبة، وحييت مسألة الوحي بعد أن 
كانت يف عداد األضاليل القدمية، وأعاد العلماء البحث 

على قاعدة العلم التجرييب املقرر، ال على أسلوب فيها 
التقليد الديين، وال من طريق الضرب يف مهامه 
اخلياالت؛ فتأدوا إىل نتائج وإن كانت غري ما قرره 
علماء الدين اإلسالمي، إال أا خطوة كبرية يف سبيل 

. إثبات أمٍر عظيٍم كان قد اُحيلَ إىل عامل األمور اخلرافية
 ميالدية، مجعية دعيت ١٨٨٢من سنة ) لندرة(فتألفت يف 

، حتت رئاسة األستاذ )مجعية املباحث النفسية(باسم 



 ١٣٣

وهو من أكرب ) كمربج(املدرس جبامعة ) سيد جويك(
، )اُليفر لوج(العقول يف إجنلترا، وعضوية األستاذ  السري 

، )فريدريك مريس(، واألستاذين )وليم كروكس(والسري 
وليم (، واألستاذ )كمربج( جبامعة املدرسني) هودسون(و

بأمريكا، واألستاذ ) هارفورد(املدرس جبامعة ) جيمس
: ، والعلماء الكبار)كولومبيا(املدرس جبامعة ) هيزلوب(
شارل (، والعالمة الكبري )بودمور(، و)باريت(، و)غارين(

، وعدد كبري غريهم من )كاميل فالمريون(، و)ريشيه
رض من هذه اجلمعية، كبار علماء األرض، وكان الغ

البت يف املسألة الروحية، وحتقيق حوادثها بأسلوب النقد 
الصارم، واحلكم بقبوهلا ائياً يف العلم إن كانت حقيقية، 
أو تقرير إبعادها عن العلم والفلسفة إن كانت من األمور 
الومهية؛ فمضى على هذه اجلمعية اليوم مخس وأربعون 

 من احلوادث الروحية، وعملت سنة، حققت خالهلا اُلوفاً
من التجارب يف النفس وقواها ما ال يدرك، لوال أنه 
مدون يف حماضر تلك اجلمعية يف حنو مخسني جملداً 

فكان من مثرات جهودها إثبات شخصية ثانية . ضخماً
لإلنسان، وأننا أحياٌء مدِركون يف حياتنا احلاضرة ال 

من تلك القوى بكلّ قوى الروح اليت فينا بل جبزٍء 
مسحت لنا ا حواسنا اخلمس القاصرة، ولكن لنا فوق 
ما تعطيه لنا حواسنا هذه، حياة أرقى من هذه احلياة، 



 ١٣٤

التظهر بشيٍء من جالهلا إال إذا تعطلت فينا هذه 
الشخصية العادية بالنوم العادي أو النوم الصناعي 

وقد جربوا ذلك على املنومني نوماً . املغناطيسي
اطيسياً؛ فوجدوا أنّ النائم يظهر مبظهٍر من احلياة مغن

الروحية والعلم، ال يكونان له وهو يقظان؛ فيعلم الغيب، 
وخيرب عن البعيدين، ويبصر ويسمع، وحيس بغري حواسه 
اجلسمية، ويكون وهو يف تلك احلالة على جانٍب كبٍري 

أو تكون هذه حالة اإلنسان : من التعقل واإلدراك، قالوا
يف نومه العادي أيضاً، والدليل على ذلك، ما يأتيه 

 من )١()السومنامبوليسم(املصابون مبرض االنتقال النومي 
إنّ هذه : وقالوا... األفعال املعجزة، واملدارك السامية

الشخصية الباطنة أصبحت مدركة باحلس؛ فإن ظهور 
النائم نوماً مغناطيسياً ذا املظهر من العقل الراجح، 

لفكر الثاقب، والنظر السديد، وسريانه يف سائر وا
النفوس، واكتشافه خلفايا األمور، وجوالنه يف األقطار 
البعيدة، بينما يكون هو جاهالً غبياً يف حالته العادية، 
أدلّ دليٍل على أن لإلنسان شخصية حتجبها هذه احلياة 
اجلسدية، وال تظهر إال إذا وقع جسمه يف نوٍم طبيعي أو 

مثّ إنّ الرؤى الصحيحة اليت تقع كفلق الصبح، . عيصنا

                                                        
  .، مبعىن السري أثناء النوم، الباحث)السرمنة( وهو املصطلح عليه يف اللغة العربية بـ  ـ١



 ١٣٥

ويدرك ا اإلنسانُ اُموراً غيبية، أو حيلّ فيها مسائل 
عويصة مل حيلها وهو صاٍح، أو انتقاله وهو نائم، وإتيانه 
أعماالً ال يستطيع عملها وهو يقظ، يدلّ كذلك على أنّ 

  .)١(»له شخصية باطنة أرقى من شخصيته العادية

آخر ما استقر عليه مفهوم الوحي عند الغربيني ومنهم هذا 
صاحب الكتاب مورد البحث، فالوحي ) ثيودور نولدكه(األستاذ 

عندهم، ال يكون برتول ملك من عند اهللا على من جيتبيه من رسله 
مباشرة، أو بتوسيط ملك، بل هو عبارة عن جتليات شخصيام 

  : هذا االعتقاد قائالًعن) ثيودور نولدكه(الباطنية، وقد عبر 
جوهر النيب يقوم على تشبع روحه من فكرٍة دينيٍة ما، «

تسيطر عليه أخرياً؛ فيتراءى له أنه مدفوع بقوٍة إهليٍة 
ليبلّغ من حوله من الناس تلك الفكرة على أا حقيقة 

  .)٢(»آتية من اهللا

 ما وذه النظرية اليت أثبتوها بالتجارب املادية، عمدوا إىل حلّ
صادفوه يف بعض الكتب السماوية  مما يتناقض والعلم احلديث، فإم 
مل يذهبوا إىل وقوع التحريف يف تلكم الكتب، وإمنا أرجعوا ذلك إىل  

                                                        
، دائرة املعرفة، ٧١٥ ـ ٧١٣، ص١٠مد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، ج وجدي، حم ـ١

  .بريوت
  .٣ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ٢



 ١٣٦

الشخصية الباطنة لكلّ نيب، فإا تؤيت صاحبها على مقدار ما تتجلى 
يب فيه، وعلى مستوى استعداده لتقبل آثارها، ولذلك قد ختتلط على الن

  .)١(املعارف الصحيحة باألوهام الباطلة اليت هي نتاج شخصيته العادية

  :  الوحي الذي تلقاه النبي األكرم-٤

ِوما كان لبرش أن يكلمه اهللاَُّ إال وحيا أو من وراء  : قال تعاىل ِ َِ ً َ ُ ََ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ ََّ ِ ِّ ََ ْ ٍَ َ

َحجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما ي َ َ ُ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ َ ً ْ ََ ٌشاء إنه عيل حكيمٍ ِ َ َ ٌُّ
ِ َّ َِ ُ )٢(. 

إال أنّ هذا ال يعين . وبذلك فقد حصر اهللا وحيه إىل البشر بثالثة أحناء
عدم تفرع كل واحٍد من هذه األحناء إىل أقسام أخرى، كأن تكون 
الرؤيا أو مساع الصوت يف اليقظة من دون رؤية املتكلم داخلني يف 

 جربائيل على حقيقته، أو متخذاً أو أن يظهر). من وراء حجاب: (قوله
وميكن استعراض ). أو يرسل رسوالً: (صورة إنسية داخالً حتت قوله

  :أحناء الوحي املتصورة على النحو اآليت

  . ـ كتابة يف لوح١
 . ـ جربائيل على صورته احلقيقية٢
 . ـ جربائيل على هيئة إنسان٣

                                                        
، دائرة املعرفة، ٧٢٠، ص١٠ وجدي، حممد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، ج ـ١

  .بريوت
  .٥١:  الشورى ـ٢



 ١٣٧

 . ـ مساع صوت جربائيل دون رؤيته٤
 . الروع، أو إلقاؤه يف القلب ـ نفث امللك يف٥
 . ـ إلقاء اهللا للوحي على قلب النيب مباشرة٦
 . ـ تكلم اهللا من وراء حجاب٧
 . ـ الرؤيا الصادقة٨

وليست مجيع هذه األحناء قد نزل ا الوحي القرآين ضرورة، 
وإمنا املتحقق منها هو ترتيل الوحي بواسطة جربائيل أو ترتيله من 

ل  أكثر الوحي القرآين كان يرتل على النيب قبل اهللا مباشرة، ولع
 من قبل اهللا مباشرة، وكان هذا أشد أنواع الوحي عليه، األكرم

حيث كانت تأخذه فيه شبه الغشية، مع جالل ووقار يسري إىل 
الصحابة، إذ يشهدونه على تلك احلالة، ويسمعون دوياً صادراً عنه 

نت تفجأه هذه الظاهرة وه عنه بأنفسهم، وكاوكدوي النحل على ما ر
يف خمتلف احلاالت، فقد يكون فيها راكباً على راحلته، أو وهو على 
املنرب، أو يف بيته، أو بني أصحابه، أو يف الليل أو النهار، أو يف السفر أو 

  . احلضر

َّإنا  : وقد أشار القرآن إىل هذه الصورة من الوحي بقوله ِ

ًسنلقي عليك قوال ثقيال ِ َِ َ َ ًْ ْ ََ ْ َُ )١(  .  

                                                        
  .٥:  املزمل ـ١



 ١٣٨

كان ذلك إذا جاءه «:  قائالً وقد عرب عنها اإلمام الصادق
الوحي وليس بينه وبني اهللا ملك؛ فكانت تصيبه تلك السبتة، ويغشاه 

  . )١(»ما يغشاه لثقل الوحي عليه

ولقد رأيته يرتل : (وروي عن عائشة يف وصف هذه الظاهرة
جبينه ليتفصد عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإنّ 

  . )٢()عرقاً

وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي : (وقال ابن شهراشوب
 )٣(نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم، ومنه يقال برحاء

  .)٤()الوحي
                                                        

  .ق١٣٣٠، طهران، ١، دار الكتب اإلسالمية، ط٣٣٨ ص،٢ الربقي، أمحد، احملاسن، ج ـ١
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢، ص١البخاري، حممد، صحيح البخاري، ج  ـ٢

١٩٨١.  
وبرحاء . وخص بعضهم به شدة احلمى، وبرحايا يف هذا املعىن. الشدة واملشقة:  الربحا ـ٣

وقال . أصابته البرحاُء: وم الشديد احلمىويقال للمحم. شدة األذى: احلمى وغريها
فإذا . فإذا ثاب عليها، فهي الرخصاء. إذا متدد احملموم للحمى، فذلك املطوى: األصمعي

أصابين منها البرحاء، : برحت يب احلمى، أي: ويف احلديث. اشتدت احلمى، فهي البرحاء
. ، وهو شدة الكرب من ِثقَل الوحي)برحاءفإخذه ال: (ويف حديث اإلفك. وهي شدا

، ١، دار الفكر، ط٤١٠، ص٢ابن منظور اإلفريقي، مجال الدين، لسان العرب، ج
  .١٩٩٠بريوت، 

، ٣، دار إحياء التراث العريب، ط١٣، ح٢٦، ص١٨ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ـ٤
  . ١٩٨٣بريوت، 



 ١٣٩

وألجل هذه احلالة اليت كانت تعتري النيب عند نزول الوحي 
اً إن له تابع: (املباشر عليه، كان املشركون يتهمونه باجلنون، ويقولون

ومل تقتصر هذه التهمة على املشركني من عرب اجلاهلية، )! من اجلن
فهناك من املستشرقني من تشدق ذه التهمة، متهماً الرسول بتعرضه 
لنوبات من الصرع، يف حني أن احلالة اليت كانت تعتريه حبسب 
الروايات ال تنطبق على التعريف الطبي لداء الصرع، فإن أعراض 

حوبة بتشنجات عضلية واهتزازات تطال مجيع الصرع تكون مص
اجلسم، مع ختشب األطراف مما يستدعي تدخل احلاضرين كي ال 
يلحق املريض بنفسه األذى؛ فإذا انتهت األزمة ال يكون املريض 

  . )١(مدركاً ملا جرى عليه

أن يكون ) ثيودور نولدكه(لذلك أنكر بعض املستشرقني ومنهم 
  :ذا املرض، فقالالنيب األكرم قد عاىن من ه

حيث أن فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع «
الفعلي، فمن الضروري أن نصف ما كان يغشاه حبالة من 

ويقال إن حممداً كان يعاين . االضطراب النفسي الشديد
  . )٢(»منها منذ حداثته

                                                        
، طهران، ٤، انتشارات أمري كبري، ط١١٠، صراميار، حممود، تاريخ القرآن:  أنظر ـ١

  .ش١٣٧٩
  .٢٤ ـ ٢٣، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ٢



 ١٤٠

وبذلك يكون نولدكه أخف وطأة من غريه يف اام النيب 
 ذه البادرة نصف الطيبة، نترك اإلجابة ، وحنن إذ نشهد لهاألكرم

، الذي قال يف )درمنغهام(عن نصفها السيئ إىل الكاتب الفرنسي املتتبع 
  ):حممد والتراث اإلسالمي(كتابه 

كانت حياة حممد إىل ما قبل البعثة طبيعية ومعتدلة «
للغاية، وقد استمر الوضع على هذه احلالة مع غض 

لم تكن مكاشفاته معلولة ف.. النظر عن حلظات الوحي
للمرض، بل األمر على العكس من ذلك متاماً، حيث 
كانت تلك احلالة، واألعراض الغريبة تعتريه بسبب 

  .)١(»مكاشفاته والوحي إليه
  

  : رأي نولدكه يف الوحي الذي تلقاه النبي األكر م

) اإلتقان(عمد نولدكه إىل بيان الصور املذكورة للوحي يف كتاب 
فبلغ ا إىل عشر صور، وأضاف يف اهلامش ) ب اللدنيةاملواه(و

أيضاً مثل امرأة بصورة عائشة، وحىت بشكل : (صورتني أخريني قائالً
  !)٢()بعري يعض

                                                        
، طهران، ٤، انتشارات أمري كبري، ط١١١راميار، حممود، تاريخ القرآن، ص:  نقالً عن ـ١

   .ش١٣٧٩
  .٢٢، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ٢



 ١٤١

قد جاء ذكره يف سرية ابن ! علماً أنّ هذا البعري الذي يعض
، ومل يكن  هشام كهيئٍة متثلت أليب جهل حني هم بقتل رسول اهللا

، وإليك تفصيل الرواية اليت ذكرها ابن هشام حتت من الوحي يف شيء
، )ما حدث أليب جهل حني هم بإلقاء احلجر على الرسول: (عنوان

  : حيث قال
فقام ... فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً كما وصف«

 يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا يف رسول اهللا
أنديتهم ينتظرون ما أبو جهٍل فاعل، فلما سجد رسول 

ل أبو جهل احلجر مثّ أقبل حنوه، حىت إذا دنا اهللا احتم
منه رجع منهزماً ممتقعاً لونه مرعوباً قد يِبست يداه على 

وقامت إليه رجالٌ من . احلجر، حىت قذف احلجر من يده
قمت إليه : قال! ما لك يا أبا احلكم؟: قريش؛ فقالوا له

ألفعلَ به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض 
نه فحلٌ من اإلبل، ال واهللا ما رأيت مثلَ هامته، يل دو

وال مثلَ قصرته، وال أنيابه لفحٍل قطّ، فهم يب أن 
  .)١(»يأكلين

وواضح أنّ هذا ليس من الوحي الذي يرتل على النيب األكرم 
يف شيء، وإمنا هو جمرد عقوبة وختويف أليب جهل، وقد عقب على 

                                                        
، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ٢٣٢ ـ ٢٣١، ص١ النبوية، ج عبد امللك، ابن هشام، السرية ـ١

٢٠٠٤.  



 ١٤٢

بذكر تعليق البن إسحاق ـ ذلك ابن هشام يف سريته كما هي سريته 
ذُكر يل أنّ رسول : (إذ أن سرية األول ذيب لسرية الثاين ـ قوله

على صيغة املبين للمجهول، دون تصريح ) ذلك جربيل:  قالاهللا
مضافاً إىل أن جربيل مل يكن هو الوحي، وإمنا قد . مبن ذكر له ذلك

  .يؤمر حبمل الوحي من قبل اهللا أحياناً
إىل ترجيح نزول الوحي يف غالبه إىل ) كهنولد(ورغم ميل 

احلالة اليت تكون مصحوبة بربحاء الوحي، إال أنه حاول تفسري الوحي 
مبجرد األحالم، وقد أطنب يف تربير ذلك ـ خالفاً ملا هو املعهود من 
عادته يف إلقاء الكالم على إمجاله ـ بتقدمي تفسريات ومؤيدات هي 

وإليك ! ل ذلك منه كان حلاجة يف نفسهحباجة إىل إثبات يف نفسها، ولع
  :نص كلماته

هذا الوضع اجلسدي والنفسي املضطرب إىل درجة «
املرض يفسر األحالم والرؤى اليت رفعته فوق مستوى 

ولعل أشهر ما يذكر يف هذا . العالقات البشرية املعتادة
الصدد اإلسراء أو املعراج، الذي كان جمرد حلم، كما 

 وال جيوز أن نغفل عن أنّ معظم ..)١(سنربهن أدناه
الوحي حدث ليالً كما يبدو، حني تكون النفس أكثر 

                                                        
مل يِف بوعده؛ فلم يربهن على كون اإلسراء ) نولدكه( جيدر بنا تنبيه القارئ إىل أن  ـ١

 ليس سوى تكرار للمدعى دون ١٢٠واملعراج جمرد حلم، وما سيذكره يف صفحة 
  .الربهنة عليه، الباحث



 ١٤٣

قابلية الستقبال التخيالت واالنطباعات النفسية عما هي 
وحنن نعلم بالتأكيد أن حممداً كثرياً . عليه يف وضح النهار

وتشتد . ما قضى الليل متهجداً، وأنه كثرياً ما صام
هدة الرؤى كما اكتشفت بالصيام القدرة على مشا
  .)١(»الفيزيولوجيا احلديثة مؤخراً

مل يقدم لنا شاهداً على نزول سورة ) نولدكه(ومع ذلك فإن 
 على الصفحة اخلامسة ٦٦عليه يف املنام سوى ما ذكره يف اهلامش رقم 

هذا مؤكد بالنسبة لسورة املزمل وحمتمل : (والعشرين حيث قال
. يوضح وجه التأكد هناك واالحتمال هنا، ومل )بالنسبة لسورة املدثر

ليس كل من تدثر أو تزمل : وحنن نقول يف خصوص هذين الشاهدين
يعين أنه نام بالضرورة، فقد يتزمل الرجل أو يتدثر رد برد أصابه؛ 

  !فمع ذلك هل يعين نزول الوحي يف هذه احلالة أن يكون جمرد حلم؟

 قد رآه النيب يف وحنن ال ننكر أن يكون بعض الوحي القرآين
الرؤيا، اليت تكون دائماً صادقة كفلق الصبح، ولكننا ننكر أن يكون 
ذلك غالبياً، مع إمياننا بأن مجيع رؤى األنبياء وحي، كما روي عن 

وعن النيب . )٢()رؤيا األنبياء وحي: ( أنه قال اإلمام علي

                                                        
  .٢٥، ص١القرآن، ج نولدكه، ثيودور، تاريخ  ـ١
، ١، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، ط٣٣٨ الطوسي، حممد بن حسن، األمايل، ص ـ٢

  .ق١٤١٤قم املقدسة، 



 ١٤٤

  .)١()تنام عيين وال ينام قليب: (األكرم

  :إلى إنكار الوحي اإللهي األسباب الداعية -٥

ننقل من األسباب اليت ذكرت إلنكار الوحي إشكالني، أحدمها 
موجه جلميع أنواع الوحي الرسايل، والثاين خيتص بالقرآن بوصفه 

، مع اإلجابة عن كال  وحياً مساوياً نزل على النيب األكرم
  :اإلشكالني، ومها كاآليت

علوي والعامل السفلي، االختالف املاهوي بني العامل ال: األول
متكدر مادي كثيف، وال : والثاين. متشعشع روحي لطيف: فاألول

. واسطة بني العاملني، وليست هناك من آصرٍة تربط أحد العاملني باآلخر
وهي شبهة من يرى يف عامل الدنيا مبا فيه اإلنسان عاملاً مادياً حبتاً، ال 

  .تناسب بينه وبني عامل امللكوت األعلى

ننا عرفنا فيما تقدم أن اإلنسان ليس وجوداً مادياً حمضاً، ولك
بل هو برزخ بني املادة والروح، وقد ثبت ذلك حىت يف خمتربات العلوم 
التجريبية احلديثة على ما مر بيانه قبل قليل يف العنوان السابق، فقد 
أثبت علماء الغرب يف خمتلف اإلختصاصات أن لإلنسان شخصية 

وبعد ذلك ال يبقى هناك من جماٍل . راء شخصيته العاديةباطنة معقدة و
                                                        

، بريوت، ٣، دار إحياء التراث العريب، ط٢٧، ص٨٤ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ـ١
١٩٨٣.  



 ١٤٥

  .)١(إلنكار الوحي السماوي على أساس هذه الشبهة
العجز عن تفسري بعض آيات القرآن املتعلقة بالنجوم، : الثاين

والسماوات السبع، ورجوم الشياطني، وأمثال ذلك مما يتصور معه عدم 
ث على القرآن؛ ألن العلم مواكبته للعلم احلديث؛ فقدموا العلم احلدي

يف حني أن هذه النظرة القاصرة، شبيهة إىل ! عندهم معصوم من اخلطأ
حد بعيد بذلك األحول الذي يرى ميالً يف جدار قصٍر منيف؛ فيدعوه 
تومهه وقصر نظره إىل احلكم بضرورة تقويض القصر من أسسه 

  .وأركانه، حبجة أنه آيل للسقوط
 القرآن على العلم احلديث يف الكثري هذا يف حني أننا جند تقدم

: ، وذلك يف قوله تعاىل)حركة األرض(من مواطنه، ومنها إثبات 
َّوترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر الس َّ َ ُّ ُ َ َ ََ ِ َِ َ ُ َ ًَ َ ََ ْ َ َ ِ َحاب صنع اهللاْ ُ َْ َ الذي أتقن ِ َ َّْ َ ِ

َكل يشء إنه خبري بام تفعلون ُ َ ََّ ُْ َ َ َُ ٌ ِْ ِ َِّ ٍ)تتحدث عن أشراط الساعة  واآلية ال.)٢
. كما توهم بعضهم؛ ألا يف معرض احلديث عن بديع الصنع واإلتقان

هذا ومل تثبت العلوم احلديثة حركة األرض إال بعد مضي ألف سنة 
وكذلك عملية تلقيح النبات بفعل الرياح، . )٣(على نزول القرآن الكرمي

                                                        
، مؤسسة النشر ١٥ األول، صمعرفت، حممد هادي، تلخيص التمهيد، اجلزء:  راجع ـ١

  .١٤١٨، ٣اإلسالمي، ط
  .٨٨:  النمل ـ٢
، نقالً عن ١٣٨٧: مكارم الشريازي، ناصر، آيينه انديشه، العدد الثامن، بتاريخ:  راجع ـ٣

  )تابناك: (موقع



 ١٤٦

وأَرسلْنا الرياح  : واثبات قانون الزوجية العام، كما يف قوله تعاىل
اِقحلَو )وقوله تعاىل.)١   : ِمنٍء   كُلِّ  ويا  شلَقْنخ  لَّكُمِن لَعيجوز

 وعليه ال يبدو من اإلنصاف إنكار الوحي رد توهم .)٢( تذَكَّرونَ
  .عدم إمكان تفسري بعض اآليات يف ضوء العلم احلديث

رمت على كتاب، وكان مفعماً يضاف إىل ذلك أنكم إذا عث
باملفاهيم الصحيحة واملعاين احلكمية، وواجهتم فيه بعض العبارات اليت 
عجزمت عن فهم حمتواها، ال بد وأن حتتملوا أن يكون لدى املؤلف ما 
يفسرها وجيعلها منسجمة مع العقل واملنطق، ال أن تسارعوا إىل رميه 

  .باجلنون وما إىل ذلك

ّنبوة حممدب) نولدكه(كيف آمن  ّ  ؟  

ذكرنا أنّ الوحي مل يسر على وترية واحدة يف العامل الغريب، فقد 
تغريت النظرة إليه طردياً مع التغريات اليت عصفت ذا العامل إبتداًء 
من القرون الوسطى، إىل عصر النهضة، مث الثورة الصناعية، وصوالً إىل 

معات الغربية يف معجزة الروح، والظاهرة األرواحية اليت سادت ات
اية النصف األول من القرن التاسع عشر للميالد، فقد ثبت علمياً أن 
. لإلنسان شخصية باطنة وراء شخصيته الظاهرة، وآمنوا ذه الشخصية

                                                        
  .٢٢:  احلجر ـ١
  .٤٩:  الذاريات ـ٢



 ١٤٧

إال أم على رغم إميام هذا، أنكروا على هذه الشخصية أن تتصل 
ند هذا احلد، اللهم مبا وراء الغيب، دون أن يقدموا دليالً على توقفهم ع

 إال أن نعزو ذلك إىل انقطاع عهد النبوات منذ التحق النيب األكرم
بالرفيق األعلى، فانقطع الوحي السماوي، واستمر على مستوى ما 
يصطلح عليه باإلهلام، الذي ال يصل بصاحبه إىل مستوى الوحي، 

  .واالتصال بالغيب، وفقاً ملعناه املصطلح
بوصفه واحداً من أولئك الغربيني ) دكهنول(من هنا فقد نسج 

 على هذه الطريقة  على هذا املنوال؛ فآمن بنبوة رسول اهللا
  : اخلاصة؛ فقال

البد لنا من االعتراف بأن حممداً كان باحلقيقة نبياً، إذا «
حمصنا شخصيته بتجرٍد ومتعن، وفهمنا النبوة فهماً 

   .)١(»صحيحاً
 ؟)نولدكه(الفهم الصحيح للنبوة عند ما هو : من حقنا أن نتساءل
  :وقد أجاب عن ذلك قائالً

جوهر النيب يقوم على تشبع روحه من فكرة دينية ما، «
تسيطر عليه أخرياً؛ فيتراءى له أنه مدفوع بقوة إهلية، 
ليبلغ من حوله من الناس تلك الفكرة على أا حقيقة 

  .)٢(»آتية من اهللا
                                                        

  .٤، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٣، ص١يخ القرآن، ج نولدكه، ثيودور، تار ـ٢



 ١٤٨

ا أنه كذلك، وأن تستحوذ عليه إذن جمرد أن يتراءى لشخٍص م
) نولدكه(الفكرة ويتحمس هلا، جيعل منه نبياً، وبذلك تكون النبوة عند 

وأضرابه مفهوماً هالمياً ال ميكن حتديده ضمن إطار حمدد؛ إذ أن املعيار 
لفهم النبوة يفتح الباب على مصراعيه ) نولدكه(السطحي الذي يضعه 

دخوله دون حسيب أو رقيب، فما أمام كلّ من هب ودب للتشرف ب
أسهله من طريق على عباقرة االحتيال أن يدعوا استحواذ فكرٍة ما 
عليهم، مع التظاهر باخلري والصالح، ورش بعض توابل االندفاع 
واحلماس اليت قد تصل إىل حد قطع النفس، ليصبح احملتال نبياً، 

  !ملتنبئنيوتاريخ اإلنسانية مفعم ؤالء األدعياء، وما أكثر ا

على املستوى العملي، ) نولدكه(والغريب أن هذا ما يلتزم به 
فالنبوة عنده ثوب فضفاض يتسع لكلّ من يتقمصه ويرتديه، حىت لو 

) سجاح(، واملتنبئة )طليحة(، و)١()مسيلمة الكذاب(كان مهرجاً مثل 
إىل مشروع خريي ) مسيلمة(اليت انتهت جولتها الدينية مع جتربة 

  !ي، متّ تتوجيه أخرياً حبفلة زفافوعاطف

وفقاً ) نولدكه(لسنا ندري وسط هذه الفوضى كيف تسىن لـ 

                                                        
وفد بعد فتح مكة على النيب األكرم مع غريه من ): م٦٣٣: تويف عام( ـ مسيلمة الكذاب ١

وراح يعارض القرآن ! وما أن انقلب بنو حنيفة إىل ديارهم حىت ادعى النبوة. بين حنيفة
د، منري البعلبكي، موسوعة املور: أنظر. قتل يف حروب الردة. الكرمي مبقطعات سخيفة

 .٨٤، ص٧ج



 ١٤٩

للموازين املادية ـ يف األقل ـ  اليت يؤمن ا، أن يساوي بني نيب حقق 
كل هذه اإلجنازات اجلبارة حىت أضحى دينه ثاين أكرب ديانتني يف 

نور؛ فلم ميض طويل العامل، وبني متطفل ماتت دعوته قبل أن تبصر ال
وقٍت على حماكاته شخصية األنبياء، حىت غدت أقواله ومواقفه 

  !اُضحوكة متأل األفواه، ونادرة للتفكه يف األوساط واألندية؟

لتحديد معامل النبوة مل يؤد ) نولدكه(هذا وإنّ املعيار الذي رمسه 
ألنبياء إىل رفع املغمورين من األدعياء، مبقدار ما أدى إىل اهلبوط با

احلقيقيني، وإنزاهلم من علياء مراتبهم اليت رتبهم اهللا عليها، وجعلهم يف 
  . مستوى املشعوذين واملهرجني

  

ّالطريقة التي متيز النبي من املتنبئ ّ ّ: 

إنّ جمرد إدعاء شخٍص أنه نيب مع حتمسه هلذا اإلدعاء ال جيعل 
 اهللا، وقد ال يكون منه نبياً بالضرورة، فقد يكون نبياً فيما بينه وبني

كذلك، فالبد إذن لكل نيب صادق يف ما يدعيه من النبوة، أن يأيت على 
مدعاه بعالمٍة وحجٍة وآيٍة تثبت صدقه، وتلك العالمة هي املعجزة، 

  .وذلك بأن يأيت بأمر يعجز اآلخرون عن اإلتيان مبثله

  : يف بيان ذلك وقد قال السيد اخلوئي
 من املناصب العظيمة اليت إن السفارة اإلهلية«

يكثر هلا املدعون، ويرغب يف احلصول عليها الراغبون، 
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ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق بالكاذب، وخيتلط املضلّ 
باهلادي، وإذن فالبد ملدعي السفارة أن يقيم شاهداً 
واضحاً يدلّ على صدقه يف الدعوى، وأمانته يف التبليغ، 

عال العادية اليت ميكن وال يكون هذا الشاهد من األف
لغريه أن يأيت بنظريها، فينحصر الطريق مبا خيرق 

وإمنا يكون اإلعجاز دليالً على صدق . النواميس الطبيعية
املدعي؛ ألنّ املعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية، فال 

من أحٍد إال بعناية من اهللا تعاىل ] اخلارق[ميكن أن يقع 
بوة كاذباً يف دعواه، كان وإقداٍر منه، فلو كان مدعي الن

إقداره على املعجز من قبل اهللا تعاىل إغراًء باجلهل 
وإشادة بالباطل، وذلك حمالٌ على احلكيم تعاىل، فإذا 

  .)١(»ظهرت املعجزة على يده كانت دالة على صدقه

) مسيلمة الكذاب(هكذا ميتاز النيب الصادق من غريه من أمثال 
فتتسع ألفواج من األنبياء ) ولدكهن(، أما طريقة )طليحة األسدي(و

يدخلون على اإلنسانية من أوسع أبواا دون حسيب أو رقيب، وذه 
   !الطريقة سوف ال يستقر حجر فوق حجر

وغالباً ما تكون املعجزة شبيهة بأمر مألوف عند الناس الذين 
 هي اليد البيضاء، وانقالب  بعث النيب إليهم، فمعجزة النيب موسى

                                                        
، مؤسسة إحياء آثار اإلمام ٣٨ ـ ٣٧ اخلوئي، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص ـ١

  .٢٠٠٧اخلوئي، قم املقدسة، 



 ١٥١

وكانت معجزة النيب . ىل أفعى، وقد بلغ السحر الغاية يف زمانهالعصا إ
هي إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى، وقد بلغ الطب   عيسى

 القرآن الكرمي، وقد  وكانت معجزة النيب األكرم. ذروته يف عصره
بعث يف أمة تشكل الفصاحة خبز يومها، وكان الشعر ديواا، فكان 

  .أبلغ يف التحدي
 من غريه، ذاك أن مجيع  يبقى هناك ما مييز النيب األكرم

معاجز األنبياء جاءت مستقلة عن الوحي، وإثبات صدق الوحي 
بشكل منفصل، أما معجزة النيب فكانت هي القرآن نفسه؛ فكان القرآن 

من الناحية العملية   هو الوحي وهو املعجزة، وبذلك كان النيب
  . يأيت بوحيه ودليله معه

 هو أن معاجز األنبياء  ئز ثاٍن يثبت ملعجزة النيب األكرمما
بوصفه خامت   تنتهي بانتهاء اجتراحها، وأما معجزة النيب األكرم

األنبياء، وكونه مبعوثاً لكافة الناس، فهي معجزة خالدة وباقية ما بقي 
ِإنا نحن  : الناس، ولذلك ضمن اهللا حفظها من التحريف، قال تعاىل

زاِفظُوننلَح ا لَهِإنو ا الذِّكْرَلْن )١(.  
مائز ثالث للقرآن هو أنه الكتاب الوحيد الذي نزل على رسول 

 كالماً، خبالف سائر الكتب السماوية اليت نزلت مكتوبة على  اهللا
  .ألواح، وهذا ال ينايف أن يكون القرآن مكتوباً يف لوح حمفوظ أيضاً

                                                        
  .٩:  احلجر ـ١
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: ، وهو أنه نزل على طريقتني، مها    مائز آخر للقرآن الكرمي
اإلنزال والترتيل، فقد نزل يف األوىل مجلة واحدة، على ما سيأيت ذكره 
يف بداية الفصل الثالث من هذه الدراسة، ويف الثانية نزل مرتباً على ما 

وقد ذكر السيوطي هذا املائز يف . تقتضيه احلاجة، وتدعو إليه املناسبة
لوال أنّ : (، حيث يقول)املرشد الوجيز( عن أيب شامة يف) اإلتقان(

احلكمة اإلهلية اقتضت وصوله إليهم منجماً حبسب الوقائع هلبط به إىل 
األرض مجلة كسائر الكتب املرتلة قبله، ولكن اهللا باين بينه وبينها، 

  .)١()أنزله مجلة، مثّ أنزله مفرقاً، تشريفاً للمرتل عليه: فجعل له األمرين

  :في اإلعجاز القرآني) دكهنول( مذهب -٦
فيما يتعلق باإلعجاز القرآين ) ثيودور نولدكه(    لقد ذهب 

مذهباً يفرغ املعجزة من حمتواها، بل ويفسرها مبا ال يمكن أن ينسجم 
حيل صدوره مع املفهوم الذي يراد من املعجزة، إذ يفسرها مبا يست

  :عقالً، وذلك حني يقول
ن كثب، اكتشفنا أنه مل يتحد إذا تفحصنا حتدي حممد ع«

خصومه أن يأتوا مبا يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو 
، بل مبا يضاهيه من حيث اجلوهر ]بالغية[خطابية 

. وهذا ما مل يكن يف وسع أعدائه بطبيعة احلال]. عقائدية[
                                                        

، ٣، دار ابن كثري، ط١٣٢، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١
  .١٩٩٦بريوت، 
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فكيف كان هلم أن يدافعوا عن اإلميان القدمي باآلهلة، 
، بالطريقة نفسها اليت دافع وكانوا على اقتناع شديد به

  .)١(»فيها ذاك عن وحدة اهللا وما يتعلق ا من عقائد؟

يف حني أنّ املعجزة تعين أن يأيت النيب خبارق يستحيل على 
اآلخرين أن يأتوا مبثله؛ بغية إثبات صدقه، على أن يقترن فعله هذا 

ياً، إنّ اخلارق إما أن يكون حماالً عقل: بالتحدي، ولتوضيح ذلك نقول
أو حماالً علمياً، أو حماالً عرفياً، واملعجزة تتعلق باألخريين دون األول، 

  :بيان ذلك

اجتماع النقيضني، وثبوت الزوجية : إنّ احملال العقلي، من قبيل
للثالثة، ورسم مربع له ثالث زوايا، وقلنا إنّ هذا النوع ال تتعلق به 

. صور فضالً عن التحققاملعجزة الستحالته الذاتية، فهو ممتنع على الت
لوجدنا أنه يرجع إىل هذا النوع من ) نولدكه(وحنن إذا رجعنا إىل كالم 

احملال؛ وعليه ال ميكن أن يكون ما قاله صحيحاً، إذ ال ميكن للمشركني 
أن يأتوا مبا هو توحيدي، مع بقائهم على الشرك، للتنايف الذايت بني 

ية والثالثة، وهذا يفسر أيضاً الشرك والتوحيد، نظري التنايف بني الزوج
إشكالنا على النصارى حني ذهبوا إىل التثليث، مع إدعائهم التوحيد؛ 

 النوع من التحدي احملال اوعليه ال ميكن أن يكون النيب قد حتداهم ذ
  .يف ذاته

                                                        
  .٥١ ـ ٥٠، ص١، ج نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن ـ١
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ختلف املعلول عن علته الطبيعية، : واحملال العلمي، من قبيل
 بالنار،  اق إبراهيم من غري أب، وعدم احتركوالدة عيسى

  . إىل ثعبانوحتول عصا موسى

إبراء األكمه واألبرص بإمرار اليد على : واحملال العريف، من قبيل
  .موضع املرض، وشفاء األعمى بوضع شيٍء من الريق على عينيه مثالً

واملعجزة تتعلق بواحد من هذين احملالني األخريين، ومها احملال 
م األسلوب اإلعجازي ونوع التحدي الذي ولكي نفه. العلمي والعريف

 ال يسعنا أن نتجاوز ما فهمه املعاصرون للنيب  جاء به النيب األكرم
األكرم من هذا التحدي، فقد كانوا هم املخاطبني ذا التحدي بشكل 
مباشر، مع إمياننا بأنّ القرآن بوصفه معجزة خالدة ال يزال متحدياً 

دنيا، إال أن فهم اجليل األول يشكل وسيبقى كذلك إىل آخر يوم يف ال
  .بالنسبة لنا قرينة على حقيقة املراد من هذا التحدي

وحنن إذا راجعنا النصوص التارخيية املأثورة لنا عن عصر النبوة 
لوجدنا أن املخاطبني بالرسالة آنذاك قد فهموا أن هذا التحدي يعين 

 أن نتصور وقوع اثنني اجلانب البالغي والبياين من القرآن الكرمي، لنا
أو ثالثة أو حىت عشرة يف خطأ من هذا القبيل  ونعزو ذلك إىل جهلهم 

أما أن يتفق اجلميع على الوقوع يف نفس اخلطأ، فهذا ما . دون حمذور
ال ميكن لنا أن ضمه؛ ألن عدم الفهم سيعود يف هذه احلالة إىل قصور 

  .يف التعبري القرآين وهو حمال
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ا عدم فهم اجلميع، ولكن يف هذه احلالة يتعين  وهب أننا هضمن
 تنبيههم إىل خطئهم، ويبين هلم أن مراده من التحدي على النيب

مع أنّ هذا مل . هذا اجلانب دون ذاك، بغية حتقيق غرضه من التحدي
 على فهمهم، إذن البد أن يكون  حيصل أيضاً، فقد أقرهم النيب

حدي هو اإلعجاز البالغي والبياين، فهمهم صحيحاً، وأن املراد من الت
وحىت اآلن مل . أو أن اإلعجاز البالغي هو أحد وجوه اإلعجاز القرآين

تنجح أي حماولة يف هذا اال، وقد مضى على زمن التحدي أكثر من 
  .أربعة عشر قرناً

 وهو أمري قد نرى لكالم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
بد احلميد الكاتب، أو فن املقامات البيان ما يشبهه يف أساليب ع

كمقامات بديع الزمان اهلمداين واحلريري رغم الصنعة البادية عليهما، 
ولكن ميكن تسميتها باحملاوالت الناجحة يف هذا اال، إال أننا ال جند 
فيما يتعلق بكالم اهللا، إال حماوالت فاشلة أخجلت أصحاا وقرروا 

لع عليها اآلخرون فتكون الفضيحة، أو إتالفها يف مهدها، خشية أن يط
وال نستبعد أن يكون ! متادى يف غيه وغروره فنشرها فكانت الفضيحة

بعض ما ورد على لسان تيار النفاق يف صدر اإلسالم من اختالق 
تلك الغرانيق : (بعض اآليات املزعومة من تلك احملاوالت البائسة، مثل

 من هذه احملاوالت اليت سعى ، وحنو ذلك)العلى وإنّ شفاعتهن لترجتى
منتحلوها إىل إقحامها يف القرآن الكرمي كيداً وطعناً فيه، ولكن أىن هلم 

  .وقد حتداهم القرآن، وتعهده اهللا باحلفظ والصيانة



 ١٥٦

 :شهادة رؤوس املرشكني بإعجاز القرآنأ ـ 

لقد شهد للقرآن باإلعجاز كثري من بلغاء العرب، ومن بينهم من 
 أعداء النيب ورسالته، وذلك يف الوقت الذي كانوا حياربونه هو ِمن ألد

بكل ما أوتوا من قوة، ومل يتركوا وسيلة لطمس معامل الدين وإطفاء 
نوره، ومع ذلك جاءت شهادم لتثبت أن الفضل ما شهدت به 

  :األعداء، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الشهادات

نّ الوليد بن املغرية عن ابن عباس أ (:ـ شهادة الوليد بن املغرية
، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له؛ فبلغ ذلك أبا جهل جاء إىل النيب

: ملَ؟ قال: قال. إنّ قومك يرون أن جيمعوا لك ماالً! يا عم: فأتاه فقال
قال أبو . لقد علمت قريش أين من أكثرها ماالً: فقال الوليد. ليعطوكه

وماذا : فقال. ر له وكارهفقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك منك: جهل
أقول؟ فواهللا ما فيكم من رجٍل أعلم باألشعار مين، وال أعلم برجزه 

واهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من ! وال بقصيده مين، وال بأشعار اجلن
هذا، وواهللا إنّ لقوله الذي يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر 

: قال.  يعلى، وإنه ليحطم ما حتتهأعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما
فدعين حىت أفكر، فلما فكر : قال. اليرضى عنك قومك حىت تقول فيه

ًذرين ومن خلقت وحيدا:هذا سحر يؤثر فرتل قوله تعاىل: قال ُ َِ َ ْ َْ َ ََ ِْ )١(.  
                                                        

، ١، دار الكتاب العريب، ط ١٥٥، ص ١ الذهيب، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم، ج  ـ١
  .١٩٨٧بريوت، 
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يا معشر : ( قام ذات يوم فقال:ـ شهادة النضر بن احلارث
يتم له حبيلٍة بعد، قد كان حممد قريش، إنه واهللا قد نزل بكم أمر ما أت

فيكم غالماً حدثاً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، 
: حىت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب، وجاءكم مبا جاءكم به، قلتم

. ال واهللا ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم). ساحر(
د رأينا الكهنة وختاجلهم، ال واهللا ما هو بكاهن، ق). كاهن: (وقلتم

ال واهللا ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، ). شاعر: (وقلتم. ومسعنا سجعهم
ال واهللا ما هو ). جمنون: (وقلتم. ومسعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه

يا . مبجنون، لقد رأينا اجلنون، فما هو خبنقه، وال وسوسته، وال ختليطه
واهللا لقد نزل بكم أمر معشر قريش، فانظروا يف شأنكم، فإنه 

 .)١()عظيم
كان من خرب  (:ـ ثالثة من قريش يطربون لسماع القرآن خفية

أيب سفيان، وأيب جهل، واألخنس بن شريق، أن خرج كلٌّ منهم على 
انفراد متخفياً، ليستمع من رسول اهللا وهو يصلي من الليل يف بيته؛ 

احبه، حىت إذا فأخذ كلّ واحد منهم جملساً، وكلٌ ال يعلم مبكان ص
حىت إذا . ال تعودوا ملثلها: طلع الفجر تالوموا، وقال بعضهم لبعض

كانت الليلة الثانية، عاد كلّ رجل منهم إىل جملسه، فباتوا يستمعون له، 

                                                        
، منشورات دار ومكتبة اهلالل، ٢٣٢، ص١ ابن هشام، عبد امللك، السرية النبوية، ج ـ١

  .٢٠٠٤بريوت، 
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حىت إذا طلع الفجر، قال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، مثّ 
 جملسه، حىت إذا كانت الليلة الثالثة، أخذ كل رجل منهم. انصرفوا

ال نربح : فباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر، قال بعضهم لبعض
 .حىت نتعاهد أال نعود؛ فتعاهدوا على ذلك، مثّ تفرقوا

أخربين :  فلما أصبح األخنس بن شريق أتى أبا سفيان؛ فقال
يا أبا ثعلبة، واهللا : فقال. يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد

أعرفها وأعرف ما يراد ا، ومسعت أشياء ما عرفت لقد مسعت أشياء 
)... كذلك(وأنا الذي حلفت به : قال األخنس. معناها، وال ما يراد ا

يا أبا احلكم، ما رأيك : مثّ خرج من عنده، حىت أتى أبا جهل؛ فقال
ماذا مسعت، تنازعنا حنن وبنو عبد مناف : فيما مسعت من حممد؟ فقال

نا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حىت إذا الشرف، أطعموا فأطعم
منا نيب يأتيه الوحي من : جتاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا

  . )١()فمىت ندرك مثل هذا؟! السماء

ْوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا فانظر  : قال تعاىل ْ ُ ْ ْ َُ َُ ُُ َ َ َ َ َُ ْ ًَ ُ َْ َ ْ َ َ ُِ

ُكيف كان عاقبة َ َِ َ َ ََ َمفسدينـْ الْ ِ ِ ْ ُ )٢(.  

                                                        
شورات دار ومكتبة ، من٢٤٨ ـ ٢٤٧، ص١ ابن هشام، عبد امللك، السرية النبوية، ج ـ١

  .٢٠٠٤اهلالل، بريوت، 
  .١٤:  النمل ـ٢
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 : حماوالت فاشلة يف معارضة القرآن- ب

إثبات بعض احملاوالت الناجحة بزعمه ) ثيودور نولدكه(حاول 
  : يف معارضة القرآن واإلتيان مبثله، فقال

ففي أثناء حياته . مل يتالش حتدي حممد من دون صدى«
وبعد فترة قليلة من وفاته ظهر يف أماكن خمتلفة من شبه 
اجلزيرة العربية رجالٌ ادعوا أم أنبياء قومهم، وأم 

هؤالء هم لقيط بن مالك العماين، . يتلقون الوحي من اهللا
وذو اخلمار عبهلة بن كعب األسود اليمين، وطليحة 

وقد . األسدي، ومسيلمة التميمي، وأخرياً النبية سجاح
أطلقوا آيات مل تصلنا منها إال أقوال مسيلمة، وهي مع 

ا شذرات فقط، تطلعنا على األفكار أى كوا ال تتعد
ولكونه ديناً وعى قوته . الدينية اليت نشرها هذا الرجل

وأراد أن جيذب إليه العامل كله، ألنه الدين احلق األفضل، 
أعلن اإلسالم الفيتّ الذي كان جياهد من أجل بقائه أنّ 

  .)١(»كلّ هذه احلركات خداع الشيطان وعمله

إن هذا العدد الكبري من أدعياء : على هذا الكالم نقولتعقيباً 
النبوة، من الذين مل يدعوها إال بعد أن شاهدوا ما وصل إليه النيب من 
سطوة، وما حققه من انتصارات على أعدائه حىت أخذ الناس يدخلون 

                                                        
  .٥١، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
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، ورأوا ةيف دين اهللا أفواجاً؛ فنظروا إىل األمر من زاويتهم املادية البحت
ر النيب غلبة له على خصومه، ومن هنا أطلق أبو سفيان كلمته يف انتصا

لقد أصبح ملك : (املشهورة حني قال للعباس عم النيب يوم فتح مكّة
  ! )١()ابن أخيك عظيماً

فاملسألة عنده وعند أمثاله جمرد ملك وزعامة دنيوية، ولذلك 
بلوغ ما كثر أدعياء النبوة عندما فتح اهللا عليه، وتصوروا أن بإمكام 

عاء النبوة والتظاهر برتول الوحي عليهم، وإال أين دابلغه النيب مبجرد 
كانوا حينما كان املسلمون مستضعفني، يتخطفهم الناس من كل جانب، 

  ! وذاقوا ما ذاقوا من العذاب والعنت واحلصار واملقاطعات؟

، فقد حاول هؤالء احلمقى، )نولدكه(نعم، إن األمر كما يقول 
ل غريهم قدمياً وحديثاً اإلتيان بكالم يعارض فيه القرآن كما حاو

  بزعمه، فأخفق يف ذلك من ناحيتني؛ 

  .إنه أثبت عدم فهمه ملعىن املعارضة: الناحية األوىل

إنه جاء بكلمات متهافتة مضحكة هي إىل : الثانيةالناحية و
أقرب منها إىل الكلمات، وسنذكر منوذجني على ذلك؛ ) الكاريكلماتري(

دمها من القدمي، واآلخر من احلديث، وقس عليهما ما سوامها ألنه أح
  :مثلهما أو أسوأ

                                                        
 .١٩٨٣، بريوت، ٢، مؤسسة الوفاء، ط٢٠٨، ص٣٣ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ـ١
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 ):مسيلمة الكذاب(حماولة 

على ما روى ابن هشام يف ) مسيلمة الكذاب(كان من شأن 
 ة عند عودته مع قومه إىل اليمامة بعد لقاء النيبعى النبوسريته أن اد

مثّ جعل . أشركه يف أمر حممدإنّ اهللا قد : ، فقد قال لقومه األكرم
لقد : (يسجع هلم األساجيع، ويقول فيما يقول مضاهاة للقرآن الكرمي

أنعم اهللا على احلبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بني صفاٍق 
ويبدو أن مسيلمة كان باإلضافة إىل ذلك يتقن فن . )١()وحشى

 سوغ له كما! التسويق واملساومة، فقد أباح الزنا ملن يؤمن بنبوته
يف مناورة منه لكسب األنصار ! وأسقط عنه الصالة! شرب اخلمر

  .واألتباع، فكان يف ذلك إىل سلوك التجار أقرب منه إىل خلق األنبياء
واملبذرات زرعاً، واحلاصدات حصداً، والذاريات : (وقال أيضاً

قمحاً، والطاحنات طحناً، واخلابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، والالقمات 
قماً، إهالة ومسناً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل املدر، ل

  ).ريفكم فامنعوه، واملعتر فآووه، والباغي فناوئوه
الفيل ما الفيل، وما أدراك ما : (وعارض سورة الفيل قائالً

  . )٢()الفيل، له مشفر طويل، وذنب أثيل، وما ذلك من خلق ربنا بقليل

                                                        
  .، بريوت، مكتبة اهلالل١٨٥، ص٤ ابن هشام، عبد امللك، السرية النبوية، ج ـ١
أبو الفضل مري حممدي، حبوث يف تاريخ : ، نقالً عن٥٥ايب، بيان إعجاز القرآن، ص اخلط ـ٢

 .٢٠٧القرآن وعلومه، ص
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فاشلة؛ فإا ليست من املعارضة يف وهي كما ترى حماوالت 
شيء، وإمنا هي حماكاة وتقليد، وهو مع ذلك تقليد مشوه، بل هي 

ورمبا لو سار . سرقة ألكثر ألفاظ القرآن مع تبديل بعضها بألفاظ ركيكة
على سجيته دون حماكاة القرآن جلاء مبا هو أفضل من هذا الكالم، 

القطاة، فحاول تقليدها ولكن هذا هو شأن الغراب الذي أعجبه مشي 
  .فلم يفلح، وملا أراد الرجوع إىل مشيته كان قد نسيها

يا ضفدع ابنة ضفدعني، ِنقي ما : (ومما يروى عنه أيضاً أنه قال
تنقني، أعالك يف املاء وأسفلك يف الطني، ال الشارب متنعني وال املاء 
 تكدرين، لنا نصف األرض، ولقريش نصفها، ولكن قريشاً قوم

  :قائالً) املسيلمية(على هذه اآليات ) اجلاحظ(، وقد علق )١()ونيعتد
؟ وملَ ]الضفدع[وال أدري ما هيج مسيلمة على ذكرها «

ساء رأيه فيها حيث جعل بزعمه فيما نزل عليه من 
نصفِك يف املاء، ونصفِك يف ! يا ضفدع كم تنقني: قرآنه
  .)٢(»ال املاء تكدرين، وال الشارب متنعني! الطني

  

                                                        
 ـ ٥٣٧، ص١١، حوادث سنة ٢الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، ج:  راجع ـ١

  .، بريوت١، دار صادر، ط٥٤٤
األعلمي للمطبوعات، ، منشورات ٣١٨، ص٢ اجلاحظ، عمرو بن حبر، كتاب احليوان، ج ـ٢

  .٢٠٠٣، بريوت، ١ط
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 ): مؤسس البابية( )١(اولة عيل حممد الشريازيحم

لقد ألف هذا املعتوه كتاباً أمساه البيان وقسمه إىل ألواح، جارى 
فيه القرآن بزعمه، مثّ ادعى بأنه أفضل من القرآن، وإليك بعضاً من 

  : أرقى ما فيه

: قل. إنا جعلناك عزاناً عزيزاً للعازين: قل: (قال يف اللوح األول
إنا جعلناك برهاناً بريهاً : قل. حبيباً حباناً للحابنيإنا جعلناك 

وعلى هذه ...) إنا جعلناك سكاناً سكيناً للساكنني: قل. للبارهني
  !الوترية ميضي إىل إثنيت عشرة صفحة

ويف اللوح الثاين استهلك عشر صفحات مشحونة بكلماٍت 
ألقدم بسم اهللا ا: (ومواد أخرى من قبيل قوله) القدمي(اشتقها من لفظ 

القدام القادم القدمان املتقدم القيدوم املقدام ذي القدامني ذي القدامات 
  ...)!ذي األقدام

بسم اهللا : (وقال فيه) اجلميل(واللوح الثالث اشتقه من اسم 

                                                        
والده املريزا رضا البزاز، درس . ولد يف شرياز): ١٢٦٦ - ١٢٣٥( علي حممد الشريازي  ـ١

إىل اإلمام املهدي ) الباب(أنه : ابتدع الفكرة البابية، وقال. على يد السيد كاظم الرشيت
 أنّ روح اإلمام املهدي قد مثّ ادعى. املنتظر، والباب يعين الوسيط بني اإلمام والرعية

أفىت العلماء بكفره؛ فأمر الصدر األعظم . مشال غرب إيران) ماكو(حلت فيه، فنفي إىل 
بإعدامه بعد موافقة الشاه ناصر الدين القاجاري، فأعدم شنقاً يف تربيز عن ) أمري كبري(

 .١٠٨ -١٠٧بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص: أنظر. واحٍد وثالثني عاماً
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األمجل اجلَِمل اجلُمل ذي اجلمالني إنه كان مجيالً مجالناً مستجمالً فوق 
ميألها بكلمات من هذا النمط، ، وهكذا إىل عدة صفحات  ...)اجلماميل

ولكنه  واحلق يقال  قد ! وليس أمامنا سوى أن نسجد هلذا اإلعجاز
غالم (، مؤسس البهائية، و)١()البهاء مريزا حسني علي: (أعجز أخويه

، مؤسس القاديانية؛ ألن قرآنه أفضل من قرآنيهما )٢()أمحد القادياين
 عبارات القرآن مع بل إن األخري مل يزد على تقدمي وتأخري! بكثري

  .إضافات بسيطة من عنده
                                                        

لقّب . من أعمال مازندران) نور(ولد يف ): م١٨٩٢ - ١٨١٧( املريزا حسني علي النوري  ـ١
اعتنق مذهب البابية يف سن الثالثني، بل ). صبح األزل(، ولقّب أخوه حيىي بـ )البهاء(بـ

فر إىل . اعترف معظم البابية خبالفته للباب! أصبح من أهم مريدي الباب وملّا يره
م، فبدأ هناك بالدعوة ١٨٦٤بتركيا عام ) أدرنه(نفاه السلطان العثماين إىل . نيةالسليما

؛ فاضطر السلطان العثماين إىل التفريق بينهما، )صبح األزل(لنفسه ضد أخيه األكرب 
يف عكا حىت وافته ) البهاء(، فبقي )قربص(بفلسطني، ونفى أخاه إىل ) عكا(فنفاه إىل 

). عبد البهاء(الذي لقّب بـ ) عباس أفندي(ية إىل ولده األكرب املنية تاركاً سلطته الروح
 .١١٣ -١١٢بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص: أنظر

يف بلخ، ) مزار شريف(متنبئ هندي تعود جذوره إىل ): م١٩٠٨ - ؟( غالم أمحد القادياين  ـ٢
يف ) قاديان(قرية مشال شرق إيران إىل ) سبزوار(ارحتل أجداده قبل قرون من مدينة 

وتعلم اللغتني العربية واإلجنليزية، ودرس ) غالم أمحد(إقليم البنجاب اهلندية، حيث ولد 
ويف سنة . العلوم الدينية على يد العلماء هناك، استخدمه اإلجنليز على مزارع قريته

عمارية الدوائر االست ولقربه من .املنتظر مثّ ادعى أنه يوحى إليه م أعلن أنه املهدي١٨٨٠
م ادعى النبوة، وزعم أنه ١٨٨٩ويف سنة . نسخ حكم اجلهاد، وأوجب طاعة اإلجنليز

). أمحد(الدالة على العبودية، واقتصر على اسم ) غالم(املسيح املوعود، وأسقط لفظة 
 .١١٠بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص: أنظر. أفىت أكثر العلماء بكفره
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ًواحد وعرشون وجها بالغيا يف آية واحدة ً ٌ: 

بعد أن مألنا أذنيك ذه اخلزعبالت، مل جند من العدل أن 
نتركك دون تشنيفهما ببعض آيات القرآن الكرمي، مع بيان وجوه 

  .اإلعجاز البالغي فيها

َوقيل يا أرض ابلعي م: قال تعاىل ْ َِ َِ َْ َُ َاءك وياسامء أقلعي وغيض َ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ََ َ َ

ْامء وقيض األمر واستوت عىل الـْال َ َُ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ

ِجودي وقيل بعدا للقوم ـُ ْ ْ ُ َ ِّ َُ ْ َِ ِ ًِ

َالظاملني ِِ َّ)١(.  
إن قريش حينما مسعت هذه اآلية عمدت إىل معلقاا : يقال

ماهلا فأنزلتها من جدران الكعبة، وقد علل أساتذة البديع بالغتها باشت
على صنعة اإلبداع، وهو أن يكون البيت من الشعر أو الفصل من النثر 

  .مشتمالً على عدة ضروٍب من البديع

هلذه اآلية ) هـ٦٥٤ ـ ٥٨٥(وقد أفرد ابن أيب اإلصبع املصري
   :باباً أمساه باب اإلبداع، قال فيه

ما رأيت يف مجيع ما استقريت من الكالم املنثور والشعر «
يٍة كرميٍة من كتاب اهللا تعاىل، استخرجت منها املوزون، كآ

: أحداً وعشرين ضرباً من احملاسن، وهي قوله تعاىل
ْوقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسامء أقلعي وغيض ال ْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َُ ََ َ َ َ ْ ُامء ـَ َ

                                                        
  .٤٤:  هود ـ١
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ْوقيض األمر واستوت عىل ال َ َُ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ
ِجودي وقيل بعدا للقوم ـِ ْ ْ ُ َ ِّ َُ ْ َِ ِ ًِ

َالظاملني ِِ َّ  ،ة: وهيبني أقلعي وابلعياملناسبة التام  .
يا ( يف قوله اازو.  بذكر األرض والسماءاملطابقةو

. ، فإنّ املراد ـ واهللا أعلم ـ يا مطر السماء)مساء
 يف قوله تعاىل اإلشارةو). أقلعي( يف قوله االستعارةو
. ، فإنه عبر اتني اللفظتني عن معاٍن كثرية)وغيض املاء(
، فإنه عبر عن )وقضي األمر( يف قوله تعاىل مثيلالتو

هالك اهلالكني، وجناة الناجني بلفٍظ فيه بعد عن لفظ 
واستوت ( يف قوله تعاىل اإلردافو. املعىن املوضوع له

، فإنه عبر عن استقرارها ذا املكان، )على اجلودي
وجلوسها جلوساً متمكناً ال زيغ فيه وال ميل، بلفٍظ 

ألنّ غيض املاء علة التعليل، و. ظ املعىنقريٍب من لف
، إذ استوعب ـ سبحانه ـ صحة التقسيمو. االستواء

أقسام أحوال املاء حالة نقصه؛ إذ ليس إال احتباس ماء 
السماء، واحتقان املاء الذي ينبع من األرض، وغيض 

يف قوله تعاىل االحتراس و. املاء احلاصل على ظهرها
، إذ الدعاء يشعر بأم )نيوقيلَ بعداً للقوم الظامل(

مستحقو اهلالك احتراساً من ضعيٍف يتوهم أنّ اهلالك 
لعمومه رمبا مشل من يستحق ومن ال يستحق، فتأكد 

 اإليضاحو. بالدعاء على اهلالكني؛ لكوم مستحقني ذلك
ليتبين هلم أنّ القوم هم الذين سبق ) للقوم(يف قوله تعاىل 
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َوكلام : ليها، حيث قال تعاىلذكرهم يف اآلية املتقدمة ع َّ ُ َ

ُمر عليه مأل من قومه سخروا منه ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ََ ٌَ ) ويف قوله قبل ،)١ 
َوال ختاطبني يف الذين ظلموا إهنم مغرقون : ذلك ُ َ ََّ ُ ْ ُ ُْ َّ َ ْ َِ َ ِ ِ ِِ َ ُ َ ) ؛)٢ 

اليت األلف ) القوم(فأتى سبحانه يف آخر هذه اآلية بلفظة 
؛ ليبين أم القوم الذين سبق ]الذكري[والالم فيها للعهد 

 ليست فضلة يف اهاهن) القوم(فعلم أنّ لفظة ... ذكرهم
املساواة؛ و. الكالم، وأا حيصل لسقوطها لبس يف املعىن

ألنه حسن النسق؛ و. ألنّ لفظ اآلية ال يزيد على معناها
سبحانه عطف القضايا بعضها على بعض حبسن ترتيب 

ألنّ كلّ لفظة ال  اللفظ يف املعىن؛ ائتالفو. حسبما وقعت
ألنه سبحانه اقتص اإلجياز؛ و. يصلح موضعها لغريها

القصة بلفظها مستوعبة حبيث مل خيل منها بشيٍء يف 
ألنّ أول اآلية إىل قوله تعاىل التسهيم؛ و. أخصر عبارة

ألنّ مفردات األلفاظ التهذيب؛ و. يقتضي آخرها) أقلعي(
لّ لفظة مسحة سهلة، خمارج موصوفة بصفات احلسن، ك

احلروف عليها رونق الفصاحة مع اخللو عن البشاعة 
من حسن البيان، و. والتركيب، سليمة من التعقيد وأسبابه

جهة أنّ السامع ال يتوقف يف فهم معىن الكالم، وال 

                                                        
  .٣٨ : هود ـ١
  .٣٧:  هود ـ٢



 ١٦٨

ألنّ التمكني؛ و. يشكل عليه شيٌء من هذا النظام
ا، غري قلقة الفاصلة مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف مكا

وهو حتدر الكالم بسهولة كما االنسجام، و. وال مستدعاة
وما يف . ينسجم املاء وينساب انسياب العليل من اهلواء

جمموع اآلية من اإلبداع، وهو الذي مسي به هذا الباب، 
من أنّ كلّ لفظة ال ختلو عن أن يستخرج منها ضرب أو 

سبع عشرة ضربان من البديع، فهذه آية عدد ألفاظها 
 لفظة تتضمن أحداً وعشرين ضرباً من البديع غري ما
يتعدد من ضروا، فإنّ االستعارة وقعت منها يف 

استعارة االبتالع لألرض واإلقالع : موضعني، ومها
). ويامساء(وااز يف مكانني، يف قوله سبحانه . للسماء

 جماز: ويف اإلشارة والتمثيل واإلرداف؛ ألنّ ااز جمازان
فانظر ـ رمحك . باحلذف، وجماز بالتغيري، وقد وقعا معاً

اهللا ـ إىل عظمة هذا الكالم؛ لتعلم ما انطوى عليه نظمه، 
  .)١(»وما تضمنه لفظه

  : يف هذه اآلية) لبيب بيضون(قال 
اُفردت هذه اآلية الشريفة بتآليف عديدة ملا اشتملت «

ة عليه من البالغة والفصاحة، حىت عد بعضهم فيها مئ
                                                        

، جلنة إحياء التراث ٦١٣ ـ ٦١١ املصري، ابن أيب اإلصبع، حترير التحبري، صص ـ١
  .هـ١٣٨٣اإلسالمي، القاهرة، 



 ١٦٩

ومخسني نوعاً من البديع، وهذا ما جعل املعاندين 
يجمعون على أنّ طوق البشر عاجز عن اإلتيان 

  .)١(»مبثلها

  : يف اإلعجاز البالغي) بوالتري(  وقال 
من الصعب أن يظن اإلنسان يف أمره أنّ قوة الفصاحة «

اإلنسانية تؤثر ذلك التأثري القرآين، خصوصاً وأا 
ضعٍف أبداً، وتتجدد رفيعة، إا تصدر عالية بغري 

ملعجزة؛ إذ تقصر دون تقليدها رجال األرض ومالئكة 
  .)٢(»السماء

  

 :دور الفواصل واألوزان الشعرية يف القرآن عند نولدكه

 أن للفواصل اليت تظهر يف خوامت اآليات من )نولدكه(يرى 
أته القافية بعض السور تأثرياً يف تقييد حرية النيب يف التعبري، فلرمبا أجل

إىل ألفاظ وكلمات غري مرادة له على حقيقتها، ولوال القافية ما كانت 
  : )نولدكه(هناك ضرورة إىل استعماهلا، قال 

من . تأثري الفاصلة على خطاب القرآن ليس بال أمهية«

                                                        
، مؤسسة األعلمي ١٠٢ ـ ٩٩ بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص ـ١

  .، بريوت٢٠٠٥، ١للمطبوعات، ط
  .٨٩ املصدر املتقدم، ص ـ٢



 ١٧٠

أجل الفاصلة يتبدل أحياناً شكل الكلمات املعتادة وحىت 
تني مساويتني معناها، فحني تتكلم سورة الرمحن عن جن

مع عينني وزوجني من الفاكهة وجنتني مماثلتني نرى 
بوضوح أن استعمال املثىن هنا إمنا هو من أجل الفاصلة 

ومل يتم يف سورة احلاقة اختيار العدد املستغرب . فقط
للمالئكة الذين حيملون عرش اهللا، لو مل تكن " مثانية"
: ا سبقأخرياً، يضاف إىل م. تالئم الفاصلة" مثانية"

البحر (التأثري اخلاص الذي يمارسه كل شكل شعري 
وال يقلّ . على ترتيب البنية وسياق األفكار) والقافية اخل

عن ذلك أمهية، األثر الذي مارسته الفاصلة على تأليف 
  .)١(»القرآن

ال شك أننا حينما نتلو القرآن جنده مفعماً باملؤثرات : نقول
ريب جبميع مدارسه عموماً، وقد جاء البالغية، كما عليه األدب الع

تفوق عليهم القرآن متحدياً إياهم مبا عرفوه من األساليب البالغية؛ لي
  .ويتحداهم مبا ألفوه

ولكن هذا ال يعين أنّ هناك التزاماً ذه األوزان، وإمنا تقع 
مصادفة وعلى حنو عفوي، فليس القرآن كتاباً شعرياً، وهكذا يقال 

ومع عدم وجود اإللزام وااللتزام، ال ميكننا . أو القافيةبالنسبة للفاصلة 
  ).نولدكه(أن نتصور ضرورة ملزمة للقرآن كتلك اليت افترضها 

                                                        
  .٣٨ ـ ٣٧، ص١ور، تاريخ القرآن، ج نولدكه، ثيود ـ١



 ١٧١

َعليها تسعة عرش : قال تعاىل َ َ ََ َ َْ ِْ َ )وكان بإمكانه أن يقول )١ :
دون إضرار بالقافية، ولكنه مل يلجأ إىل ) أحد عشر إىل مثانية عشر(

داد، ال ألنه مهتم بالقافية، أو حياول التهرب منها، بل أي من هذه األع
. إما ألن عددهم حمدد بتسعة عشر، أو أنه جمرد إشارة لبيان الكثرة

ٍوحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ : كذلك نقول بالنسبة إىل قوله تعاىل ِ َِ َ ْ َ ْْ ْ ِّ َ ْ َُ َ َُ َ َ َ

ٌثامنية ََ ِ َ ) العرش أقل أو  حيث ميكن للباري تعاىل لو كان عدد محلة.)٢ 
ولتذهب ) وحيمل عرش ربك فوقهم سبعة أو تسعة: (أكثر أن يقول

  الفاصلة إىل اجلحيم، ولكن ما العمل إذا كان عددهم مثانية؟
بل إننا حني نتلو القرآن، جند كأن هناك شبه التزام بعدم االلتزام 

البائسة، ) مسيلمة الكذاب(بالفاصلة، وهذا ما جنده حىت يف حماوالت 
يقلد األسلوب القرآين حىت يف عدم االلتزام بالفاصلة، ومثال حيث 

واخلابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، والالقمات لقماً، إهالة : (ذلك قوله
ومسناً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل املدر، ريفكم 

  ).فامنعوه، واملعتر فآووه، والباغي فناوئوه
متحرر منذ البداية من قيود وعليه فإن األسلوب القرآين 

وارداً حبال ) نولدكه(الفاصلة، غري خاضٍع إلرادا؛ فال يكون ما قاله 
  .من األحوال

                                                        
 .٣٠:  املدثر ـ١
 .١٧:  احلاقة ـ٢



 ١٧٢

  :وجوه أخرى من اإلعجاز القرآني ــ ٧

ال يقتصر إعجاز القرآن على اجلانب األديب والبالغي منه، بل 
  :هناك جوانب أخرى عديدة، سنقتصر فيما يأيت على ذكر أمهها

  اإلعجاز العلمي:  
ال نقصد بالعلم هنا جانبه النظري، وما كان من العلوم ما يقف 
على مستوى النظرية، اليت يتم تأكيد ثبوا اليوم، ليتم نقضها يف الغد 

فكثرياً ما يتم تبين نظرية من النظريات العلمية، وتؤسس عليها . املقبل
أيت بعد ذلك نظرية القواعد، ورمبا تبقى هي السائدة ملئات السنني، لت

إمنا الذي نريده بالعلوم . أخرى تنسفها من قواعدها، وهكذا دواليك
كروية األرض، وحركتها، : تلك اليت حتولت إىل بديهيات، من قبيل

وقانون اجلاذبية فيها، وانعدام األوكسجني يف جو السماء، وما إىل ذلك، 
  .دون النظرية النسبية وما إليها

ة أبداها العلماء هلذا النوع من اإلعجاز وهناك تصويرات كثري
  : حيث قال يف القرآن الكرمي، منها ما أفاده السيد اخلوئي

أخرب القرآن الكرمي يف غري واحد من آياته عما يتعلق «
بسنن الكون ونواميس الطبيعة وغريها مما ال سبيل إىل 
العلم به يف بدء اإلسالم، إال من ناحية الوحي اإلهلي، 

 القوانني وإن علم ا اليونانيون يف تلك وبعض هذه
العصور، أو غريهم ممن هلم سابق معرفة بالعلوم، إال أنّ 



 ١٧٣

اجلزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم بذلك، وإن فريقاً 
مما أخرب به القرآن مل يتضح إال بعد توفر العلوم وكثرة 

  .)١(»االكتشافات، وهذه األنباء يف القرآن كثرية
  : يأيت بعض هذه اآليات يف اإلعجاز العلميوسنذكر فيما

ْوجعلنا من ال : قوله تعاىل ْْ َ َ َِ ٍّامء كل يشء حيـَ َ ٍ ِ
ْ ََ َّ ُ  )قال سيد . )٢

  : بشأن هذه اآلية)٣(قطب
إا تقرر حقيقة خطرية، يعد العلماء كشفها وتقريرها «

الهتدائه إليها، وتقريره ) دارون(أمراً عظيماً، وميجدون 
مهد احلياة األول، وهي حقيقة تثري االنتباه أن املاء هو 

وإن كان ورودها يف القرآن الكرمي ال يثري العجب . حقاً
يف نفوسنا، وال يزيدنا يقيناً بصدق القرآن، فنحن نستمد 
االعتقاد بصدقه املطلق يف كلّ ما يقرره من إمياننا بأنه 

  .)٤(»من عند اهللا

                                                        
  .٢٠٠٧، قم املقدسة، ٣، ط٧١ اخلوئي، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص ـ١
  ٣٠:  األنبياء ـ٢
اخنرط . عرف بدراساته اإلسالمية. كاتب عريب مصري): م١٩٦٧ ـ ١٩٠٦( سيد قطب  ـ٣

أشهر آثاره تفسري القرآن الكرمي . ؛ فسجن وأعدم شنقاً)اإلخوان املسلمني(يف صفوف 
، )التصوير الفين يف القرآن: (، وله أيضاً)يف ظالل القرآن(يف أربعة أجزاء حتت عنوان 

البعلبكي، منري، : أنظر). مشاهد القيامة يف القرآن(، و)العدالة االجتماعية يف اإلسالم(و
  .١٩٩٢، بريوت، ٢يني، ط، دار العلم للمال٢١٩، ص٨موسوعة املورد، ج

  .١٩٩٥، بريوت، ٢٤، دار الشروق، ط٢٣٧٦، ص٤ قطب، سيد، يف ظالل القرآن، ج ـ٤



 ١٧٤

َّومن يرد أن يضل: وقوله تعاىل ِ ُ ُ َْ َ ْ ْ َه جيعل صدره َضيقا حرجا كأنام َِ َّ َ َ ًْ َ ُ َ َ ْ َُ ِّ ًَ ْ َ

ِيصعد يف السامء
َ َّ َِ ُ َّ َّ)ومل يهتد العلم إىل هذه احلقيقة إال يف عام .)١ 

م حني حاول إجنليزيان الصعود مبنطادمها إىل أقصى ارتفاع ١٨٦٢
ممكن، فبلغا إىل حد سبعة أميال، ولكنهما عانيا مصاعب مجة؛ فتعذر 

. وأنفيهما وحنجرتيهما وعيوما آذاما دماً من ذا يرتفانتنفسهما وأخ
ومل يستطع العلماء يف بادئ األمر تشخيص السبب، حىت عرفوا فيما 
بعد أن اهلواء يقلّ ضغطه كلما ارتفع، فهو يف الطبقات العليا أقلّ ضغطاً 

  .)٢()منه يف الطبقات السفلى
ًوجعلنا السامء سقفا: وقوله تعاىل ْ َْ ََّ َ َ َ َ َ حمفوظا وهم عن آياهتا َ ِ َ ْْ َ ُ َ ً ُ ْ َ

َمعرُضون ِ ْ ُ )هوائي مسيك قد يبلغ . )٣ حيث حييط باألرض غالف
، )غاز النتروجني( كيلو متراً مكون من )٣٥٠(ارتفاعه أكثر من 

، وغازات )خبار املاء(، و)ثاين اوكسيد الكاربون(، و)األوكسجني(و
 السماء املنفصلة أخرى، وبذلك يكون ترساً واقياً لألرض من قذائف

عن الكواكب األخرى، وقد يبلغ وزن إحدى هذه القذائف بضعة 
أطنان؛ فال ميكن لغاز األوزوت وغريه تفتيتها وحرقها، فتصل إىل 
األرض مدمرة خمربة، وقد عثروا على بعضها يف أحناء األرض، 

                                                        
  .١٢٥:  األنعام ـ١
  .، فراجع٤٩٤، ص٢، نقالً عن تلخيص التمهيد ج٥٧ مبادئ العلوم العامة ص ـ٢
  .٣٢:  األنبياء ـ٣



 ١٧٥

  .)١(وخاصة يف املناطق غري املأهولة منها

ِوترى اجل : وقوله تعاىل ْ َ َ َّبال حتسبها جامدة وهي متر مر َ َ ُّ ُ َ ََ ِ َِ َ ُ ًَ َ َ ْ َ َ

َالسحاب صنع اهللاَِّ الذي أتقن كل يشء إنه خبري بام تفعلون ُ َ َّ َ ََّ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َْ ٌ ِْ ِ َِّ ٍ َِ ِ َّ ) وهي . )٢
فهي غري . من اآليات الدالة على حركة األرض، ويف ضمنها اجلبال

ذ ال ويل يف ناظرة إىل حوادث أشراط الساعة، وأهوال القيامة، إ
  . رؤية اجلبال ساكنة وجامدة

وكذلك املرور مر السحاب، وال هول يف مشاهدة مسرية 
حركة األرض، وبقيت نظريته ) بطليموس(هذا يف حني أنكر . السحاب

) كوبرنيق(هي السائدة حىت القرن السادس عشر للميالد، حني أثبت 
  .حركة األرض

ُأحيسب  : وقوله تعاىل َْ َ َاإلنسا َ ْ ألن ُنِ َّ َ نجمع  َ َْ ُعظامه َ َ َ َبىل قادرين   ِ َِ ِ َ َ

َعىل أن نسوي بنانه َُ َ َ ِّ ََ ْ َ َ )اً مل يكشف إال يف القرن . )٣إذ تبني هذه اآلية سر
التاسع عشر، فقد عرف حينها أنّ لكلّ إنسان بصمة خاصة رمست 

  .على بنانه ال يشاركه فيها أحد

ْحتى إذا بلغ مغ: وقوله تعاىل َ َ ََّ ََ ِرب الشمس وجدها تغرب يف َِ ُ َ َ َ َُ ْْ ََّ َ ِ ِ

                                                        
  .٤٩٧، ص٢ بصائر جغرافية نقالً عن التمهيد، ج ـ١
  .٨٨:  النمل ـ٢
  .٤ ـ ٣:  القيامة ـ٣



 ١٧٦

ٍعني محئة َِ َ ٍ ْ َ ) قال مالك بن نيب. )١:  
ورمبا تبدو هذه اآلية ذات سذاجة حلوة، ومع ذلك فلو «

أننا نظرنا إىل خط الطول الذي تقع عليه مكة؛ فإنّ 
مغرب الشمس سيكون على مدى تسعني درجة طولية 

 خليج املكسيك، إىل الغرب، وهذا الطول ميتد إىل نواحي
هذا التيار البحري الدافئ هو . حيث يتفرع جمرى حبري

الذي حيمل إىل شواطئ اُوربا الشمالية ما يناسبها من 
، ومن هذه األحناء )عينه احلمئة(الدفء املستمد من 

استخدام ) جورج كلود(نفسها حاول املهندس الفرنسي 
  .)٢(»الطاقة احلرارية يف البحار، وجنح يف ذلك نظرياً

َيكور الليل عىل النهار ويكور النهار عىل   :وقوله تعاىل َ َ ََّ ِّ َ َ َِّ ُ ُ ْ ُ َُ ََّ ََّ َِ

ِالليل ْ َّ)وقوله  تعاىل. )٣ :َواألرض بعد ذلك دحاها َ َ ْ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ)فإن تكوير . )٤
الليل والنهار، يقتضي تكوير ما حتتهما، ولوضوح هذه اآلية يف كروية 

ىن حىت املتقدمني من املفسرين قبل أن األرض، فقد ذهب إىل هذا املع

                                                        
  .٨٦:  الكهف ـ١
لكن مل يذكر . ١٩٨٧، دمشق، ٤، دار الفكر، ط٢٩٠ ابن نيب، مالك، الظاهرة القرآنية، ص ـ٢

أنّ ذا القرنني قد رصد مغيب الشمس من زاوية مدينة مكة، ولذلك ال ميكن االلتزام مبا 
  .قاله مالك بن نيب

  .٥:  الزمر ـ٣
  .٣٠:  النازعات ـ٤



 ١٧٧

) الِفصل يف امللل( يف كتابه )١(يثبتها العلم احلديث، كابن حزم األندلسي
  :حيث قال قي حبث كروية األرض

بل الرباهني من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها، «
َيكور الليل عىل النهار ويكور النه : قال اهللا تعاىل ََّ َُّ ُ ْ ُ ُِّ َ َ َِّ َِ َ َ َار َّ

ِعىل الليل ْ َّ َ َ ، وهذا أوضح بيان يف تكوير بعضها على
   .»بعض، وهذا نص على تكوير األرض

 ،أما اآلية الثانية فهي تبني شكل األرض البيضوي بشكل أدق
. وتقدم صورة مطابقة ألحدث احلقائق العلمية حول شكل األرض

ية، أي تعين جعلها كالدح) دحاها(توضح املعاجم اللغوية أن كلمة 
، والزال هناك من العرب )بيضة النعام: (؛ حيث تعين األدحوة)البيضة(

من يسمي البيضة دحية، كما هو احلال بالنسبة إىل أهل مصر، 
، وسكان منطقة خوزستان من العرب يف إيران، وبعض )٢(وفلسطني

، وجيمعوا على )دحروية(سكان البصرة يف العراق، يدعون البيضة 
   ).دحاري(

                                                        
كان صاحب مذهب . فقيه مسلم أندلسي): م١٠٦٤ ـ ٩٩٤(ن حزم، علي بن حممد  اب ـ١

. انتشر يف األندلس انتشاراً واسعاً، وقد أخذ فيه بظاهر النص فعرف باملذهب الظاهري
، )اإلحكام ألصول األحكام(، و)الِفصل يف امللل واألهواء والنحل: (من أشهر آثاره

البعلبكي، منري، موسوعة ). مامة يف األلفة واألالفطوق احل(، و)املفاضلة بني الصحابة(و
  .١٥٦، ص٥املورد، ج

  .١٩٨٦، بغداد١، مطبعة العاين، ط٢١٦القرآنية والعقل،ص  املدرس، عالءالدين، الظاهرة ـ٢



 ١٧٨

.  غري ذلك من اآليات اليت أعرضنا عنها خشية اإلطالةإىل
َكذلك إنام خيشى : ولكن ال يفوتنا التنويه يف هذا اال بقوله تعاىل َّْ ََ َ ِ ِ َ َ

ُاهللاََّ من عباده العلامء َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ) ١(.  
  :يف اإلعجاز العلمي) رينوت(قال 

جيب أن نعترف بأن العلوم الطبيعية والفلك والرياضيات «
  .)٢(»القرآن العاشر مقتبسة من يف القرن أوربا أنعشت اليت

  ): موريس بوكاي(وقال املستشرق الفرنسي 
إذا أخذنا مستوى ما بلغته العلوم يف عصر حممد «

 ق بأنّ القرآنَ نتاجبنظر االعتبار، مل يعد بإمكاننا أن نصد
بشري؛ وذلك ملا حيتويه هذا الكتاب من احلقائق العلمية 

وعليه من املعقول جداً عدم ...  من مضامينهيف الكثري
االكتفاء باعتبار القرآن وحياً فحسب، بل وجيب علينا 

يف مرتبة ممتازة جداً؛ ملا يتمتع ) الوحي القرآين(أن نضع 
به من أصالة مضمونة يف إثبات حقائق علمية مل يؤمن 
ا العلم احلديث، إال من خالل البحث والتحقيق، بعد 

ياً للفرضيات البشريةأن كان يعد٣(»ها حتد(.  

                                                        
  .٢٨:  فاطر ـ١
  .، بريوت٢٠٠٥، مؤسسة األعلمي، ٨٩ بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص ـ٢
، مكتبة مدبويل، ٣٠٢، القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ص بوكاي، موريس ـ٣

  .بتصرف. ١٩٩٦القاهرة، 



 ١٧٩

  اإلعجاز الغيبي: 

واإلعجاز الغييب يف القرآن يشتمل على ثالثة أزمنة، فمنها ما 
. يتعلق باملاضي، ومنها ما يتعلق باحلاضر، ومنها ما يتعلق باملستقبل

  :وفيما يأيت نذكر مثاالً لكل واحٍد من هذه األزمنة

بياء السابقني وأممهم، قصص األن: فمغيبات املاضي من قبيل
َتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت  : واليت أشار هلا تعاىل بقوله ُ َ ْ َْ ُ َ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َْ

َتعلمها أنت وال قومك من قبل هذا ََ ْ ْ ْ َ ِْ ََ َِ َ ُْ َُ ََ َ ) ١(.  

ُوإذ يمكر بك الذين كفروا  : ومن مغيبات احلاضر، قوله تعاىل ُ ْ ََ َ َ َِ َّ َْ ُِ ِ

ُليثبتو ِ ْ ُ َك أو يقتلوك أو خيرجوك ِ َ َُ ْ ِْ ْ ُ َُ َُ ْ ُويمكرون ويمكر اهللاَُ ْ َ ُ ْ َُ َُ ْ خري الَ واهللاََُ ُ ْ َامكرينـَ ِ ِ َ  
فقد أخرب القرآن ذا احلدث يف ليلة وقوعه، إذ تشاورت قريش . )٢(

 أو يقتلوه أو يبعدوه عن  يف دار الندوة على أن حيبسوا رسول اهللا
انت نتيجة هذا اإلخبار الغييب إحباط وك. مكة، مثّ قر قرارهم على قتله

  . إىل املدينة املنورة ساملاًمؤامرة املشركني، ووصول النيب األكرم

ْوهم من بعد غلبهم  : ومن مغيبات املستقبل، قوله تعاىل ِْ ِ َ َ ِ ِْ َ ْ ُ َ

َسيغلبون  ُ ِ ْ َ َيف بْضِع سنني *َ ِ ِ ِ ِ ) وقوله تعاىل. )٣ :  َإن الذي فرض عليك َْ ََ ََّ َ ِ َّ ِ

                                                        
    .٤٩:  هود ـ١
  .٣٠:  األنفال ـ٢
  .٤ ـ ٣:  الروم ـ٣



 ١٨٠

ٍقرآن لرادك إىل معادْال َ َُّ َ َْ َِ َ َ ُ ) ١(.  

كما ميكننا أن نعد من اإلعجاز الغييب التنبؤ ببقاء القرآن سليماً 
ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حل :من التحريف، إذ قال تعاىل َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َافظونَّ ُ ِ)٢( .

  .وال يزال هذا الوعد قائماً إىل يوم الناس هذا

  : د رضا يف هذا النوع من اإلعجازقال األستاذ رشي
فهذه األخبار الكثرية بالغيب، دليل واضح على نبوة «

نبينا، وكون القرآن من عند اهللا تعاىل؛ إذ ال يعلم الغيب 
غريه سبحانه، وال ميكن معارضتها مبا يصح باملصادفة أو 
القرائن أحياناً من أقوال الكهان والعرافني واملنجمني؛ 

ء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما فإن كذب هؤال
يتفق هلم صدقاً منهم، ولكن الناس ال حيصون عليهم 
أقواهلم، وال يبحثون عن حيلهم وتلبيسام فيها، 

 )٣(يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته احلال، كتشنيع أيب متام
                                                        

  .٨٥:  القصص ـ١
  .٩:  احلجر ـ٢
شاعر عريب عباسي، يعترب أحد أعظم الشعراء يف األدب العريب ): م٨٤٥: ت( أبو متام  ـ٣

طوف يف بلدان . ره باألناقة املتكلفة وبالغوص يف املعاين وكثرة الغريبكله، متيز شع
كثرية، واتصل باملعتصم العباسي؛ فمدحه بقصائد عصماء أشهرها قصيدته يف فتح 

يف حده احلد بني اجلد .. السيف أصدق إنباًء من الكتب: (عمورية اليت يقول يف مطلعها
  = .   .سبعون ألفاً كآساد الثرى نضجت: (ل املنجمني، وفيها يقولُ معرضاً بأقوا)واللعِب

 



 ١٨١

على املنجمني يف زعمهم أنّ عمورية ال تفتح إال عند 
  .)١(»نضج التني والعنب

  

  عجاز العددياإل: 

جيب قبل اخلوض يف هذا النوع من اإلعجاز القرآين، التنويه 
إىل ضرورة التعاطي معه حبذٍر شديد، وذلك ألنه قد يكون يف بعض 

ولكنه يف بعض وجوهه يبعد أن يكون . أمثلته وليد االتفاق كما سنبني
وإذا آمنا بأنه من اإلعجاز، سنكون قد حققنا الغاية يف إثبات . كذلك

إلعجاز القرآين، وسنكون معه يف غىن عن إثبات إعجاز القرآن بأدلة ا
ولغة ال تقنع غرينا؛ ألن لغة األعداد لغة حيادية، ال تعرف عدواً من 

مضافاً . صديق، وال تنحاز إىل العواطف الدينية، أو العرقية أو القبلية
  .إىل كوا لغة مفهومة للجميع

لوا موضوع اإلحصاء ومن الصحابة والتابعني الذين تناو
، وعبداهللا اإلمام علي بن أيب طالب: والعدديات يف القرآن الكرمي

وفيما يلي نستعرض . بن مسعود، وجماهد، وعطاء، وراشد وآخرون
                                                        

 
، )أشعار احملدثني(، و)كتاب احلماسة: (ومن آثاره).  جلودهم مثل نضج التني والعنِب =

، دار العلم ٣١، ص١البعلبكي، منري، موسوعة املورد، ج: أنظر). أشعار الفحول(و
  .١٩٨٠، بريوت، ١للماليني، ط

  .٢٠٠٢، بريوت،١، دار إحياء التراث العريب، ط١٨٢، ص١، ج رشيد رضا، حممد، املنار ـ١



 ١٨٢

بعضاً من جوانب هذا النوع من اإلعجاز يف القرآن الكرمي على النحو 
  :اآليت

ابن (، عن )أيب وائل(، عن )األعمش(، عن )وكيع(روى 
  : ، أنه قال)عودمس

من أراد أن ينجيه اهللا من الزبانية التسعة عشر؛ فليقرأ «
ليجعل اهللا له بكل حرف منها " بسم اهللا الرمحن الرحيم"

جنة من كل واحد، فالبسملة تسعة عشر حرفاً على 
عليها تسعة "عدد مالئكة أهل النار الذين قال اهللا فيهم 

 اهللا الرمحن بسم: "وهم يقولون يف كل أفعاهلم" عشر
  .)١(»فمن هنالك هي قوم وببسم اهللا استضلعوا" الرحيم

من السهل علينا أن نعد حروف عبارة ما، فنجدها : أقول
موافقة ملقدس من املقدسات؛ فنجعل العدد ناظراً إىل ذلك املعدود، 
وحندث عالقة وثيقة بينهما، يف حني قد ال يتعدى األمر أن يكون وليد 

فنا، وميكن أن يكون الكالم املروي عن ابن مسعود من الصدفة كما أسل
  .هذا القبيل

عبد الرزاق (وكذلك األمر بالنسبة إىل ما عثر عليه األستاذ 
من التماثل العددي، والتكرار الرقمي، والتناسب بني املفاهيم ) نوفل

                                                        
، دار الفكر العريب، ٨٢، ص١ ابن عطية األندلسي، عبد احلق، تفسري احملرر الوجيز، ج ـ١

  .، القاهرة٢ط



 ١٨٣

القرآنية املتماثلة أو املتناقضة أو املترابطة، وقال عنها يف مقدمة كتابه 
  ): عجاز العددي للقرآن الكرمياإل(

إا لصورة من صور اإلعجاز اليت ال ميكن ألي باحث «
أو دارس أو قارئ أن يستعرضها إال ويؤمن اإلميان 
الكامل املطلق أنّ هذا القرآن ال ميكن أن يكون إال 
وحي اهللا سبحانه وتعاىل آلخر أنبيائه وخامت رسله؛ ألنه 

ستطاعة، وأبعد من شيٌء فوق القدرة، وأعلى من اال
  . )١(»حدود العقل البشري

وإليك بياناً ببعض ما توصل إليه األستاذ نوفل وضمنه يف كتابه 
   :آنف الذكر

 مرة، وبنفس ٣٣٢ الكرمي القرآنورد يف ) قل(لفظ 
  ). قالوا( ورد لفظ ٣٣٢العدد 

معمر (ومن الطريف أن نذكر هنا ما حكي عن الزعيم اللييب 
من القرآن الكرمي ) قل(قترح حذف مجيع ألفاظ ، إذ ا)٢()القذايف

                                                        
، ١٩٨٧ نوفل، عبد الرزاق، اإلعجاز العددي للقرآن، املقدمة، دار الكتاب اإلسالمي،  ـ١

  .بريوت
، زعيم عسكري وسياسي لييب، قاد حركة الضباط ) ـ ؟١٩٤٣: (لقذايف هو العقيد معمر ا ـ٢

اليت أطاحت بامللك ) ١٩٦٩: عام(الوحدويني األحرار مفجراً ثورة الفاتح من سبتمرب 
  .٧٥، ص١منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر). إدريس السنوسي(



 ١٨٤

واالستغناء عنها، حبجة أا أوامر قد صدرت عن اهللا لنبيه، وقد أدى 
 هذه األوامر؛ وعليه مل تعد هناك من حاجة إىل بقائها النيب األكرم

وأنا شخصياً ال أستبعد صدور مثل هذا الرأي ! )١(يف القرآن الكرمي
يف حماولة منه حللّ الرتاع ) إسراطني(ىن نظرية الغريب عنه، بعد أن تب

ولو ! اإلسرائيلي الفلسطيين، وحلّ االشتباك القائم بينهما منذ ستني سنة
 أننا مسحنا هلذا الزعيم حبذف ما يشاء من كتاب اهللا العزيز، مل يبق

  )!كتاٍب أخضر(للمسلمني من قرآم سوى 

ر جدوالً ببعض ورعاية لالختصار سنكتفي ذه األمثلة، ونذك
املفردات األخرى استكماالً للفائدة وحنيل القارئ إذا أراد التوسع إىل 

  :ملؤلفه عبد الرزاق نوفل) اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي(كتاب 

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .١٢٧، ص)اهلوى أو اهلدى: (قال، م٨: ، العدد)آيينه انديشه( بازركان، عبد العلي، جملة  ـ١



 ١٨٥

  

إن القرآن الكرمي حيتوي العشرات من الكلمات املترادفة : نقول
وقد يتفق حدوث التساوي يف بضعة كلمات مترادفة، أو . واملتضادة

متضادة، أو متقاربة من باب الصدفة واالتفاق، كما هو حاصل بالنسبة 
، رغم إمياننا بإخالصه يف )عبد الرزاق نوفل(إىل بعض ما ذكره السيد 

  .حماولته

 عددها املفردة عددها املفردة

  ١١٥  اآلخرة  ١١٥  الدنيا
  ٦٨  الشيطان  ٦٨  املالئكة
  ١  الشتاء  ١  الصيف
  ٤  الربد  ٤  احلر
  ٤٩  النور  ٤٩  العقل
  ٢٥  املوعظة  ٢٥  اللسان
  ٨  الرهبة  ٨  الرغبة
  ٨  الترف  ٨  الذهب
  ٢٤  امرأة  ٢٤  رجل
  ١٦  العالنية  ١٦  اجلهر
  ٢٧  القسط  ٢٧  العدل



 ١٨٦

 لكننا إذا توغلنا يف هذا اال، فإننا سوف نواجه أموراً مذهلة 
ال ميكن أن تكون وليدة الصدفة، لسبب بسيط، وهو إن الصدفة 

خصوصاً إذا تفرعت عليها وترتبت أمور بعضها يتوقف على . تكررالت
بعض، للوصول إىل نتائج منطقية، ومن ذلك ما قيل يف احلروف املقطعة 

  :أو فواتح السور، وإليك بياا

هناك من السور القرآنية ما متيز من سائر السور األخرى 
ربت بافتتاحها بعد البسملة، حبروف تعددت اآلراء حوهلا، وتضا

، أو )احلروف املقطعة: (وقد اشتهرت بأمساء، من قبيل. األقوال بشأا
  ).احلروف النورانية(، أو )فواتح السور(

وقد بلغ عدد السور املفتتحة ذه احلروف تسعاً وعشرين 
سورة، وإذا أسقطنا املتكرر من هذه الفواتح، فسوف يبقى اخلالص 

تكرر من احلروف يف هذه فإذا عمدنا إىل امل.  فاحتة١٤منها عندنا 
. ا. ر. ص: ( حرفاً وهي١٤الفواتح األربع عشرة، خلص عندنا منها 

وهذا العدد يشكل يف واقعه ). هـ. ك. س. م. ن. ق. ح. ي. ل. ع. ط
كما أا حتوي من كلّ جنٍس من احلروف . نصف حروف اهلجاء متاماً

  :قائالً) افالكش(وقد استدل لذلك العالمة الزخمشري يف . نصفه أيضاً
واعلم أنك إذا تأملت ما أورده اهللا عز سلطانه يف «

الفواتح من هذه األمساء، وجدا نصف أسامي املعجم، 
األلف، والالم، وامليم، والصاد، : (أربعة عشر سواء، وهي



 ١٨٧

والراء، والكاف، واهلاء، والياء، والعني، والطاء، والسني، 
 سورة، على يف تسع وعشرين) واحلاء، والقاف، والنون

مثّ إذا نظرت يف هذه األربعة . )١(عدد حروف املعجم
وجدا مشتملة على أنصاف أجناس ] حرفاً[عشر 

الصاد، : (احلروف، بيان ذلك أنّ فيها من املهموسة نصفها
: ومن اهورة نصفها). والكاف، واهلاء، والسني، واحلاء

والقاف، األلف، والالم، وامليم، والراء، والعني، والطاء، (
األلف، والكاف، : (ومن الشديدة نصفها). والياء، والنون

الالم، وامليم، : (ومن الرخوة نصفها). والطاء، والقاف
والراء، والصاد، واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والياء، 

ومن ). الصاد، والطاء: (ومن املطبقة نصفها). والنون
 والراء، والكاف، األلف، والالم، وامليم،: (املنفتحة نصفها

). واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والقاف، والياء، والنون
ومن ). القاف، والصاد، والطاء: (ومن املستعلية نصفها

                                                        
 توجد هنا تعليقة ذكرها اإلمام أمحد بن املنري اإلسكندري يف ميشه على الكشاف  ـ١

: عندما عد احلروف أربعة عشر حرفاً يف الفواتح، قال: (قال فيها) االنتصاف(املوسوم بـ
، فالبد من إا نصف حروف العربية، فهذا يدلّ على أنّ مجلتها مثانية وعشرين حرفاً

، وإال كانت تسعة )اهلمزة(اللينة أو ) األلف(سقوط أحد احلرفني من هذا العدد، أما 
يف تسعة وعشرين على عدد : وعندما قال. والظاهر أنّ الساقط اهلمزة. وعشرين حرفاً

والظاهر من كالمه أنّ األلف عنده هي . احلروف، اقتضى هذا دخول األلفني يف العدد
لك علل تسميتها باأللف، بأنّ النطق ملا تعذر ا أوالً استقرت اهلمزة مكاا، اللينة، فلذ

  ).وفاًء مبراعاة تلك اللطيفة اليت قدمها من جعل مسمى احلرف أول امسه



 ١٨٨

األلف، والالم، وامليم، والراء، والكاف، : (املنخفضة نصفها
ومن ). واهلاء، والياء، والعني، والسني، واحلاء، والنون

مثّ إذا استقريت ). القاف، والطاء: (حروف القلقلة نصفها
الكلم وتراكيبها، رأيت احلروف اليت ألغى اهللا ذكرها من 
هذه األجناس املعدودة مكثورة باملذكورة منها، فسبحان 

  . )١(»الذي دقت يف كلّ شيٍء حكمته

ومل يبق من أنواع احلروف سوى احلروف الشفوية، وهي 
 أغفل الزخمشري ذكرها، ومع وقد) امليم والباء: (حرفان ال غري، ومها

فقط، وبذلك يكون قد ) امليم(ذلك فإنّ اهللا تعاىل مل يذكر منهما سوى 
  .فسبحان الذي أتقن كل شيء! منها) النصف(ذكر 

  : معلقاً على ذلك) ٤٠٣: ت(قال الباقالين 
إذا كان القوم الذين قسموا يف احلروف هذه األقسام، «

يلها بعد الزمن ألغراض هلم يف ترتيب العربية وترت
 رأوا مباين اللسان على هذه الطويل من عهد النيب

اجلهة، وقد نبه مبا ذكر يف السور على ما مل يذكر على 
حد التنصيف الذي وصفنا، دلّ على أنّ وقوعها املوقع 
الذي يقع التواضع عليه ـ بعد العهد الطويل ـ ال جيوز أن 

                                                        
، بريوت، ١، دار الكتب العلمية، ط٤٠ ـ ٣٩، ص١ الزخمشري، جار اهللا، الكشاف، ج ـ١

١٩٩٥.  



 ١٨٩

 جمرى علم يقع إال من اهللا عز وجلّ؛ ألنّ ذلك جيري
  .)١(»الغيوب

َولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني : وميكن عد قوله تعاىل ِْ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِ َ َ

ًوازدادوا تسعا ُ َ َْ ِ ْ)من اإلعجاز العددي واحلسايب يف القرآن الكرمي، )٢ ،
وذلك باعتبار أن زيادة التسعة هنا لبيان الفرق بني حساب السنة على 

قمري، إذ تتراوح أيام السنة القمرية بني التقومي الشمسي والتقومي ال
 )٦( يوما و)٣٦٥(: ، بينما أيام السنة الشمسية هي)٣٥٥( و)٣٥٣(

 دقائق، وتسع ثوان؛ فتزيد السنة الشمسية على السنة )٩(ساعات و
) ٣٣٠٠(تساوي ) ٣٠٠(، وهي مضروبة يف  يوماً)١١(القمرية مبقدار 

بالتقسيم على عدد ) صفاًتسع سنوات وثالثة أشهر ون(وهو ما جمموعه 
أيام السنة القمرية حساباً بالتقريب، حيث عدم انضباط السنة القمرية 

  .)٣(متاماً؛ فصح تعبري القرآن بزيادة تسعة أعوام بالدقة

ومشتقاا ) البحر(اثنيت عشرة مرة، وكلمة ) الرب(ووردت كلمة 
لى الكرة إحدى وأربعني مرة، وهو موافق لنسبة املاء إىل اليابسة ع

، بينما تبلغ مساحة املياه )٥/٢٢(األرضية، إذ تبلغ مساحة اليابسة 

                                                        
، ١، دار إحياء العلوم، ط٨١ن الطيب، إعجاز القرآن، ص الباقالين، أبو بكر حممد ب ـ١

  .١٩٨٨بريوت، 
  .٢٥:  الكهف ـ٢
  .، فراجع٥٥٢، نقالً عن التمهيد ص٢٣٥ راجع التفهيم أليب رحيان البريوين، ص ـ٣



 ١٩٠

مخس مرات، بعدد األنبياء من أويل العزم، ) العزم(وورد لفظة ). ٥/٧٧(
ووردت كلمة . نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد : وهم

ة بصيغة املفرد يف القرآن اثنيت عشرة مرة، وهو عدد أشهر السن) شهر(
ِإن عدة الشهور عند اهللاَِّ اثنا عرش شهرا يف كتاب : كاملة، قال تعاىل َ َ َ ْ َ َِّ ِ ِِ ًِ ْ َُ َ َْ َ ُّ َّ ِ

يف هذه اآلية هو القرآن الكرمي، وأنّ ) الكتاب(ولعل املراد من . )١(اهللا
فيه، واهللا ) شهر(اهللا تعاىل أراد بذلك اإلشارة إىل عدد ورود كلمة 

  .أعلم
األرقام العجيبة وهذه التوافقات الغريبة فال يبعد أن تدلّ هذه 

على هذا النوع من اإلعجاز القرآين، ولسنا نشك يف أنّ القرآن إمنا 
َوالسامء رفعها ووضع امليزان: حيكمه العدل وامليزان؟ قال تعاىل َ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ )٢(.  

األمر الذي جيعلنا نؤمن إمجاالً ذا اإلعجاز، وستكون لنا 
النوع من اإلعجاز القرآين يف الفصل القادم من هذا عودة إىل هذا 

مهدي (البحث ـ إن شاء اهللا ـ يف معرض احلديث عن حماولة املهندس 
، يف بيان ترتيب نزول سور القرآن، اليت ذكرها يف كتابه الذي )بازركان

، فقد اعتمد )سري حتول قرآن(يربو على األربعمئة صفحة، وهو بعنوان 
األمر الذي يرفع من ، ابية يف هذا اال أيضاًفيه طريقة عددية حس

  .اإلعجاز العددي واحلسايب يف القرآن الكرمي رصيد
                                                        

  .٣٦:  التوبة ـ١
  .٧:  الرمحن ـ٢



 ١٩١

وإنّ هذا القرآن ظاهره : ( يف وصف القرآن قال اإلمام علي
أنيق، وباطنه عميق، ال تفىن عجائبه، وال تنقضي غرائبه، وال تكشف 

  .)١()الظلمات إال به

  :  مصادر تعليم النبي األكرم-٨
يقوم اعتقاد املسلمني على أن مصدر الوحي الذي نزل على 

 هو اهللا تعاىل، كما نزل على من سبقه من األنبياء، النيب األكرم
ْأكان للناس عجبا أن : وليس النيب حممد بدعاً من الرسل، قال تعاىل ََ ًَ َ َ ِ َّ َِ

َأوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس وب َ َ ُ َ َّْ ْ َِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ ُْ ٍ َ َرش  الذين  آمنوا أن لِ ََّّ َ ُ َ َ ِ
ْ َهم قدم ـِّ َْ َ ُ

َصدق عند رهبم قال َ ْ ِّ َِ َ ْ ِْ ٌالكافرون إن هذا لساحر مبني ٍِ ِ ُ ٌ َ ُِ َِ َ َْ َّ َِ َ ) ٢(.  

 النيب غيبياً، بعد إنكاره أن يكون مصدر وحي) كهنولد(غري أن 
مل يبق أمامه من سبيل سوى البحث عن مصادر هلذا الوحي يف دروٍب 

 قد حصل على ، صل به البحث إىل أن النيب األكرماُخرى؛ فو
  ).اليهودية، واملسيحية، والوثنية: (مصادر وحيه من قنوات ثالث، وهي

 :اهتام نولدكه للنبي بالتأثر باليهودية واملسيحية

إنّ أكثر قصص : (بشأن تأثر اإلسالم باليهودية) نولدكه(قال 
                                                        

  .٧٩ ـ ٧٨، ص٥٣ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ـ١
  .٢:  يونس ـ٢



 ١٩٢

ليم والفروض، هي ذات أصل األنبياء يف القرآن، ال بل الكثري من التعا
نسوق مثاالً على ذلك، الشهادة املعروفة : (واستدلّ قائالً. )١()يهودي

  .)٢()وهي مستقاة من عبارة يهودية"  ال إله إال اهللا"يف اإلسالم 

أما البعض اآلخر : (وبشأن التأثري املسيحي على اإلسالم، قال
 بذلك التهجد، فال شك يف أنّ مصدره مسيحي، أعين] املواد[منها 

وبعض أشكال الصالة، ووصف الوحي بالفرقان، ما ميكن اشتقاقه من 
  .)٣()اللغة اآلرامية املسيحية

إىل هذا املذهب، وأن يتهم ) نولدكه(من الطبيعي أن يذهب 
اإلسالم بالتبعية والتأثر باألديان السابقة، بعد إلغائه فكرة أن يكون 

  .وياًمصدر الوحي يف مجيع األديان مسا

أما تربيرنا هلذا التشابه املوجود بني األديان السماوية، فهو 
سهلٌ للغاية، ويتلخص يف اعتقادنا بأنّ مصدر مجيع األديان واحد، 
فجميع األنبياء عيالٌ وضيوف على مائدٍة إهليٍة واحدة؛ فال غرابة بعد 

أو أن ذلك إذا وجدنا يف اإلسالم ما هو موجود يف املسيحية واليهودية، 
جند يف املسيحية ما هو موجود يف اليهودية؛ فاألديان ال تسري على 

: نفسه قائالً) نولدكه(إيقاٍع منفرٍد بعيداً عن بعضها، وهذا ما عبر عنه 
                                                        

  .٧، ص١دكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج نول ـ١
  .٧، ص١، جن.م  ـ٢
  . ٨، ص١، جن.م  ـ٣



 ١٩٣

سيفضي بنا البحثُ املتمعن عما هو يهودي ومسيحي يف القرآن إىل (
واملسيحية هي االقتناع بأنّ التعاليم األساسية اليت يشترك فيها اإلسالم 

  .)١()ذات صبغٍة يهودية

يف توجيه وتعزيز تعاليم ) نولدكه(ونذكر هنا عبارة ساقها 
  :مسيلمة الكذاب، إذ قال

. تعاليم مسيلمة وتعاليم حممد متشاة إىل حد كبري«
ومثّة أمور هامة مشتركة بني التعليمني، مثل احلياة 

رمي اخلمر، األبدية، واسم الرمحن هللا، وأحكام الصيام، وحت
والصالة اليومية الثالث الثابتة، هذه القرىب ال تقوم غالباً 
على كون مسيلمة أخذ تعليمه من اإلسالم، بل باألحرى 
على اعتماد كال التعليمني يف مواضع خمتلفة على 

  ! )٢(»املسيحية

يف دفاعه عن ) نولدكه(ميكننا أن نستعري هذا الكالم من : أقول
، فنعكسه إلثبات استقالل   النيب األكرم، عن)مسيلمة(استقالل 

إنّ تعاليم حممد وتعاليم موسى وعيسى متشاة : (النيب األكرم، فنقول
إىل حد كبري، وإن هذه القرىب ال تقوم غالباً على كون حممد أخذ 
تعليمه من اليهودية أو النصرانية، بل باألحرى على اعتماد مجيع هذه 

                                                        
  .٧، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٥٢ ـ ٥١، ص١، جن.م  ـ٢



 ١٩٤

  ).ى مصدر واحد هو وحي السماءالديانات يف مواضع خمتلفة عل
مل يأت اإلسالم ليعلنها حرباً شعواء ال هوادة فيها على كل ما 

 إىل نفس ما دعا إليه  هو مسيحي أو يهودي، بل دعا النيب األكرم
 من الدعوة إىل التوحيد، وإخالص العبادة أخواه موسى وعيسى

آن ليكون شغله ومل يرتل القر. هللا، ونبذ مظاهر الشرك وعبادة األوثان
الشاغل معاكسة الكتب السماوية، أو خمالفتها رغبة يف اخلالف 
واخلصومة، بل األمر بعكس ذلك متاماً، فقد جاء للتصديق ا، مع 

َنزل عليك الكتاب : إصالح ما أصاا من حتريف احملرفني، قال تعاىل ََ َِّ ْ ََ َْ َ

ْبال ْحق مصدقا ملا بني يديه وأنـِ َ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َُ َِّ َ ً ِزل التوراة واإلنجيلِّ ْ ِ َ َْ َّ ََ ِمن قبل هدى للناس * َ  َ َّ ًِ ُِ ْ ُْ َ

َوأنزل الفرقان َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ) وقال تعاىل)١ ، : ْوأنزلنا إليك الكتاب بال ْ َ ِْ َ ََ َ َِ َ ْ ِ ًحق مصدقا ـَ ِّ َ َُ ِّ

َملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بام أنز َ ً َ ََ َ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُْ َ ََ ْ َ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ كما . )٢(َل اهللاَ
: نزل اإلجنيل من قبلُ لتصديق التوراة قال تعاىل على لسان عيسى

ِومصدقا ل ً ِّ َ َام بني يدي من التوراة و ِألحل لكم بعض الذي حرم ـَُ ِّ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َّ َ َ َ

ْعليكم ُْ َ َ)فاملسألة ليست مسألة خالف مبقدار ما هي مسألة وفاق . )٣
رية التوحيد، وتتميم هلا يف صعيدها التكاملي، ووئام، وإصالح ملس

وهداية الذين اختلفوا يف الكتاب إىل الطريق القومي والصراط املستقيم، 
                                                        

  .٣ ـ ٢:  آل عمران ـ١
  .٤٨:  املائدة ـ٢
  .٥٠:  آل عمران ـ٣



 ١٩٥

ِإن هذا القرآن يقص عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه  : قال تعاىل ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ َ َ ُّ ََّ َ َ ْ ََ ُ ُْ َ َ ِ َِ َّ

َخيتلفون ُ ِْ َ َ ) ح القرآن نفسه بأ. )١ن ما جاء يف القرآن، قد هذا وقد صر
َرشع  : سبق أن جاء يف الكتب املقدسة السابقة أيضاً، إذ قال تعاىل َ َ

َلكم من ِ ْ ُ ُ الدين ما وىص به نوحَ ِ ِ َّ َ َ ِ َ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ًاِّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َِ ِِ َ ََ َ ََّ

َوموسى وعيسى َ ُِ َ َ ) ٢(.  

يزه من الكتاب املقدس ومع ذلك تبقى هناك ميزة للقرآن مت
  :قائالً) مالك بن نيب(بعهديه القدمي واجلديد، وقد أشار هلا 

لقد امتاز القرآن الكرمي مبيزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة «
وليس . عشر قرناً دون أن يتعرض ألدىن حتريٍف أو ريٍب

الذي مل تعترف له بالصحة، ) التوراة(هذه حال العهد القدمي 
النقدية للشراح احملدثني، فيما عدا واحد من كتبه الدراسة 

بأسعد ) اإلجنيل(وليس العهد اجلديد ).. أرمياء(هو كتاب 
كثرياً من أخباره؛ ) نيقية(حاالً منه، فقد ألغى جممع أساقفة 
وهو ال يعد اآلن من .. مما زرع الشك حول ما تبقى منه
سيح بأكثر بعد امل) وضع(الصحاح؛ ألنّ النقد أثبت أنه قد 

من قرن، أي بعد عصر احلواريني الذين تنسب إليهم التعاليم 
وعلى هذا يكون القرآن هو الكتاب الديين .. املسيحية

                                                        
  .٧٦:  النمل ـ١
  .١٣:  الشورى ـ٢



 ١٩٦

  .)١(»الوحيد الذي يتمتع بامتياز الصحة اليت ال جدال فيها

وأما بشأن الكلمات العربية املستعملة يف القرآن واليت هلا ما 
كتوبة بالعربية، فهو أمر طبيعي جداً بعد يشاها يف الكتب اليهودية امل

أن كانت العربية والعربية متفرعتني عن أصل واحد، فكلتامها متفرعة 
من اللغة السامية، والعرب والعربيون ولدا عم، ال خيتلفان كثرياً إال يف 

إن . وعليه ال ميكن غمز اإلسالم من هذه القناة! مستوى التسلح
ربية باٍد حىت على تسمية هاتني اللغتني، فهناك التشابه بني العربية والع

الكثري من املفردات املشتركة بني اللغتني، بل هناك تشابه حىت يف 
اجلمل والتراكيب والعبارات الطويلة، حىت لتكاد العربية تكون هلجة 

نايب اُقيم : (من اللهجات العربية أو بالعكس، وهاك مثاالً من التوراة
: ، وتعين بالعربية)٢()وخاء االواة يشماعونالهيم مقارب آخيم كام

وعليه . )٣()نبياً أقيم هلم من وسط إخوم مثلك له يسمعون(
  .فاالختالف بني العربية والعربية كاالختالف بني العربية والعربية

وعلى رغم ما تعرضت له الكتب السابقة من حتريٍف ودٍس 
ع اليت ازدمحت وتزوير، فقد خرج من بني ركام هذه السدود واملوان

                                                        
  .١٩٨٧، دار الفكر، دمشق، ٤، ط١٠٦ ـ ١٠٣ة، ص ابن نيب، مالك، الظاهرة القرآني ـ١
  .١٨:  التوراة، سفر التثنية، اإلصحاح ـ٢
، بغداد، ١، مطبعة العاين، ط١٥٩ املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، ص ـ٣

١٩٨٦ .  



 ١٩٧

عرب القرون يف طريق التعاليم السماوية السابقة، شذرات وبشارات 
  .بنيب اإلسالم

  : بشارة الكتب املقدسة بالنبي حممد

أما سورة الصف اليت يِعد فيها عيسى بأن اهللا : (قال نولدكه
  .)١()سريسل من بعده رسوالً امسه أمحد، فال أثر هلا يف العهد اجلديد

أمور وردت يف القرآن، وكانت موجودة يف الكتب هناك : نقول
السماوية السابقة أيضاً، مثّ اختفت بعد تعرض تلك الكتب للتحريف، 

، وهي قوله )نولدكه(من ذلك اآلية الشريفة اليت أشار هلا األستاذ 
َوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إرس: تعاىل ْ َ َ َ ْ َ َِ ِِ َِ ُ ْ ََ َ ُائيل إين رسول اهللاْ ُ َ ِّ ِ َ ْليكم ِ إِ ُْ َ

ِمصدقا ل ً ِّ َ ُام بني يدي من التوراة ومبرشا برسـُ َ ُ َ َ ِْ ً َِّ َ َ ْ َ َّ َِ َِّ َ ِول يأيت مـَ ِ ْ َ ُن بعدي اسمه ـٍ ْ َ ُْ ْ ِ

َأمحد ْ َ ُ )يضاف إىل ذلك قوله تعاىل. )٢ : َّالذين يتبعون الرسول النبي ُ َّ َِ َِّ ََّ َ ُ َ ِ َّ

ِاألمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف ُْ َ َّ ُِّ ً َُ ْ ُ ُ َِ ِْ َ ِ ِ التوراة واإلنجيَّ ِ َ ِْ َ ولكن كيف . )٣(ِلَّ
ومع ذلك بقيت هناك إشارات  .يكتب هلا البقاء بعد تالعب املتالعبني

يف تلك الكتب إىل صفة النيب مل تطلها يد التحريف، ومن ذلك املوارد 
  :اآلتية

                                                        
  .٩، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٦:  الصف ـ٢
  .١٥٧:  األعراف ـ٣



 ١٩٨

  : بشارة التوراة بالنبي األكرم

م مثلك، اُقيم هلم نبياً من وسط إخو: (جاء يف سفر التثنية
  .)١()وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما اُوصيه به

 وذلك ، ففي هذا اإلصحاح، إشارة واضحة للنيب حممد
  :لألمور اآلتية

تعين أنه ليس من ): أقيم هلم نبياً من وسط إخوم: ( ـ مجلة١
من (ال ) منهم: (بين إسرائيل؛ إذ لو كان من بين إسرائيل، لقال

َّلقد من اهللاُ : عاىل، كما قال ت)إخوم َ ْ َ ْ عىل الَ َ ْمؤمنني إذ بعث فيهم ـَ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َ ْ

ْرسوال من أنفسهم ُ َِ َِ ُِ ْ ْ ً )وإخوة بين إسرائيل هم العرب؛ ألن بين .)٢ 
إسرائيل هم أوالد إسحاق بن إبراهيم، والعرب أوالد أخيه إمساعيل 

من أبناء : (تعين) من وسط إخوم(بن إبراهيم، وعليه فجملة 
  ).مساعيلإ

أي صاحب شريعة مثل موسى، ومل يقم يف ) مثلك( ـ كلمة ٢
ومل : (بين إسرائيل نيب مثل موسى باعتراف التوراة نفسها، إذ جاء فيها

 .)٣()يقم بعد ذلك يف بين إسرائيل مثل موسى

                                                        
  .١٨: ر التثنية، اإلصحاح التوراة، سف ـ١
  .١٦٤:  آل عمران ـ٢
  .٣٤:  التوراة، سفر التثنية، اإلصحاح ـ٣



 ١٩٩

). أجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما اُوصيه به: ( ـ مجلة٣
فال .  قومه مشافهة، ال من الصحفأي أنه يقرأ كالم اهللا، وخياطب به

 .)١ ( ترتل عليه ألواح، كما أنزلت التوراة على موسى

جاء الرب من سيناء، : (ويف موضع آخر من التوراة، ورد قوله
  .)٢()وأشرق هلم من ساعري، وتألأل من جبل فاران

 أيضاً، فقد ذكرت هذه  وهذا النص ينطبق على النيب حممد
اجلبل الذي كلم اهللا ): سيناء(الت الثالث، وهي البشارة مواطن الرسا

. أرض اخلليل، وهي موطن عيسى): ساعري(و. فيه موسى تكليما
وهي مكة كما هو معلوم من كتب اللغة، وكتب أهل ): فاران(و

  .الكتاب
ُوالتني والزيتون  : ويشبه هذا النص قوله تعاىل َّ ِّْ َ َوطور سينني* َِ ِ ِ ِ ُ َ 

َوهذا البلد األ*  ِ َ ْ ََ َ ِمنيَ ِ ) ومها موطن ) التني والزيتون(فقد ذكر تعاىل . )٣
طور (يف اإلجنيل، وذكر ) جبل الزيتون(سم اعيسى، وكثرياً ما يرد 

، وهو اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى، وذكر مكة املكرمة )سينني
؛ فجمع مواطن الرساالت الثالث، كما يف )البلد األمني(وهذا : بقوله

                                                        
، بغداد، ١، مطبعة العاين، ط١٦٠ املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، ص ـ١

١٩٨٦.  
  .٣٣:  التوراة، سفر التثنية، اإلصحاح ـ٢
  .٣ ـ ١:  التني ـ٣



 ٢٠٠

  .)١(نص التوراة

نادى : (وجاء يف اإلصحاح احلادي والعشرين من سفر التكوين
إن اهللا . ما لك يا هاجر؟ ال ختايف: مالك اهللا هاجر من السماء وقال هلا

قد مسع لصوت الغالم حيث هو، قومي امحلي الغالم وشدي يدك به؛ 
وكان اهللا مع الغالم، فكرب وسكن يف الربية، .. ألين سأجعله اُمة عظيمة

، وأخذت له أمه زوجة )فاران(و رامي قوس، وسكن يف برية وكان ينم
، فقد جاء يف  اإلصحاح )إمساعيل(والغالم املذكور هو ). من مصر

فولدت هاجر إلبرام إبناً، ودعا إبرام : (السادس عشر من سفر التكوين
وإبرام هو إبراهيم، إذ جاء يف ). اسم ابنه الذي ولدته هاجر، إمساعيل

) إبرام(فال يدعى امسك بعد : (شر من سفر التكويناإلصحاح السابع ع
فسمى أمة . وإمساعيل هو أبو العرب، وحممد منهم). إبراهيم(بل يكون 

: حممد عظيمة؛ فقد جاء يف اإلصحاح السابع عشر من سفر التكوين
، )وأما إمساعيل فقد مسعت لك منه، ها أنا اُباركه وأكثره كثرياً جداً(

  . )٢() بريفييت اوتو وهربييت اوتو مباد مادهين: (والنص بالعربية

): هداية احليارى من اليهود والنصارى(قال ابن القيم يف كتابه 

                                                        
، ١، مطبعة العاين، ط١٦٤ ـ ١٦٣ة القرآنية والعقل، ص املدرس، عالء الدين، الظاهر ـ١

  .١٩٨٦بغداد، 
، بغداد، ١، مطبعة العاين، ط١٥٨ املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، ص ـ٢

١٩٨٦.  



 ٢٠١

وأما إمساعيل فقد : (ويف بعض نسخ التوراة القدمية ما ترمجته بالعربية(
، وقد اختلف فيه )قبلت دعاك، قد باركت فيه واُمثره واُكثره مباد ماد

وقالت طائفة ). جداً جداً(معناه : ة يقولونعلماء أهل الكتاب، فطائف
ويدلّ عليه أن ألفاظ : ، قالوا)حممد(بل هي صريح اسم : أخرى

العربانية قريبة من العربية، فهي أقرب اللغات إىل العربية، فإم 
، )قدش(، وقدسك )موشي(، وملوسى )مشاعيل(يقولون إلمساعيل 

وجدته ) ماد ماد(ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر، فإذا أخذت لفظ 
، )أعظمه جبداً جداً: (، ويدل عليه أنه ال يقال)حممد(أقرب شيٍء إىل 

  .)١()أعظمه مبحمد(خبالف 
 

  : بشارة اإلنجيل بالنبي األكرم
إن كنتم : ( ـ جاء يف اإلصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا١

حتبوين فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من األب فيعطيكم معزياً آخر؛ 
  ).كث معكم إىل األبدليم

ومىت : ( ـ جاء يف اإلصحاح اخلامس عشر من إجنيل يوحنا٢
جاء املعزي الذي ساُرسله أنا إليكم من األب روح احلق الذي من 
عند األب ينبثق، فهو يشهد يل، وتشهدون أنتم أيضاً؛ ألنكم معي من 

 ).االبتداء
                                                        

، بغداد، ١، مطبعة العاين، ط١٥٩ املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، ص ـ١
١٩٨٦.  



 ٢٠٢

ول ولكين أق: ( ـ وجاء يف اإلصحاح السادس عشر منه أيضا٣ً
. لكم احلق أنه خري لكم أن أنطلق؛ ألنه إن مل أنطلق ال يأتيكم املعزي

ومىت جاء ذاك يبكّت العامل على خطيٍة . ولكن إن أذهب أرسله إليكم
وأما مىت جاء ذاك روح احلق، فهو يرشدكم ... وعلى بر وعلى دينونة

 ). بهإىل مجيع احلق؛ ألنه ال يتكلم من نفسه، بل كلّ ما يسمع يتكلم

يستفاد من هذه الفقرات املذكورة يف ثالثة إصحاحات متتالية 
 أراد من اهللا أن يبعث رسوالً يبقى  من إجنيل يوحنا، أن عيسى

معهم إىل األبد، أي أن يكون دينه شامالً أبدياً، وأن يكون هو خامت 
، عيسى على احلواريني شهادة من أفضل تكون شهادته األنبياء، وأن
املياً، وأن خيرب عن الغيب، وهذه بأمجعها تنطبق على النيب وأن يكون ع

  .)١ ( حممد

الواردة يف األناجيل ) املعزي(والبد من االلتفات إىل أن كلمة 
املترمجة إىل العربية، وردت يف أصلها اليوناين والتراجم العربية القدمية 

) بريكليتوس(ويبدو أا مأخوذة من كلمة ). فارقليطا(لإلجنيل بـ 
 قد بشر بلفظ  وال يبعد أن النيب عيسى). أمحد(الالتينية مبعىن 

، وعندما ترجم اإلجنيل من العربية إىل الالتينية، ترمجت كلمة )أمحد(
). فارقليطا(بـ إىل العربية الكلمة هذه وترمجت) بريكليتوس(إىل ) أمحد(

                                                        
حسن علي : ، تعريب١١٣ ـ ١١٢، من املبدأ إىل املعاد، ص املنتظري، حسني علي ـ١

  هـ١٤٢٥قدس، : ، املطبعة١حسن، ط



 ٢٠٣

هذا يف حني أن القاعدة تقتضي عدم ترمجة األمساء، وإبقائها على 
  .)١(صورا

سألت العالمة الكبري الدكتور ): عبدالوهاب النجار(قال األستاذ 
 املستشرق االيطايل، احلاصل عل شهادة الدكتوراه يف )٢()كارلو نللينو(

آداب اليهود اليونانية القدمية، وكان حينها متواجداً يف مصر، عن معىن 
).. املعزي(: إنّ القسس يقولون إن معناها: ؟ فقال)برييكلتوس(كلمة 
: فقال! ، ولست أسأل قسيساً)كارلو نللينو(إين أسأل الدكتور : فقلت

هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من : فقلت). الذي له محد كثري: (معناها
  !)٣(يا أخي أنت حتفظ كثرياً: مثّ أضاف قائالً. نعم: ؟ فقال)حممد(

يف خمتلف ترمجات اإلجنيل ) فارقليط(مثّ إن ورود لفظ 
، )مينقطيس(فهو يف اإلجنيل احلبشي . رى، يوضح املقصوداألخ

  !)٤()حممد(، وكلها مبعىن )بريكلتوس(، وباليونانية )احملمنا(وبالسريانية 
َالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كام يعرفون  : ومن هنا قال تعاىل ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِْ َّ

ُأبناءهم وإن فريقا منهم ليكت ْ َْ َ ْ َْ ُ ِ ً َِ َّ ِ َ ُ َْ ْمون الَ َ َحق وهم يعلمونـُ َُّ َ َْ ْ ُ َ َ ) ٥(.  
                                                        

حسن علي : ، تعريب١١٤ ـ ١١٣ املنتظري، حسني علي، من املبدأ إىل املعاد، ص ـ١
  .هـ١٤٢٥قدس، : ، املطبعة١حسن، ط

  . تقدمت ترمجته يف الفصل األول من هذا البحث، فراجع ـ٢
  .، بغداد١، مطبعة العاين، ط١٧٦ـ١٧٥الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، ص املدرس، عالء ـ٣
  .١٩٨٦، بغداد، ١، مطبعة العاين، ط١٧٦ املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية، ص ـ٤
  .١٤٦:  البقرة ـ٥



 ٢٠٤

 ّكلمة عربية أم آرامية؟) الفرقان(

وصف : (يف بيان تأثري املسيحية يف اإلسالم) نولدكه(قال 
" فرقان"الوحي بالفرقان، ما ميكن اشتقاقه من اللغة اآلرامية املسيحية 

  .)١()خالص: مبعىن
  : )٣٤( وقال يف هامش مذكور يف الصفحة 

من ) ِفرقان(كما الكلمة األثيوبية ] فرقان[الكلمة تأيت «
مبعىن وحي، فال نعثر ] الفرقان[أما الكلمة . الكلمة اآلرامية

عليها يف اللغة اآلرامية، ما جيعلنا نفترض تطور هذا املعىن يف 
وإذا استبعدنا أن يكون حممد قد أساء . إطار اللغة العربية

 االعتبار احتمال كون الفهم فقط، وجب علينا أن نأخذ بعني
هذا التحول يف املعىن قد حصل يف إطار مجاعة ساد فيها 
الرجاء بالتحرر واخلالص، أي بالدرجة األوىل بني 
املسيحيني، وبالدرجة الثانية يف دوائر يهودية ذات اجتاه 

ويرتكب الكتاب املسلمون كثرياً من األخطاء فيما . مسياين
  ! )٢(»يتعلق باشتقاق هذه الكلمة

وبناًء على هذه الفقرة األخرية، مل يبق للمسلمني إال أن يتعلموا 
عند هذا ) نولدكه(وال يقف !.. اشتقاقات لغتهم من املستشرقني أيضاً

                                                        
  .٨، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٩٦: رقم، اهلامش ٣٢، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ٢



 ٢٠٥

مأخوذة من ) أسلم(احلد، بل يذهب إىل احتمال أن تكون كلمة 
يف دائرة املعارف ) اجناس جولدسيهر(اآلرامية، وذلك تقليداً لتربه 

  .)١(اليهودية

إن وصف الوحي بالفرقان املستعملة يف اللغة اآلرامية، ال : نقول
) الفرقان(يصلح دليالً على تأثر اإلسالم باملسيحية، بعد أن كانت كلمة 

كلّ ما فرق به بني : الفرقان: (عربية أصيلة، قال ابن منظور اإلفريقي
). واخلسراناخلسر : (الفرقان، ونظريه: والفُرق أيضاً.. احلق والباطل

والفرقان من أمساء القرآن، أي أنه فارق بني احلق والباطل، واحلالل 
أي يفرق بني )  فرق بني الناس حممد: (ويف احلديث. واحلرام

َوما أنزلنا عىل  : ويف الترتيل. املؤمنني والكافرين بتصديقه وتكذيبه َْ ََ َ َ َ

َعبدنا يوم الفرقان يوم التقى ََ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ ْ َِ ُ َ ِجمعانـْ الِ َ َْ) ألنّ اهللا أظهر وهو يوم بدر؛ )٢ 
َولقد آتينا موسى  : وقوله تعاىل. ره ما كان بني احلق والباطلمن نص ُ َْ َ ْ َ َ َ

َوهارون الفرقان ََ ْ ُُ ْ َ َ ) وقوله تعاىل)٣ ، :َإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان و َ َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ

َلعلكم هتتدون ُ َ َْ ْ ُ َّ ََ)ى جلّ ث. )٤ناؤه الكتاب املرتل على حممدفسم  
 فرقاناً، واملعىن أنه تعاىل  فرقاناً، ومسى الكتاب املرتل على موسى

                                                        
  .٣٩: ، اهلامش رقم١٩، ص١نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج:  أنظر ـ١
  .٤١:  األنفال ـ٢
  .٤٨:  األنبياء ـ٣
  .٥٣:  القرة ـ٤



 ٢٠٦

  . )١(فرق بكلّ واحٍد منهما بني احلق والباطل
إن ): حممود راميار (رللدكتو) تاريخ القرآن(وجاء يف كتاب 

بعض على لغة هذيل، أدى ب) النجاة(يف معىن ) الفرقان(استعمال كلمة 
، إال أنّ (purqan)إىل اعتقاد اشتقاقها من اللغة اآلرامية إذ يلفظوا 

هذا ال يصلح دليالً على أنها مأخوذة من اللغة اآلرامية، بعد أن كانت 
فقد استعملت يف الفرق، والنصر، . اشتقاقاا ومعانيها يف العربية كثرية

ومهما . ، إال عند هذيل)اإلنقاذ(، أو )النجاة(واحلجة، ومل تستعمل مبعىن 
، )ابن دريد(، و)ابن السبكي(كان، فقد ذهب أساطني اللغة العربية كـ 

إىل أصالة هذه الكلمة يف اللغة العربية، ) السيوطي(، و)ابن حجر(و
  .)٢(ومنعوا أن تكون من املعربات

اعتماداً منه على التفسري املتقدم، عمد ) بالشري(جدير ذكره أن 
يف الترمجة اليت وضعها للقرآن ) Salvation(فرقان إىل إىل ترمجة كلمة 

إىل ) رودي باريت(وتعين التخليص من اخلطيئة، كما عمد . بالفرنسية
، بنفس املعىن السابق، وهو ما )Rettung(ترمجتها يف اللغة األملانية إىل 

وذلك بسبب من االختالف املاهوي بني املسيحية . )٣(نرفضه بشدة
                                                        

، دار ٣٠٣ ـ ٣٠٢، ص١٠ ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج ـ١
  .هـ، بريوت١٤١٠، ١الفكر، ط

، انتشارات أمري كبري، طهران، ٢٤ ـ ٢٣قرآن، صحممود، تاريخ ال: راميار:  أنظر ـ٢
  .ش١٣٧٩

  .، مكتبة مدبويل الصغري٦٢بدوي، عبدالرمحن، الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص:  أنظر ـ٣



 ٢٠٧

الناحية حتديداً، فإنّ الفكرة املسيحية القائلة بأنّ مجيع واإلسالم يف هذه 
أفراد البشرية قد ورثوا مسؤولية اخلطيئة اليت ارتكبها آدم يف اجلنة، 
وأنّ املسيح قد خلص اإلنسانية من خالل تضحيته بنفسه، تقابلها 
الفكرة اإلسالمية القائلة بأنّ كلّ إنسان ال يتحمل إال عاقبة عمله، 

ح به القرآن الكرمي مراراً إذ يقولوهذا ما صر :  ٍوال تكسب كل نفس َْ َ ُّْ ُ َُ َِ

َإال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُ ْْ ْ ٌ َُ ِ ِ َ َ َِ َ ََّ َ ِ ) و)١ ،  ِمن اهتدى فإنام هيتدي َ َ َْ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َ

َلنفسه ومن ضل فإنام يضل عليها وال تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُ ْ َ َْ ْ ٌ َ َُ ِ ِ َ َ َ ْ َِ َ َ َ ُّ َِّ ِ ِ ِ
َ َّ ِ َ َ ْ) و)٢ ،  َوال َ

َتزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه يشء ولو كان  َْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ٌ َْ َ ُ ْ ْ ُ َ ََ ْ َ ٌَ ْ َ ٌ َ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َ ِ ِ ُ ِ ِ ِ

َذا قربى ْ ُ َ ) و)٣ ، َّإن تكفروا فإن اهللا ِْ َِ ُ ُ ْ َ غني عنكم وال يرىض لعباده الكفر َ ْ َ ْ ٌّْ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ

َوإن تشكروا يرض ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ِ ْه لكم وال تزر وازرة وزر أخرى ثم إىل ربكم مرجعكم َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُْ ُ ُُ ِّ َ َ ُِ َ َِ ُ ْ ْ ٌ َُ ِ ِ ِ َ

َفينبئكم بام كنتم تعملون ُ َ ْ ْ ُْ َِّ ُ ْ ُ ُ ََ ِ ُ َ ) و)٤ ،َأم مل ينبأ بام يف صحف موسى ُ ُ ِْ ُ ُ َِّ َ ِ ْ َ ْ َ َ * 

َّوإبراهيم الذي وىف َ ْ َِ َِّ َ َ َأال تزر وازرة وزر أخرى * ِ َ َ ُْ ْ ٌ َُ ِ َِ َ ِ َّ)٥( .  
وبذلك فإنّ اإلسالم يقف على طرف النقيض من املسيحية، 

  .فضالً عن أن يكون متأثراً ا
                                                        

  .٣٨: ، النجم٧: ، الزمر١٨: ، فاطر١٥: ، اإلسراء١٦٤:  األنعام-  ١
  .١٥:  اإلسراء-  ٢
  .١٨:  فاطر-  ٣
 .٧: الزمر-  ٤
  .٣٨ -٣٦:  النجم-  ٥



 ٢٠٨

 :كلمة اإلسالم) ال إله إال اهللا(

يف معرض إثبات دعواه القائلة بتأثر القرآن ) نولدكه(مثل 
املعروفة يف اإلسالم، وقد أشار ) ال إله إال اهللا(بالتراث اليهودي بشهادة 

 من كتاب صموئيل الثاين، ٣٢التوراة يف الفقرة إىل موضعهما من 
  .)١( من مزامري داود٣٢ و١٨واملزمورين 

وعليه البد من استعراض هذين النصني، للوقوف على مدى ما 
  .من املصداقية) نولدكه(يتمتع به األستاذ 

ألنه من هو إله : (تقول الفقرة الواردة يف كتاب صموئيل الثاين
  ). غري إهلناغري الرب ومن هو صخرة

أحبك يا رب يا قويت، الرب صخريت : (وتقول فقرة املزامري
  ...)!وحصين ومنقذي، إهلي صخريت به أحتمي

وكما ترى فإنه ليس هناك أدىن شبه بني كلمة التوحيد 
اإلسالمية، وشيٍء مما جاء يف مزامري داود، أما فقرة صموئيل الثاين، 

، اليت يفهم منها نوع من )إهلنا (فيمكننا الوقوف قليالً عند كلمة
االختصاص، وهو منسجم مع الفكر اليهودي القائل بأم شعب اهللا 

ألنفسهم، وأين ) اهللا(املختار، فإن جشعهم يقتضي منهم احتكار حىت 
اليت تثبت التوحيد هللا تعاىل على ) ال إله إال اهللا(ذلك من كلمة اإلسالم 

                                                        
 .٨ ـ ٧ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١



 ٢٠٩

له األنام واألنعام، وإله النبات اإلطالق، فهو إهلنا وإله غرينا، إ
  .  واجلماد، وال معبود سواه

وأضرابه، أن يشك ) نولدكه(وبعد ذلك هل ميكن لشخص غري 
  !يف عدم تأثر القرآن باملصادر اليهودية املزعومة؟

 

 !ٌهل للبسملة أصل إنجييل؟

اليت خيتصرها " بسم اهللا"أما صيغة االفتتاحة : (يقول نولدكه
. )١()، فتعود إىل لغة الكتاب املقدس)البسملة(أو ) يةالتسم(العرب بـ 

  .(yahwa bishm) " باسم يهوا: "إن األصل العربي للعبارة هو: ويقول

حبثت دون جدوى يف العهد القدمي عن : يقول عبدالرمحن بدوي
  :عبارة

)yahwa bishm ( كعبارة صالة وابتهال هللا، مثلما هو احلال
 واملوضع الوحيد الذي استعملت فيه هذه .بالنسبة للبسملة يف القرآن

مثّ تدعون باسم آهلتكم، وأنا : (العبارة يف العهد القدمي، حيث يقول
  .)٢()أدعو باسم الرب يهوا

يظهر جلياً أن ليس هناك أي تشابه يف هذه الفقرة التوراتية مع 

                                                        
  .١٠٤، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٢٤:  العهد القدمي، سفر امللوك األول، اإلصحاح الثامن عشر، الفقرة ـ٢



 ٢١٠

يف موضع آخر من ) yahwa bishm(وقد استعملت عبارة . البسملة
فقال داود للفلسطيين أنت تأيت : (عىن االبتهال، حيث قالال مب التوراة

وهذا . )١()وأنا آيت إليك باسم رب اجلنود. إيلّ بسيٍف وبرمح وبترس
يف عدة مواضع من العهد القدمي ) yahwa bishm(هو معىن عبارة 

ومبا أن هذه املواضع مل تستعمل فيها ). ، املزامري٢١ ـ١أيوب : مثالً(
  .بتهال، فإا خارج نطاقناالعبارة مبعىن اال

يعيد إىل رسالة ) نولدكه(أما فيما يتعلق بالعهد اجلديد، فإن 
وكل ما عملتم بقول، أو فعل، : (إىل أهل كولوسي) بولس الرسول(

  .)٢()فاعملوا الكلّ باسم الرب يسوع شاكرين اهللا واألب به

ن ولك! ما عالقة هذه اآلية بالبسملة؟ ال عالقة: فلنتساءل اآلن
هذا ما جيعلنا : (ال حدود له، وها هو يواصل قوله) نولدكه(تعنت 

، بصرف )٣(نفترض أن املوضعني الوحيدين اللذين توجد فيهما البسملة
  .)٤()النظر عن عناوين السور، يرجعان بال لبس إىل مصادر يهودية

                                                        
  .٤٥:  العهد القدمي، سفر صموئيل األول، اإلصحاح السابع عشر، الفقرة ـ١
  .١٧: سول إىل أهل كولوسي، اإلصحاح الثالث، الفقرة العهد اجلديد، رسالة بولس الر ـ٢
 يعين بذلك اآلية احلادية وأربعني من سورة نوح، واآلية الثالثني من سورة النمل، ويبدو  ـ٣

جلياً أن نولدكه ال يعترب البسمالت الواردة يف بداية السور، وحىت الفاحتة منها، من 
  .أجزاء القرآن

  .١٠٤، ص١قرآن، ج نولدكه، ثيودور، تاريخ ال ـ٤



 ٢١١

ولكنه ال يذكر أي مصدر يهودي، مما يدلّ على أن ادعاءه ال 
ة، وهلذا مل يورد كارا دي فوأساس له من الصح)Carra De Vaua ( يف

يف فصل القرآن هذا الزعم من ) A. T. Welech(فصل البسملة، ووالس 
  .)١()Encyclopedia de I`Islam: (، ضمن مقاالت)نولدكه(قبل 

 

 :موازنة بني القرآن واألناجيل

نرى قبل إغالق ملف هذا املوضوع أن جنري مقارنة بني كتب 
لقرآن يف ضوء معطيات العلم احلديث، مكتفني يف ذلك بنقل العهدين وا

القرآن الكرمي (كالم املستشرق الفرنسي موريس بوكاي صاحب كتاب 
الذي هو دراسة مقارنة يف الكتب املقدسة يف ) والتوراة واإلجنيل والعلم

ضوء املعارف احلديثة، وسننقل كالمه يف العنوانني التاليني مكتفني يف 
بقصة العذراء مرمي، ويف الثاين بقصة طوفان نوح على النحو األول منه 
  :  اآليت، يقول

إن سورة آل عمران، وسورة مرمي ختصصان فقرات طويلة (
وصباها، وإعالما بأمومتها ) مرمي(ألسرة املسيح، وترويان مولد اُمه 

حيث يعطيه ) ابن مرمي(واملسيح يسمى دائماً يف القرآن . اخلارقة
ن جهة اُمه أساساً، وذلك أمر منطقي متاماً؛ إذ ليس للمسيح النسب م

اللذين ) لوقا(و) مىت(أب بيولوجي، وهنا ينفصل القرآن عن إجنيلي 
                                                        

  .، مدبويل الصغري١٠٦ ـ ١٠٥ بدوي، عبدالرمحن، الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص ـ١



 ٢١٢

يعطيان للمسيح نسبني من جهة الذكور، وهي باإلضافة إىل ذلك 
  !خمتلفة

ِإن اهللاََّ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهي : ورد يف القرآن َ َْ َ ً َ َ ِْ َِ َُ َ َم وآل َّ َ َ

َعمران عىل العاملني ِ َِ َ َْ َ َ َ ْ ) املسيح إذن سليل نوح وإبراهيم من اُمه . )١
وال جيد قارئ القرآن أخطاء يف األمساء، . مرمي، وأيب هذه أي عمران

كتلك اليت جيدها يف األناجيل، ونعين األخطاء اخلاصة بأسالف 
ء هؤالء ومرة أخرى تفرض املوضوعية أن نشري إىل ادعا... املسيح

إنّ حممداً مؤلف القرآن، قد نقل كثرياً من : (الذين يقولون بال أساس
من الذي دفعه، أو ما احلجة اليت : ولو كان ذلك حقاً لتساءلنا)! التوراة

أقنعته بالعدول عن نقل التوراة فيما يتعلق بأسالف املسيح؟ وبإدخال 
ثريه املعارف تصحيح يف القرآن يضع نصه بعيداً عن أي مرمى نقدي ت

احلديثة، على حني أن نصوص األناجيل والعهد القدمي غري مقبولة 
  .)٢(!)باملرة من وجهة النظر هذه؟

 

 :موازنة بني القرآن والتوراة

هناك روايتان يف التوراة عن الطوفان، ): (موريس بوكاي(قال 

                                                        
  .٣٣:  آل عمران ـ١
، مكتبة ١، ط٢٥٦ ـ ٢٥٥ بوكاي، موريس، القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ص ـ٢

  . ١٩٩٦مدبويل، القاهرة، 



 ٢١٣

  :وليست رواية واحدة فقط
يت ترجع إىل القرن  ، ال) (Yahvist version: ـ الرواية اليهووية

  .التاسع قبل امليالد
 اليت ترجع إىل ،)Sacerdotal version: (ـ الرواية الكهنوتية

القرن السادس قبل امليالد، واليت أخذت هذا االسم لكوا مؤلّف 
 .لكهنة ذلك العصر

إن رواية الطوفان يف ... وبني النصني تناقضات صارخة
لعام وذلك لسببني، يتضحان العهد القدمي غري مقبولة يف إطارها ا

  :يف ضوء املعارف احلديثة
  .أ ـ يعطي العهد القدمي للطوفان طابعاً عاملياً

 ب ـ حتدد الرواية الكهنوتية زمن الطوفان يف عصر مل يكن من 
  .املمكن أن تقع به كارثة من هذا النوع

إن الطوفان قد حدث عندما : وذلك ألن الرواية الكهنوتية تقول
غري أنه من املعروف حبسب األنساب .  عام٦٠٠ح كان عمر نو

املذكورة يف اإلصحاح اخلامس من سفر التكوين أن نوحاً قد ولد بعد 
وينتج عن ). وهذه األنساب كهنوتية املصدر أيضاً( عاماً ١٠٥٦آدم بـ 

ومن ناحية .  عاماً من خلق آدم١٦٥٦ذلك أن الطوفان قد وقع بعد 
 )١(م الذي يعطيه سفر التكوين جند أن جدول نسب إبراهي أخرى

                                                        
  ).٣٢ ـ ١٠: ١١: ( اإلصحاح ـ١



 ٢١٤

  .  عاما٢٩٢ًيسمح بتقدير أن إبراهيم قد ولد بعد الطوفان بـ

وملا كنا نعرف حبسب املصدر نفسه أن إبراهيم كان يعيش يف 
 وبذلك حنصل على زمن آخر للطوفان حبسب .م. ق١٨٥٠ حوايل

وهذا احلساب يتفق . قبل املسيح)  سنة٢٢٠٠ ـ ٢١٠٠(التوراة هو 
لدقة مع إشارات كتب التوراة القدمية اليت حتتل فيها هذه مبنتهى ا

التحديدات التارخيية املتسلسلة مكاناً طيباً قبل نص التوراة، وذلك يف 
عصٍر كان االفتقاد إىل املعلومات اإلنسانية يف هذا املوضوع جيعل 
معطيات هذا التسلسل التارخيي لألحداث مقبولة بال جدال لدى 

  .)١( يكن هناك أيضاً حجج مضادةقرائها، إذ أنه مل

كيف ميكن اليوم تصور أن كارثة عاملية قد دمرت احلياة على 
م؟ ففي . ق٢٢ أو ٢١يف القرن ) باستثناء ركاب السفينة(سطح األرض 

ذلك العصر كانت هناك على نقاط عدة من األرض حضارات قد 
 مصر على وبالنسبة إىل. ازدهرت وانتقلت أطالهلا إىل األجيال التالية

سبيل املثال، كان ذلك يف الفترة الوسطى اليت تلت اية الدولة القدمية 
وبالنظر إىل ما نعرفه عن تاريخ هذا العصر، . وبداية الدولة الوسطى

. فإنه يكون من املضحك القول بأن الطوفان قد دمر كل احلضارات
                                                        

ل املتخصصون على بعض املعلومات عن تسلسل األحداث يف العصور  منذ أن حص ـ١
القدمية، ومنذ كفت هذه احلوليات الومهية لكتاب العهد القدمي من الكهنوتيني عن أن 

  .تكون موضع تصديق، سارع املسؤولون إىل حذفها من كتب التوراة



 ٢١٥

ع وعليه فإن رواية الطوفان على حنو ما تقدمه التوراة تتناقض م
املعارف احلديثة بشكل واضح، كما أن وجود روايتني دليل حاسم 

  .على تعديل البشر للكتاب املقدس
وأما القرآن فإنه يقدم رواية شاملة وخمتلفة، ال تثري أي نقٍد من 

فهناك سور عديدة تتحدث عن العقاب الذي . وجهة النظر التارخيية
لتوراة عن طوفان وقع على شعب نوح، ففي الوقت الذي تتحدث فيه ا

عاملي لعقاب كل البشرية الكافرة، يشري القرآن إىل عقوبات عديدة 
  :نزلت على مجاعات حمددة، كما يف النص اآليت

ًولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ُ َ َ ُ ِْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َِ َفقلنا *   َ ْ ُ َ

ُاذهبا إىل القوم الذين كذب َ ْ َ ََّ َّ ْ َ َْ ِ ِ َ ًوا بآياتنا فدمرناهم تدمريا ِ
ِ ِْ َ َ َْ ْ َّ َُ َ َ َوقوم نوح ل* ِ ٍ ُ َ ْ ُام كذبوا ـََ َّ َ َّ

ًالرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظاملني عذابا أليام 
ِ ِِ ِ َِ َ ًَ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ََ َّ َ ْْ َ َّ َ ًَ َْ ْ ْ َ ُ ًوعادا * ُِّ َ َ

ًوثمود وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك كثري
ِ َِ َ ًَ َ ْ ُ َّ َُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َُ َوكال رضبنا له األمثال * ا ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َُ َ

ًوكال تربنا تتبريا ِ ْ َ َ َُ ْ َّ َ) ١(.  
وعلى ذلك فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل 
بشكل خاص على شعب نوح، وهذا يشكل الفرق األساسي األول بني 

  .الروايتني
يعطي أما الفرق اجلوهري الثاين فهو أن القرآن بعكس التوراة ال

  .أي إشارة عن مدة الكارثة نفسها
                                                        

  .٣٩ ـ ٣٥:  الفرقان ـ١



 ٢١٦

وعليه يصبح واضحاً متام الوضوح عدم إمكان اتفاق رواية 
. التوراة يف تقدميها للطوفان بزمنه ومدته، مع مكتسبات املعرفة احلديثة

وعلى العكس من ذلك فإنّ رواية القرآن تتضح خالية من أي عنصر 
اة إىل عصر ترتيل القرآن، فمن عصر رواة التور. مثري للنقد املوضوعي

هل حصل الناس على معلومات من شأا أن تلقي نوراً على حدٍث 
مثل هذا؟ بالتأكيد ال، فمن العهد القدمي إىل القرآن كانت الوثيقة 
الوحيدة اليت يف حوزة الناس عن هذه احلكاية القدمية هي التوراة 

تشرح التغيرات وإذا مل تكن العوامل اإلنسانية تستطيع أن . بالتحديد
اليت طرأت على الروايات لتتجه ا إىل التوافق مع املعارف احلديثة؛ 

أنّ هناك ترتيالً من اهللا قد جاء بعد "فيجب أن نقبل شرحاً آخر، وهو 
  .)١(")الترتيل الذي حتتوي التوراة عليه

ومرة أخرى تقتضينا : (مثّ أضاف موريس بوكاي قائالًً
فتراء وادعاء أولئك الذين يقولون كذباً ودون املوضوعية أن نشري إىل ا

 هو مؤلف القرآن، وقد  أي أساس أو مستند صحيح أن حممداً
ولو كان ذلك . نقل كثرياً من نصوص التوراة، ونقل من األناجيل

 سلسلة نسب املسيح كما وردت يف  صحيحاً، فلماذا مل ينقل حممد
 نصوص القرآن األخطاء األناجيل؟ وما الذي جعل حممداً ال يدخل يف

                                                        
، ١، ط٢٦٣ ـ ٢٦٠واإلجنيل والعلم، صص بوكاي، موريس، القرآن الكرمي والتوراة  ـ١

  .١٩٩٦مكتبة مدبويل، القاهرة، 



 ٢١٧

اليت نالحظها يف الكتاب املقدس؟ على حني أن نصوص التوراة 
ونصوص األناجيل تغص باألخطاء غري املقبولة منطقياً وعلمياً، وال 

  !بينما القرآن خيلو متاماً من هذه األخطاء. ميكن الدفاع عنها بأي حال
ر إىل ، وهو من أشهر من باد)لودفيكو ماراشي(قال املستشرق 

  ):Prodomus: (ترمجة القرآن يف ديباجة كتابه
اإلسالمية قد حافظت على كلّ ما هو ] الديانة[إنّ «

معقول ومقنع مما جاء يف الديانة املسيحية، إضافة إىل 
ونبذت من . كلّ ما يبدو لنا متناسقاً مع قانون الطبيعة

حقائقها كلَّ ألغاز اإلجنيل اليت تبدو لنا صعبة التصديق 
كما ختلصت من كلّ القواعد األخالقية العسرية . نالوامل

وبالتايل فإننا ... على اإلنسانية اليت جندها يف املسيحية
جند أن الكفار اليوم ال جيدون صعوبة يف التخلي عن 
معتقدام الوثنية العتناق اإلسالم على عكس ما هو 

  .)١(»عليه احلال لو طُلب منهم اعتناق املسيحية
 

 :خطاء التأرخيية للقرآن الكريمنسبة األ

على الرغم مما تقدم من براءة القرآن من األخطاء التارخيية اليت 
وقع فيها العهد القدمي، جند املستشرقني يصرون على وجود أخطاء 

رمتين بدائها : (تأرخيية يف القرآن الكرمي، على غرار املثل القائل
                                                        

  .، مكتبة مدبويل الصغري١٥٣ بدوي، عبد الرمحن، الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص ـ١



 ٢١٨

 حتديد املرحلة من ذلك أم يتهمون القرآن باخلطأ يف). وانسلت
، فبينما ينسبه القرآن الكرمي إىل )هامان(الزمنية اليت كان يعيش فيها 

البالط املصري الفرعوين تذهب الرواية التوراتية إىل نسبته إىل البالط 
، على )أخشويروش(الفارسي اهلخامنشي، والقول بأنّ هامان هو وزير 

) هامان(الزمنية بني ما هو موجود يف سفر أستري، وبذلك تقدر الفاصلة 
  .أخشويروش حبدود أحد عشر قرناً) هامان(فرعون، و

: فقال. وقد أشار إىل هذا املوضوع األسقف لودفيكو ماراتشي
من ذلك أنه اعترب هامان . لقد خلط حممد بني قصص الكتاب املقدس(

وزيراً لفرعون، يف حني أنه مل يكن يف الواقع سوى وزيراً 
  ).ألخشويروش

يف مقالة له ـ نشرت عام ) ثيودور نولدكه(قال ويف ذلك 
حىت أغىب : (م يف دائرة املعارف الربيطانية ـ بأسلوب فج١٨٩١

وبني وزير ] وزير أخشويروش[األغبياء من اليهود ال خيلط بني هامان 
  .)١()فرعون

وملا كانت التوراة أقدم عهداً من القرآن الكرمي، فقد ذهب 
 القول بتأثر النيب يف تأليف القرآن املستشرقون ـ كما تقدم ـ إىل

وكان من بني ما تأثر به هو شخصية هامان، ولكنه أخطأ يف ! بالتوراة
  . حتديد الظرف الزماين واملكاين الذي كان يعيش فيه هذا الرجل

                                                        
1 - Noldeke, Theodor, "The Koran", Encyclopedia Britannica, V. 16, p. 600. 



 ٢١٩

ولنسلم هنا جدالً باستحالة أن يكون هناك شخصان حيمالن 
تميان حلضارتني اسم هامان يعيشان يف فترتني زمنيتني خمتلفتني وين

خمتلفتني، وإمنا هناك شخص واحد فقط إمسه هامان محلته أمه وعقمت 
النساء بعده عن أن يلدن مثله، كما هو مفروض دعوى اام القرآن 

  . من قبل البعض واليت يأخذوا أخذ املسلمات

إذن حنن هنا أمام شخصية واحدة، ختتلف الرواية : وعليه نقول
 تبنيها، وعليه ال بد من الرجوع إىل املصادر التوراتية والقرآنية يف

ولكن قبل الدخول يف بيان احللول . التأرخيية املستقلة حلسم هذا الرتاع
التفصيلية جند من الضروري التنويه بأنّ إسم هامان قد ذكر يف القرآن 
الكرمي مقروناً إىل فرعون ست مرات، ثالثة منها قي سورة القصص، 

 ومرة واحدة يف سورة العنكبوت، وذلك على ومرتان يف سورة غافر،
  :النحو اآليت

َونمكن ل  ـ ١ َ َِّ َهم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها ـَُ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ِ ِ ُ ِ َ ِ ُ

َمنهم ما كانوا حيذرون ُ َ َْ ْ َ َ ُْ ُ ِ ) ١(.  

َفالتقطه آل فرعون ليكون ل  ـ ٢ َْ َُ َ ِْ ِْ َ ُُ َ َ ِهم عدوا وحزنا إن فـََ َّ ِ ً َ َُ َ َ ْ َرعون ُ ْ َ ْ

َوهامان وجنودمها كانوا خاطئني ِ ِ َ َ ُُ َ َُ َ ُ َ َ ََ ) ٢(.  

                                                        
  .٦:  القصص-  ١
 .٨:  القصص-  ٢



 ٢٢٠

ْوقال فرعون ياأهيا املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد   ـ ٣ ُِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َُ َ َِ ُ َْ َ ُّ َ ُ َ

ِّيل ياهامان عىل الطني فاجعل يل رصحا لعيل أطلع إىل إله موسى وإين ِ ِ َِ ُ َ ً َ ْ َ ََ ُ َ َِ َِ َ ِّ َ ََّ َِّ ْ َ ِ َِ ِ ُ ألظنه ُ ُّ ُ َ َ

َمن الكاذبني ِ ِ َِ ْ َ ) ١(.  

ٍولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني   ـ ٤ ِ ُِ ُ َ َ ُ َ ٍْ َ ْ ْ ََ ََ َ ِْ َ َإىل فرعون * َ ْ َ ْ ِ َ ِ

ٌوهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب َ َ ََّ َُ ٌ َ ُ َِ َ َ ََ َ ) ٢(.  

ُوقال فرعون يا هامان ابن يل رصحا لعيل أبلغ   ـ٥ ُ ِّ َْ َ ً ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ ُ َُ َ ْ ِ َ َ األسبابَ َ ْ َ * 

َأسباب الساموات فأطلع إىل إله موسى ُ َّ ِْ ِ َِ َِ ِ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ) ٣(.  

ِوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات   ـ ٦  َِ ِّْ َ ُ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َِ َ َ ََ َ َ

َفاستكربوا يف األرض وما كانوا سابقني ِ ِ َ َ ْ ُْ َْ ََ َِ َ ِ ُ َ ) ٤(.  

. ر أستري من الكتاب املقدسبينما مل يرد ذكر هلامان إال يف سف
بعد هِذِه اُألموِر عظَّم : (وذلك ابتداًء من اإلصحاح الثالث، إذ جاء فيه

 هِسيلَ كُرعجو ،قَّاهرو اِجياثَا اَألجدمه نانَ بامه وشِويرشأَح ِلكالْم
هعم اِء الَِّذينسؤِميِع الرج ق٥()فَو(.  

                                                        
 .٣٨:  القصص-  ١
 .٢٤ -٢٣:  غافر-  ٢
 .٣٧ -٣٦:  غافر-  ٣
 .٣٩:  العنكبوت-  ٤

  .١:  العهد القدمي، سفر أستري، اإلصحاح الثالث، الفقرة-  ٥



 ٢٢١

ل إىل نتيجة حامسة بشأن هامان يف نسخته التوراتية ولكي نص
ليس أمامنا من جهد سوى متحيص حقيقة سفر أستري، فإذا سقط هذا 
السفر عن االعتبار تسقط معه شخصية هامان الواردة فيه تلقائياً، 
فنبقى حينها حنن والرواية القرآنية فقط، لنستوضح جلية األمر فيها 

  .الحقاً
العهد القدمي مبشهد يظهر فيه امللك الفارسي يبدأ سفر أستري من 

. حمتفالً بالذكرى السنوية الثالثة جللوسه على العرش) أخشويروش(
املشاركة يف األفراح والظهور ) وشيت(ومن مثّ طلب إىل زوجته امللكة 

على املأل، لريى الشعب والوزراء مجاهلا، ولكنها متنعت ومل متتثل ألمر، 
نتهى األمر بطالقها، مث أخذ يبحث عن زوجة فثارت ثائرة امللك، وا

فوقع اختياره على فتاة مجيلة يهودية من ) وشيت(أخرى لتحل حمل 
، وكان هلا ابن عم يتوىل رعايتها يدعى )أستري(سيب بابل امسها 

، وقد طلب منها أن تكتم أمرها على امللك، فال تكشف له )مردخاي(
لث من هذا السفر تربز ويف اإلصحاح الثا.. عن هويتها اليهودية 

شخصية هامان على ما مر يف الفقرة املتقدمة، وهو شخص مغرور 
ومتكرب يسجد له أفراد الشعب كافة، إال أنّ مردخاي مل يسجد له، 
األمر الذي أثار حفيظته فقرر الوقيعة بني امللك وبني اليهود وأخذ منه 

ر فيها عملية أمراً بإبادة مجيع اليهود، ولكي حيدد اليوم الذي يباش
اإلبادة أمر هامان أعوانه بإلقاء فوراً أي قرعة فوقعت على اليوم 
 الثالث عشر من الشهر الثاين عشر وهو شهر أذار، ولكن كيده ارتد



 ٢٢٢

عليه بعد أن جازفت أستري بأمر من ابن عمها مردخاي وكشفت 
للملك عن هويتها وأنه إذا كان وال بد من تنفيذ أمر اإلبادة فإا 

قتل أسوة ببقية أبناء شعبها من اليهود، وملا كانت أثرية عند امللك ست
فقد حتول غضبه على هامان، فصلبه على ذات اخلشبة اليت كان قد 
أعدها لصلب مردخاي يف الثالث عشر من شهر أذار، ومن هنا كانت 
أعياد الفورمي عند اليهود يف اليومني التاليني هلذا اليوم، ومها الرابع 

وَألنَّ : (خلامس عشر من شهر أذار، ويف ذلك تقول التوراةعشر وا
هامانَ بن همداثَا اَألجاِجي عدو الْيهوِد جِميعا تفَكَّر علَى الْيهوِد 

ِتِهمادِإبو اِئِهمةً، ِإلفْنعقُر ا، أَيأَلْقَى فُورو مهِبيدا ِإلَى  .ِليوِلهخد دِعنو
وِد أَمهالْي ِضد هربِديُء الَِّذي دالر هِبريدت درٍة أَنْ يابِبِكت رِلِك أَماِم الْم

ِلذِلك دعوا ِتلْك اَألياِم . علَى رأِْسِه، وأَنْ يصِلبوه هو وبِنيِه علَى الْخشبِة
»ِم الْفُوِر» فُوِرميلَى اسع .أَج ِمن الَِة ِلذِلكساِت هِذِه الرِميِع كَِلمِل ج

 فُِسِهملَى أَنقَِبلُوا عو ودهالْي بجأَو ،مهابا أَصمو ذِلك ِمن هأَوا رمو
وعلَى نسِلِهم وعلَى جِميِع الَِّذين يلْتِصقُونَ ِبِهم حتى الَ يزولَ، أَنْ 

موِن الْيوا هذَيديعٍةينا كُلَّ سقَاِتِهمأَو بسحا وِتِهمابِكت بسِن ح١()ي(.  

ولبيان حقيقة األمر فيما يتعلق بشخصية هارون يف الرواية 
إننا هنا ال نستطيع اإلعتماد على فرضيات : التوراتية والقرآنية نقول

املستشرقني، وكذلك ال نروم اإلجابة عن هذه الشبهة انطالقاً من 
                                                        

   ٢٧.١ - ٢٤:  العهد القدمي، سفر أستري، اإلصحاح التاسع، الفقرة-
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 الصرف للمسلمني القائم على أحقية القرآن الكرمي، بل نسعى االعتقاد
إىل رد هذه الدعوى، وإثبات الرؤية القرآنية باالستناد إىل األسلوب 
التحليلي التأرخيي؛ ليكون ذلك حجة على املسلمني وغري املسلمني 

  .على السواء

  

 :ّهامان وسفر أستري يف مواجهة التحديات التارخيية

كيك يف تارخيية سفر أستري، جيدر بنا التنويه مرة قبل بيان التش
أخرى إىل أنّ هذا السفر هو وحده الذي ينفرد يف ذكر هامان بوصفه 
وزيراً ألخشويروش، فلم يرد ذكر له يف أي موضع آخر من الكتاب 

ومل يرد يف أي مصدر . املقدس، كما مل يرد يف أي مصدر مستقل آخر
ية اسم هلامان بوصفه وزيراً ألخشويروش، من املصادر التأرخيية اإليران

. )١(وإعدامه على يده وبأمر منه على النحو املذكور يف سفر أستري
إنّ قصة : وهكذا فقد توصلت دائرة املعارف الربيطانية إىل هذه النتيجة

أستري وأبطاهلا مل ترد يف املصادر التأرخيية، وبذلك أقفلت قضية هذا 
ة فيه، وحكم عليها بوصفها أسطورة من السفر وشخصية هامان الوارد

  .)٢(صنع خيال مؤلفها
                                                        

؛ وحممد هادي معرفت، التمهيد يف علوم ٦٦٠حممد خزاعلي، أعالم القرآن، ص:  أنظر-  ١
  .٣٧٧، ص٧ن، جالقرآ

٢ - See "Haman" in Encyclopedia Iranica, p. 629. 
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ما هي الدعامة : من هنا ال بد من اإلجابة عن هذا السؤال
التأرخيية اليت يستند إليها هذا النص اليتيم الذي يسمي هامان بوصفه 
وزيراً خلشايار شاه؟ جيب القول بإنّ هناك شكوك كثرية حتوم حول 

قد اعترف الكثري من احملققني الغربيني بأنّ سفر ف! تأرخيية سفر أستري
أستري ال يتمتع بوجود تأرخيي وخارجي، وهو أقرب إىل الرواية 

  .اخليالية
هناك نزر يسري من : كما أقرت دائرة املعارف اليهودي بالقول

وهناك . احملققني املعاصرين الذين يرون لسفر أستري حاضنة تأرخيية
غفري من مفسري وشراح العهد القدمي توصلوا باملقارنة إىل هؤالء مجع 

إىل نتيجة مفادها أنّ سفر أستري ال يعدو أن يكون أسطورة وقصة 
خيالية، رغم حماولة بعض املؤلفني إىل نقد هذه الرؤية من خالل القول 

  .)١(باعتبار هذا السفر رواية تأرخيية

مثلة اليت وقد ذكرت دائرة املعارف اليهودية العاملية جانباً من األ
لفتت إنتباه احملققني بشأن احملتوى التأرخيي لسفر أستري، على النحو 

  :اآليت

يذهب أكثر احملققني إىل القول بأن سفر أستري أسطورة ورواية 
تعكس آداباً وسنناً معاصرة ألبست ثوباً تأرخيياً وطابعاً تراثياً لتنجو 

اضحة وعجيبة إذ وذكروا أنّ هناك مفارقة و. من النقد واهلجوم عليها
                                                        

1 - The Jewish Encyclopedia, "Esther", Volume V. 5, pp. 235- 236. 
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هناك فرق كبري بني أن حيكم خشايار شاه على مئة وسبٍع وعشرين 
كورة كما يذكر سفر أستري، وبني ما يثبته التأريخ اإليراين نفسه 

كما أنه من احملير . خلشايار شاه وأنه حكم على عشرين كورة فقط
واملدهش أن تتمكن أستري من التكنم على هويتها ويهوديتها، مع 

ة اجلميع بيهودية مردخاي وكونه ابن عمها والقيم عليها يف الوقت معرف
يضاف إىل ذلك أنه من غري املمكن لغري الفارسي أن يصبح . نفسه

وزيراً يف البالط اإليراين، وال لغري الفارسية أن تغدو ملكة على 
هذا ولو كانت أحداث هذه الرواية قد وقعت بالفعل، فمن . اإليرانيني

 تغيب عن أعني املؤرخني الذين رصدوا تلك املرحلة املستحيل أن
  . حبذافريها، ودققوا يف كلّ واردة وشاردة منه

وبالتايل فإنّ أسلوب هذا السفر وبناءه األديب أقرب إىل 
الصياغة األدبية والقصة العاطفية والرومانسية منه إىل الوقائع واحلقائق 

لقول بأنّ جذور هذا بل هناك من احملققني من ذهب إىل ا. التأرخيية
  .)١(النص األديب تعود إىل مصادر أجنبية وبعيدة كلّ البعد عن اليهودية

  :قال صموئيل كندي إدي معلقاً على سفر أستري

ميكن لسفر أستري أن يكون أي شيء باستثاء أن يكون حقيقة (
تأرخيية، فهو قصة أسطورية كان اهلدف الظاهري منها تربير االحتفال 

                                                        
1 - See "Esther" in The Universal Jewish Encyclopedia, V. 4, p. 170. 
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كما يزودنا .. ، وإحداث حقيقة تأرخيية هلذه األعياد )١(الفورمييف أيام 
سفر أستري مبعلومات جغرافية خاطئة عن بالد فارس، فقد جاء يف 

هو أَحشِويروش الَِّذي ملَك ِمن الِْهنِد ِإلَى كُوٍش علَى ِمئٍَة : (هذا السفر
لك ـ حبسب املصادر يف حني أنه مل مي! )٢()وسبٍع وِعشِرين كُورةً

  .)٣()التأرخيية الفارسية املستقلة ـ إال على سبع وعشرين كورة فقط

إىل القول بأنّ سفر أستري مفعم ) صموئيل كندي(كما يذهب 
باألفكار والصور املقتبسة من األساطري واألدبيات البابلية؛ ذلك أنّ 

 القرن فكرة غلبة األنثى على ملك أجنيب أقرب إىل املزاج البابلي يف

                                                        
اليوم :  من أيام السنة، ومها الفورمي كلمة عربية تعين القرعة، ويطلق الفورمي على يومني-  ١

الرابع عشر من شهر أذار واليوم اخلامس عشر منه يف كلّ سنة، وقد اختذ اليهود هذين 
اليومني عيداً هلم ملناسبة رفع خطر اإلبادة عنهم مبوجب مؤامرة حاكها هلم هامان بن 

لقرعة أنّ هامان قد ضرب ا) فورمي(والوجه يف تسمية هذا العيد بـ . مهداثا األجاجي
لتحديد اليوم الذي يباشر فيه امللك إبادة الشعب اليهودي، فوقعت القرعة على اليوم 

إال أنّ ذلك حبسب رواية سفر أستري . الثالث عشر من الشهر الثاين عشر أي شهر أذار
ارتد إىل حنره، إذ أرسل مردخاي ـ بعد أن قربه امللك منه وأحله حمل هامان ـ رسائل 

 مملكة خشايار شاه ليوجب عليهم أن يعيدوا يف اليومني التاليني إىل مجيع اليهود يف
لليوم الثالث عشر من شهر أذار، ومها اليومان اللذان استراح فيهما اليهود من أعدائهم، 

  .والشهر الذي حتول عندهم من حزن إىل فرح، ليجعلومها يومي عيد وابتهاج
  .١: فقرة العهد القدمي، سفر أستري، اإلصحاح األول، ال-٢
ـ ١٧٧، ص)أسلوب إدارة املدن يف الشرق( صموئيل كندي، آئني شهر ياري در شرق - ٣

١٨٠.  
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يضاف إىل . )١(اخلامس بعد امليالد منها إىل الرتعة الفكرية عند اليهود
ذلك أننا ال جند أي شخص من أبطال سفر أستري حيمل إمساً يهودياً 

فإننا إذا استثنينا امللك الفارسي إخشويروش سنجد . حقيقياً خالصاً
فأستري . مجيع األمساء األخرى مقتبسة من أمساء آهلات بابلية وعيالمية

 الذي )٢()هدسة(بل حىت التسمية األخرى ألستري وهو ). عشتار(هي 
يرد يف الفقرة السابعة من اإلصحاح الثاين من سفر أستري، هي من 

 اإلله )٣()مردوخ(ومردخاي هو . األلقاب اخلاصة برب األنواع البابلية
ألبسا من هنا فإنّ أستري ومردخاي ليسا سوى إهلني بابليني . البابلي

فيمكن ربطه لغوياً ) هامان(وأما عدومها اللدود . ثوباً يهودياً
وأما .  أعداء البابليني التقليديني)٤(أحد آهلة العيالميني) هومان(بـ
امللكة الفارسية اليت أخذت أستري مكاا ومرتلتها، فيمكن ) وشيت(

  .)٥(ربة األنواع العيالمية) مشيت(بنفس الطريقة أن نربطها بـ

إىل االعتقاد جازماً بأنّ ) صموئيل كندي إدي(هنا يذهب من 

                                                        
 .١٨٠ املصدر املتقدم، ص-  ١

2 - Hadassah. 
ناس، تاريخ جامع اديان . جان يب: اإلله البابلي راجع) Mardukh( فيما يتعلق مبردوخ - ٣

  .٤٧ - ٤٦، ص)لنشوء وحىت اليومالتاريخ اجلامع لألديان منذ ا(از آغاز تا امروز 
عامل العيالميني (والتر هينتس، دنياي كمشده عيالم :  لالطالع على آهلة العيالميني أنظر- ٤

 .٥١، ص)املفقود
  .١٧٨ املصدر املتقدم، -  ٥
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سفر أستري الوارد يف العهد القدمي ليس سوى أسطورة بابلية تعود إىل 
القرن اخلامس من امليالد، وهي تصور اجلدل احملتدم بني كل من 

  ). أخشويروش(وخشايار شاه ) أستري(وعشتار ) مردخاي(مردوخ 

القوة حبيث ال ميكن محله على جمرد إنّ هذا التطابق من الكثرة و
وحيث أنّ الغلبة يف هذا الصراع تكون يف اية املطاف . الصدفة

، )هومن(البابليني، على هامان ) عشتار(وأستري ) مردوخ(ملردخاي 
العيالميني، يذهب الترجيح إىل صياغة هذه األسطورة ) مشيت(ووشيت 
  . )١(يف بابل

بأنّ األمساء الواردة يف سفر ويعترف قاموس الكتاب املقدس 
أستري، أمساء بابلية وعيالمية، فمردخاي هو مردوخ رب األرباب عند 
البابليني، وِهمان أو همان هو أحد األرباب الرئيسني عند 

  .)٢(العيالميني

إنّ العالقات بني احلضارة العيالمية واحلضارات العريقة كانت 
ثار اليت متّ العثور عليها يف مصر قائمة يف مراحل متقدمة جداً، وإنّ اآل

قبل مرحلة اُألسر والسالالت الفرعونية تثبت هذا االرتباط بينها وبني 
شوش ـ عاصمة الساللة اهلخامنشية يف عهد خشايار شاه ـ بشكل 

                                                        
 .١٨٣ - ١٩٧املصدر املتقدم، ص:  أنظر-  ١
  .٦٤ بطرس عبد امللك، قاموس الكتاب املقدس، ص-  ٢
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وهذا ما أكّد عليه علماء التأريخ واحملققون يف تأريخ الفن مراراً . واضح
  . )١(وتكراراً

ات والتنقيبات اليت أجنزت من قبل علماء ومبالحظة التحقيق
اآلثار يف القرنني األخريين ـ وهو ما سنشري إىل منوذج عنه يف 
الصفحات اآلتية ـ يقوى احتمال تسرب شخصية هامان إىل احلضارة 

وعليه جيب القول ـ بااللتفات إىل . العيالمية من احلضارة املصرية
شخصية هامان يف الكتاب األدلة والشواهد اليت تثبت عدم تأرخيية 

املقدس، وااللتفات من جهة أخرى إىل تأثر احلضارة العيالمية 
باحلضارة املصرية ـ بأنّ الثابت علمياً هو أنّ الواقع يف اخلطأ التأرخيي 

  .هو الكتاب املقدس، وليس القرآن الكرمي
هناك من املفكرين من يذهب إىل االعتقاد بأنه حيث ال يوجد 

ارسية لفظ يقرب من هامان، ومل يعهد وجود شخص يف يف اللغة الف
بالط خشايار شاه ذا اإلسم، ميكن القول بأنّ اليهود قد أطلقوا 
تسمية هامان على أحد وزراء خشايار شاه لوجود شبه بينه وبني 
هامان وزير فرعون؛ ألنه كان يظلمهم كما كان هذا األخري يظلمهم يف 

  .)٢(أعمال السخرة وما إىل ذلك
                                                        

تاريخ خوزستان (ريخ خوزستان از دوره افشاريه تا دوره معاصر  موسى سيادت، تا- ١
؛ وكذلك ميكن الرجوع يف ٨، ص١، ج)منذ السلسلة األفشارية وحىت املرحلة املعاصرة

  .٥٢ و٢٩بيري آميه، التأريخ، ص: هذا الشأن إىل
  .٦٦٠ حممد خزاعلي، املصدر املتقدم، ص-  ٢
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كما توجد شواهد أخرى تثبت عدم تأرخيية سفر أستري وبعض 
األبطال اآلخرين يف روايتها، األمر الذي خيرج هذا السفر من دائرة 

 ١٩٥٦ وحىت عام ١٩٤٧فمنذ عام . النصوص التأرخيية لدى اليهود
للميالد حيث عثر على حدود مئة قطعة من رقائق البحر امليت يف 

 مقارنة بني هذه الرقائق واألسفار املوجود مدينة قمران، أجريت عملية
يف العهد القدمي، فظهر أنّ مجيع األسفار التوراتية موجودة يف تلك 

جدير ذكره أنّ رقائق البحر امليت تعود . )١(الرقائق ما عدا سفر أستري
 من الفرق اليهودية، وقد متت ترمجة هذه الرقائق )٢(إىل الفرقة األسينية

  .)٣(ن متوفّرة ويف متناول اجلميعواملخطوطات وهي اآل

 األمر اآلخر أننا ال جند أي إشارة يف العهد اجلديد، أو أي
ليس هناك من : يقول حبيب سعيد. إحالٍة من اإلجنيل إىل سفر أستري

دليل يثبت نسبة سفر أستري إىل مؤلٍف أو كاتب بعينه، أو مىت متّ 
كابيني قد انعكست ولكن حيث جيد بعض احملققني أنّ آراء امل. تأليفه

فيه، فإنه يرجع تأريخ كتابته إىل حدود مئة وثالثني سنة قبل 
                                                        

  .١٧٩ صموئيل كندي إدي، املصدر املتقدم، ص-  ١
فرقة يهودية تكونت قبل حوايل قرنني من امليالد، كانت ترجو شفاء :  الطائفة األسينية- ٢

كان واحداً من ) املعمدان(إن النيب حيىي بن زكريا : نفسها من األدران والذنوب، ويقال
، )معرفة األديان الكربى(حسني توفيقي، آشنائي با أديان بزرك : أعضائها، أنظر

 .٩٨ -٩٧ص
  .٦ - ٥، ص١خمطوطات قمران ـ البحر امليت، ج: التوراة كتابات ما بني النهرين: ر أنظ-  ٣
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  .)١(امليالد

ومن جهة أخرى يذهب بعض مفسري الكتاب املقدس إىل 
القول بعدم تأرخيية هذه القصة، وعدم وقوعها أو حتققها على املستوى 

كة اخلارجي والواقعي، مستنداً يف ذلك إىل عدم ورود أي ذكر للمل
وشيت، أو أستري، أو مردخاي، أو هامان يف مصادر التأريخ اإليراين 

إنّ سفر أستري هو السفر الوحيد من بني : ويضيفون أيضاً. والفارسي
سائر األسفار األخرى الذي ال يوجد فيه أي ذكر هللا سبحانه، من هنا 
 ذهب بعض املتقدمني إىل التشكيك يف اعتبار هذا السفر، ولذلك فإنه مل

  .)٢(يدرجه ضمن األسفار الشرعية
 

ّتأرخيية وجود هامان يف قصة موسى وفرعون يف القرآن 

 :الكريم

إنّ الذين يذهبون إىل دعوى وجود اخلطأ التأرخيي يف القرآن، 
إننا إذا استندنا إىل النصوص الدينية اليهودية ال جند إال : يقولون

 بالط خشايار هامان واحداً، وهو ذلك الذي حيتل منصب الوزارة يف
                                                        

طبقاً لرأي بعض احملققني ـ وهو ): أسلوب إدارد املدن يف الشرق( يقول مؤلف كتاب -  ١
م، .ق١٢٥رأي حيضى بقبول الغالبية ـ يعود تأريخ كتابة سفر أستري إىل حوايل العام 

  .١٧٧صموئيل كندي إدي، ص
  :١٦٠ - ١٥٩حبيب سعيد، املدخل إىل الكتاب املقدس، ص:  أنظر-  ٢

B. W. Anderson, Interpreter's Bible. V. iii. Pp. 827-8. 



 ٢٣٢

شاه، من هنا جيب أن يكون هامان املذكور يف القرآن بوصفه شخصية 
بارزة يف عصر موسى وفرعون ناجتاً عن خطأ تأرخيي سببه سوء فهم 

. النيب حممد عند اقتباسه هذه الشخصية من املصادر الدينية اليهودية
 اليت ومن املناسب لدراسة هذه الدعوى أن نعيد قراءة اآليات القرآنية

َوقال فرعون يا : تتحدث عن هامان، وهي قوله تعاىل ُْ ْ َ َِ َ ْأهيا ال َ َ ُّ َمأل ما ـَ َُ َ

ًعلمت لكم من إله غريي فأوقد يل ياهامان عىل الطني فاجعل يل رصحا  َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ِ َِ َِ ِِّ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْْ ُِ ٍ ِ َِ َ ُِ

ُّلعيل أطلع إىل إله موسى وإين ألظن ُ ََّ َ ِّ ِ ِ َِ ُ ََ ُ ِ َِ َ ِّ ْه من الـََ َ َكاذبنيُِ ِ ِ َ ) وقوله تعاىل. )١: 
 ُونمكن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا ُ ِّ َُ ْ َُ ْ َ َ ْ ْ ْ َُ ِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ ِ َُ

َحيذرون ُ َ ْ َ )وقوله تعاىل .)٢: َفالتقطه آل فرعون ليكون ل َْ َُ َ ِْ ِْ َ ُُ َ َ َُهم عدوا ـََ ْ ُ

َوحزنا إن فرعون وهامان َ ََّ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ً َ وجنودمها كانوا خاطئنيَ ِ ِ َ َ ُُ َ ُ َ ُ َ )٣(.  
وهنا نواجه ثالثة أمور أساسية يف هذه اآليات بشأن فرعون 

  :وهامان، وهي كاآليت
وهو ما نشاهده يف سورة ( ـ إدعاء فرعون لأللوهية والربوبية ١
  ).٣٨: القصص
وهو ما نشاهده يف سورة ( ـ أمر فرعون هلامان ببناء الصرح ٢
  ).٣٨: القصص

                                                        
  .٣٨:  القصص-  ١
  .٦:  القصص-  ٢
 .٨:  القصص-  ٣



 ٢٣٣

 للنيب موسى املعاصر بالط فرعون يف بارز شخص وجود ـ٣
  ).٨ و٦: كما هو مالحظ م سورة القصص(امسه هامان 

طبقاً لدائرة املعارف الربيطانية، فإنّ اجلذور اللغوية لكلمة 
مبعىن البيت الكبري أو ) per 'aa(فرعون تعود إىل الكلمة املصرية فريا 

ت هذه الكلمة فيما بعد كعنوان على مثّ أطلق. مقر امللك يف مصر القدمية
سلسلة امللوك املتعاقبني على حكم مصر، وقد استمر حكم هذه 

وكان .  قبل ميالد املسيح١٢٩٢ إىل عام ١٥٣٩السالالت من عام 
املصريون يعتقدون بربوبية الفراعنة، فالفرعون يبقى إهلاً حىت بعد 

لسماء والشمس، موته، بل إنه يرتقي حينها إىل مرتبة األب آلهلة ا
  .)١(ومينح سلطته املقدسة للفرعون اجلديد املتمثل بوريثه الذي هو ابنه

: كما يتحدث املعجم املصور للكتاب املقدس عن فرعون ويقول
فإنّ الفرعون طوال . كان املصريون يعتقدون بأنّ فرعون هو اهللا(

عون فالفر. )٢()هوروس(إله الشمس، وممثالً لـ) Ra(حكمه هو ابن رع 
مبعوث من قبل اآلهلة لينوا يف حكم األرض، فكانت كلمته قانوناً، 

  .)٣()وكان مالكاً فعلياً لكلّ شيء

وفيما يتعلق بأمر فرعون القاضي ببناء صرح عمالق من 
                                                        

1 - "Pharaoh' in Encyclopedia Britanica, 2010/04. 03at: http: //www. 
Britannica. Com /Ebchecked/topic/455117/pharaoh. 

  .أحد أقدم وأهم اآلهلات يف مصر القدمية): Horus( هوروس -  ٢
3 - "Pharaoh" in Nelson's Illustrated Bible Dictionary, p. 828. 
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الطوب واآلجر، توضح التنقيبات األثرية على ضفاف النيل وشواطئه 
الشروح وجاء يف . )١(وجود جبانات وأبنية مصنوعة من الطوب

إال . )٢(الروائية أنّ البناء باآلجر حدث للمرة األوىل يف عصر الفرعون
إنّ البناء بالطوب : أنّ هذا الكالم ال يبدو صحيحاً، بل جيب القول

واآلجر كان شائعاً يف عصر فرعون، وذلك ألنّ معرفة املصريني بتقنية 
  .)٣(البناء باآلجر تعود إىل  مخسة آالف سنة قبل امليالد

 )٤()م١٩٩٨ -١٩٢٠:موريس بوكاي(وقد أدىل احملقق الفرنسي 
ملا كان هامان يعيش : فقد ذهب إىل القول. بدلوه يف هذا البحث أيضاً

 وفرعون، فإنّ أفضل الطرق لتتبع آثاره والعثور يف عصر موسى 
على إمسه يتم عرب الرجوع إىل املتخصصني باخلطوط اهلريوغليفية 

من هنا فقد بدأ حتقيقه مع أحد أبرز ، )ميةواخلطوط املصرية القد(
املختصني بالشؤون املصرية والذي كان إىل جانب ذلك ملماً باللغة 

  :العربية القدمية أيضاً، فقال

كما هي موجودة يف ) هامان(لقد بدأت العمل باستنساخ كلمة (

                                                        
  .٣٨٠ - ٣٧٩، ص٧ حممد هادي معرفت، املصدر املتقدم، ج-  ١
 ٣٨:  اآليةتفسري (٢٥٥، ص١٨الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج:  أنظر- ٢

 من سورة ٣٨: تفسري اآلية (٤١٦، ص٦؛ والدر املنثور، ج)من سورة القصص
 ). من سورة غافر٣٦: تفسري اآلية (٢٨٨، ص٧؛ وج)القصص

  .١٨، ص٩ فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ج-  ٣
4 - Maurice Bucaille. 



 ٢٣٥

نسخة من القرآن يعود تارخيها إىل القرن اهلجري األول، وأريتها لذلك 
إنّ هذه الكلمة وردت يف نص عريب يعود إىل : تص، وقلت لهاملخ

. القرن السابع للميالد، وهي ترتبط بشخص ينتمي إىل تاريخ مصر
يف مثل هذه احلالة جيب أن تكون منقولة بعينها ولفظها عن : فقال يل

إنه على يقني من أنه ال ميكن : اهلريوغليفية، ولكن يف الوقت نفسه قال
لقرن امليالدي السابع أن يكون مشتمالً على إسم لنص يعود إىل ا

باللغة اهلريوغليفية، إذ أنّ هذه اللغة كانت قد اندثرت يف تلك الفترة، 
ولكي يثبت صحة استنتاجه نصحين بالرجوع إىل . ومل يبق منها شيء

معجم أعالم الشخصيات اليت كانت تعيش يف أيام الفراعنة، ملؤلفه 
حيث حيتمل العثور على هذا اإلسم ) Herman Rank(هريمن رانك 

فعثرت هناك على كلّ ما احتمله ذلك . مكتوباً باخلط اهلريوغليفي
املتخصص، ورأيت كلمة هامان منقولة يف ذلك املعجم باخلط 
اهلريوغليفي مع ترمجته إىل اللغة األملانية، كما أدهشين أن أرى إىل 

 البالط الفرعوين، جانبه شرحاً بالوظيفة والصفة اليت كان يشغلها يف
،  )ةـادن احلجريـال يف املعـمدير العم: ( ل منصبـحيث كان يشغ
: إىل األملانية على النحو اآليت) رسينسكي والتر(وقد ترمجها 

)Vorsteherder Steinbruch arbeiter()وهو ما يبدو بوضوح من )١ ،
ن خالل األمر الذي يصدره له الفرعون ببناء الصروح على ما هو مبي

                                                        
1 - M. S. M. Saifullah & Others, p. 130. 
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وعندما رجعت إىل املتخصص الفرنسي وأريته . يف القرآن الكرمي
صورة الصفحة املتعلقة مبعجم األعالم املصرية املرتبطة امان وقارا 
بالصفحة القرآنية اليت حتمل إسم هامان، مل يكن عنده ما يقوله، فبقي 

  .)١()وامجاً، واستوىل عليه الذهول

اخلط املسماري ـ مدة بقي اخلط اهلريوغليفي ـ شأنه شأن 
طويلة من الزمن مهجوراً حىت طواه النسيان، وظل الناس قروناً 
اليعرفون من اخلطوط اهلريوغليفية احملفورة على خمتلف الصخور يف 
املعابد والقصور والقبور الفرعونية، وكان الناس يتصوروا طالسم 

  . وأسحار يراد منها صيانة األماكن املقدسة

 ظل اكتناه أسرار مصر القدمية لغزاً حمرياً لسنوات ومن هنا فقد
طويلة، حىت متّ العثور صدفة على مفتاح الباب الذي يفضي إىل معرفة 

م زحف نابليون بونابرت جبيوشه ١٧٩٨ففي عام . حقائق مصر القدمية
وبعد عاٍم من ذلك كان بعض اجلنود الفرنسيني مشغولني . على مصر

) الرشيد(ت اإلجنليزية يف قرية زرتا حبفر موضع يف مواجهة القوا
 أو )٢()حجارة زِرتا(فعثروا على حجر أسود كبري، أطلقوا عليه اسم 

وكان هذا احلجر حيمل نصاً واحداً مكتوباً بثالث لغات . احلجر الرشيد
، وحيث كانت )اهلريوغليفية، والدميوتيكية، واليونانية: (خمتلفة، وهي

                                                        
1 - M. Bucaille, Moses and Pharaoh: The Hebrews In Egypt, p. 192. 
2 - Rosetta Stone. 
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د اكتشفوا من خالهلا أنّ هذا احلجر يعود إىل اللغة اليونانية معروفة، فق
وقد أشاد .  سنة خلت، وأا تعود إىل فترة بطليموس اخلامس٢٢٠٠

النص املكتوب باألعمال اليت أجنزها امللك الشاب واخلدمات اليت 
  . )١(قدمها للمعابد والشعب املصري بثالث لغات خمتلفة

صري العامل ومن خالل هذا احلجر متكن املختص بالتراث امل
 من )٢()م١٨٣٢ -١٧٩٠: جان فرانسوا شامبوليون(الفرنسي الشهري 

فك رموز اخلط اهلريوغليفي، وأضحى بعدها من السهل ترمجة 
  .)٣(النصوص اهلريوغليفية األخرى أيضاً

كان املفتاح إىل فك ) حجر الرشيد(من هنا ميكن القول بأنّ 
  .شيفرة اخلط اهلريوغليفي

ر اسم هامان موجود يف املعجم الذي صنفه إنّ النص الذي يذك
وقد أخذه املؤلف . مع صورة كتابته باخلط اهلريوغليفي) هريمن رانك(

                                                        
  .٢٩ثقافة وحضارة مصر القدمية، ص:  أنظر-  ١
عامل ولغوي ومستشرق فرنسي، أولع يف ): م١٨٣٢ -١٧٩٠: جان فرانسوا شامبوليون (- ٢

نانية والرومية حل الرموز اهلريوغليفية، فعمد لذلك إىل تعلم اللغات الشرقية، فتعلم اليو
م متكن من حل ١٨٢٢ويف شهر سبتمرب من عام . والعربية والقبطية والعربية والسريانية

ومن حينها أطلق على .  سنة٣٢شفرة اخلطوط اهلريوغليفية وكان له من العمر
  :أنظر. شامبوليون لقب مؤسس إبتدائية التراث املصري

 Hutchinson Encyclopedia. p207. 
3 - Harun Yahya, The Prophet Musa, p. 60. 
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وهذا األخري حمقق يف لغات مصر . )١()والتر رسينسكي(من كتاب 
 عن كتابات مصر القدمية يف متحف ١٩٠٦القدمية، وقد ألف كتابه عام 

  .)٣( يف فيينا)٢()هاف(
  

ًلوثنية بوصفها مصدرا ثالثا للقرآن عىل زعم تأثر النبي با ً

 :نولدكه

أما املصدر الثالث واألخري للوحي عند نولدكه، فقد أشار إليه 
أحد أهم مصادر تعاليم حممد كانت االعتقادات الدينية اليت : (بقوله

وما من مصلح ميكنه أن يتنصلَ متاماً من املعتقدات اليت . اعتنقها قومه
كذا بقي لدى مؤسس اإلسالم بعض من األساطري ه. تربى عليها

القدمية ـ مثالً حول اجلن ـ وبعض اآلراء الدينية اليت كانت سائدة يف 
  .)٤()زمن اجلاهلية

إن وجود بعض التقاليد املوروثة يف القرآن، : نقول يف ذلك
اليعين بالضرورة تأثر اإلسالم ا، فقد يكون شيوعها يف األوساط 

 التأثر باألديان األخرى، وقد كانت أسرة النيب على اجلاهلية نتيجة
احلنيفية والشريعة اإلبراهيمية، هذا وقد يوجد حىت يف املوروث 

                                                        
1 - Walter Rasinski. 
2 - HAF museum. 
3 - M. Bucaille, p. 192- 193. 

  .١٨، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ٤
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اجلاهلي البحت بعض مكارم األخالق، فيدعو هلا القرآن مبا هي فضيلة 
أخالقية مبعزل عن املوروث اجلاهلي،  فاإلسالم جاء إلقرار كلّ ما هو 

لّ ما هو قبيح وباطل، فألغى وأد البنات، حسن وصاحل، وإلغاء ك
وعمل على إلغاء الرق، وشجعه  بكافة الوسائل والسبل، وأقر إكرام 

 الضيف، وحفظ اجلوار، وإغاثة امللهوف، ويف ذلك قال النيب األكرم
حضرت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفاً ما : (عن حلف الفضول

  .)١() إليه اليوم ألجبتيسرين به حمر النعم، ولو دعيت

 :بحث يف معنى اجلن

إن اهللا تعاىل قد : وأما بشأن ما ورد من القرآن يف اجلن، فنقول
أخربنا يف حمكم كتابه العزيز بوجود املالئكة واجلنة والنار، فآمنا ا 
إميان تسليٍم وإذعان دون رؤيتنا هلذه احلقائق، وذلك تبعاً لقوة إمياننا 

ًذلك الكتاب ال ريب فيه هدى  : املغيبات، قال تعاىلمبن أخربنا ذه  َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ

ِللمتقني الذين يؤمنون بالغيب ْ ُ َُ ْ َّ ِْ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ َ ) ذه األمور . )٢ وحنن نستند يف إمياننا
إىل إدراكنا لضعفنا وعدم قدرتنا على اإلحاطة بكل ما يف الكون من 

 حيصى من الكائنات وجودات وكائنات، وإننا لنؤمن بوجود عدد ال
اهرية يف الغرفة اليت نشغلها، مع عدم قدرتنا على رؤيتها، فلتكن 

                                                        
، مؤسسة األعلمي ٣٣٨، ص١ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب، ج ـ١

  .هـ، بريوت١٤١٣للمطبوعات، 
  .٣ ـ ٢:  البقرة ـ٢



 ٢٤٠

حقيقة اجلان واحدة منها، فنؤمن إمياناً قاطعاً وجازما ال يعتريه شك 
وال تطاله شبهة بأا كائنات موجودة عاقلة خلقها اهللا كما خلقنا، 

رابية، ومادا ولكن مادة خلقها ختتلف عن مادة خلقنا، فمادتنا ت
ٍولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محإ مسنون  : نارية، قال تعاىل ُ َ َ ْْ َ ٍَ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ٍِ ْ َ ََ ِ ْ َ *

ِواجلان خلقناه من قبل من نار السموم ُ َّ ِ َ ْ ْ ْ ُ َِ ُِ ََ َْ َ َّ َْ )ويبدو من صريح هذه اآلية . )١
 قد سبق خلق اإلنسان، أما عدم إثبات وجود اجلن أن خلق اجلن

 العلم احلديث فهو أمر طبيعي، بعد أن كان اجلن من األمور بأدوات
الغيبية كحقيقة املالئكة واجلنة والنار مما ال خيضع ألدوات الفحص 

هذا مع أن العلم احلديث إمنا هو خمول باإلثبات دون النفي، . اهري
مبعىن أن للعلم بواسطة أدواته أن يثبت وجود شيٍء أو تأثريه يف 

 أما أن ينفي وجود شيٍء أو تأثريه على ظاهرٍة من ظاهرٍة ما،
  .الظواهر، فهذا ما ال يدخل يف شؤونه واختصاصاته

ولكننا مع إمياننا حبقيقة اجلن، ننكر يف الوقت نفسه املفهوم 
السائد بني العامة من أنه خيالط الناس ويعاشرهم، ويكون له التأثري يف 

إمكان اإلنسان تسخريهم نشر احملبة والكراهة بني األزواج، وإن ب
ملآربه، وأن بإمكان اجلين أن يتزوج من إنسية، أو يتزوج اإلنسي من 
جنية، على ما يروجه املتاجرون بعقول البسطاء، بعد أن كان اجلن من 

  . عامل غري عاملنا
                                                        

  .٢٧ ـ٢٦:  احلجر ـ١



 ٢٤١

وقد ذهب العدلية إىل انه ال جيوز يف حكمته تعاىل أن يتسلط 
عب به ومبقدراته، وهو ال يستطيع كائن غييب على كائٍن عيين؛ فيتال

دفعه عن نفسه حيث ال يراه، وهذا األمر يصدق حىت على إبليس، 
وما كَانَ  : وقد نقل اهللا سبحانه وتعاىل حكاية مؤيدة عنه حيث قال

  .)١ ( ِلي علَيكُم ِمن سلْطَاٍن ِإالَّ أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم ِلي

  :  تفسريه هلذه اآليةوقال الفخر الرازي يف
إنّ ظاهر هذه اآلية يدلّ على أنّ الشيطان ال قدرة له «

على تصريع اإلنسان، وعلى تعويج أعضائه وجوارحه، 
  .)٢(»وعلى إزالة العقل عنه كما يقول العوام واحلشوية

مثّ إنّ لفظ اجلن يطلق على معان عديدة، فقد جاء يف لسان 
  :العرب

ه، وكلّ شيٍء ستر عنك، فقد جن ستر: جن الشيء جينه جناً
وبه سمي اجلن؛ الستتارهم واختفائهم . ستره: وجنه الليل وأجنه. عنك

كلّ : وقيل. عن األبصار، ومنه سمي اجلنني؛ الستتاره يف بطن اُمه
. )٣(معظمهم؛ ألنّ الداخل فيهم يستتر م: وجن الناس. مستور جنني

 الذي رواه مسلم عن أيب ذر وقد يكون من ذلك احلديث القدسي
                                                        

  ٢٢:  إبراهيم ـ١
  .، بريوت٢، دار إحياء التراث العريب، ط٨٥، ص٧ الرازي، الفخر، التفسري الكبري، ج ـ٢
  .١٩٩٠، بريوت، ١، دار الفكر، ط٩٢، ص١٣ ابن منظور، مجال الدين، لسان العرب، ج ـ٣



 ٢٤٢

يا عبادي : (.. إن اهللا عز وجل يقول:  قال الغفاري أنّ رسول اهللا
لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا على صعيٍد واحد، 

. )١()مسألته مانقص ذلك يف ملكي شيئاً) إنسان(فسألوين فأعطيت كل 
خركم، ترى أنه قد عطف مجلة إنسكم وجنكم على مجلة أولكم وآ

وقد يكون هذا العطف من اللف والنشر املرتب، فإنسكم يف قبال 
أولكم، وجنكم يف قبال آخركم، لكون املتأخر يستتر باملتقدم، وهذا 

يف آخر هذا احلديث مفردة غري ) إنسان(هو الذي يفسر جميء كلمة 
هو اخللق اآلخر؛ لوجب ) جنيكم(، فلو كان املراد من )جين(مقرونة بـ
  ).إنسكم وجنكم: (كما قال) فأعطيت كلّ إنسان وجين (:أن يقول

قد يكون من اإلنس ومن : الناس: (ويف لسان العرب أيضاً
: اجلن: (الشهرية للغة العربية) لني(وجاء يف موسوعة . )٢()اجلن

وبذلك جند أن للفظ اجلن كثرياً من املعاين، ميكن إرجاعها . )٣()الغريب
ي ال تراه العني، وإن اجلن ذلك املخلوق إىل معىن واحد هو املستور الذ

الناري واحد من مصاديق هذه اللفظة، وقد جاء استعمال هذا اللفظ يف 
األحاديث ويف القرآن مبا هو عريب مبني وفقاً لالستعماالت العربية، فقد 

                                                        
  .بريوت، دار الفكر، ١٧، ص٨ النيسابوري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ج  ـ١
  .١٩٩٠، بريوت، ١، دار الفكر، ط٢٤٥، ص٦ ابن منظور، مجال الدين، لسان العرب، جـ ٢
، األوائل للنشر ٩٨إدليب، حممد منري، أبناء آدم من احلن والشياطني، ص:  نقالً عن ـ٣

 .م٢٠٠٧، دمشق، ٢والتوزيع، ط



 ٢٤٣

يطلق اجلن أحياناً ويراد منه اإلنسان إذا كان مستتراً أو متخفياً أو 
  .كامناً

سة مستفيضة ومتقنة حول اجلن، قام ا الدكتور هذا وهناك درا
، )أبناء آدم من اجلن والشياطني(حممد منري إدليب يف كتابه الرائع 
  .فيمكن ملن أراد املزيد أن يرجع إليه

  

  :  مالحظات بشأن متفرقات تفوه بها نولدكه-٩

نتعرض يف ختام هذا الفصل لبعض العبارات اليت ذكرها نولدكه 
ا مل يكن بإمكان العناوين املتقدمة أن تستوعبها، مل جند استطراداً، ومل

مندوحة إال الرد عليها يف باب منفصل، ملا حتمله تلك االستطرادات 
من التجين على احلقيقة، وهي من الكثرة حبيث أننا لو أردنا استيعاا 
بأمجعها، خلرجنا ذه الدراسة عن غايتها، ولذلك سنكتفي بذكر 

اامه النيب بانتهاج املذهب : جزافاً، ومنها) نولدكه(ا اامني ألقامه
نسبة النيب إىل ضعف : ومنها. القائل بأنّ الغاية تربر الوسيلة يف سياسته
وإليك بيان ذلك على النحو ! الشخصية، وعدم احلزم يف إدارة األمور

  : اآليت

  : بامليكافيلية اام النيب األكرم -أ

مرهف ] حممد[وإذ مل يكن : (األكرميقول نولدكه يف وصف النيب 
احلس ثابته جتاه اخلري والشر؛ فإنه مل يتوانَ عن استخدام وسائل 



 ٢٤٤

  .)١()مرذولة، أجل حىت ما يسمى اخلداع باسم الدين

: مل يذكر نولدكه مصاديق هذه الوسائل، ولكننا نقول بشكل عام
ى الطريقة إذا كان النيب ميارس الرذيلة من أجل الوصول إىل غاياته عل

ويف ! امليكافيلية؛ فكيف يدعو إىل الفضيلة، وكيف ينهى عن الرذيلة؟
  : ذلك يقول الشاعر

  مـعار عليك إذا فعلت عظي     ال تنه عن خلق وتأيتَ مثله

وهب أنه ى عنها، فما الذي يلزم اآلخرين بالتقيد بنهيه، مادام 
  !هو مل يلتزم مبا ى عنه؟

،  ح من سرية النيب األكرموحنن إذا تصفحنا الصحي
لوجدناه مثال الفضيلة واخللق الرفيع، وقد سعى طوال حياته الرسالية 

إمنا بعثت ألمتّم : (إىل إقامة صرح الدين على أساٍس من ذلك؛ فقال
وما فتئ يربي أهله وأصحابه على هذا النهج . )٢()مكارم األخالق

ني سجاياه، وقال القومي ليله واره، حىت تشرب جلّ أصحابه مبع
َفبام رمحة من اهللاَِّ لنت هلم ولو كنت فظا غليظ  : تعاىل يف  بيان ذلك ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ْ ُ َ ْْ َ ْ ََ ْ ََُ ْ َ ِ

وا من حولك َالقلب النفضُّ ِْ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ َْ ) ٣( .  
                                                        

  .٦، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
، ٦، منشورات الشريف الرضي، ط٨الفضل، مكارم األخالق، ص الطربسي، احلسن بن  ـ٢

١٩٧٢.  
  .١٥٩:  آل عمران ـ٣



 ٢٤٥

وكانت هذه األخالق تفرض عليه أن يتحمل منهم صنوف 
َومنهم الذين يؤذون: األذى، حىت قال تعاىل ُ َّْ ُ َُ َِ ُِ ْ النبي ويقولون هو أذن قل ْ ُ ُُ ٌُ َُ َ ُ ََ َّ ِ َّ

ْأذن خري لكم يؤمن باهللاَِّ ويؤمن للمؤمنني ورمحة للذين آمنوا منكم َ َ ُ ُ ُ ْ ُْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُّ ْ َ ٌُ ْ َ ْ ْ ِْ ٍ ُ ُ )١( .
 وهو يف أوج القدرة والسلطان ملا استعصى  وقد جسد اإلمام علي

كيدة؛ فقال مقالته عليه أمر معاوية؛ فاقترح عليه بعض إتباع امل
وما هذه الكلمة يف واقعها إال ) تريدون مين أن أنتصر باجلور: (الشهرية

 اليت تشربت ا روح علي بن أيب  صدى ألخالق النيب األكرم
   . وتشبعت ا عروقهطالب 

إن الذي حيول دون ممارسة النيب للوسائل املرذولة بعد عصمته 
اس منطقي يقوم على ي النيب عن وترفعه عن مثل هذه األمور، قي

ممارستها، فإذا كان ينهى عنها فلماذا يقترفها، وإذا اقترفها فلماذا ينهى 
عنها؟ وعليه فما دام قد ثبت يه عنها؛ فمن املستحيل أن يكون قد 

  .مارسها
مثة أمر آخر نعرفه يعزز استحالة أن يتبع النيب األكرم الوسائل 

كان يف ترتيه الوسيلة حىت يف التعامل مع   الرذيلة، وذلك أن هدفه
 رواه السي عن نوادر الراوندي، أنه  اخلائنني، ففي احلديث عنه

  .)٢(»ال ختن من خانك فتكون مثله«: قال
                                                        

  .٦١:  التوبة ـ١
  .، بريوت٢، مؤسسة الوفاء، ط١٧٥، ص١٠٣ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ـ٢



 ٢٤٦

نعم كان النيب يف احلروب اليت خاضها يف سبيل اهللا يستخدم 
صر خططاً متويهية تقتضيها طبيعة االستراتيجية احلربية، والتمتع بعن

إمنا احلرب : (املفاجأة لضمان النصر فيها، وقال النيب األكرم يف ذلك
، ولكنه مع ذلك رسم للحرب قواعد أخالقية هي غاية يف )خدعة

النبل واإلنسانية، منها عدم اإلجهاز على جريح، وعدم تعقب هارب، 
وعدم التعرض للنساء واألطفال والشيوخ، بل وعدم قطع األشجار 

  . مل تكن هناك ضرورة عسكرية يف األخريينوهدم البيوت إذا
كالمه وجيد للنيب مربراً بزعمه ملمارسة ) نولدكه(ويواصل 

الوسائل املرذولة، وذلك من خالل تعميم األمر على مجيع األنبياء 
فلعلها معجزة أن يكون نيب متحرراً من اخلطأ واخلطيئة، خاصة : (قائالً

ته قائداً عسكرياً ورجالً سياسياً، مثل إذا كان هذا النيب إىل جانب نبو
ولو تسىن لنا أن نتعرف حياةَ أنبياء آخرين، بالقدر نفسه الذي . حممد

تعرفنا فيه حياةَ حممد، لفقد كثري منهم املرتبة اجلليلة اليت يتمتع ا 
  .)١()اآلن

من حدة الوطأة يف هجومه على النيب ) نولدكه(وبذلك خيفف 
توسيع دائرة هذا اهلجوم ليشمل مجيع األنبياء ، من خالل األكرم

ولسان حالنا ). إذا عمت املصيبة هانت: (واملرسلني، ولسان حاله يقول
  )!رجونا شفاءه من العمى، فعاد يشكو من الصمم: (يقول

                                                        
  .٧، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١



 ٢٤٧

  :بضعف العزيمة   اهتام النبي األكرم-ب
ال أمر يود املسلمون بالطبع أن خيفوه، أ] مثّة): ([نولدكه(يقول 

أجلْ، لقد كان خياف إىل درجة أنه مل . وهو أن حممداً كان ضعيف العزم
  .)١()يتجرأ يف البدء على ااهرة برسالته

إنّ اهللا تبارك وتعاىل قد أرسل الكثري من سفرائه إىل : نقول
البشرية دف هدايتها وتنظيم حياا، ابتداًء من آدم أيب األنبياء إىل 

م أكثر من مئة وثالثة وعشرين ألف نيب، ومل وقد بلغ عدده. خامتهم
يكن من بني هذا الكم الكبري من األنبياء من استحق أن يكون من 
ذوي العزم غري مخسة، أي أم مل يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة، 

، فكان النيب )نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد( :وهم
تابه مهيمناً على كتبهم  واحداً منهم وأفضلهم، وكان كاألكرم

ْفاصرب كام صرب أولوا العزم من  : قال تعاىل. بوصفه خامت األنبياء َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ َ َْ ِ َ

ِالرسل ُ ُّ ) منهم قائالً. )٢ وأشار إىل من مل يكن له عزم :  َولقد عهدنا ْ ِْ َ ََ َ

ًإىل آدم من قبل فنيس ومل نجد له عزما َْ ْ ََ ُ َ ْ ْ ََ ُ َِ َ ْ َ َ
ِ َِ َ ِ ) ٣(.  

عاء ضعف عزم النيب تكذبه سرية النيب بكلّ تفاصيلها، إنّ اد
فقد قاوم مجيع الضغوط وألوان العذاب واألذى، حىت قال بأيب هو 

                                                        
  .٥، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
  .٣٥: األحقاف  ـ٢
  .١١٥:  طه ـ٣



 ٢٤٨

وصمد طوداً شاخماً أمام مجيع ). ما أوذي نيب مثل ما أوذيت: (وأمي
املغريات اليت يسيل هلا لعاب املؤمتنني من الرجال، فقد عرضوا عليه 

يعطوه من األموال ما جيعله أغىن رجل يف قريش، أن يسودوه عليهم و
على أن يترك الرسالة اليت مل جتلب عليه حىت ذلك احلني غري العنت 

يا «:  لعمه واألذى، ومحلوا هذه الرسالة لعمه كي ينقلها إليه؛ فقال
عم، واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك 

  .»ىت يظهره اهللا أو أهِلك دونههذا األمر ما تركته، ح
 من اجلهر بالدعوة يف بداية األمر، وأما خوف النيب األكرم 

 ته وقلة عزمه، وإمنا كانت هلا أسبابفلم يكن سببه ضعف شخصي
  .أخرى، بعضها طبيعية واألخرى موضوعية

أما األسباب الطبيعية فتتلخص يف أن كلّ دعوة إصالحية البد 
 أهدافها من التدرج وإعداد العدة متهيداً للوصول لضمان جناحها وبلوغ

إىل شكلها الكامل وصيغتها النهائية، فحىت الشجرة ال تعطي مثارها إال 
بعد اجتيازها سلسلة من املراحل، من بذرة تستر يف رحم الثرى، إىل 
برعم يطلع رأسه من التربة على استحياء، إىل جذٍع شديد يقاوم 

غصان تتفرع ملتفة بالورق، وحمملة بالثمار اليت من الرياح العاتية، مثّ أ
هكذا كانت مسرية شجرة . أجلها قطعت مسريا الطويلة العسرية

اإلسالم، من دعوة سرية، مكونة من النيب األكرم، وعلي بن أيب 
طالب، وخدجية الكربى، ومؤمن قريش، وزيد بن حارثة، وجعفر بن 

ْوأنذر : ه الثانية بقوله  تعاىلأيب طالب، وبعدها دخل اإلسالم مرحلت ِ َ َ



 ٢٤٩

َعشريتك األقربني ِ َ ْ َ َ َ َ
ِ َ ) وصوالً إىل املرحلة الثالثة واألخرية، حيث . )١

  .)٢ ( فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني : قوله تعاىل

وأما األسباب املوضوعية، فتكمن يف أن النيب األكرم بعث يف 
راف معقدة تقوم الرئاسة فيها على القهر والغلبة، يضاف بيئة حتكمها أع

إىل ذلك أن الشخصية البدوية بطبعها عصية على االنصياع واملطاوعة، 
فكان هاجس النيب يكمن يف عدم تصديق الناس له، معتربين إياه 

  .طالب زعامة وحمب رئاسة، هذا ما كان يقلق الرسول يف بدء الدعوة

اوره يف اية الدعوة، حني وجب عليه وقد عاد هذا القلق يس
أن يصدع بإمامة علي بن أيب طالب، وذلك بأمٍر من اهللا؛ فيقول الناس 

 ،هـة له علينا يف حياتـاه أن تكون النبوة والرئاسـما كف:  عنه
ُيا أهيا الرسول  : حىت عقدها البن عمه بعد وفاته؛ فرتل قوله تعاىل ُ َّ ََ ُّ َ

َبلغ ما أنزل إل ِِّ َ ِ ُ َ ْ َيك من ربك وإن مل تفعل فامَ َ ْ َ َ ِّ ْْ َ ْ َ ْ ِ َ ََ َ بلغت رسالته واهللاُِْ ُ ََ ََ ََّ ِ ْ يعصمك من ْ ِْ َِ ُ َ

ِالناس َّ ) ٣(.  

***  

                                                        
  .٢١٤:  الشعراء ـ١
  .٩٤:  احلجر ـ٢
  .٦٧:  املائدة ـ٣
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 ٢٥١

 
 

 



 ٢٥٢
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  : نزول القرآن ـ ١

سنركز البحث يف هذا الفصل األخري من دراستنا على مفهوم 
يف نزول القرآن، وأنواع هذا الرتول، مضافاً إىل االجتهادات احملتملة 

ترتيب سور القرآن، وصوالً إىل الترتيب حبسب الرتول التارخيي 
والزمين، واآلراء املختلفة حوله، سواء يف ذلك املسلمون واملستشرقون، 

  .، وهو ما عقدنا البحث أساساً من أجله)ثيودور نولدكه(مبن فيهم 

ولكننا سنستهل البحث ببيان أنواع نزول القرآن ومنها الرتول 
ك الرتباطه بنحٍو من األحناء ببحث الرتول التدرجيي، الدفعي، وذل

  .وكونه قسيماً له

 :مفهوم النزول وكيفيته

الرتول، وهو احللول، : واملَرتل. احللول: الرتول: قال ابن منظور
  :نزلت نزوالً ومرتالً، أنشد ثعلب: تقول

  أإن ذكرتك الدار مرتهلا جملُ
 

  بكيت، فدمع العني منحدر سجلُ 
 



 ٢٥٤

نزلت : ويقال. الرتول يف مهلة: والترتل. الترتيب: رتيل أيضاًوالت
ونزل من علو إىل . عن األمر إذا تركته، كأنك كنت مستعلياً عليه

  .)١(احندر: سفل

وأما استعمال الرتول للقرآن الكرمي فال ريب يف كونه من ااز؛ 
لعدم كون القرآن حقيقة مادية، وميكن أن يكون من قبيل االستعارة 
التصرحيية األصلية، وذلك بأن يشبه إعالم السيد لعبده، بإنزال الشيء 
من علو إىل سفل، جبامع أنّ يف كلّ من طريف التشبيه، صدوراً من 

  . )٢(جانٍب أعلى إىل جانٍب أسفل

وقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يرتل القرآن على مرحلتني، 
 يف نزوله جنوماً، وقد فرتل يف إحدامها مجلة واحدة، ويف الثانية تدرج
  :اختلفت كلمات العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال

 إنه كان يرتل يف كلّ ليلة قدٍر من السنة، ما يقدر اهللا :األول
وهذا . إنزاله يف تلك السنة، مثّ يرتل بعد ذلك منجماً يف مجيع السنة

.  فيهالقول هو الذي ذكره اإلمام فخر الدين الرازي احتماالً، مثّ توقف
وممن قال : (قال السيوطي. وقد نقله ابن كثري عن مقاتل بن حيان

                                                        
، دار الفكر، ٦٥٦، ص١١، ج)نزل( ابن منظور اإلفريقي، مجال الدين، لسان العرب، مادة  ـ١

  .١٩٩٠، بريوت، ١ط
ن ، دار اب٦٧ ـ ٦٥، ص١ الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج ـ٢

  .١٩٩٨، ١قتيبة، ط



 ٢٥٥

  .)١()احلليمي واملاوردي: بقول مقاتل

 إنه ابتدئ إنزاله يف ليلة القدر، مثّ استمر نزوله بعد ذلك :الثاين
  .)٢(منجماً يف أوقاٍت خمتلفة من سائر األوقات، وهو قول الشعيب

نه نزل مجلة واحدة يف ليلة القدر  وهو األصح واألشهر، أ:الثالث
يف مستهلّ البعثة، مثّ أخذ يرتل بعد ذلك منجماً يف عشرين سنة، أو 

  .)٣(يزيد عليها

واملعىن . دفعي، وتدرجيي: وبذلك يكون للقرآن الكرمي نزوالن
األول هو املصطلح عليه باإلنزال، واملعىن الثاين هو املصطلح عليه 

  .بالترتيل

سبحانه وتعاىل إىل هذين النوعني من الرتول يف وقد أشار اهللا 
ْكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن  : آيٍة واحدة، وهي قوله تعاىل ُ ْ ُ ْ ََ َْ ِّ ُ ْ ٌِ ِ ُِ َُّ َ َ ُ

ٍحكيم خبري ِ َ ٍ ِ َ ) وقد قال السيد الشهيد حممد باقر الصدر. )٤  يف بيان 
  :هذه اآلية

                                                        
، ٣، دار ابن كثري، ط١٣١، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١

  .١٩٩٦بريوت، 
  . املصدر املتقدم ـ٢
  .١٢٩ املصدر املتقدم، ص ـ٣
  .١:  هود ـ٤



 ٢٥٦

آن، إنّ هذا القول يشري إىل مرحلتني يف وجود القر«
وهو ينسجم . تفصيلها: والثانية. إحكام اآليات: أوهلما

مع فكرة تعدد اإلنزال؛ فيكون اإلنزالُ مرة واحدة على 
واإلنزال على سبيل . سبيل اإلمجال هي مرحلة اإلحكام

تدرجياً هي املرحلة الثانية، أي مرحلة  التفصيل
  .)١(»التفصيل

 مجيع القرآن أما خصوص الرتول الدفعي، الذي متّ فيه نزول
َّإنا  :  مجلة واحدة فيشري إليه قوله تعاىل على قلب رسول اهللا ِ

ِأنزلناه يف ليلة القدر ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ )وقوله تعاىل)٢ ، :  َّإنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا ُ َ َ ََّ َِّ ٍِ ٍَ ُ َْ َُ َ ِْ َ

َمنذرين ِ ِ ُ )٣(.  
 والطبيعي وأما الرتول التدرجيي، الذي اقتضاه التسلسل الزمين

ُوقرآنا فرقناه :لألحداث ونزل جنوماً، فقد عبر عنه القرآن الكرمي بقوله ََ ْ َ ً َُ ْ

ًلتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلناه تنزيال َ ِْ َ َ َّ َّ َُ َ َ َ ُْ َ ٍَ ُِ َِ َ ْ )٤(.  

 : احلكمة من اإلنزال

كانت احلكمة من اإلنزال، ونزول القرآن بأمجعه دفعة واحدة،  
                                                        

  .١٣١٧، قم، ٣، جممع الفكر اإلسالمي، ط٢٨ احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن، ص ـ١
  .١:  القدر ـ٢
  .٣:  الدخان ـ٣
  .١٠٦:  اإلسراء ـ٤



 ٢٥٧

، هي إحكام اآليات، وتثبيت النيب والشد  رمعلى قلب النيب األك
على قلبه، إذ يعلم مسبقاً ما ستؤول إليه رسالته، والنتائج الباهرة اليت 
سيحققها يف املستقبل، وقد حدث الرتول الدفعي بعيداً عن علم الناس، 
 به شخص النيب وليس من الضروري أن يعلموه بعد أن كان املعين

 من طمأنته وتثبيت قلبه، وحيث غاب هذا ، على ما تقدم األكرم
النوع من الرتول على الكفار واملشركني، فقد تساءلوا عن سبب عدم 
نزول القرآن بأمجعه على الرسول مجلة واحدة، إذ مل يعهدوا إال نزوله 
تدرجيياً، من هنا فقد قرر القرآن الكرمي تساؤهلم هذا مع اإلجابة عنه 

َوقال الذين كفروا لوال  : قال تعاىلبتحققه وحصوله بالفعل، حيث  ْ َ ََ َُّ َ َ ِ َ َ

ًنزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َّ َ ُ َ ً َ ُِّ َ َ ِّ َ ْ َْ َ َ ْ ََ ََ ُ َ ً ُِ ُ ُ ) ١( .  
وفيما يلي نذكر بعض األدلة اليت تثبت هذا النوع من الرتول 

  :الدفعي للقرآن الكرمي
سئل اإلمام : راهيم القمي يف تفسريهروى علي بن إب

 عن شهر رمضان الذي اُنزل فيه القرآن، كيف كان وإمنا الصادق
إنه نزل مجلة واحدة «:  فقال! اُنزل القرآن يف طول عشرين سنة؟

يف شهر رمضان إىل البيت املعمور، مثّ اُنزل من البيت املعمور يف طول 
  .)٢(»عشرين سنة

                                                        
  .٣٢:  الفرقان ـ١
  .١علمي للمطبوعات، ط، مؤسسة األ٧٤، ص١ القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، ج ـ٢



 ٢٥٨

طبائي حقيقة نزول القرآن مجلة واحدة وقد فسر العالمة الطبا
  :فقال

وهو املصحح لكونه . بالتفريق واالنبساط والتدرج«
واحداً غري تدرجيي، ونازالً إنّ الكتاب ذو حقيقة 
أخرى، وراء ما نفهمه بالفهم العادي، الذي يقضي فيه 

وهذا االحتمال الثاين هو الالئح  . باإلنزال دون  الترتيل
ْكتاب أحكمت : ة،  كقوله  تعاىلمن اآليات الكرمي ََ ِ ِْ ٌُ

ٍآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبري ِ َ ُ ْ ٍُ ِ َِ ْ ِّ ُْ َ َ ُ َُّ َ  )فإنّ هذا ،)١ 
واآلية ناطقة بأنّ هذا التفصيل .. اإلحكام مقابل التفصيل

املشاهد يف القرآن، إمنا طرأ عليه بعد كونه حمكماً غري 
ْولقد جئ : وأوضح منه قوله تعاىل. مفصل ِْ َ َ ٍناهم بكتاب َ َ َِ ِ ْ ُ

َفصلناه عىل علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون ُ ً َِ ِ ِْ ُ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ُ ََّ ً َْ ْ َ ْ)فنفس .. )٢
وهذا .. الكتاب شيٌء، والتفصيل الذي يعرضه شيٌء آخر

: الذي  ذكرنا  هو  املوجب  ألن  حنمل قوله تعاىل
ُشهر رمَضان الذي أنزل فيه القرآن َْ َ َ ُُ َْ َِّ ِ َِ ِ ُ ْ  ،وقوله:  َّإن ا ِ

ُأنزلناه  َ َْ ٍ ليلة  ِيف َ َ ٍمباركة َْ َ َ َُ ،وقوله تعاىل   :  ُإنا أنزلناه َ َْ َ َّ ِ

ِيف ليلة القدر ِْ َ ْ َ َِ ْ ، على إنزال حقيقة الكتاب، والكتاب 

                                                        
 .١:  هود ـ١
 . ٥٢:  األعراف ـ٢
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 دفعة، كما أنزل القرآن  املبني إىل قلب رسول اهللا
  . )١(»املفصل على قلبه تدرجياً يف مدة الدعوة النبوية

م والبيهقي وغريمها من طريق منصور، عن سعيد وأخرج احلاك
 يف ليلة القدر مجلة واحدة اُنزل القرآن«: عباس، قالبن جبري، عن ابن 

 إىل السماء الدنيا، وكان مبواقع النجوم، وكان اهللا يرتله على رسوله
  .)٢(»عضبعضه يف إثر ب

: األسود، ابن عباس فقال عطيةُ بن سأل: قال وروي عن مقسم،
ِشهر رمَضان الذي أنزل فيه  : تعاىل د وقع يف قليب الشك يف قولهإنه ق ِ َِ ِ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ

ُالقرآن ْ ُ ْ )وقوله)٣ ،: ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ِ ) وقوله)٤ ، : ُإنا أنزلناه َ َْ َ َّ ِ

ٍيف ليلة مباركة ٍَ َ ُ َْ َ َ ِ )ة،  ،)٥وقد أنزل يف شوال، وذي القعدة، وذي احلج
  ! رم، وشهر ربيع األول؟واحمل

يف رمضان، ويف ليلة القدر، ويف ليلة مباركة، : فقال ابن عباس

                                                        
، منشورات مؤسسة ١٩ ـ ١٧، ص٢ الطباطبائي، حممد حسني، تفسري امليزان، ج ـ١

  .١٩٩٧، بريوت، ١األعلمي، ط
، ٣، دار ابن كثري، ط١٢٩، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ٢

  .١٩٩٦بريوت، 
  .١٨٥:  البقرة ـ٣
  .١:  القدر ـ٤
 .٣:  الدخان ـ٥



 ٢٦٠

  .)١(مثّ أنزل على مواقع النجوم مرسالً يف الشهور واأليام. مجلة واحدة

،  وروي يف الكايف، عن حفص بن غياث، عن أيب عبد اهللا
ِشهر رمَضان الذي : سألته عن قول اهللا تعاىل: قال َّ َ َ َ ُ ْ ُ أنزل فيه القرآنَ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ ُ ، 

:  وإمنا نزل يف عشرين سنة بني أوله وآخره؟ فقال أبو عبد اهللا
أنزلَ القرآنُ مجلةً واحدةً يف شهر رمضان إىل البيِت املعمور، مثّ نزل «

  .)٢(»يف طول عشرين سنة

إنّ القرآن الكرمي كسائر الكتب السماوية اليت : يضاف إىل ذلك
وقد نزلت مجيع الكتب . ة يهدف إىل بناء اإلنسانسبقته، كتاب هداي

السماوية مجلة واحدة، فلماذا نستكثر ذلك على القرآن، ونبخل عليه 
:  فيما روي عنه حيث قالذه احلقيقة، وقد أثبتها رسول اهللا

اُنزلت التوراة  لست مضني من رمضان، واإلجنيل لثالث عشرة خلت «
نه، والقرآن ألربع وعشرين خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت م

  .)٣(»منه
                                                        

، دار إحياء ٤٢٠، ص٢ السيوطي، جالل الدين، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ج ـ١
ه من طريق آخر يف جامع البيان يف وروي مثل. ٢٠٠١، بريوت، ١التراث العريب، ط

 .٤٤٨، ص٢تفسري القرآن، البن جرير الطربي، ج
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ٦٤، ص١ الفيض الكاشاين، حمسن، تفسري الصايف، ج ـ٢

 .بريوت
، ٣، دار ابن كثري، ط١٣٣، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ٣

 .١٩٩٦بريوت، 
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أنزلت صحف «:  أنه قال ومن طريق آخر روي عن النيب
وأنزلت التوراة، لست مضني . إبراهيم، يف أول ليلٍة من شهر رمضان

. وأنزلَ اإلجنيلُ، لثالث عشرة خلت من شهر رمضان. من شهر رمضان
 وأنزلَ القرآنُ، يف .وأنزل الزبور، لثمان عشرة خلون من شهر رمضان

  .)١(»ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان

أما الذي أنكر الرتول الدفعي للقرآن الكرمي، فقد وقع يف 
تكلفات كبرية وكثرية، يف تصوير نزول القرآن يف ليلة القدر الواقعة يف 

واضطرب يف بيان انسجام ذلك مع بداية البعثة يف . شهر رمضان املبارك
وارتبك يف معاجلة هذه . من شهر رجب املرجبالسابع والعشرين 

، واضطر أحياناً إىل )تاريخ القرآن(املسألة يف عدة مواطن من كتابه 
تقطيع بعض الروايات اليت تثبت الرتول الدفعي للقرآن الكرمي، فأخذ 
منها ما يوافق مذهبه، وأمهل منها ما ال يروقه؛ فكان يف ذلك مبثابة من 

  .)٢(هباً ملقاسيقص الثوب ليكون مناس

ا حنن فمن السهل علينا اجلمع بني بداية البعثة اليت اقترنت وأم
برتول اآليات اخلمس األوىل من سورة العلق، وبني نزول القرآن يف 
ليلة القدر من شهر رمضان املبارك، وذلك بسهولة من طريق التفريق 

                                                        
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ٦٤ص ،١لكاشاين، حمسن، تفسري الصايف، ج الفيض ا ـ١

 .بريوت
 .معرفت، حممد هادي، تاريخ القرآن:  أنظر ـ٢



 ٢٦٢

 بينما كان إنّ إنزاله كان يف ليلة القدر،: فنقول. بني اإلنزال والترتيل
ترتيله قد بدأ يف السابع والعشرين من شهر رجب املرجب مقارناً 

  .للبعثة النبوية الشريفة

بقي علينا التنويه إىل أنّ حبث ترتيب نزول سور القرآن الذي 
) ثيودور نولدكه(نريد مناقشته هنا والذي تعرض له املستشرق األملاين 

ن نزول القرآن، أعين الرتول وأدىل فيه بدلوه، يرتبط بالنوع الثاين م
التدرجيي لآليات والسور، إذ نزلت جنوماً وتباعاً ويف أوقاٍت متباعدة، 

وليس لبحث الترتيب الزمين . استمرت ألكثر من عقدين من الزمن
من هنا سنقصر . لرتول سور القرآن أي عالقة باإلنزال مبعناه األول

 وهو الرتول التدرجيي البحث فيما يلي على الرتول باملعىن الثاين،
  .للقرآن الكرمي

 :احلكمة من التنزيل

أما الرتول التدرجيي فقد راعى اجلانب التربوي يف هداية هذه 
األمة الناشئة، دون إشعارها بعنٍت أو حرج، فكان هذا النوع من 
الرتول مبثابة الفطام عن الرذائل دون أن يؤدي بالقوم إىل االنتكاسة 

وهذه سياسة حكيمة البد منها يف تربية األمم . ءوالتقهقر إىل الورا
الفتية، ال سيما إذا كانت أمة معاندة تنتهج العصبية يف عاداا 

وقد . وتقاليدها، وتتهور يف سفك الدماء وشن احلروب ألتفه األسباب
إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل «: روي عن عائشة قوهلا
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 حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم، نزل احلالل فيها ذكر اجلنة والنار،
ال ندع اخلمر : لقالوا)! ال تشربوا اخلمر: (واحلرام، ولو نزل أول شيء

  .)١(»أبداً
  
  : نماذج من األحكام التدريجية في اإلسالم-٢

جنح اإلسالم يف هذه اخلطة التربوية جناحاً باهراً، كما يالحظ 
مر، والقضاء على ظاهرة الرق، ذلك على مستوى حترمي الربا، واخل

واستعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان، فكان اإلسالم بذلك أجنح تشريعاً، 
وأهدى سبيالً من سائر األمم، حىت ما كان منها يدعي التحضر على 

أن  وميكن املستوى العملي، وأفلست يف برناجمها على املستوى النظري،
تحدة يف مطلع القرن العشرين، نذكر لذلك مثالً ما قامت به الواليات امل

  ):منهج القرآن يف التربية(يف كتابه ) حممد شديد(فقد ذكر األستاذ 
منعت حكومة أمريكا اخلمر وطاردا يف بالدها، «

واستعملت مجيع وسائل املدنية احلاضرة، كاالت 
واجلرائد واحملاضرات والصور، لتهجني شرا، وبيان 

 ما أنفقت الدولة يف مضارها ومفاسدها، ويقدرون
. الدعاية ضد اخلمر، مبا يزيد على ستني مليون دوالر

                                                        
، دار ١٢٨٧، باب تأليف القرآن، ص٣ البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، ج ـ١

  .٢٠٠٣، بريوت، ١الفكر، ط
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وأنّ ما نشرته من الكتب والنشرات، يشتمل على عشرة 
وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي . ماليني صفحة

مدة أربعة عشر عاماً، ال يقلّ عن مئتني ومخسني مليون 
وسجن أكثر من وقد أعدم فيها ثالمثئة نفس، . جنيه

 نفساً ـ وبلغت الغرامات ٥٣٢٣٢٥نصف مليون نفس ـ 
ستة عشر مليون جنيه، وصادرت من األمالك ما يبلغ 

ولكن كلّ ذلك مل يزد األمة .. أربعمئة مليون جنيه
األمريكية، إال غراماً باخلمر وعناداً يف تعاطيها، حىت 

 ميالدية إىل سحب هذا ١٩٣٣اضطرت احلكومة سنة 
  . )١(»ن، وإباحة اخلمر يف مملكتها إباحة مطلقةالقانو

يف حني جنح القرآن يف القضاء على هذه الظاهرة، من خالل 
سياسته املتأنية، اليت يسردها أبو داود الطيالسي، بسنده عن ابن عمر، 

ْيسألونك عن  : نزلت يف اخلمر ثالث آيات، فأول شيٍء نزل: قال َ َ َ ُ َ ْ َ

َر واْخلما ِيرس قل فملِ ِْ ُ ِ ِيهام إثم كبري ومنافع للناسْ َّ َ َِ ُِ ََ ٌٌ َِ ْ ِ َوإثمهام ِ ُ ُ ْ ِ ْأكرب من َ َِ
ُ ْ َنفعهام َ ِ ِ ْ َ)٢(. 

يا رسول اهللا، دعنا ننتفع ا كما قال اهللا؛ : حرمت اخلمر، فقالوا: فقيل
َيا أهيا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة  : مثّ نزلت.  فسكت عنهم َ َُ َّ ُ ََ َ َْ َ ِ َّ َ ُّ َ

َوأنتم سك ُْ ْ ُ َ َارى حتى تعلموا ما تقولونَ ُ َُ َ َ ََّ ُ َْ َ)مت اخلمر، فقالوا: فقيل. )٣حر :
                                                        

  .١٩٧٩، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١٣ ـ ١٢ شديد، حممد، منهج التربية يف القرآن، ص ـ١
  .٢١٩:  البقرة ـ٢
  .٤٣:  النساء ـ٣
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َيا : مثّ نزلت. نشرا قرب الصالة؛ فسكت عنهم يارسول اهللا، ال

ْأهيا الذين آمنوا إنام ال ََّ َ َُّّ ِ ُ َ َ ِ ْخمر والـَ َ ُ ْ ِميرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل ـَ ََ ُ ْ ََ ْ ٌ ْ َ ُ َ َِ ِِ َ َْ ُ
َالشيطان ف ِ َ ْ َاجتنبوه لعلكم تفلحون َّ ُ َ ُ ُ ِْ ِْ ُ َْ ُ َّ ْإنام يريد الشيطان أن يوقع بينكم * َ ْ ُ ْ ُُ َّ ََّ َُ َ ِ ْ َُ َ ِ َ ِ

ْالعداوة والبغَضاء يف ال ْ ِْ َ ْ َ َ َ ََ ْخمر والـَ َ ِ ْ َميرس ويـَ ْ ََ ِ ِصدكم عن ذكر اهللاِ ْ ُ َِّ ْ َ ِوعن الصالة  ُْ َ َّ ْ َ َ

َفهل أنتم منتهون ُ ََ ُُ ْ ْ َ ْ َ)١(  .اهللا ال رسولـفق : )٢()مت اخلمرحر(.  
بينما أنا أدير الكأس على أيب طلحة، «: وقال أنس بن مالك

وسهيل بن بيضاء،  جبل، بن ومعاذ وأيب عبيدة بن اجلراح، وأيب دجانة،
أال : (حىت مالت رؤوسهم من خليط بسٍر ومتر، فسمعت منادياً ينادي

فما دخل علينا داخل، وال خرج منا : ، قال)أنّ اخلمر قد حرمت
، حىت أهرقنا الشراب، وكسرنا القالل، وتوضأ بعضنا، واغتسل خارج
  .)٣(»مثّ خرجنا إىل املسجد.. بعضنا

ومل ينجح اإلسالم على هذا النحو يف القضاء على ظاهرة 
تعاطي اخلمر فحسب، بل وحقق أفضل النتائج فيما يتعلق بالقضاء 

ين كانا على ظاهرة الربا والرق أيضاً، على الرغم من أن هذين األخري
  .مبرتلة اللحمة والسدى، يف النسيج االقتصادي للمجتمع

                                                        
  .٩١ ـ ٩٠:  املائدة ـ١
، ١، دار الدعوة اإلسالمية، ط١١١، ص٢ ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، ج ـ٢

١٩٩٦.  
  .١١٢ املصدر املتقدم، ص ـ٣
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 :ّمقارنة بني الرق يف املفهوم اإلسالمي والغريب

لقد جاء اإلسالم وكان الرق واالجتار بالعبيد وامتالكهم، ضارباً 
: بأجرانه يف اجلزيرة العربية، بوصفه ظاهرة سائدة يف اتمع، مما يعين

ومبا أنّ اإلسالم . رة قلم، يعد أمراً مرفوضاً يف ذلك اتمعأنّ إلغاءه جب
ال جينح إىل اخليال يف معاجلة األزمات، فقد انتهج يف معاجلة هذه 
الظاهرة اليت يندى هلا جبني اإلنسانية معاجلة حكيمة متأنية، كما هو 
شأنه يف احلاالت املماثلة، ألنّ الرق إن مل يكن أخطر من ظاهرة 

  .خلمرة، فهو ليس دوا خطراًان اإدم

إذن يكفي أن نثبت هنا أنّ اإلسالم مل يؤسس هلذه الظاهرة، ومل 
يبد منه ما يؤيدها، ولذلك ال جند آية واحدة يف القرآن تؤيدها ولو من 
بعيد، بل جند جذوة الدعوة إىل القضاء عليها متأججة منذ السنوات 

: حي نفسه؛ إذ يقول تعاىلاألوىل من البعثة النبوية، وعلى لسان الو
 َفال اقتحم العقبة َ ْ ََ َ َْ َ َ ُوما أدراك ما العقبة * َ ََ َ ْ َْ َ َ ََ ٍفك رقبة * َ َ َ ََ ٍأو إطعام يف يوم * ُّ ْ َ َْ ٌِ ْ ِ َ

ٍذي مسغبة  َِ َ ْ ٍيتيام ذا مقربة * َ َِ َ َ َْ َ ٍأو مسكينا ذا مرتبة* ً ِ َِ َْ ْ ًَ َْ َ )رامساً بأروع ريشة )١ ،
ة والفوز بالرضوان، عقبة كأداء، متمثلة أنّ بني اإلنسان ودخول اجلن

ومل يكتف بذلك حىت قرن قبح . باالمتناع عن عتق العبيد وفك أسرهم
االسترقاق بظاهرة ال أبشع منها قبحاً، وهي منع الطعام يف يوم ااعة 

                                                        
  .١٦ ـ ١١:  البلد ـ١
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ت به مسكنته وجوعه إىل إلصاق عن يتيم ذي رحم، أو مسكٍني أد
هلين يف جمتمع يشكّل الرق رئته وليس هذا بالتصريح ا. جسمه بالتراب

مثّ أخذ مبعاجلة هذه الظاهرة والقضاء عليها بشىت . اليت يتنفس منها
الطرق والسبل، فإذا كان اتمع قد فتح قنوات للرق ال تتجاوز 
األسرى واملدينني، فقد ألغى بعض هذه القنوات من خالل حترمي الربا، 

ن خالل املكاتبة واملشارطة وفتح العديد من القنوات إللغاء الرق، م
إىل أنواع الكفارات، ويف ما يتعلق بالقناة األخرية، كأن اإلسالم يريد 
التنبيه إىل أن الذنب العظيم ال ميحوه إال التنصل عن قبيح مثله وهو 

وهكذا سار اإلسالم يف سياسته هذه، فنجد اإلمام زين . االسترقاق
بنية عتقهم، ولكن وفق منهج  مثالً ال يشتري العبيد إال  العابدين

مدروس، يتمثل بتوظيفهم فيما يربعون فيه، ومجع أمواهلم هلم، حىت 
إذا بلغت مقداراً يصلح ألن يشكل رأس مال ميكنهم من السيادة على 
أنفسهم، دعاهم إليه، وأعطى كلّ واحٍد منهم ما مجعه له من ماله، 

أبواا، دون أن يطلب وأعتقهم مجيعاً، ليدخلوا احلياة الكرمية من أوسع 
منهم أجراً على ذلك إال الدعاء له بأن يعتقه اهللا يوم القيامة كما 
أعتقهم، ونتيجة لذلك اختفت هذه الظاهرة من وجه اتمع اإلسالمي، 

  .حىت مل يبق هلا من أثر يف واقعنا الراهن
نعم جيدر بنا االعتراف بأنّ عملية القضاء على ظاهرة الرق يف 

سالمي قد استغرقت وقتاً طويالً، ويعود السبب يف ذلك إىل العامل اإل
املمارسات اخلاطئة اليت قامت ا احلكومات املنتسبة إىل اإلسالم 
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زوراً وتاناً يف العصور األموية والعباسية وما تالها، وهي ممارسات 
دفع املسلمون مثنها قبل غريهم أاراً من الدم، يشهد على ذلك واقعة 

كما يقول (احلرة يف املدينة قبل األندلس، وال غرابة يف ذلك كربالء و
فالعساكر اليت تقترف هذه اجلرمية النكراء يف واقعة ) السيد علي الوردي

  . )١( ال تبايل أن تقترفها يف بالد أخرى احلرة ومدينة الرسول

  إال أنّ هذه املمارسات ال متت إىل اإلسالم احملمدي
ي أقرب إىل اإلسالم األمريكي كما يعبر عنه األصيل بصلة، بل ه
 مصيباً كلّ اإلصابة، ويبدو أنّ العقلية األموية اإلمام اخلميين الراحل

قد تفتقت عن هذا النوع من اإلسالم قبل تأسيس الواليات املتحدة 
وحنن نشجب ونستنكر هذا التفسري املادي لإلسالم . بثمانية قرون

ن عبد العزيز إذ حاول نسبياً أن يعيد الذي مل يسلم منه إال عمر ب
األمور إىل نصاا وجنح يف ذلك جزئياً، من ذلك أنّ بعض عماله شكا 
إليه كثرة دخول أهل الذمة يف اإلسالم، األمر الذي أضر جبباية أموال 

: اجلزية، فما كان من عمر بن عبد العزيز إال أن وبخه على ذلك قائالً
وهذه هي ).  هادياً، ومل يبعثه جابياً إنّ اهللا تعاىل بعث حممداً(

احلقيقة ملخصة يف هذه العبارة املوجزة، فقد كانت النظرة السائدة إىل 
اإلسالم نظرة مشوهة غرستها السياسات األموية وغريها يف أذهان 

                                                        
، بريوت، ٢، دار كوفان للنشر، ط٢٠٩سالطني، صالوردي، علي، وعاظ ال:  أنظر- ١

 .م١٩٩٥
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الذي نزل فيه الدين اإلسالمي على قلب رسول اهللا  الناس، ففي الوقت
لقلوب وجيتاح النفوس، أمسى يف عهد امللوك عمودياً مساوياً نقياً يغزو ا

املنتسبني إىل اإلسالم ظلماً وعدواناً إىل إسالم أفقي أرضي مشوه 
تعافه الضمائر احلية، وبعد أن كان اإلسالم يراد على حنو املوضوعية 

  !صار ينظر إليه على حنو الطريقية) كما يقول علماء األصول(
ة العامل الغريب، فسوف جند أنّ وأما إذا نظرنا إىل الرق من زاوي

هذا العامل قد مارس الرق بشكٍل يندى له حىت جبني العصر اجلاهلي 
فإذا تلخصت أسباب الرق يف احلروب . يف شبه اجلزيرة العربية

والديون الربوية، فإنّ الغرب كان حىت عصور قريبة يسترق أحراراً 
ا وبريطانيا، ولكي باألصالة، وهذا ما كان حيدث يف الربتغال وإسباني

تتضح لنا صورة هذا العامل الغريب فيما يتعلق بتقنني الرق، ال مندوحة 
لنا من دراسة تارخيه، ولكن حيث أن اإلحاطة ذا التاريخ خترجنا 
عن اهلدف من هذه الرسالة، لذلك سنقتصر يف إثبات ما حنن بصدده 

مل األوريب، على النموذج األمريكي الذي ال يعدو كونه خلطة من العا
  .وجتسيداً أميناً لصورته البشعة

كريستوفر (تقدم أن ذكرنا يف الفصل األول من دراستنا هذه أنّ 
، عندما بلغ شاطئ العامل اجلديد تصور أن قدميه قد وطئتا )كولومبوس

ساحل اهلند الشرقية، وملا كان يتصور أنه سيتعامل مع قوٍم ذوي 
لتعامل معهم على هذا األساس، حضارة إسالمية، فقد أعد نفسه ل

)! السالم عليكم: (فكانت العبارة األوىل اليت خاطب ا محر اجللود
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وبعد أن تعرف عليهم جيداً مل خيتلف األمر عنده، إذ مل يكن هؤالء 
القوم ـ رغم بعدهم عن املدنية الغربية ـ خلواً من النبل والقيم، فقد 

  .الكرم العريباستقبلوه وعصابته حبفاوة وكرم، شبيه ب
إنّ هؤالء «: إىل ملك إسبانيا يف ذلك قائالً) كولومبوس(كتب 

هؤالء القوم يحبون جريام .. الناس طيعون جداً، ومساملون للغاية
كحبهم ألنفسهم، ويتحدثون بعذوبة ولطف، وأنّ االبتسامة ال تفارق 

  .»إال أنّ سلوكهم حمتشم! شفاههم، وبرغم كوم عراة يف الواقع
إنّ ! فلماذا قوبل هذا العرفان بأار عبيطة من الدم؟

. هذا كان أول من غرس بذرة الرق يف هذه األرض) كولومبوس(
اليت قامت بواجب ) التاينوس(وذلك خبطفه عشرة رجال من قبيلة 

ضيافته، ومحلهم قسراً إىل إسبانيا، لتشريفهم بدخول عامل الرجل 
ألسبان ينهبون القرى وحيرقوا، وعلى خطاه سار ا. األبيض الناصع

وخيطفون املئات من الرجال والنساء واألطفال، ويشحنوم بالسفن 
  .إىل أوربا ليباعوا فيها عبيداً أرقاء

وعندما قاوم محر اجللود، وهبوا للدفاع عن كرامتهم وشرفهم، 
والذود عن حياضهم، مل يبخل عليهم املنجل األوريب، فحصدهم عن 

ومل متض عشر سنوات )! بدعوى مكافحة اإلرهاب طبعاً(بكرة أبيهم، 
يف الثاين عشر من ) سان سالفادور(على وصول كولومبوس شاطئ 

حىت أزهقت أرواح مئات األلوف من سكان العامل  ،م١٤٩٢أكتوبر عام
أفرغوا هذه األرض  وبعد أن! اجلديد على يد رسل احلضارة الغربية
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جلأوا إىل القارة السوداء ليأتوا من سكاا وأبادوا أهلها أو كادوا، 
بأحرارها من أراضيهم وبيوم زرافات زرافات؛ ليعملوا يف املناجم 
واملزارع وبيوت البيض دون وجه حق، وامتد ذلك قروناً حىت جتاوز 
القرن التاسع عشر منتصفه، حني أدت نقمة املستعبدين إىل أزمات 

غريب نفسه، وأخذ يتذوق اجتماعية وسياسية حادة، ضاق ا اتمع ال
شيئاً من مرارة الكأس اليت أترعها بسوء فعلته، وانقسم الغرب أثرها 
على نفسه، وأودت به إىل خوض حرب طاحنة بني الشمال واجلنوب 

، اليت انتهت بانتصار الشمال على اجلنوب، )احلرب األهلية(عرفت بـ 
، معلناً إلغاء )١() لنكولنمأبراها(وظهور الرجل األبيض متمثالً بالراحل 

ولكن هل .  للميالد١٨٦٢قانون الرق، وإعالن حترير العبيد، يف عام 
وكيف كانت تبعات هذا اإلعالن الذي ! حتقق حترير للعبيد بالفعل؟

حدث جبرة من قلم، ومل يكن فيه أي تدبر يف العواقب كما حصل 
  .بالنسبة إىل تعامل اإلسالم مع هذه الظاهرة

متّ رمي األكثرية )لنكولن(ق، وفور إعالن فبعد إلغاء الر ،
وملا مل يكن ! الساحقة من املستعبدين يف الشوارع دون غطاء وال وطاء

                                                        
يعترب . سياسي أمريكي، وزعيم احلزب اجلمهوري): م١٨٦٥ ـ ١٨٠٩( ـ أبراهام لنكولن ١

قاتل الواليات اجلنوبية يف احلرب األهلية، . أحد أنصع الوجوه يف التاريخ األمريكي
اغتاله املمثل املسرحي . احلريةألغى االسترقاق وأعلن حق املسترقني يف . فانتصر عليها

موسوعة : أنظر. فيما كان يشهد إحدى احلفالت يف مسرح بواشنطن) جون بوث(
  .١٢٤، ص٦املورد، منري البعلبكي، ج
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لدى أكثرهم ما يتقوتون به، ومل يكن لديهم من املال ما يضمن هلم 
حياة الكفاف، فقد حتول بعضهم إىل ّابني وسراق وقطاع طرق، وإىل 

وأما من كان منهم مساملاً بطبعه غري !  الغريبوفقاً للتصنيف)! إرهابيني(
ميال إىل العنف وهم األكثرية، فقد فضلوا حياة العبودية على احلرية، 

 املتقدمة، األمر الذي  يف ظلّ غياب سياسة اإلمام زين العابدين
ن بالويل والثبور، بدالً م) لنكولن(دعا هؤالء احملررين إىل الدعاء على 

  . من نار جهنمالدعاء له بالعتق

ومنذ ذلك احلني واصل الزنوج عيشتهم البائسة على هامش 
وكانت . اتمع األبيض، معزولني عنه بشكل يكاد يكون شبه كامل

املطاعم العامة حىت وقٍت قريب ترفع الفتة على مداخلها، متنع دخول 
وظل احلال على ما هو حىت بعد إعالن املنشور . السود والكالب إليها

 مأبراها(ي حلقوق البشر، وتصرم قرن من الزمن على وفاة العامل
وميكن أن نقف على . ، ووضع الزنوج من سيئ إىل أسوأ)لنكولن

صورة واضحة يف تصوير هذه املأساة من خالل املشهد الذي يرمسه لنا 
، يف كلمته األدبية الرائعة اليت ألقاها )١()مارتن لوثر كينغ(املناضل 

                                                        
استخدم الالعنف . قس ومناضل أمريكي أسود): م١٩٦٨ ـ ١٩٢٩( ـ مارتن لوثر كينغ ١

) الساتياغراها( ذلك بفلسفة اً يفاملدنية متأثر عن حقوق الزنوج األمريكيني وسيلة للدفاع
قتل غيلة على يد . م١٩٦٤منح جائزة نوبل للسالم عام . اليت أبدعها املهامتا غاندي

  .٥٥، ص٦منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر. املتطرفني
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مع مبناسبة مضي مئة عام على تاريخ إعالن وسط مجهور غفري، جت
البؤس والتعاسة ) كينغ(يصور فيها . م١٩٦٣التحرير، وذلك يف عام 

اليت ظلّ يرزح فيها الزنوج يف أمريكا منذ إعالن التحرير، مكرراً 
ال زلت احلم باحلرية، ولكن ها قد مضت مئة عام : (الزمته الشهرية
  : هذه الكلمة بنصها اإلجنليزي، وإليك فقرات من)وال نزال عبيداً

Five score years ago, the great 
American, in whose symbolic shadow we 
stand today, signed the Emancipation 
Proclamation. This momentous decree came 
as a great beacon light of hope to millions of  
Negro slaves who had been seared in the 
flames of withering injustice. It came as a 
joyous daybreak to end the long night of 
their captivity. 

But one hundred years later, the Negro 
still is not free. One hundred years later, the 
life of the Negro is still sadly crippled by the 
manacles of segregation and the chains of 
discrimination. One hundred years later, the 
Negro lives on a lonely island of poverty in 
the midst of a vast ocean of material 
prosperity. One hundred years later, the 
Negro is still languished in the corners of 
American society and finds himself an exile 
in his own land. And so we have come here 
today to dramatiz a shamefull condition. 

I say to you today, my friends, so even 
though we face the difficulties of today and 
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tomorrow, I still have a dream. It is a dream 
deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation 
will rise up and live out the true meaning of 
its creed: “We hold these truths to be 
selfـevident, that all men are created equal.” 

I have a dream that one day on the red 
hills of Georgia, the sons of former slaves 
and the sons of former slave owners will be 
able to sit down together at the table of 
brotherhood. 

I have a dream that my four little 
children will one day live in a nation where 
they will not be judged by the color of their 
skin but by the content of their character. I 
have a dream today(١). 

هذا وال يزال االستعباد الغريب للناس مستمراً، فبعد أن زال 
على مستوى األفراد ظاهرياً فقط، إذ مل يكن هذا التحرير الصوري قد 
متّ لسواد عيون اإلنسانية طبعاً، بل اضطر له الغرب اضطراراً بعد أن 

أخذ هذا االستعباد بعد ذلك حىت هذه املرحلة . نوء حتت ثقلهأخذ ي
يلبس ثوباً جديداً يتمثل باستعمار الشعوب واألوطان بشىت الذرائع 

ومبختلف األساليب والطرق، ومن أشهرها تسويد شذاذ اآلفاق . والصيغ
من كلّ أمة وحتكيمهم على مصائرها، من طريق التحكّم م 

                                                        
1 -Luther King, Martin, A call to conscience, P.81 85ـ, Warner Books, 

New York, 2001. 
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  )! الرميوت كونترول( ما يشبه وحتريكهم من بعيد بواسطة

وما دويلة إسرائيل إال واحدة من صيغ االستعباد الغريب 
  .املعاصر للشعوب اآلمنة يف أوطاا

  
  : ترتيب السور في القرآن الموجود بين أيدينا-٣

إن القرآن اموع بني الدفتني، واملوجود بني أيدينا، والذي قطع 
لتصدق  والتحريف أنواع الدس مجيع إلينا ساملاً من ليصل عباب القرون؛

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون: نبوءة القرآن، إذ يقول ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َّ )مل  ،)١
يتم ترتيب سوره حبسب التسلسل الزمين لرتوهلا، بل قد جند الترتيب 

ية يف الراهن للقرآن خمالفاً متاماً لترتيب نزوله، إذ جند أغلب السور املك
من هنا اهتم العلماء . آخر القرآن، بينما تقع السور املدنية يف بداياته

وقد . منذ القدم، بالبحث والتحقيق بشأن معرفة ترتيب نزول القرآن
  .عقدنا هذا الفصل لدراسة هذه الظاهرة وبيان آراء العلماء فيها

 ولكننا قبل اخلوض يف ذلك البد لنا من مقدمة نبني فيها 
 احلايل للقرآن الكرمي، فقد متّ على أساٍس من طول السور الترتيب

وقصرها، مبعىن تقدمي الطوال على املئني، واملئني على املثاين، واملثاين 
ـ وإمنا سميت باملفصالت لتقارب فواصلها ـ ) القصار(على املفصالت 

                                                        
 .٩: حلجر ا ـ١
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 وهذا طبعاً إمنا هو يف األعم األغلب، إذا استثنينا سورة الفاحتة الفتتاح
وهناك استثناءات أخرى أيضاً، إذ جند تقدماً لبعض السور . القرآن ا

  .على سور أخرى أطول منها نسبياً

يف ترتيب سور ) الطول والقصر(وهناك شواهد تفيد أن معيار 
القرآن كان متداوالً بني الصحابة، على ما يظهر من وصف مصحف 

على ذلك أيضاً، ما ومن الشواهد . عبد اهللا بن مسعود، واُيب بن كعب
يروى عن ابن عباس يف اعتراضه على عثمان يف ترتيب بعض السور، 

، وهي من )األنفال(ما محلكم أن عمدمت إىل : قلت لعثمان: (فقد قال
وهي من املئني، فقرنتم بينهما، ومل تكتبوا بينهما ) براءة(املثاين، وإىل 

 مما  ول اهللاكان رس«: ؟ قال عثمان)بسم اهللا الرمحن الرحيم(سطر 
يأيت عليه الزمان وترتل عليه السور، وكان إذا نزل عليه شيٌء دعا 

ضعوا هذه اآليات يف السورة اليت يذكر فيها : (بعض من يكتب، فقال
من أوائل ما نزل من املدينة، وكانت ) األنفال(، وكانت )كذا وكذا

 رسول شبيهة بقصتها، فقبض] قصتها[من آخر القرآن، وكانت ) براءة(
اهللا ومل يبين لنا أا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ومل أكتب بينهما 

  .)١(»)بسم اهللا الرمحن الرحيم(سطر 

مثّ هناك ترتيب للسور متصور على تسلسل حروف اهلجاء، 
                                                        

، بريوت، ٢، دار املعرفة، ط٣٢٩، ص١ الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، ج ـ١
١٩٩٤.  
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ولكننا ال نراه بشيء، ألنّ أمساء السور ليست توقيفية أو تعبدية 
تبارية واالجتهادية، اليت يصح معها بأمجعها، وإمنا هي من األمور االع

بل هناك من السور ما حيمل أكثر من . تسمية السورة ألدىن مناسبة
احلمد، وأم الكتاب، وأم : اسٍم واحد، كما يف سورة الفاحتة حيث تسمى

وقفت هلا على نيف : (حىت قال السيوطي. القرآن، والسبع املثاين، اخل
  .عرضنا عن ذكر هذا النوع من الترتيبولذلك فقد أ. )١()وعشرين امساً

وقد وقع البحث بني العلماء يف أن ترتيب السور على ما هو 
أم هو اجتهاد . موجود بني الدفتني، هل هو توقيفي وأنه كان بأمر النيب

  :من الصحابة؟ واآلراء يف ذلك ثالثة
 إنه اجتهاد من الصحابة، وهو الذي ذهب إليه مجهور :األول

  : ابن فارسقال. العلماء
تأليف السور، كتقدمي : مجع القرآن على ضربني؛ أحدمها«

السبع الطوال وتعقيبها باملئني، فهذا هو الذي تولته 
وهو مجع اآليات يف السور؛ : وأما اجلمع اآلخر. الصحابة

 كما أخرب جربيلُ  فهو توقيفي، تواله النيب األكرم
  .)٢(»عن أمر ربه

                                                        
، ٣، دار ابن كثري، ط١٦٧، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١

  .١٩٩٦دمشق ـ بريوت، 
، ٣ار ابن كثري، ط، د١٩٥ ـ ١٩٤ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ص ـ٢

  .١٩٩٦دمشق ـ بريوت، 
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  :قال أبوبكر األنباري.   رسول اهللا إنه توقيفي تعهده:الثاين
أنزل اهللا القرآن كله إىل السماء الدنيا، مثّ فرقه يف بضٍع «

، كانت السورة ترتل ألمر حيدث، واآلية ]سنة[وعشرين 
جواباً ملستجد، ويوقف جربيلُ النيب على موضع اآلية 
والسورة، فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف، كله 

عن النيب  م سورة أو أخرها فقد أفسد نظم ؛فمن قد
   .)١(»القرآن

. إنّ بعضه توقيفي، وبعضه اجتهادي  التفصيل بالقول:الثالث
ولكنه مع ذلك، . وبذلك حاول هذا الرأي أن جيمع بني الرأيني املتقدمني

نشب اخلالف بني أنصار هذا الرأي يف تعيني وحتديد السور التوقيفية 
  .)٢(ا بنتيجة واحدةواالجتهادية، ومل خيرجو

وحنن نذهب إىل الرأي األول، القائل بأنّ الترتيب الراهن 
للسور، إمنا هو اجتهاد من قبل الصحابة؛ وذلك للدليل الذي أقامه 

من اختالف مصاحف السلف   ما نشاهده: أصحاب هذا الرأي، وهو
يف ترتيب السور،  فمنهم  من رتبها حبسب تسلسلها الزمين،  كمصحف 

، واحملاولة املنسوبة البن عباس على ما سيأيت بيانه،  م علياإلما
                                                        

، دمشق ـ ٣، دار ابن كثري، ط١٩٥ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ص ـ١
  .١٩٩٦بريوت، 

  .١٣٧٩، انتشارات أمري كبري، طهران، ٦٠٠راميار، حممود، تاريخ قرآن، ص:  أنظر ـ٢
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بينما يبدأ مصحف عبد اهللا بن مسعود، واُيب بن كعب، بالطوال مثّ املئني 
إىل القصار على اختالٍف بينهما؛ فلو كان الترتيب توقيفياً ملا خالفوه، 

هذا ورمبا كان خصوص الترتيب الذي . ولو خالفوه ألنكر عليهم
 توقيفياً، وأنه كان بأمٍر من النيب، ولكن هذا ال  ه اإلمام عليانتهج

ينايف التسويغ لغريه بأن يرتب سور القرآن وفقاً لذوقه، كما قد حصل 
  . بالفعل بعد رفض املصحف الذي ألفه علي بن أيب طالب

  

  : األقوال في ظاهرة المكي والمدني-٤

يب الزمين لرتول بعد استعراضنا حملاوالت املسلمني لبيان الترت
القرآن، كانت أوىل احملاوالت يف تبويب السور القرآنية ضمن 

وهناك . جمموعات متيزها من بعضها، هي تصنيفها إىل املكي واملدين
  :ثالثة أقوال يف هذا التقسيم، وهي

 املعيار املكاين، فاملكي ما نزل مبكة املكرمة، واملدينّ ما :األول
   .نزل باملدينة املنورة

 املعيار اخلطايب، فما كان من القرآن خطاباً ألهل مكة، :الثاين
وما كان منه خطاباً ألهل املدينة، فهو مدينّ. فهو مكي.  

 املعيار الزمين، حيث يتم تقسيم سور القرآن على :الثالث
أساس اهلجرة النبوية الشريفة، فما نزل من القرآن قبل اهلجرة، فهو 

 وما نزل بعد اهلجرة، فهو مدين وإن نزل .مكي حىت وإن كان خارجها



 ٢٨٠

كما أن املعيار يف املدين، هو حتقق الدخول يف . يف مكة بعد عام الفتح
املدينة، فما نزل من القرآن يف الطريق إليها وقبل دخوهلا، فهو مكي.  

روى السيوطي يف اإلتقان عن عثمان بن سعد الرازي، بسنده 
ة، وما نزل يف طريق املدينة، قبل ما نزل مبك: إىل حيىي بن سالم، قال

مثّ علق السيوطي على ذلك .  املدينة، فهو من املكي أن يبلغ النيب
أنّ ما نزل يف سفر اهلجرة، مكي : وهذا أثر لطيف يؤخذ منه: (قائالً

   .)١()اصطالحاً

َإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل  : ه تعاىلـفيكون قول َ ْ َ َِّ َِ ُّ ََ ْ ْ ََ َُّ ََ َ ِ 

ٍمعاد َ َ ) اً؛ لرتوله باجلحفة،)٢والنيب األكرم ، مكي  مهاجر إىل 
  .)٣(يثرب

ولكن ينبغي استبعاد املعيارين األولني، أما األول فلكونه اليقدم 
كبري فائدة للباحث واحملقق، مضافاً إىل عدم كونه جامعاً؛ فما نزل يف 

ترض أن القرآن قد وأما الثاين؛ فيف. األسفار، ال يكون مكياً وال مدنياً
يف حني قد ثبت يف حمله، أن . يكون خطاباً ألهل مكة، أو املدينة

                                                        
، ٣، دار ابن كثري، ط٢٦، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١

  .١٩٩٦بريوت، 
  .٨٥:  القصص ـ٢
، بريوت، ١، دار املعرفة، ط٢٨٤، ص١ الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، ج ـ٣

١٩٩٠.  
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العربة يف التعامل مع اآليات القرآنية، إمنا تكون بعموم الوارد، ال 
فما دامت اآلية عامة، فاملخاطب ا عامة الناس، . خبصوص املورد

لث، هو وبذلك كان القول الثا. وال ميكن حتديدها بقوم دون غريهم
  .الصحيح واملختار

 :خصائص املكي واملدين

اعتمد املسلمون عند حماولتهم التمييز بني املكي واملدين، على 
النصوص التارخيية أوالً، إذ استطاعوا تعرف عدٍد كبري من السور 
املكية واملدنية؛ فاستخلصوا منهما بعض اخلصائص اليت تغلب على 

 مثّ أخذوا يقيسون ما مل يرد فيه إحدى احلقبتني دون احلقبة األخرى،
 من السور، فيصنفونه يف املكي إذا توفرت فيه خصائص ينص تارخي

  .املكي، أو يصنفونه يف املدين إن اشتمل على خصائص املدين

  :، األمور اآلتيةصومما ذكروه للسور املكية من اخلصائ
  . ـ قصر اآليات والسور١
لوحي وعامل الغيب واليوم  ـ الدعوة إىل أصول اإلميان باهللا وا٢

 .اآلخر
 . ـ جمادلة املشركني وتسفيه أحالمهم٣
يا أيها الذين (، بدالً من التعبري بـ)يا أيها الناس( ـ التعبري بـ٤

 ).آمنوا
  . ـ الدعوة إىل األخالق الفاضلة٥
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  :يف حني متيزت السور املدنية مبا يأيت
  . ـ طول السور واآليات١
 .لة على احلقائق الدينية ـ تفصيل الرباهني واألد٢
 . ـ جمادلة أهل الكتاب٣
 . ـ ذكر املنافقني٤

  .)١( ـ تفصيل األحكام واحلدود والشرائع٥
، يف بيان بعض من هذه )٢(قال إبراهيم بن إبراهيم اجلعربي

  :اخلصائص اليت متيز املكي من املدين
. مساعي وقياسي: ملعرفة املكي واملدين طريقان«

أي باملدينة أو [ينا نزوله بأحدمها فالسماعي ما وصل إل
: ، عن عبد اهللا بن مسعود)٣(، والقياسي، قال علقمة]مبكة

، أو أوهلا )كال(، أو )يا أيها الناس(كلّ سورة فيها 

                                                        
، قم، ٣، جممع الفكر اإلسالمي، ط٧٨ ـ ٧٧احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن، ص:  أنظر ـ١

١٤١٧.  
 ،يم املقرئ برهان الدين أبو إسحاق اجلعربي، شيخ بلد اخلليل إبراهيم بن عمر بن إبراه ـ٢

يف القراءات ) قصيدة المية(، و)شرح الرائية(كامل يف معناه، و) للشاطبية(له شرح كبري 
  .١٤٩، ص١ج للزركشي،) الربهان يف علوم القرآن(نقالً عن . ٧٣٢العشر، تويف سنة 

روى عن .  ولد يف حياة رسول اهللا.  هو علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف ـ٣
عليقال أبوظبيان. وروى عنه عامر الشعيب ومجاعة.  وعمر وعثمان وابن مسعود: 

هـ ٦٢تويف سنة). علقمة ويستفتونه  يسألون أدركت ناساً من أصحاب النيب(
  .للزركشي) الربهان يف علوم القرآن(البن حجر، نقالً عن ) ذيب التهذيب. (بالكوفة
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] البقرة، وآل عمران[حروف ج سوى الزهراوين 
والرعد يف وجٍه، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطوىل 

 سورة فيها قصص األنبياء، وكلّ. ، فهي مكية]البقرة[
وكلّ سورة فيها فريضة، أو حد، . واألمم اخلالية، مكية

  .)١(»فهي مدنية

   وقال ثيودور نولدكه يف معرض بيان التطور الداخلي يف 
  :القرآن، ومتييز املرحلة املكية من املدنية

إنّ اهلدف الكبري الوحيد الذي يتبعه حممد يف السور «
لناس إىل اإلميان باإلله الواحد احلق، املكية، هو دعوة ا

وما ال ينفصل عن ذلك من اإلميان بقيامة األموات، 
  .)٢(»واحلساب يف يوم الدين

ومما ال شك فيه أن هذه اخلصائص قد تؤدي إىل ترجيح أحد 
االحتمالني على اآلخر، ولكنها مادامت أغلبية وليست دائمية، فالميكن 

د بعض خصائص املكي يف بعض األخذ ا على إطالقها، فقد جن
وعليه . السور املدنية، ولو يف سورة واحدة منها، والعكس صحيح أيضاً

                                                        
، بريوت، ٢، دار املعرفة، ط٢٧٦، ص١ الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، جـ ١

، دار ابن كثري، ٥٣، ص١والسيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج. ١٩٩٤
  .١٩٩٦، بريوت، ٣ط

  .٦٥ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ٢
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ال ميكن التعويل على أي من هذه اخلصائص يف حتديد املكي أو املدين 
نعم قد يبعث ذلك على الظن، ولكنه ال . بضرس قاطع، أو قول جازم

الغيب، وعليه ال جيوز يغين من احلق شيئاً، ويكون القول به رمجاً ب
والَ  : التعويل على مثل هذه اخلصائص، أو األخذ ا، قال تعاىل

ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفت ) ١(.  

 :حماوالت مشبوهة للتمييز بني املكي واملدين

بالنظر إىل الفوارق املتقدمة بني األسلوب املكي واملدين، حاول 
طعن يف القرآن الكرمي، متخذاً من ذلك بعض املخالفني واملستشرقني ال

دليالً على تأثر القرآن بالبيئة اليت نزل فيها، وحنن وإن كنا ال ننكر 
وجود التطور يف النهج القرآين، ولكننا نرفض أن يكون ذلك بسبب 
تأثر القرآن بالبيئة، بل يعود سبب ذلك إىل مراعاة القرآن ـ بوصفه 

د التأثري، والوصول إىل أفضل كتاب هداية وتربية ـ للظروف بقص
النتائج، باإلضافة إىل طبيعة احلوادث اليت كانت تفرض على القرآن 
عدم التقدم عليها واستباقها، فلم يكن بإمكان القرآن أن يتحدث عن 
مشاكل اليهود أو املنافقني يف احلقبة املكية، بعد أن كان الوضع فيما 

إن التغيري يف : ارة أخرىوبعب. يتعلق م سالبة بانتفاء املوضوع
األسلوب القرآين ال يعود إىل عجز اهللا تعاىل عن استباق األحداث أو 

                                                        
  .٣٦:  اإلسراء ـ١
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جعلها على وترية واحدة حبيث تكون مجيع اآليات والسور على نسق 
واحد، بل ملا كان القرآن كتاب هداية يهدف إىل تربية اإلنسان، كان 

بنظر االعتبار، من الضروري أن تؤخذ طبيعة هذا اإلنسان احملدودة 
فكان السبب يف تغري واختالف األسلوب القرآين يعود قبل كلّ شيء 
إىل نقص وقصور يف اإلنسان نفسه، لكونه حمدوداً حبدود الزمان 
واملكان، ال إىل اهللا تعاىل الذي خلق الزمان وأين األين، كيف وقد 

آن قد أثبتنا يف مستهل هذا الفصل، نوعني من الرتول للقرآن، وأن القر
زه شيء، فال ينسب اهللا نزل يف أحدمها مجلة واحدة، وأن اهللا ال يعج

  .إىل ضعف
وعليه البد لنا أن نفرق بني فكرة تأثر القرآن بالظروف الزمانية 
واملكانية، وبني مراعاته لتلك الظروف بقصد التأثري فيها، وذلك ألن 

لقرآن نتاجاً الفكرة األوىل تنطلق من إنكار الوحي أساساً واعتبار ا
، وهو باطل مجلة وتفصيالً على ما مر بيانه يف  شخصياً حملمد

وعلى هذا األساس، جنزم ببطالن مجيع . الفصل الثاين من هذه الدراسة
  .الشبهات اليت أثريت وتثار حول األسلوب املكي واملدين

إن : من تلك الشبهات ما قيل يف بيان متييز املكي من املدين
 بالعنف والشدة والقسوة واِحلدة، والغضب، والسباب، املكي يتفرد

بغية إثبات أنّ القرآن مفكك األجزاء غري مترابط . والوعيد، والتهديد
احللقات، وأنه ليس كالماً مساوياً، بل هو كسائر األعمال البشرية متأثر 
بالظروف البيئية، وبالتايل الميكن أن يكون معجزة، وما هو إال كالم 
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 سار يف بداية أمره متأثراً بأسلوب أهل مكة البدوي البعيد حممد الذي
جه بعد اهلجرة متأثرأ بطبيعة املدنيني  عن التحضر، مث بدل

  !)١(املتحضرين

إنّ هذه : وأما ردنا على هذا املعيار الباطل فواضح جداً إذ نقول
التهمة ال تصح طرداً وال عكساً، فالشدة والعنف كما هو موجود يف 

مضافاً إىل أن املكي ال خيلو من اللني . ، موجود يف املدين أيضاًاملكي
  . والتسامح يف الكثري من مواطنه

على الشدة واألسلوب  ومن األمثلة على توفر السور  املدنية
ْفإن مل تفعلوا ولن   :رالالذع قوله تعاىل على سبيل التمثيل دون احلص َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َ

َّتفعلوا فاتقوا النا َّ َُ َ ُ َ َر التي وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرينْ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ) ٢( .
َّيا أهيا ال :وقوله تعاىل َ ُّ َ ُذين آمنوا اتقوا اهللاََ َّ ُ َ َ ْ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم ِ ِّ َ َ ُُ ُ ْ ِ َ ْ َ َِ ِ َ

َمؤمنني ِ ِ ْ ُفإن مل تفعلوا  *  ُ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْفأذنوا بحرب من اهللاَ َِ ٍ ْ ِ ُ َ ْ َ ورَ ِسولهَ ِ ُ)وقوله تعاىل. )٣: 
َإن الذين كفروا ل َُّ َ َ َ ِ َّ َن تغني عنهم أمواِ َ ْْ ْ ََ ُ ْ ُِ ْهلمْ ْوال أوالدهم من اهللا ُ ُ ُ ْ َِ ْ َ َ شيئا وأولئك ََ ِ َ ْ َُ ً ْ َ

ِهم وقود النار َّ ُ َ ُُ ُكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا  * ْ ْ ْ َ َ ْ ََّ ََّ َ َْ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ ْبآياتنا فأخذهم ِ َُ َ َ ََ َ ِ ِ

َ بذنوهبم واُهللاهللاُ ْ ِ ِ ُ ُ ِ شديد العقابِ َ َِ ِْ َقل للذين كفروا ستغلبون وحترشون * ُ ْ َُ َ ُُ َ ُ ََ َّ ْْ ُ ََ ُ َ ِ َ إىل ِ ِ

                                                        
  .ق١٤١٧، ٣، جممع الفكر اإلسالمي، ط٨٢لقرآن، ص حممد باقر احلكيم، علوم ا-  ١
  .٢٤:  البقرة ـ٢
  .٢٧٩ ـ ٢٧٨:  البقرة ـ٣
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ِجهنم وبئس امل َ َ َْ َِّ َ   .)١ ( ُادَهَ

هذا وإن دعواهم بأنّ السور املكية قد غلب عليها طابع الشدة 
ي والقسوة، تدلّ مبفهومها على خلو هذه السور من الصفح واللني، وه

مة باطلة مثل منطوقها، والدليل على ذلك أنك جتد السور املكية 
مفعمة بآيات كرمية تطفح بالرقة والرأفة والتسامح، والميلك من يقرأها، 
إال أن يهتز لرقتها ويقشعر بدنه ملا حتتويه من معاين الرمحة والرأفة، 

َوقىض : من ذلك قوله تعاىل على سبيل التمثيل دون احلصر أيضاً َ َ 

َربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها  َ َّ َ ْ َّ َُ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َُّ ََ
ِ ِ ِْ ُ َْ َ ً َِ ِ ِ ِِ َّ َِّ

َأو كالمها فال تقل ل ْ ُ ََ َ ََ ُ ِ ْ َهام أف وال تنهرمها وقل لـَ ْ ُ َ ََ ُْ َ ُْ َ ٍَّ ُ ْهام قوال كريام  واخفض ـَ ِ ْ ََ ًْ َِ ً َ ُ

ِّهام جناح الذلـَل ُّ َ ََ َ ً من الرمحة وقل رب ارمحهام كام ربياين صغرياُ َ َ
ِ ِ َِ َّ ْ ِّ َ َ ِْ َ َ ْ َّ ََّ ُ َ ْْ ُ )وقوله . )٢

ْوال تستوي ال : تعاىل ِ َ َْ َ ِحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ـَ ِ َِّ َ َِّ َ َ ُ ُُ ْ ْ ْ َ ََ َ ِّ َّ ََ ِ َ ََ

ٌبينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ْ ِْ َ ٌّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ ََ َ ٌ َ َ َ ) وله تعاىلوق .)٣ :  ٌوجزاء سيئة سيئة َ َ َِّ َ ِّ ٍَ ُ َ َ

َمثلها  فمن  عفا  وأصلح  فأجره عىل اهللاَِّ إنه ال حيب الظاملني َِِ ِ َِّ ُّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َّ ِ َ َ ُُ ََ َ َ َْ َ ) وقوله . )٤
َقل ياعبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال  : تعاىل ْ ْ َِ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ َْ َ َُ ِتقنطوا من رمحة اهللاَُِ َِ ْْ َ ُ َ َّن ِ إَْ

                                                        
  .١١ ـ ١٠:  آل عمران ـ١
  .٢٤ ـ ٢٣:  اإلسراء ـ٢
  .٣٤:  فصلت ـ٣
  .٤٠:  الشورى ـ٤



 ٢٨٨

ُاهللاََّ يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َّ ُ ْْ َُّ ُ ُ ً َِ َ ) ١(.  
وأما دعوى السباب مبعىن فاحش القول، فهي منفية عن القرآن 

َوال تسبوا الذين  : بكال مرحلتيه املكية واملدنية، ويردها قوله تعاىل ُّ َِ َّ ُ َ َ

ُّيدعون من دون اهللاَِّ فيسبوا  ُ ْ ُُ َ ََ ِ ِ َ ٍاهللاََّ عدوا بغري علمْ ْ ِ ِ ْ َ ِ ً َْ ) ٢(.  
نعم هناك يف القرآن بقسميه املكي واملدينّ شدة يقتضيها تسفيه 

ون السمع، وال يفتحون أعينهم لساطع غأحالم املعاندين الذين ال يصي
الرباهني، وتدعو إليها رمحة اهللا ورأفته بعباده، شأنه يف ذلك شأن 

ملتحمس إىل برئه، حىت إذا الطبيب احلريص على شفاء مريضه ا
اضطره ذلك إىل استعمال املبضع واملشرط، إذ ليس له من غاية سوى 

فكذلك القرآن الكرمي يف . إنقاذه من براثن املوت وخمالب الضياع
قسوته وشدته يسعى إىل صعق الغافلني، وانتشاهلم من الضاللة، 

الصراط وإعادم إىل الصواب وإرشادهم وهدايتهم إىل اجلادة و
  :املستقيم، فهو بذلك كما قال القائل

  فليقس  أحياناً  على من  يرحم      ازماً ـح زدجروا ومن يك ـفقسا لي
إنّ األسلوب املكي ميتاز بقصر السور واآليات، : وقيل أيضاً

، مما يدلّ )٣(خالفاً لألسلوب املدين الذي ميتاز بالتفصيل واإلسهاب
                                                        

  .٥٣:  الزمر ـ١
  .١٠٨:  األنعام ـ٢
 .٨٥ ـ املصدر املتقدم، ص٣



 ٢٨٩

ني احلقبتني من نزول القرآن، وتأثره بالبيئة على انقطاع الصلة بني هات
اليت عاشها حممد طوال نبوته، فألنّ اتمع املكي ميتاز باألمية، مل يكن 
النيب بقادٍر على أن يفصل يف شرح املفاهيم، وإمنا أمكنه ذلك عندما 

  !)١(أخذ يعيش يف جمتمع املتحضرين يف املدينة

ل املدين وإن كان هو وترد هذه الشبهة بأن قصر املكي وطو
الغالب، ولكنه ليس على إطالقه، فهو ال يصح عكساً وال طرداً، فقد 
جند يف املدين سوراً قصرية، كما هو احلال بالنسبة إىل سورة النصر 

كما جند سوراً طويلة يف املرحلة املكية، من . والزلزلة والبينة وغريها
اك انقطاع بني سورة األنعام واألعراف، وعليه اليكون هن: قبيل

األسلوب املكي واملدين، إذ يكفي يف حتقيق هذه الصلة، أن يأيت 
ببعض السور الطويلة يف املكي، وبعض السور القصرية يف  القرآن
  . املدين

إن القسم املكي مل يتناول اجلانب التشريعي وبيان : وقيل
دين ، خالفاً للقسم امل)٢(األحكام التكليفية، بل اهتم باألصول والعقائد

                                                        
أننا نعلم أن التغيري يف النهج واألسلوب من  ـ وكأنّ هذا حصل فجأة وبقدرة قادر، مع ١

 الفلسفية رالبساطة إىل التعقيد، واالنتقال من األفكار الساذجة والعفوية، إىل األفكا
فإذا حصل ذلك وقد حصل بالفعل فالبد أن يكون ! املعقدة ال يتحقق مبثل هذه السرعة

 .الباحث. ينابتسديد من قوة ميتافزيقية، وبذلك يكون هذا دليالً لنا ال عل
 .ق١٤١٧، ٣، جممع الفكر اإلسالمي، ط٨٧ حممد باقر احلكيم، علوم القرآن، ص-  ٢



 ٢٩٠

وهذا يعبر عن جانٍب آخر من تأثر . الذي اهتم بالفروع واألحكام
القرآن باألجواء احمليطة به، واألجواء اليت يعيشها، إذ مل يكن اتمع 
املكي منفتحاً على تشريعات أهل الكتاب، بعكس اتمع املدين الذي 

  .رانيةتأثر إىل حد كبري بثقافة األديان السماوية من اليهودية والنص

وميكن الوقوف على بطالن هذا التهمة مبراجعة الكتب الفقهية 
املصنفة يف آيات األحكام، إذ جند عدداً كبرياً من اآليات املكية، 
تناولت فروع الدين، وأبواب الفقه والتشريع، من الطهارة، والصالة، 

فمن األمر . والزكاة، إىل أحكام القصاص، وأنواع املكاسب، وغري ذلك
ْوثيابك فطهر  : طهر قوله تعاىلبالت َِّ َ َ َ َ ْوالرجز فاهجر* َِ ُُّ ْ ْ ََ َ ) فقد ذهب )١ ،

ويف . )٢(الطهارة من النجاسات: األكثر إىل أنّ املراد من هذه اآلية
َوأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال  : تشريع الصالة، قال تعاىل َِ ْ ْ َُ ََ ْ َ َّ ْ َْ َ ِ َ َِ َ ْ

َنسألك رزقا نحن ن َ َ َُ ْ ً ْ ِ ُ َ َرزقك والعاقبة للتقوىْ َ َ َْ ُ َُّ ُِ ِ ْ َ ْ ) بل وبيان بعض أحكام . )٣
ِّيابني آدم خذوا زينتكم عند كل  : الصالة، من قبيل الساتر، قال تعاىل ُُ َ ْ َ َ ُِ ِْ َ َُ ِ َ َ

ٍمسجد ِ ْ َ ) رون على أنّ املراد بأخذ الزينة هو ستر العورة )٤اتفق املفس ،

                                                        
  .٥ ـ ٤:  املدثر ـ١
، املكتبة املرتضوية، ٥٤، ص١العرفان يف فقه القرآن،ج  املقداد السيوري، مجال الدين، كرت ـ٢

 .ق١٣٨٤طهران، 
  .١٣٢:  طه ـ٣
  .٣١:  األعراف ـ٤



 ٢٩١

فَاقْرُءوا ما  :  لقوله تعاىلووجوب القراءة يف الصالة،. )١(يف الصالة
دلنا على وجوب قراءة : ، قال املقداد السيوري)٢ ( تيسر ِمن الْقُرآِن

شيء من القرآن، وال شيء من القرآن يف غري الصالة بواجب، فيكون 
أما الصغرى، فلصيغة األمر الدالة . الوجوب يف الصالة، وهو املطلوب

وتفصيل أنواع القراءة  .)٣(فإمجاعيةوأما الكربى، . على الوجوب
َوال  : باجلهر يف بعضها واإلخفات يف بعضها اآلخر، حيث قال تعاىل َ

ًجتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتِغ بني ذلك سبيال َ َ َ َِ َِ ْ َ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ََ ِْ ُ ََ ْ ) ٤( .  

ومن تشريع  الزكاة ـ خالفاً ملن يدعي عدم تشريع الزكاة يف 
َوالذين هم للزكاة فاعلون :مكة ـ قوله تعاىل ُ َِّ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َ َ )قال ابن كثري يف )٥ ،

  : تفسري اآلية
األكثرون على أنّ املراد بالزكاة ههنا، زكاة األموال، مع أنّ «

هذه اآلية مكية، وإمنا فرضت الزكاة باملدينة يف سنة اثنتني 
من اهلجرة، والظاهر أنّ اليت فرضت باملدينة إمنا هي ذات 

واملقادير اخلاصة، وإال فالظاهر أنّ أصل الزكاة واجب النصب 
                                                        

 .٩٥، ص١ ج املصدر املتقدم، ـ١
  .٢٠:  املزمل ـ٢

، املكتبة املرتضوية، طهران، ١١٨، ص١ـ املقداد السيوري، مجال الدين، كرت العرفان، ج٣ 
 .ق١٣٨٤

  .٢٢١ املصدر املتقدم، ص ـ٤
 .٤:  املؤمنون ـ٥



 ٢٩٢

ُوآتوا  : مبكة، كما قال تعاىل يف سورة األنعام وهي مكية َ

ِحقه يوم حصاده ِ َ َ ْ ُ ََ َ َّ  )٢(»)١(.  
وبذلك فإنّ ابن كثري يقر بوجوب أصل الزكاة يف مكة، ولكنه 

اجب منها يذهب إىل أا مل تكن معلومة املقادير، ومل يعرف مقدار الو
  .إال يف املدينة، يف السنة الثانية من اهلجرة على وجه التحديد

: ولكن يرده قوله تعاىل يف سورة املعارج وهي مكية أيضاً
ِوالذين يف أموال َِ َ َْ َ ِ ٌهم حق معلومـَّ َ ُْ ْ ٌَّ ْللسائل وال * ِ َ ِ ِ ِمحرومـَِّ ُ َْ ، فقد متّ تقييد 

ن يكون هذا احلق معلوماً إال وال ميكن أ. الزكاة بكوا حقاً معلوماً
 بتحديد مقداره من قبل اهللا تعاىل، فلو ترك حتديده للمكلف نفسه لبقي
على حاله من عدم املعلومية، إذ جنهل املقدار الذي سيحدده ذلك 

  .املكلف، فال يكون حقاً معلوماً كما بينت اآلية

َويل للمرشكني: وقوله تعاىل ِ ِِ ْ ْ ٌُ ْ ُالذين ال ي * َ َ َ ِ ِؤتون الزكاة وهم باآلخرة َّ َِ ْ ُ َ َ َ َّ َُ ْ

َهم كافرون ُ ِْ َ ُ)هذه اآلية صرحية يف وجوب : ، قال املقداد السيوري)٣
  .)٤(الزكاة على الكافر؛ للتوعد على عدم إتياا

                                                        
 .١٤١:  األنعام ـ١
، ١، دار الكتب العلمية، ط٤٠٣، ص٥ ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، ج ـ٢

 .١٩٩٨بريوت، 
 .٧ ـ ٦:  فصلت ـ٣

 .، املكتبة املرتضوية، طهران٢٢١، ص١ املقداد السيوري، مجال الدين، كرت العرفان، جـ٤ 



 ٢٩٣

ٌويل  : هذا وقد ذهب بعض املفسرين يف تفسري قوله تعاىل ْ َ

َللمرشكني  ِ ِِ ْ ُ َالذين ال يؤتون الزكاة* ْ َ َّ َُ ْ ُ َ َ ِ َ وهم باآلخرة هم كافرونَّ ُ ْ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َ  ًفرارا ،
 املراد من إنّ«: من حمذور القول بوجوب الزكاة يف مكة، إىل القول

الزكاة هنا، هو زكاة النفس وطهارا من الرذائل، على غرار قوله 
َقد أفلح من زكاها  : تعاىل ْ ََّ َ َْ َ ْ َوقد خاب من دساها ََ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ  )٢(»)١(.  

) اإلتيان( الكالم مردود باقتران لفظ الزكاة يف اآلية بـ ولكن هذا
ولذا جند ابن جرير الطربي يذهب إىل تفسري . الذي يعين اإلعطاء

الزكاة يف هذه اآلية بزكاة األموال، حيث قال بعد استعراض اآلراء 
  :واألقوال يف املراد من الزكاة يف هذه اآلية

معناه ال : ن قالواوالصواب من القول يف ذلك ما قاله الذي«
وذلك أنّ ذلك هو األشهر يف معىن . يؤدون زكاة أمواهلم

َوهم باآلخرة هم كافرون ويف إتباع اهللا قوله ... الزكاة ُ ْ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َ  قوله 

َالذين ال يؤتون الزكاة َ َّ َُ ْ ُ َ َ ِ َّ، نبئ عن أنّ الزكاة يف هذاما ي 
  .)٣(»املوضع، معين ا زكاة األموال

                                                        
 .١٠ ـ ٩:  الشمس ـ١
، ١، دار الكتب العلمية، ط٤٠٣، ص٥ ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، ج ـ٢

 .١٩٩٨بريوت، 
، مركز البحوث والدراسات العربية ٣٨٠، ص٢٠لطربي، ج الطربي، ابن جرير، تفسري ا ـ٣

 .٢٠٠١، القاهرة، ١واإلسالمية، ط



 ٢٩٤

ا جند أن اهللا تعاىل قد قرن الزكاة يف غري واحد من ال بل إنن
اآليات بالصالة، وكأنه يساوق بني وجوا ووجوب الصالة اليت إن 

: من ذلك  قوله  تعاىل. قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها
ُالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة  هم  ي ْ َ ْ ُ ُ ُُ ُ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ََ َْ َ َوقنونَّ ُ ِ)١(  .

َفويل للمصلني  : بل وبخ املصلي إذا امتنع من أداء الزكاة، حيث قال ِّ ْ ٌَ َُ ِْ َ

َالذين هم عن صالهتم ساهون *  ُ َ ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َ ِ َالذين هم يراءون* َّ ُ َ ُ ْ ُ َ ِ َويمنعون *  َّ ُ ََ ْ َ

َامعونـْال ُ َ )٢(.  
  .وبذلك يثبت وجوب الزكاة يف احلقبة املكية بشكل تفصيلي

ِأوفوا املكيال وامليزان بالقسط : كام املكاسب قوله تعاىلويف أح ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ ْ َْ َْ ْ ُ َ

َوال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين ْ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ْ َ ُِ َ ََ ِ َ َْ َّ َ ََ َ ) وقوله )٣ ،
َويل للمطففني  : تعاىل ِ ِِّ َ ُ ْْ ٌ َالذين إذا اكتالوا عىل الناس يستوفون* َ ُ ْ َ ََ َّ َ ْْ َ ِ َ ُ َ َِّ َوإذا  * ِ ِ َ

َكالوهم أو وزنوهم خيرسون ُ
ِ ْ ُ َ َْ ُْ َ ْ ُُ َ ُ) ويف القصاص، قوله تعاىل. )٤ :  ُوجزاء َ َ َ

َسيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره عىل اهللاَِّ إنه ال حيب الظاملني  َِِ ِ ِ ٍَّ ُّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ ََ َّ ِ َ َ ُُ َ ِّ َ ِّ ََ َ َ ْ ٌَ َ *

َول َمن انترص بعد ظلمه فأولئكـَ ِ ِ َِ ْْ ْ َُ َ ُ َ ََ َ ِ ٍ ما عليهم من سبيلَ ِ َ ْ ْ َْ َِ ِ َ)قال املقداد )٥ ،
                                                        

 .٣:  النمل ـ١
 .٧ ـ ٤:  املاعون ـ٢
  .٨٥:  هود ـ٣
  .٣ ـ ١:  املطففون ـ٤
  .٤١ ـ ٤٠:  الشورى ـ٥



 ٢٩٥

فيها داللة على أنه من أوقع به ظلم يف نفٍس أو طرٍف أو : (السيوري
استوىف حقه، فليس عليه سبيل : شجاج أو مال، فانتصر بعد ظلمه، أي

  . )١()من املعاتبة واللوم

ُقل ال أجد : إىل غري ذلك من األحكام، من قبيل قوله تعاىل ِ َ َ ْ ُ 

ًيف ما أوحي إيل حمرما عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا  َ ْ ُ َ َُ ْ َ ً ْ َ َ ُ َ ً َّ َ ََ َ ًُ َ َ ْ َ ُُ َّ ِ ِْ ٍَ ِ َِ ََّ ِ

َأو ل ْ ْحم خنزير فإنه رجس  أو  ـَ ٌ ْ ُ َْ ِ َّ ِ َ ٍ ِ ِ ِفسقا أهل لغري اهللاَ ْ َْ ِ ِ َِّ ُ َ به فمن اضطر غري باٍغ ً َْ ْ َّ ََ ُ ْ َ ِ ِ

ُوال عاد فإن ربك غفو َ َ َّ َ ََ َّ ِ َ ٍ ٌر رحيمَ َ ٌِ ) ٢(.  
وبذلك يتبني لك مقدار ما هلذه التهمة من البعد عن احلقيقة 

: هذا ولو سلمنا صحة الشبهة املتقدمة، فيمكن القول. وجمانبة الصواب
إن فروع الدين يف الشرع اإلسالمي مترتبة على األصول، على غرار 

كز الدعوة ، وعليه فمن الطبيعي أن تر)العرش مثّ النقش: (املثل القائل
يف بداية أمرها على اجلانب العقائدي، وبيان أصول الدين، تثبيتاً 
للعرش ومتهيداً لبيان األحكام والفروع، والنقش على ذلك العرش يف 
وقت الحق، من هنا كانت أغلب األحكام التشريعية وفروع الدين قد 
شرعت يف السور املدنية، ولكن هذا ال ينفي نزول بعض األحكام يف 

  .حلقبة املكية، كما تقدما
                                                        

، املكتبة املرتضوية، طهران، ٢٣٧، ص٢ املقداد السيوري، مجال الدين، كرت العرفان، جـ١ 
 .ق١٣٨٤

  .١٤٥:  األنعام ـ٢



 ٢٩٦

، )١(إنّ األسلوب املكي مل يتناول الرباهني واألدلة: وقيل أيضاً
خالفاً للمدين الذي كان مشبعاً باالستدالالت العقلية واملنطقية، وهو 

 عن تأثر القرآن بالظروف البيئية – على زعم هؤالء –تعبري آخر 
 اجلانب الذي يدلّ واالجتماعية، إذ عجز القرآن يف رأيهم عن تناول

على عمق النظر يف احلقائق الكونية عندما كان حممد يعيش يف مكة 
جمتمع األميني، بينما ارتفع يف هذا اجلانب عندما جاور أهل الكتاب يف 
املدينة، نتيجة لتأثره م؛ لكوم أصحاب فكر وفلسفة ومعرفة 

  .بالديانات السماوية

املكي مل خيلُ من األدلة إنّ القسم : ويرد هذا القول أيضاً
والرباهني، بل تناوهلا يف كثٍري من سوره، والشواهد على ذلك من 
القرآن كثرية، فمن مناذج وموارد االستدالل على التوحيد، قوله تعاىل 

َما اختذ اهللاُ ): املؤمنون(يف سورة  َ َّ َ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ً َ َِ ٍِ ِ ٍ َِ ََ َ

ِكل إ ُّ ْله بام خلق ولعال بعُضهمُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ِ
َ عىل بعض سبحان اهللاٍ َ ْ ْ َ َُ ٍ َ عام يصفونَ ُ ِ َ َّ َ ) ٢( .

َلو كان : وقوله يف سورة األنبياء َ ْ َّ فيهام آهلة إال اهللاَ ِ ٌ َِ ِ
َ َ لفسدتا فسبحان اهللاِ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ 

َرب العرش عام يصفون ُ ِ َ ْ ََّ َ َ ِِّ ْ)االستدالل على البعث  ويف معرض. )٣
ِونزلنا من السامء ماء مباركا فأنبتنا به  : نشور، قال تعاىل يف سورة قوال ِ ِِ َ ْ ً َ ََّ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َ ًَّ َ ْ

                                                        
 .ق١٤١٧، ٣، جممع الفكر اإلسالمي، ط٨٩ احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن،  ـ١
  .٩١:  املؤمنون ـ٢
  .٢٢:  األنبياء ـ٣



 ٢٩٧

ْجنات وحب ال َّ َ َ ٍَ ِحصيد ـَّ ِ َوالنخل باسقات ل* َ ٍَ َِ َ َْ ٌها طلع نضيد  ـَّ ِ َ ٌ ْ َ ِرزقا للعباد * َ ِ َِ ْ ً ْ ِ

ْوأحيينا به بلدة ميتا كذلك ال َ َْ ِ َِ ً ً َ َْ َ ْ ََ ْ َِ ُخروجـَ ُ ُ ) وقوله تعاىل يف سورة يس .)١ :
 َورضب لنا َ َ ََ ٌمثال ونيس خلقه قال من حيي العظام وهي رميم   َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ََ َْ ِْ ُ ََ َ ََ َ ْقل * ً ُ

ٌحيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ َّ َ ٍْ َ َْ ِّ ََّ ُُ َِ َ َ َ ِ ) ٢(.  
 ذلك مثّ لو سلمنا جدالً بصحة األقوال املتقدمة، فيمكن تفسري

على أساس مراعاة طبيعة املواجهة، فقد كانت الدعوة اإلسالمية يف 
مهدها يف مكة املكرمة تواجه املشركني وعبدة األوثان، فكان من 
الطبيعي أن يواجه القرآن هذا الصنف بأدلة يغلب عليها الطابع الفطري 
والوجداين، والقرآن كما ـ هو واضح ـ كتاب تغيري وهداية، وليس 

 علمياً جافاً، فهو يواكب تطور الدعوة يف نزول آياته، من هنا كتاباً
حينما اختلفت طبيعة املوقف، وأضحت األفكار متتاز بكثري من 
التعقيد، كما هو احلال يف عقائد أهل الكتاب، اقتضى املوقف مواجهتها 

  .)٣(بأسلوب آخر من الربهان، أكثر تعقيداً وتفصيالً
 ال«: قالنفسه، حني ) ر نولدكهثيودو(وهذا ما توصل إليه 

وال جيوز . داعي من التعجب من هذا التطور، فهو يوافق قانون الطبيعة
  .)٤(»بهللمرء أن يأسف حلصوله، وذلك نظراً إىل النجاح الذي كلل 

                                                        
  .١١ ـ ٩:  ق ـ١
  .٧٩ ـ ٧٨:  يس ـ٢
  ،١٩٩، ص١الزرقاين، عبد العظيم، مناهل العرفان، ج:  وللمزيد من التفصيل راجع ـ٣
  .١٠٥اريخ القرآن، ص نولدكه، ثيودور، ت ـ٤



 ٢٩٨

  : األقوال في أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم-٥

  :والاختلف العلماء يف أول ما نزل من القرآن على ثالثة أق

 اآليات األوىل من سورة العلق، وهو الذي صححه :األول
ومل . )٢(، واحلافظ جالل الدين السيوطي)١(العالمة أبو عبد اهللا الزجناين

، بل ذهب إىل إمكان قوهلا يف أي )ثيودور نولدكه(يتم حسمها عند 
وقت، ولكنه مع ذلك ال يتردد يف إرجاعها إىل الفترة األوىل من 

  .)٣(ية، مدفوعاً بقوة أسلوا وإيقاع أجزائها القصرياحلقبة املك

 سورة املدثر، فقد روي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، :الثاين
َيا أهيا  : سألت جابر بن عبد اهللا، أي القرآن أنزلَ قبلُ؟ قال: قال ُّ َ َ

ُمدثرـْال ُِّ َّ  . واألرجح أن جابراً كان ناظراً إىل أول ما نزل من الوحي
 حيدث  مسعت رسول اهللا: فترة، وذلك ملا روي عنه أنه قالبعد ال

فبينما أنا أمشي إذ مسعت هاتفاً من السماء؛ : عن فترة الوحي، قال
زملوين، : فرجعت فقلت.. فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء

ْيا أهيا ال : زملوين؛ فدثروين، فأنزل اهللا َ ُّ َ ُمدثرـَ ُِّ َّ ) ٤(.  

                                                        
  .، منشورات مؤسسة األعلمي، بريوت٣٠الزجناين، أبو عبد اهللا، تاريخ القرآن، ص:  أنظر ـ١
  .، بريوت٣ابن كثري، ط ، دار٧٦، ص١ج الدين، اإلتقان يف علوم القرآن،  السيوطي، جالل ـ٢
 .٧٥ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ٣
، بريوت، ٢، دار املعرفة، ط٢٩٤، ص١يف علوم القرآن، ج الزركشي، بدر الدين، الربهان  ـ٤

١٩٩٤.  



 ٢٩٩

أكثر «: ، قال الزخمشري يف الكشافرة احلمدسو :الثالث
 وروى العالمة الطربسي عن .»املفسرين على أنّ الفاحتة أول ما نزل

 أمحد الزاهد بإسناده عن سعيد بن املسيب عن علي بن أيب طالب
 عن ثواب القرآن؛ فأخربين بثواب سورة  سألت النيب«: أنه قال

فاحتة : ل ما نزل عليه مبكةسورة على حنو ما نزلت من السماء، فأو
   .)١(»..الكتاب، مث اقرأ باسم ربك، مث ن والقلم

مل يحفظ أنه كان يف اإلسالم «: ل الدين السيوطيوقال جال
  .)٢(»صالة بغري الفاحتة

  :وأما آخر ما نزل من القرآن فقد اختلف فيه على أقواٍل أيضاً

. )٣ (  سورة النصر، وهو املروي عن اإلمام الصادق:األول
  .)٤()النصر: (آخر سورة نزلت: وأخرجه مسلم عن ابن عباس، قال

                                                        
، بريوت، ١، مؤسسة األعلمي، ط٢١٢، ص١٠ الطربسي، أبو علي، جممع البيان، ج ـ١

١٩٩٥.  
، ٣، دار ابن كثري، ط٣٤، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ٢

  .١٩٩٦بريوت، 
، بريوت، ١، مؤسسة البعثة، ط١٨٥، ص١سري القرآن، ج البحراين، هاشم، الربهان يف تف ـ٣

١٩٩٩.  
، ٣، دار ابن كثري، ط٨٩، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ٤

  .١٩٩٦بريوت، 



 ٣٠٠

  .)١()براءة( سورة :الثاين
ًواتقوا يوما :  روي إن آخر آية نزلت:الثالث َْ َُ َ ترجعون فيه إىل َّ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ

َ ثم توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلموناهللا ُ ُ ْ َ َ ََّ ُّْ ََّ ٍُ َ َ َْ َ ُ ُْ َ ُ ) ٢(.  
إنّ آخر ما : وقد قيل:    واضح  اليعقويب  قال  ابن :الرابع

َاليوم  :  نزل عليه َْ ُأكملت  ْ ْْ َ ْلكم َ ُ ْ دينكم  َ ُ َ ُوأمتمت ِ ْ َ ْ َ ْ عليكم َ ُْ َ ْ نع َ ِمتي ِ َ

ْورضيت لكم اإلسال ْ َِ ُ َ ُ ِ ًم ديناَ ِ َ)وهي الرواية الصحيحة الثابتة : قال. )٣
لي بن أيب طالب على أمري املؤمنني ع] النفر[الصرحية، كان نزوهلا يوم 

  .)٤(]بعد ترحم[صلوات اهللا عليه، 
                                                        

، ٣، دار ابن كثري، ط٨٩، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١
  .١٩٩٦بريوت، 

، ٣، دار ابن كثري، ط٨٦، ص١اإلتقان يف علوم القرآن، ج السيوطي، جالل الدين،  ـ٢
  .١٩٩٦بريوت، 

  .٣:  املائدة ـ٣
، ١، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط٣٦٢،ص١ ـ البعقويب، ابن واضح، تاريخ اليعقويب، ج٤

وهذا النص هو الذي وجدناه .  الدكتور عبد األمري علي مهنا: ، بتحقيق١٩٩٣بريوت، 
اليت توفرت عندنا، وقد بقي يف النفس شيء من معىن ) اليعقويبتاريخ (يف أكثر طبعات 

؛ إذ مل نعهد يوماً يف اإلسالم معروف بأنه يوم النفر على )يوم النفر على أمري املؤمنني(
، وهل هناك حمذور يف )بعد ترحم(ومن جهة أخرى مل نفهم معىن عبارة . أمري املؤمنني

الذي هون اخلطب، وذلل الصعب، أننا وجدنا ولكن ! أن تكون الصالة عليه قبل الترحم
بدل ) النص(، أا تذكر يف اهلامش عن نسخة أخرى ٤٤ـ٤٣، ص٢، ج)ليدن(يف طبعة 

، )يرخم(، )ترحم(، وبدالً من )يوم النص على أمري املؤمنني: (، فتكون العبارة)النفر(
  . بشكٍل كامل، وبذلك يستقيم املعىن)بغدير خم(تصحيف عن ) بعد ترحم(فأدركنا أن 



 ٣٠١

وهناك أقوالٌ أخرى، قال عنها القاضي أبو بكر يف كتاب 
،  وهذه األقوال ليس يف شيٍء منها ما رفع إىل النيب« ):االنتصار(

  .)١(»وجيوز أن يكون قاله قائله بضرٍب من االجتهاد، وتغليب الظن

يان أول وآخر ما نزل فإذا كان هذا هو حجم االختالف يف ب
من القرآن، ميكننا حينئٍذ أن نتصور كم سيكون مقدار االختالف 

فلذلك علينا أن . والتفاوت يف جمموع سور وآيات القرآن الكرمي كلها
نعترف منذ البداية بأنّ عملية الوصول إىل نتيجة قطعية ومضمونة 

بة، وينطبق القرآن زمنياً، عملية يف غاية التعقيد والصعو لترتيب نزول
  )!إنّ من دوا خرط القتاد: (عليها املثل القائل

  
  : الفائدة في معرفة ترتيب النزول-٦

إنّ ملعرفة الترتيب الزمين لرتول سور القرآن الكرمي وآياته 
  :فوائد جليلة، نشري فيما يأيت إىل بعضها

 معرفة الناسخ من املنسوخ، إذ من الطبيعي أن يتقدم :األوىل
 الناسخ حبسب التوقيت الزمين؛ ألنّ الناسخ ناظر إىل املنسوخ على

املنسوخ، فإذا مل يكن هناك منسوخ أوالً، فال يعقل أن يكون هناك 

                                                        
، دار املعرفة، بريوت، ٣٠٠، ص١ الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، ج ـ١

  .٢، ط١٩٩٤



 ٣٠٢

ناسخ، ونسوق لذلك مثالً ما ادعاه ابن إدريس الشافعي، إذ قال بنسخ 
َّفام استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن : قوله تعاىل ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ َ ) بقوله تعاىل.)١  :

   َوالذين هم لفروجهم حافظون ُ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ُ ْإال عىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنم * َّ ُ ْ َ َ ُْ ْ َ ََ َ ِ َْ َْ َ َِ َّ ِ

َفإهنم غري ملومني   ِ ُ َ ْ ْ ُُ َ َّ ِ َفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* َ ُ َ ُ ْ َ ْ ْْ َ َْ َ ََ َ َِ ُِ َ ََ َ )٢( .
يتني يتبين لنا خطأ ما ذهب إليه فإذا عرفنا املتقدم نزوالً من هاتني اآل

الشافعي؛ لكون ما حسبه ناسخاً متقدماً على ما حسبه منسوخاً، وذلك 
ألنّ آية حفظ الفروج مكية، وآية االستمتاع قد نزلت يف املرحلة 

  .املدنية
 إثبات أمٍر عقائدي، مثل اإلسراء بالنيب األكرم هل كان :الثانية

ستندون إىل روحانيته يتمسكون برواية روحانياً أم جسمانياً، فالذين ي
فإذا . »يف ليلة املعراج، مل يفارق جسدي رسولَ اهللا«: إذ قالت) عائشة(

عرفنا أنّ اإلسراء قد حدث يف مكة، وأنّ آية اإلسراء قد نزلت يف 
مكة، مل يكن ما نسب إىل عائشة صحيحاً؛ ألن زواجها من النيب مل 

  .يكن إال يف املدينة
ت فضيلة ألهل البيت أو أحد الصحابة، كما يف  إثبا:الثالثة

سورة اإلنسان اليت تضمنت آيات، ذهب مجهور املفسرين إىل أا 
 يف قصة معروفة، ولكن عبد اهللا  نزلت يف علي وفاطمة واحلسنني

                                                        
  .٢٤:  النساء ـ١
  .٧ ـ ٥:  املؤمنون ـ٢



 ٣٠٣

  .بن الزبري ينفرد من بني الصحابة باعتبارها مكية، ليصرفها عن أهلها

ة أو عدم صحتها، من قبيل  إثبات صحة واقعة تارخيي:الرابعة
ْما كان للنبي والذين آمنوا أن  : ما قيل يف شأن نزول قوله تعاىل ََ ُ َّ ََ ِّ ََ َِ َِّ ِ

َيستغفروا للمرشكني ولو كانوا أويل قربى من بعد ما تبني ل َ َْ ََّ َ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِْ ُ ُ ْهم أهنم ـِْ ُ َّْ َ ُ

ْأصحاب ال ُ َ ْ ِجحيمـَ ِ َ)ا نزلت يف أيب)١طالب، عندما كان ، من أ 
قل أشهد أن ال إله إال اهللا، حىت «: حيتضر، فقال له النيب األكرم 

ولكننا إذا ! ، فلم يفعل، فرتلت هذه اآلية»أشهد ا لك يوم القيامة
عرفنا أنّ أبا طالب قد تويف يف مكة ويف عام احلزن، وأنّ هذه اآلية قد 

ا نزل من القرآن، نزلت يف املدينة ضمن سورة التوبة وهي من آخر م
  .علمنا عدم صحة هذه النسبة وهذه الواقعة

 فهم حمتوى اآليات، خصوصاً يف اجلانب الفقهي على :اخلامسة
َويل للمرشكني الذين ال يؤتون  : ما قيل، ومثل لذلك بقوله تعاىل ُ ْ ُ ُ َْ َ َِ ِ َِّ ْ ٌَ ِ ْ

َالزكاة وهم باآلخرة هم كافرون ُ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َُّ ُ َ )فهم منها تكليف لرمبا : ، إذ قيل)٢ي
املشركني والكفار بالفروع، ولكن معرفتنا بكون هذه اآلية مكية، حيث 
مل يشرع وجوب الزكاة على املسلمني فضالً عن غريهم، متنعنا من 

  !التمسك بظاهر هذه اآلية، وما ذلك إال بفضل معرفة ترتيب الرتول

                                                        
  .١١٣:  التوبة-١
 .٧ ـ ٦:  فصلت ـ٢



 ٣٠٤

الزكاة مل ولكن احلق أنّ هذا أول الكالم، فمن قال إنّ تشريع 
حيصل يف مكة املكرمة، وقد سبق أن ذكرنا آنفاً يف معرض بيان 
احملاوالت املشبوهة للتمييز بني املكي واملدين، الكثري من اآليات اليت 

ْوالذين يف أمواهلم  : نزلت يف مكة يف تشريع الزكاة، ومنها قوله تعاىل ِِْ َِ َ ََ ِ َّ

ٌحق معلوم   َُ ْ ُللسائل واملحر* ٌَّ َّْ ََْ ِ ِ َويل  للمرشكني   :  ، وقوله تعاىل)١ ( ِومِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ٌ َ

َالذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون َُ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُُ ُ َ َْ َ َّ ، وقد علق الفاضل 
  :املقداد عليها قائالً

هذه اآلية الشريفة صرحية يف وجوب الزكاة على «
الكافر؛ للتوعد على عدم إتياا، لكنه ال يصح منه 

َوما : داؤها حال كفره؛ لعدم إخالصه، ولقوله تعاىلأ َ
َّمنعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال ِ ْ ْ ْ َُ ُ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُِ َ َ َْ ِ أهنم كفروا باهللاَ ُ ْ َُ َ َّ ِ وبرسولهَ ِ ُ َ ِ َ  ،

اإلسالم جيب ما : ( فإذا أسلم سقطت عنه، لقوله
  .)٢(»)قبله

  معرفة التسلسل التارخيي ألحداث اإلسالم، وهي:السادسة
غاية يطمح هلا كلّ متخصص يف التاريخ اإلسالمي، ويبذل كل ما لديه 

مضافاً إىل فوائد أخرى . من غاٍل ونفيس من أجل الوصول إليها
  .نعرض عنها رعاية لالختصار

                                                        
  .٢٥ ـ ٢٤:  املعارج ـ١
، املكتبة ٢٠٢ -٢٠١، ص١ املقداد السيوري، مجال الدين، كرت العرفان يف فقه القرآن، ج ـ٢

 .ق١٣٨٤الرضوية، طهران، 



 ٣٠٥

  : ترتيب السور واآليات بحسب النزول الزمني-٧

بعد أن كان القرآن الذي بني أيدينا يف ترتيب سوره، خمالفاً 
زمين لرتول سور القرآن، وعدم توفر نسخة من املصحف للترتيب ال

، إذ تنكر له أصحاب القرار  الذي مجعه اإلمام علي بن أيب طالب
السياسي، كما تنكروا لقرينه ومن سهر على ترتيبه ستة أشهر تصرمن 

ظهرت منذ القدم حماوالت عديدة، تعتمد .  بعد رحيل النيب األكرم
  . يف بيان ترتيب نزول سور القرآن زمنياًالنقل أو العقل أو كليهما،

فهناك القائمة اليت تعتمد على روايات تنتهي بأمجعها إىل ابن 
عباس وهي القائمة املعتمدة حالياً عند األزهر الشريف، وتبدأ بسورة 

وهناك قائمة يذكرها ابن الندمي يف . العلق وتنتهي بسورة النصر
وإليك بياناً ذه . بد الكايفالفهرست، وقائمة أخرى يقدمها عمر بن ع

القوائم الثالث، لنعمل فيما بعد على موازنة بينها وبني القائمة اليت 
  .وغريه من املستشرقني) ثيودور نولدكه(يقدمها املستشرق األملاين 

  

  :آراء المسلمين في بيان ترتيب النزول ـ ٨

 إننا لو راجعنا الكتب اليت عاجلت مسألة ترتيب الرتول، لوجدنا
عدداً من القوائم، منها القائمة املنسوبة جلابر بن زيد، وثانية يرويها بدر 
الدين الزركشي يف برهانه عن البيهقي، بإسناده إىل عكرمة، واحلسن 

، وثالثة إىل ابن عباس، ورابعة عن )دالئل النبوة(البصري، يف آخر 



 ٣٠٦

 ال سعيد بن املسيب، وهي ال ختتلف يف جوهرها عن بعضها، كما أا
ختتلف عن القائمة املعتمدة لدى األزهر الشريف وغريه، إال بشكل 
يسري بتقدمي وتأخري يف بعض السور بفارق سورة أو سورتني، ورمبا 
كانت تعود بأمجعها إىل مصدر واحد، ال يبعد أن يكون هو ترتيب ابن 

ولذلك سنكتفي هنا بذكر القائمة املنسوبة البن عباس، مع . عباس
يني؛ إحدامها البن الندمي مذكورة يف الفهرست، والقائمة قائمتني أخر

األخرى لعمر بن عبد الكايف، لنتعرض بعد ذلك إىل استقصاء حماوالت 
بغية املقارنة بينها ) ثيودور نولدكه(املستشرقني يف هذا اال، ومنهم 

  .واحلكم على أساسها

  

  القائمة املنسوبة البن عباس: 

٩٤، ٩٣، ٨٩، ٩٢، ٨٧، ٨١، ١١١، )١(]١[، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٩٦ ،
٥٣، ١١٢، ١١٤، ١١٣، ١٠٥، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٢، ١٠٨، ١٠٠، ١٠٣ ،
٨٦، ٩٠، ٥٠، ٧٧، ١٠٤، ٧٥، ١٠١، ١٠٦، ٩٥، ٨٥، ٩١، ٩٧، ٨٠ ،
١٧، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٥٦، ٢٠، ١٩، ٣٥، ٢٥، ٣٦، ٧٢، ٧، ٣٨، ٥٤ ،

                                                        
 مل ترد سورة الفاحتة يف قائمة ابن عباس، فاستدركناها عليه اعتماداً على أكثر القوائم  ـ١

األخرى اليت تضعها يف السلم اخلامس من ترتيب الرتول، وإن كنا منيل يف الوقت نفسه 
هو املروي عن اإلمام علي بن أيب ، كما  ‘إىل كوا أول سورٍة أنزلت على رسول اهللا

  . على ما مر بيانه آنفاً قبل قليل، الباحثطالب 



 ٣٠٧

٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣١، ٣٧، ٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠ ،
٦٩، ٦٧، ٥٢، ٣٢، ٢٣، ٢١، ١٤، ٧١، ١٦، ١٨، ٨٨، ٥١، ٤٦، ٤٥ ،
٩٩، ٤، ٦٠، ٣٣، ٣، ٨، ٢، ٨٣، ٢٩، ٣٠، ٨٤، ٨٢، ٧٩، ٧٨، ٧٠ ،
٦٦، ٤٩، ٥٨، ٦٣، ٢٢، ٢٤، ٥٩، ٩٨، ٦٥، ٧٦، ٥٥، ١٣، ٤٧، ٥٧ ،
١(١١٠، ٩، ٥، ٤٨، ٦٢، ٦١، ٦٤(.  

  قائمة ابن النديم يف الفهرست: 

، ٩٤، ٨٧، ٨١، ١١١، ١، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٩٦: احلقبة املكية
١١٣، ١١٢، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٢، ١٠٨، ١٠٠، ٩٢، ٩٣، ٨٩، ١٠٣ ،
٥٠، ٧٧، ١٠٤، ٧٥، ١٠١، ١٠٦، ٩٥، ٨٥، ٩١، ٩٧، ٨٠، ٥٣، ١١٤ ،
١٧، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٥٦، ٢٠، ١٩، ٣٥، ٢٥، ٧، ٣٦، ٧٢، ٥٥، ٩٠ ،
٨٨، ٥١، ٤٦، ٤٥، ٣٩، ٢١، ٣٤، ٢٣، ٣١، ٣٧، ١٥، ١٠، ١٢، ١١ ،
٨٤، ٨٢، ٧٩، ٧٨، ٧٠، ٩٠، ٦٧، ٥٢، ٣٢ ،١٤، ٧١، ١٦، ٦، ١٨ ،
٨٦، ٥٤، ٨٣، ٢٩، ٣٠.  

، ٧٦، ١٣، ٤٧، ٥٧، ٩٩، ٤، ٦٠، ٣، ٧، ٨، ٢ :احلقبة املدنية
٤٨، ٦١، ٦٤، ٦٢، ٦٦، ٤٩، ٥٨، ٦٣، ٢٢، ٢٤، ١١٠، ٥٩، ٩٨، ٦٥ ،
٢(٩، ٥(.  

                                                        
  .٣٢ ـ ٣٠، ص١ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج ـ١
  .٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بريوت، ٤٠ ابن الندمي، أبو الفرج، الفهرست، ص ـ٢



 ٣٠٨

وقد رويت هذه القائمة عن أيب احلسن حممد بن يوسف، عن 
عن عبد اهللا بن احلجاج املديين، عن بكر أيب عبد اهللا حممد بن غالب، 

بن عبدالوهاب املديين، عن الواقدي، عن الزهري، عن حممد بن ا
  .نعمان بن بشري

  قائمة عمر بن عبد الكايف: 

، ٨٩، ٩٢، ٨٧، ٨١، ١١١، ١، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٩٦ :احلقبة املكية
١١٤، ١١٣، ١٠٥، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٢، ١٠٨، ١٠٠، ١٠٣، ٩٤، ٩٣ ،

٥٠، ٧٧، ١٠٤، ٧٥، ١٠١، ١٠٦، ٩٥، ٨٥، ٩١، ٩٧، ٨٠، ٥٣، ١١٢ ،
٢٧، ٢٦، ٥٦، ٢٠، ١٩، ٣٥، ٢٥، ٣٦، ٧٢، ٧، ٣٨، ٥٤، ٨٦، ٩٠ ،
٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣١، ٣٦، ٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ١٧، ٢٨ ،
٦٩، ٦، ٣٢،٥٢، ٢٣، ٢١، ١٤، ٧١، ١٦، ٨٨، ٥١، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،
٨٣، ٢٩، ٣٠، ٨٤، ٨٢، ٧٩، ٧٨، ٧٠.  

، ٥٥، ١٣، ٤٧، ٥٧، ٩٩، ٤، ٦٠، ٣٣، ٣، ٨، ٢ :ةاحلقبة املدني
٦١، ٦٤، ٦٢، ٦٦، ٤٩، ٥٨، ٦٣، ٢٢، ٢٤، ١١٠، ٥٩، ٩٨، ٦٥، ٧٦ ،
١(٩، ٥، ٤٨(.  

وهناك لربهان الدين اجلعربي أرجوزة يف بيان الترتيب الزمين 
لرتول القرآن، وقد اعتمد فيها على رواية جابر بن زيد وهو من 

                                                        
  .، مكتبة مدبويل الصغري١١٠ص منتقديه،  بدوي، عبدالرمحن، الدفاع عن القرآن ضد ـ١



 ٣٠٩

  .)١()تقريب املأمول يف ترتيب الرتول(: علماء التابعني، وقد أمساها
وبذلك نصل إىل صورة كافية عن خمتلف األقوال يف بيان 
الترتيب الزمين لرتول سور القرآن يف الروايات واالجتهادات 

سندرسه  املستشرقني فهذا ما من املسلمني غري حماوالت وأما .اإلسالمية
  .يف العناوين القادمة

  
  : ترتيب النزول آراء المستشرقين في بيان-٩

لقد بدأ اهتمام املستشرقني بترتيب نزول القرآن منذ القرن 
التاسع عشر، ومل يكتفوا بالتقسيم الذي تعارف عليه املسلمون من 

املكية واملدنية، بل عمد بعضهم إىل : تقسيم القرآن إىل اِحلقبتني
ثيودور (خصوص السور املكية فقسمها إىل ثالث مراحل كما صنع 

، وجند هلذا )جوستاف فايل(، متأثراً بصنيع سلفه املستشرق )نولدكه
التقسيم جذوراً حىت عند بعض املسلمني القدامى، وهو أبو القاسم 

التنبيه إىل ( إذ يقول يف كتابه )٢(احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري

                                                        
  .٨٣ ـ ٨٢، ص١ ـ السيوطي، جالل الدين، االتقان يف علوم القرآن، ج١
 أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري، إمام عصره يف معاين القرآن وعلومه،  ـ٢

 اآلفاق، كان أديباً حنوياً عارفاً باملغازي والقصص والسري، وسارت تصانيفه احلسان يف
، وغريها )التنبيه على فضل علوم القرآن(، و)عقالء اانني(، و)التفسري املشهور: (منها

). ١٤٠/ ١الداودي، طبقات املفسرين ( هـ ٤٠٦: من كتب التفسري واآلداب، تويف سنة
  .، للزركشي)الربهان يف علوم القران(نقالً عن 



 ٣١٠

  ): فضل علوم القرآن
من أشرف علوم القرآن، علم نزوله، وجهاته، وترتيب «

إبتداًء ووسطاً وانتهاًء، وترتيب ما نزل : مبكةما نزل 
  .)١(»...باملدينة كذلك

ال بل هناك من ذهب إىل أبعد من ذلك، كما سنرى يف حماولة 
، الذي بلغت به محى التنافس إىل توزيع السور )مويري(املستشرق 

املكية إىل مخس مراحل، وقد متادى يف إرجاع بعض السور إىل ما 
  !قبل البعثة

  :)٢( بيان ذه احملاوالتوإليك

 : ـ حماولة جوستاف فايل

على نولدكه من املستشرقني يف اقتراح ) جوستاف فايل(تقدم 
تقسيم املكي إىل املراحل الثالث، وسبقه يف تقدمي تبويبه للسور 

  :املكية، وذلك يف مقدمته للقرآن، موزعاً إياها على املراحل اآلتية

، ٦٨، ٨١، ٥٣، ١١١، ١٠٦، ٧٣ ،٧٤، ٩٦: الفترة املكية األوىل
                                                        

، بريوت، ١، دار املعرفة، ط٢٨٠، ص١ن، ج الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآ ـ١
١٩٩٠.  

لعبدالرمحن ) الدفاع عن القرآن الكرمي ضد منتقديه( أخذنا بعض هذه اللوائح من كتاب  ـ٢
 .بدوي، فراجع



 ٣١١

١٠٥، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٢، ١٠٨، ١٠٠، ١٠٣، ٩٤، ٩٣، ٨٩، ٩٢، ٨٧ ،
١٠٤، ٧٥، ١٠١، ٩٥، ٩٠، ٨٥، ٩١، ٩٧، ٨٠، ١١٢، ١١٤، ١١٣ ،
٩٩، ٨٣، ٦٩، ٥٢، ٨٨، ٥٦، ٨٤، ٨٢، ٧٩، ٧٨، ٧٠، ٨٦، ٧٧.  

، ٢١، ٢٠، ١٩، ٤٤، ٥٤، ٥٠، ٣٦، ٥١، ١: الفترة املكية الثانية
٦٧، ١٥، ٥٥، ٧١، ٤٣، ٣٨، ٣٧، ٧٦ ،٢٦، ٢٥، ٢٣. 

، ١٢، ١١، ١٠، ١٧، ٢٨، ٢٧، ٣٥، ٧٢، ٧:  الفترة املكية الثالثة
٢٩، ٣٠، ٤١، ١٤، ١٦، ١٨، ٤٥، ٤٢، ٣٢، ٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣١، ٦ ،

٦٤، ١٣، ٤٦.  

، ٥٩، ٦٥، ٤، ٥٧، ٦١، ٣، ٤٧، ٨، ٦٢، ٩٨، ٢: الفترة املدنية
٥، ٩، ٤٩، ١١٠، ٦٠، ٦٦، ٤٨، ٢٢، ٥٨، ٢٤، ٦٣، ٣٣.  

 : ـ حماولة ثيودور نولدكه

تعتمد حماولة نولدكه يف بيان الترتيب الزمين لرتول سور القرآن 
بعد التسليم بالتقسيم اإلسالمي لسور القرآن إىل مرحلتني رئيستني 

وتقوم حماولته يف . خارجي، وداخلي: على عاملني) املكية واملدنية(
ة، والكتب اليت تتناول اجلانب األول على النقل والروايات التارخيي

وتقوم يف جانبها الثاين على العقل من طريق . موضوع أسباب الرتول
النظر يف األسلوب القرآين، وخصوصيات األلفاظ والعبارات الواردة يف 
القرآن الكرمي، والقواعد اليت جاء ا الوحي طبقاً لتطور الرسالة، 



 ٣١٢

مثّ عمد إىل . لعربيةوموقف النيب من اليهودية واملسيحية والوثنية ا
خصوص احلقبة املكية فقسمها إىل فترات ثالث، بينما أبقى احلقبة 

وإليك بيان قائمته يف السور املكية بفتراا . املدنية وحدة كاملة
  :الثالث، واملرحلة املدنية على النحو اآليت

، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٨، ١٠٦، ١١١، ٧٤، ٩٦: الفترة املكية األوىل
٩٥، ٨٧، ٦٨، ٨٠، ٩١، ٨٦، ٩٧، ٩٣، ٩٤، ٩٠، ٩٢، ١٠٥، ١٠٢ ،
٧٨، ٧٧، ٧٩، ١٠٠، ٨٤، ٥٣، ٨١، ٨٢، ٩٩، ١٠١، ٧٣، ٨٥، ١٠٣ ،
١١٣، ١٠٩، ١١٢، ٥٥، ٧٠، ٥٦، ٥٢، ٥١، ٦٩، ٨٣، ٧٥، ٨٩، ٨٨ ،

١، ١١٤.  
، ٢٦، ٢٠، ٥٠، ٤٤، ٧٦، ٧١، ٣٧، ٥٤: الفترة املكية الثانية

١٨، ٢٧، ١٧، ٢٥، ٢١، ٢٣، ٦٧، ٧٢، ٤٣، ٣٦، ٣٨، ١٩، ١٥. 

، ١٢، ١٤، ١١، ٣٠، ١٦، ٤٥، ٤١، ٣٢: الفترة املكية الثالثة
١٣، ٦، ٤٦، ٧، ٣٥، ٣٤، ١٠، ٤٢، ٣١، ٢٩، ٣٩، ٢٨، ٤٠. 

، ٦٥، ٤، ٥٧، ٦١، ٣، ٤٧، ٨، ٦٢، ٦٤، ٩٨، ٢: السور املدنية
٥، ٩، ٤٩، ١١٠، ٦٠، ٦٦، ٤٨، ٢٢، ٥٨، ٢٤، ٦٣، ٣٣، ٥٩.  

أثراً إىل حد كبري وقد كان ثيودور نولدكه يف قائمته هذه مت
بالقائمة اليت اقترحها جوستاف فايل، وقد أقر بذلك ثيودور نولدكه 

  :نفسه إذ قال
وحنن نرى يف هذا االكتشاف الفضل األساسي لكتابه «



 ٣١٣

ال خيفى أننا خنتلف عنه هنا وهناك يف تقسيم . الصغري
 د بعض األمور بشكل أوضح، لكننا مل نرموعات، وحندا

  .)١(»لي عن تقسيمه بأسرهداعياً للتخ
مبا ) ثيودور نولدكه(ولو أننا قارنا بني هذا الترتيب الذي قدمه 

فيما يتعلق بالتقسيم الثالثي ) جوستاف فايل(تقدم من ترتيب 
  :للمرحلة املكية؛ حلصلنا على النتيجة اآلتية

 ):نولدكه(و) فايل(عدد السور املكية عند 

  .٤٨: نولدكه. ٤٥: فايل: املرحلة األوىل
  .٢١: نولدكه. ٢٠: فايل: املرحلة الثانية
  .٢١: نولدكه. ٢٦: فايل: املرحلة الثالثة

  .٩٠: نولدكه.  ٩١: فايل: جمموع املراحل

) ثيودور نولدكه(وأما بالنسبة إىل الترتيب املدين الذي قدمه 
، ولكن عدد السور املدنية عند )جوستاف فايل(فهو شبيه مبا قدمه 

 سورة، بينما يبلغ عدد السور املدنية عند )٢٣(يصل إىل ) فايل(
) فايل(وبذلك فإن عدد السور املدنية عند .  سورة)٢٤() نولدكه(

) ٦٤(إىل إرجاع السورة ) فايل(ينقص بسورة واحدة فقط، فقد عمد 
إىل الفترة املكية الثالثة، يف حني أا  موجودة يف قائمة ابن الندمي، 

                                                        
  .٦٦، ص٢١٣:  نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن،  اهلامش رقم ـ١



 ٣١٤

  .)١(حلة املدنية على ما تقدموابن عبد الكايف، ضمن املر

 :جريمه. ـ حماولة هـ

لترتيب نزول القرآن إثر حماولة ) جرميه(جاءت حماولة 
، واعتمد يف حماولته على فكرة تطور القضايا أو املواضيع )نولدكه(

التوحيد والبعث والقيامة وما إىل ذلك، وقد ركز اهتمامه : الدينية، مثل
يف تقسيمه هلا إىل املراحل ) نولدكه(على احلقبة املكية، وقد ساير 

الثالث، ولكن ترتيبه هلذه الفترات قد اختلف إىل حد ما عن ترتيب 
  ).نولدكه(

 : ـ حماولة وليم مويري

  :السور املكية على مخس مراحل) مويري(وزع 
  .السور اليت نزلت ـ بزعمه ـ قبل تكليف حممد بالرسالة: األوىل

                                                        
، أنّ باإلمكان تقسيم )القرآنعلوم ( ـ هذا وقد ذكر الدكتور عبد اهللا حممود شحاتة يف كتابه ١

سور احلقبة املكية وتوزيعها على ثالث مراحل، ومن امللفت أنه يذكر لكل مرحلة نفس 
اخلصائص اليت ذكرها ثيودور نولدكه، إذ جاءت متطابقة معها حذو القذة بالقذة، وكأا 

إلشارة، كلّ ذلك دون أن يأيت على ذكره ولو با! ترمجة حرفية وأمينة ملا كتبه نولدكه
ولكنه مع ذلك مل يفصل بذكر السور اليت تنتمي لكلّ مرحلة من ! وهللا يف خلقه شؤون

هذه املراحل الثالث، واكتفى بذكر بعض النماذج ملا ميكن أن يدرج يف كلّ واحدة من 
، مكتبة ضة الشرق، ٥١ ـ ٥٠شحاتة، عبد اهللا، علوم القرآن، ص: أنظر. هذه املراحل

 .١٩٨٥، القاهرة، ٣ط



 ٣١٥

  .جلهر بالدعوة والرسالةأقدم السور، حىت ا: الثانية
  .منذ اجلهر بالدعوة، حىت السنة السادسة من بدء الرسالة: الثالثة
  .من السنة السادسة إىل العاشرة: الرابعة

  .من السنة العاشرة إىل اهلجرة: اخلامسة

وإن املراحل الثالث األوىل من هذا التقسيم تتضمن تقريباً ـ 
ليت ضمها نولدكه إىل مرحلته ـ السور نفسها ا)١() نولدكه(كما صرح 

األوىل، ويف املرحلة الرابعة توجد أكثر السور اليت عدها نولدكه ضمن 
مرحلته الثانية، وأخرياً فإن املرحلة اخلامسة واألخرية من هذا التقسيم 

  .تقريباً، هي فترة نولدكه الثالثة واألخرية أيضاً

هذه إىل يف حماولته ) وليم موير(سعى ) نولدكه(وخالفاً لـ 
ترتيب السور واحدة واحدة ترتيباً زمنياً، بينما ال تتعدى حماولة 

تقسيم املرحلة املكية إىل ثالث فترات، واضعاً يف كلّ فترة ) نولدكه(
جمموعة من السور عشوائياً، دون بيان ما هو املتقدم واملتأخر منها 

ني ضمن فترا الواحدة، األمر الذي ال يقدم كبري فائدة للباحث
  .واحملققني

 : ـ حماولة رجييس بالشري

يف ترمجته للقرآن نفس الترتيب املعتمد ) بالشري(لقد اعتمد 
                                                        

  .٦٧ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١
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) بالشري( فيما عدا بعض االختالفات الطفيفة، إذ يضع )نولدكه(لدى 
السورة احلادية واخلمسني، والثامنة والستني، يف بداية الفترة املكية 

. وسط واية الفترة املكية األوىليف ) نولدكه(الثانية، بينما وضعهما 
السورة السادسة والسبعني يف الفترة املكية األوىل، ) بالشري(كما يضع 

ويضع السورة السابعة عشرة يف الفترة املكية الثالثة، بينما يدرجهما 
هذا ويصل عدد السور عند . يف بداية واية الفترة الثانية) نولدكه(
 بذلك إمجاع املسلمني واملستشرقني يف  سورة خمالفا١١٦ًإىل ) بالشري(

 سورة، وذلك ألنه عمد إىل كلّ من السورة ١١٤ذهام إىل أا 
  .السادسة والتسعني، والرابعة والسبعني، فقسمهما إىل نصفني

 : ـ حماولة ريتشارد بيل

: لترتيب الرتول يف الفصل السادس من كتابه) بيل(تعرض 
، معترباً إياها )ثيودور نولدكه(اولة ، مستعرضاً حم)املدخل إىل القرآن(

، )جرمي(، و)وليام مويري(أكثر احملاوالت قبوالً، مثّ حماولة 
إنّ التوصل إىل : ، ليخلص إىل القول معترفاً)بالشري(، و)هريشفيلد(و

مثّ اقترح أنّ . ترتيب شامل لسور القرآن ترتيباً زمنياً أمر صعب املنال
هذا اإلطار، هي وضع مبادئ عامة، يتم أفضل وسيلة ميكن إتباعها يف 

من خالهلا التوصل إىل الترتيب املطلوب؛ فلجأ إىل اعتماد األسلوب، 
يف غياب مرجع تارخيي حمدد، يبقى األسلوب هو املعيار : (حيث قال

لكنه سرعان ما تراجع عن ). األدق للتوصل إىل تاريخ تقرييب للسورة



 ٣١٧

وبذلك صار . اعتباره معياراً صاحلاًطرحه هذا معترفاً بصعوبة اعتماده و
: إىل معياره اآلخر فاعتمد تركيب اجلمل، ليتراجع عنه أيضاً ويقول

). إنّ هناك مصادفات يف هذا املعيار من شأا أن توقعنا يف اخلطأ(
ولكنه مع هذا يعترض على ترتيب السورتني السادسة والتسعني 

ذلك املستشرقون على والرابعة والسبعني، اللتني أمجع املسلمون وك
إنّ «:  اعتراضه بالقولأما أول وثاين سور الوحي نزوالً، وقد برر

طريقة نزوهلما تتطابق أكثر مع املرحلة التالية من رسالة حممد، إذ مل 
  !)١(»يكن له يف بداية رسالته أي تصور عن املالئكة

  
  :في بيان ترتيب القرآن) نولدكه( عودة إلى منهج - ١٠

 ذكرنا أن نولدكه قد عمد يف بيان ترتيبه لرتول القرآن تقدم أن
النقل التارخيي، فقد أبقى على : زمنياً إىل اعتماد عاملني، األول

 التقسيم الذي سار عليه املسلمون منذ القدم، من تقسيمه إىل مكي
  .االجتهاد العقلي: ومدين، والثاين

عن النقل والذي دعاه إىل التعويل على استعمال العقل بديالً 
إذا ماثلنا املسلمني يف االتكال فقط، أو إىل حد بعيد على ما : (قوله

. نقله إلينا املعلمون القدامى، فلن نصل إال نادراً إىل نتيجة راسخة

                                                        
  .١، مدبويل الصغري، ط١٢٢ بدوي، عبد الرمحن، الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص ـ١
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لكننا منلك . وسيكون حظنا بالوصول إىل نتيجة صحيحة أقلّ من هذا
 وسيلة تستحق قدراً أكرب من الثقة، وهي وحدها جتعل استعمال

وهذه الوسيلة هي املراقبة الدقيقة ملعىن . التراث بالنسبة لنا مثمراً
  .)١()القرآن ولغته

وذلك على غرار ما قام به املسلمون من اجتهادات متقدمة يف 
، )٢(بأا مالحظات بسيطة) نولدكه(التمييز بني املكي واملدين، وصفها 

يا : (املكية، وعبارةاليت ترد يف السور ) يا أيها الناس: (من قبيل عبارة
اليت يكثر ورودها يف السور املدنية، ومن ذلك ما ) أيها الذين آمنوا
 يف مقدمته بشأن التمييز بني السور املكية واملدنية )٣(ذكره ابن خلدون

  :وىل وطوهلا يف الثانية، إذ قالبقصر اآليات يف األ
كان ترتل جنوم القرآن وسوره وآيه حني كان مبكّة، «

                                                        
  .٢٠٠٨، منشورات اجلمل، بغداد، ٥٨ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١
 أنّ علماً. ٢٠٠٨، منشورات اجلمل، بغداد، ٥٩ ـ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص٢

  !نولدكه يعتمد هذه املالحظات البسيطة يف التوصل إىل مواضع السور
مؤرخ  وعامل اجتماع عريب ): م١٤٠٦ ـ ١٣٣٢( ـ ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد ٣

ارحتل . ولد ونشأ بتونس. مسلم، يعترب أحد أعظم املفكرين العامليني يف خمتلف العصور
العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام (كتابه الضخم وضع ل. إىل مصر، فتوىل فيها القضاء

، مقدمة جعلت منه )العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب
علم (مؤسساً لفلسفة التاريخ ولعلم االجتماع، وقد دعا علم االجتماع يف مقدمته هذه 

دار العلم للماليني، ، ١٦١، ص٥منري البعلبكي، موسوعة املورد، ج: أنظر). العمران
 .١٩٨١، بريوت، ١ط
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وانظر إىل ما نقل يف نزول . ها وهو باملدينةأقصر من
سورة براءة يف غزوة تبوك، وأا نزلت كلها أو أكثرها 
عليه وهو يسري على ناقته، بعد أن كان مبكة يرتل عليه 
بعض السور من قصار املفصل يف وقٍت، ويرتل الباقي يف 

وكذلك كان آخر ما نزل باملدينة آية الدين، . حٍني آخر
ا هي يف الطول، بعد أن كانت اآلية ترتل مبكّة وهي م

آيات الرمحن، والذاريات، واملدثر، والضحى، : مثل
واعترب من ذلك عالمة متيز ا بني . والفلق، وأمثاهلا

  .)١(»املكي واملدين من السور واآليات

العزم على بيان قائمته اخلاصة ) ثيودور نولدكه(ذه النية عقد 
 القرآن، بعد أن وجد حماوالت املسلمني، غري كافية يف ترتيب نزول

: للوفاء ببيان ترتيب نزول هو أقرب للواقع من ترتيبه، إذ قال
نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل اليت يقدمها لنا احلديث (

والقرآن نفسه، أن نتوصل إىل معلومات كثرية أكيدة حول نشوء أقسام 
  . )٢()القرآن املفردة

النجاح يف هذا اهود؟ هذا ما سيتضح من ) نولدكه( متّ لـ فهل
  .تضاعيف البحوث اآلتية

                                                        
، شركة دار األرقم بن أيب األرقم ١٣٠ ابن خلدون، عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، ص ـ١

  .للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت
  .٢٠٠٨، منشورات اجلمل، بغداد، ٦٠ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ٢



 ٣٢٠

 ):نولدكه(سور احلقبة املكية عند ) أ

نولدكه عن عدم ثقته بالنصوص التارخيية بوصفها  أعرب ثيودور
وسيلة صاحلة للوصول إىل رسم احلدود الزمنية لرتول السور املكية؛ 

يما بينها يف الكثري من املوارد، وقال يف وذلك لتناقض هذه النصوص ف
نادراً ماتؤخذ فيها  املكية اليت للسور الميكن وضع توقيت تقرييب: (ذلك

  . )١()األحداث التارخيية األكيدة بعني االعتبار، إال بقدٍر قليٍل من الدقة

وهلذا الكالم جانب كبري من الصحة، فإننا إذا نظرنا إىل شخص 
بري الذي كان يسعى حد االستماتة إىل إثبات مكية مثل عبد اهللا بن الز

سورة اإلنسان؛ رد استكثاره أن تكون قد نزلت يف فضل أهل 
 يف قصة الوفاء بالنذر والصوم ثالثة أيام، وإطعام اليتيم البيت

والفقري واألسري، واليت ذهب أكثر املفسرين إىل أا نزلت يف علي 
هنا فقد كان تارخينا مشحوناً من .  وفاطمة واحلسن واحلسني

ذا النوع من األلغام اليت زرعتها أيٍد أثيمٍة بدوافع سياسية متبلة 
) ثيودور نولدكه(باحلقد واحلسد وغريمها، ولذلك لنا أن نعذر األستاذ 

فيما قاله من أنه ـ والتعبري له ـ سيتوخى احلذر الشديد، فال يلتفت 
 املختلفة، إال إىل تطورها الداخلي، ]املكية[لدى معاجلته سور املراحل 

  .)٢(صارفاً النظر عن التاريخ؛ لكونه غري أكيد
                                                        

  .٦٤ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١
  .٦٥ املصدر، ص ـ٢



 ٣٢١

ولكن سيتضح أن هذا التطور الداخلي، وما ذكر فيه من 
نفسه ـ ال يقل عن ) نولدكه(اخلصائص واملقاييس ـ كما يعترف 

النصوص التارخيية يف عدم كونه مضمون النتائج، وبذلك يكون ترجيح 
وقد خلص . له على العامل التارخيي ترجيحاً بال مرجح) نولدكه(
  : الفترات الثالث اليت ذهب إليها على النحو اآليت) ثيودور نولدكه(

اختالف األسلوب يؤدي بنا إىل التعرف على «
جمموعات خمتلفة من السور يقارب بعضها البعض اآلخر 

وتربز بشكٍل خاص جمموعتان، تتألف إحدامها . زمنياً
لسور القدمية اجلياشة املشاعر، فيما تتألف األخرى من ا

من السور املتأخرة، اليت كثرياً ما تقارب يف أسلوا 
بني هاتني اموعتني جند جمموعة أخرى . السور املدنية

 هي مثل حلقة الوصل بينهما، تنتقل بنا باحنداٍر تدرجيي
بني من اموعة األوىل إىل الثالثة، علينا إذن أن منيز 

  .)١(»سوٍر نشأت يف ثالث فترات

 :سور الفرتة املكية األوىل

أنّ بوسعه معرفة سور هذه الفترة بشيٍء من ) نولدكه(اعتقد 
اليقني من خالل أسلوا، إذ وجد فيها قوة احلماس، والكالم فيها 
عظيم وجليل مفعم بالصور الصارخة، ذات النربة اخلطابية اليت حتتفظ 

                                                        
  .٦٦ املصدر، ص ـ١



 ٣٢٢

امل، واآليات فيها قصرية بسبب تعاليمها البسيطة، بلوا الشعري الك
ومن العالمات املميزة هلذه الفترة كلمات القسم . ولكنها زاخرة بالقوة

اليت ترد بنسبة ثالثني إىل واحد بالقياس إىل السور املدنية، كما أنّ 
معظم سور هذه الفترة قصري، وإنّ هلجماته العنيفة على خصومه اليت 

  :للعنة، تأثرياً كبرياً يف هذه السور، إذ يقولتصل إىل حد ا
أعتقد أنه يسعين التعرف على سور هذه الفترة بشيء من «

 إنّ قوة احلماس الذي حرك النيب. اليقني من خالل أسلوا
ا الكالم فعظيم جليل مفعم صوراً مأ.. يف السنوات األوىل

. ملصارخة، والنربة اخلطابية حتتفظ بلوا الشعري الكا
.. اآليات القصرية تعكس احلركة الشغوفة اليت تتقطع مراراً

  .)١(»من العالمات الفارقة واملميزة هلذه الفترة كلمات القسم
فبعد أن قضى حممد ـ والكالم ال يزال لنولدكه ـ حياة زهٍد 
طويلة يف الوحدة والتأمل والصراع الداخلي إىل وضع من االضطراب 

امه باجلنون، بل اهلائل، األمر الذي أدا ى خبصومه بل أصدقائه حد
 هو نفسه مل يكن خالياً من الشك يف كونه جمنوناً حىت بلغ به ذلك حد

حكم عليه بصورٍة قاطعة بواسطة حلٍم أو رؤيا بأن ! االنتحار أحياناً
  .)٢(يتنبأ، وأن يبلغ قومه ما انتهى إليه من الكتاب السماوي

                                                        
  .٦٩ ـ ٦٨نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص:  ـ أنظر١
  .٧٨ ـ ٧٠، صن.م  ـ٢



 ٣٢٣

إىل جدولة الفترة األوىل من احلقبة ) نولدكه(من هنا فقد ذهب 
  :)١(املكية، وبلغ ا مثانية وأربعني سورة على النحو اآليت

 من سورة ٥ ـ ١ما إذا كانت اآليات ): (العلق (٩٦ ـ السورة ١
وينتج .. العلق بالفعل أول ما نزل من القرآن، فمسألة ال ميكن حسمها

واجلزء املتبقي من من العالقة القائمة بني اآليات اخلمسة األوىل 
السورة حتديد أدق بعض الشيء لزمن نشوء هذا اجلزء، وال ميكن أن 
يكون هذا قد حصل يف الوقت نفسه الذي تلقى فيه حممد للمرة األوىل 

فهذا اجلزء موجه ضد عدو لإلميان مينع عبداً مؤمناً عن . الدعوة للنبوة
  ). ١١ـ  ٩اآلية  ()٢(الصالة اجلماعة املسلمة الفتية

وإذا تبين أنّ .. هذا اجلزء مل ينشأ إال بعد سنوات من بعثة حممد
 وما يليها أضيفت الحقاً، وجب علينا أن نعترب مطلع السورة ٦اآليات 

  ...).أقدم من سائر أجزائها

كلمات السورة نفسها تبدي لنا أا ): (املدثر (٧٤ ـ السورة ٢
                                                        

اليت يذكرها ضمن كل )  نولدكه( سنعرض ترتيب السور، مع اختزال شديد لتعليقات  ـ١
 سورة، إذ أنّ غايتنا األساسية تتلخص يف بيان الترتيب الذي يريده قبل كلّ شيء، دون

الغوص يف التفاصيل اليت يسوقها لتربير وضعه السورة يف هذا املوضع أو ذاك إال فيما 
ندر عندما تقتضي احلاجة إىل تعليقنا، وعلى من أراد التفصيل الرجوع إىل املصدر  

  .نفسه، الباحث
 الخيفى ما يف هذا التعبري من االرتباك وعدم الوضوح، وهو أمر شائع يف عبارات هذا -٢

 .، ولسنا نعلم ما إذا كان القصور يف الترمجة أم األصلالكتاب



 ٣٢٤

 ٧ ـ ١ أي حال بالنسبة لآليات هذا ما يصح يف. نزلت يف أوائل البعثة
إذ إنّ اآليات الالحقة اليت ترد على خصم بارز هي .  فقط١٠ ـ ١أو 

وقد أدخلَ إىل هذا القسم . أحدث منها عهداً حىت لو كانت قدمية جداً
هذه اإلضافة هي .. ٣٤ ـ ٣١مقطع يعود إىل فترة الحقة، أعين اآليات 

  ...).يف كلّ األحوال مدنية

جيمع الرأي على أا من أقدم ما ): (املسد (١١١رة  ـ السو٣
  ...).نزل

وال ريب يف أن هذا اإلمجاع إمنا بلغنا بواسطة النقل دون 
  !االجتهاد

جو الرضى الذي ينضح من : (فيقول) قريش (١٠٦ ـ السورة ٤
  ...).السورة يدلّ على أا نشأت قبل بدء الرتاع مع هذه القبيلة

البد من التخلي عن أي تسلسل زمين : (وهنا يقول نولدكه
للسور األخرى اليت تعود إىل الفترة األوىل، وذلك بسبب انعدام 

هلذا نود أن نوزعها . املعلومات التارخيية اليت تقود خطانا يف ذلك
حبسب مضموا على جمموعات خمتلفة، معتمدين يف ترتيبها بقدر 

  .)١()كاراملستطاع على التطور التدرجيي لألسلوب واألف

من أقدم السور اليت دف أساساً ): (الكوثر (١٠٨ ـ السورة ٥
                                                        

  .٨٢ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١



 ٣٢٥

يقال على األغلب أنه عاص بن وائل، .. إىل مناهضة أحد اخلصوم
: قائالً) نولدكه(مثّ أضاف ). ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن األشرف

الفتح ونوح :] وهي) [إنا(وكما يف السور األخرى اليت تبدأ بكلمة (
  ...)! ر، فلعلّ مطلع هذه السورة أيضاً قد ضاعوالقد

يف حترمي ) نولدكه(ولسنا ندري ما هي القاعدة اليت يستند إليها 
  !؟)إنا(ومنع تصدير الكالم بكلمة 

يتعرض أثرياء متكبرون ): (اهلُمزة (١٠٤ ـ السورة ٦
  ...).للهجوم

تمم تنطق أيضاً بالويل جتاه من ي): (املاعون (١٠٧ ـ السورة ٧
وبالنظر إىل أنّ هذه . واجباته الدينية، ويبقى قاسياً جتاه الفقراء

الكلمات تنطبق إىل حد ما على املنافقني يف املدينة يرى بعض 
  ...).املفسرين السورة من األجزاء املدنية

كذلك تتناول حبسب أحد اآلراء، ): (التكاثر (١٠٢ ـ السورة ٨
  ...).يهود املدينة

أول سورة يبين فيها للخصوم ): (الفيل (١٠٥ ـ السورة ٩
حبسب مثل من التاريخ ـ وذلك من تاريخ مكّة بالذات ـ كيف أنّ اهللا 

  ...).عاقب أمثاهلم
كالكثري غريها من السور، يرى ): (الليل (٩٢ ـ السورة ١٠

  ...).البعض أا نزلت كلها، أو جزء منها بعد اهلجرة



 ٣٢٦

ا نشأت يف وقٍت متأخٍر يبدو أ): (البلد (٩٠ ـ السورة ١١
أما السور التالية فذات مضمون خمتلط، لكنها تتفق فيما بينها ... نسبياً

  ...).على أنّ غرضها األساسي ليس حماربة اخلصوم، بل وصف اآلخرة
يف سورة ): (الضحى (٩٣، و)الشرح (٩٤ ـ السورة ١٣ و١٢

اول اهللا الشرح وسورة الضحى اليت يبدو أا متأخرة عنها قليالً، حي
تعزية النيب عن وضعه الراهن بتذكريه بأنه أنقذه يف املاضي من البؤس 

  ...).الذي كان فيه
تتناول جالل الليلة اليت ترتل فيها ): (القدر (٩٧ ـ السورة ١٤

نص اآلية األوىل يغذي الشك .. املالئكة والروح بالوحي على األرض
  ...)!بأنّ مطلع السورة الفعلي قد ضاع

يبدو أنّ آياا الثالث األوىل ): (الطارق (٨٦ ـ السورة ١٥
  ).تشري إىل أا نشأت ليالً، حتت تأثري جنٍم ساطع

تبدأ بعدد كبري من األقسام يفوق ): (الشمس (٩١ ـ السورة ١٦
  ...).املعدل املعتاد

يلوم اهللا النيب على أنه فضل أن ): (عبس (٨٠ ـ السورة ١٧
إلسالم وتوىل عن أعمى فقري جاءه سعياً وراء يدعو رجالً غنياً إىل ا

ومن املدهش، ال بل مما يميز هذا الدين الذي يتصف بأنه .. اإلميان
الدين األكثر إنسانية بني أديان الوحي، أن تضم هذه الكلمات إىل 

  ...).القرآن



 ٣٢٧

إذا انسقنا وراء الرأي ) نولدكه(ولكننا سنكون أكثر دهشة من 
، وهو  عين ذه السورة هو شخص النيب األكرمإنّ امل: الذي يقول

ٍوإنك لعىل خلق  : املوصوف بالقرآن بذي اخللق العظيم، إذ قال تعاىل ُ َُ َ ََ َّ ِ

ٍعظيم ِ َ ) بل إنّ الذي دعا الناس  إىل  اعتناق دعوته، هو ما كان )١ ،
ْفبام  رمحة  من  اهللاَِّ  : عليه من هذا اخللق، ويف ذلك قال تعاىل َِ ٍ ْ َ َ ِ َ  لنت  َ ْ ِ

وا من حولك َهلم  ولو كنت فظا غليظ القلب النفضُّ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ْ ََ ََ َ ْ ُ ْ َُ  )ولذلك فإننا . )٢
نذهب يف تفسري هذه اآلية إىل ما ورد من األخبار عن أئمة أهل 

؛  ، من أا نزلت يف رجل من بين أمية، كان عند النيبالبيت 
ذر منه، ومجع نفسه، وعبس وأعرض فجاء ابن أم مكتوم، فلما رآه تق

كما هو املروي عن . بوجهه، فحكى اهللا سبحانه ذلك وأنكره عليه
  .)٣( اإلمام جعفر الصادق

يعتربها البعض أقدم السور أو ): (القلم (٦٨ ـ السورة ١٨
لكن ليس من املمكن أن تكون آيات يهاجم فيها أعداء الدين .. ثانيها

  ...).قدمية العهد كهذهبشدة منذ البداية، آيات 
تقدم لنا مثالً جديداً على ): (األعلى (٨٧ ـ السورة ١٩

االستخفاف الذي نالحظه لدى بعض املفسرين القدماء، والذي أدى 
                                                        

  .٤:  القلم-  ١
  .١٩٥:  آل عمران ـ٢
 .تفسري الطربسي لسورة عبس يف جممع البيان لعلوم القرآن:  أنظر ـ٣



 ٣٢٨

فقد وجد بعضهم يف الدعوة . م إىل استخالص النتائج من تفاسريهم
ة إىل تسبيح اهللا إشارة إىل الصلوات اليومية اليت فرضت قبل اهلجر

  ...).، فجعلوا السورة كلها مدنية)١(بوقت قصري

يقال ): (العصر (١٠٣، والسورة )التني (٩٥ ـ السورة ٢١ و٢٠
ورمبا كان الشكل الذي وصلت فيه .. الشيء نفسه عن سورة التني

السورتان املذكورتان قد أجريت عليه بعض التحسينات، وأظن أنّ 
يها الحقاً؛ ألنّ طوهلا يفوق اآلية السادسة من سورة التني قد أضيفت إل

طول أي من اآليات األخرى، ومعناها يضعف االنطباع الذي يولده 
ال تستعمل إال ) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(السياق، وألن عبارة 

وينطبق السببان األول والثالث أيضاً . الحقاً يف الفترة املكية املتأخرة
  ...).رة العصرعلى الشكل احلايل لآلية الثالثة من سو

تربز للمؤمنني مثال األتقياء الذين ): (الربوج (٨٥ ـ السورة ٢٢
  ...).عذم يف األزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن

تعترب من أقدم السور بسبب ): (املزمل (٧٣ ـ السورة ٢٣

                                                        
ن اإلسالم فتياً،  ـ هذا كالم غريب، فإن الصالة املفروضة شرعت مقارنة للدعوة، منذ أن كا١

، وخدجية الكربى، وزيد بن حارثة، × إال علي بن أيب طالب ‘ومل يكن مع النيب األكرم
حيث انعقدت أول مجاعة للمسلمني بإمامة النيب األكرم ذا العدد الذي ال يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة، ولذلك يذهب الكثري وهو الصحيح إىل اعتبار سورة الفاحتة أول ما 

  .، الباحث)ال صالة إال بفاحتة الكتاب: (ل من القرآن، باعتبار القاعدة القائلةنز



 ٣٢٩

وهذا خطأ ال يقلّ عن . التشابه احلاصل بني بدايتها وبداية سورة املدثر
من أجل إيضاح أصل هذه السورة إىل عائشة اليت خطأ من يستند 

  ...).تزوجها حممد بعد ذلك بكثري
أما اجلزء األكرب املتبقي من سور هذه الفترة : (وهنا يقول نولدكه

فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية العظيمة اليت سترافق قيام الساعة، أو 
ٍر ما من سو. يرسم بألوان فاقعة أفراح السماء ومرهبات اجلحيم

أخرى من القرآن تضاهي هذه السور يف روعتها ويف إبرازها االنفعال 
أال وكأنّ املرء يرى بأم عينه كيف . الشديد الذي كان يعتري النيب

  .)١()تنشق األرض، وتنفطر اجلبال، وتتساقط الكواكب
يربز االضطراب التواق فوراً يف ): (القارعة (١٠١ ـ السورة ٢٤

  ...). القارعةاآليات القصرية لسورة
يقول كثريون وهي تولد بسبب ): (الزلزلة (٩٩ ـ السورة ٢٥

وتشبه هذه السورة أيضاً .. مدنية: مطلعها الرائع وإيقاعها أثراً ال يقاوم
  ]):مها[سورتان 

 ٥٣، )التكوير (٨١، و)االنفطار (٨٢ ـ السورة ٢٨ و٢٧ و٢٦
 بالسورة املذكورة ونود أن نقرن. ويتزينان بصوٍر أكثر غىن): (النجم(

، اليت تعد من السور املتأخرة يف ٥٣) النجم(سورة ] التكوير[أخراً 
  ...).الفترة األوىل، لكنها ال تنتمي إىل هذه اموعة الثالثة
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 ٣٣٠

وهنا يكرر نولدكه أسطورة الغرانيق، ويعرب عن عدم اقتناعه مبا 
سطورة من األدلة الواضحة على اختالق هذه األ) ليوين كتاين(ساقه 
األسوأ من ذلك هو أنّ كتاين ال يستطيع أن يشرح كيف نشأ : (قائالً

فمن البديهي أال يكون املسلمون قد . احلديث الذي يزعم أنه موضوع
  !!)١()اخترعوا قصة تثري شكوكاً من هذا النوع حول نبيهم

ويبدو جلياً أنّ نولدكه يبالغ هنا يف حسن ظنه باملسلمني، أو أنه 
، )عدالة الصحابة(ض الطوائف اإلسالمية يؤمن بنظرية على غرار بع

من حق نولدكه أن يستبعد أن . وهو ليس باألمر اجلديد أو الغريب
.  يكون املسلمون قد وضعوا ما يثري الشكوك حول النيب األكرم

ولكن هذا األمر املستبعد واملستغرب هو ما حدث بالفعل، بل إنّ 
واملؤلفة قلوم، والذين يف قلوم الطلقاء، : هؤالء املسلمني ومنهم

زيغ، واملنافقون، والذين مردوا على النفاق، من الذين انقلبوا على 
بل إنّ هؤالء املسلمني الذين . الشرعية املتمثلة بوالية أهل البيت 

أنت الذي تزعم أنك : (كانوا كثرياً ما خياطبون النيب بعبارات من قبيل
) ثيودور( يف بداية البعثة كما ذكر ذلك ، واموه باجلنون)!رسول اهللا

نفسه مل يكن خيل من هذه الشكوك،  نفسه، ونسبوا ذلك إىل أنه
لبيد بن (بل وزعموا أن رجالً يدعى ! وأنه أوشك على االنتحار

قد سحره، وأن مفعول ذلك السحر استمر ألكثر من سنة، كان ) األعصم
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 ٣٣١

فعله، أو أنه ال يفعله  خالهلا يفعل الفعل وخييل له أنه مل ي النيب
وال ندري واحلال هذه ماذا كان مصري الوحي ! وخييل إليه أنه فعله

هذا ما يرويه املسلمون يف توارخيهم نقالً ! الذي نزل عليه يف تلك السنة
عن الوضاعني واملتربصني باإلسالم، من الذين يتمتعون حبصانة العدالة 

وما إىل ذلك من ! قتولسواء يف ذلك الظامل واملظلوم، والقاتل وامل
احملاوالت اليت كان اهلدف من ورائها التشكيك يف عصمة النيب 

، مقدمة للتشكيك يف قيمة القرآن والرسالة اإلسالمية األكرم
وعليه إذا تعين علينا أن نتجرع تأرخينا املر وال نسيغه، فليس . بأكملها

يما ذهب إليه أمراً ، ونرى ف)ثيودور نولدكه(لنا إال أن نلتمس العذر لـ 
طبيعياً للغاية، ولكن ال ننسى يف الوقت نفسه أن نقف وقفة إجالل 

  ).ليوين كتاين(لألستاذ املستشرق املنصف 

تلحق بسبب مطلعها بسورة ): (االنشقاق (٨٤ ـ السورة ٢٩
  ...).االنفطار وسورة التكوير

يعتربها البعض خطأ مدنية؛ إذ ): (العاديات (١٠٠ ـ السورة ٣٠
يعتقدون أنّ اآليات األوىل منها تشري إىل اخليل اليت استعملها حممد يف 

  ...).احلرب

اآليات : تتألف من ثالثة أجزاء): (النازعات (٧٩ ـ السورة ٣١
اجلزء األخري أحدث قليالً . ٤٦ إىل ٢٧، و٢٦ إىل ١٥، و١٤ إىل ١

  ...).من اجلزأين السابقني



 ٣٣٢

سب حديث، حني كان نزلت حب): (املرسالت (٧٧ ـ السورة ٣٢
السورة جديرة باملالحظة ... حممد مرة مع بعض الصحابة يف كهٍف مبىن

  ...).أيضاً بسبب تكرار إحدى آياا كالزمة
 ١٢يبدو أا تشترط وجود اآليات ): (النبأ (٧٨ ـ السورة ٣٣

  ...).من سورة املرسالت
يعتربها هبة اهللا نزلت يف سنة ): (الغاشية (٨٨ ـ السورة ٣٤

  .)١(...)احتالل مكة
  ...).يعتربها بعض املفسرين مدنية): (الفجر (٨٩ ـ السورة ٣٥
، ١٩ إىل ١٦فيها بعض اآليات من ): (القيامة (٧٥ ـ السورة ٣٦

  ...).اليت ال عالقة هلا مبا جياورها من اآليات، وال بسائر السورة
لدينا أيضاً الكثري من املعلومات ): (املطففني (٨٣ ـ السورة ٣٧

   ...).اخلاطئة حول سورة املطففني
ينسبها موير بسبب طوهلا إىل ): (احلاقة (٦٩ ـ السورة ٣٨

  ...).الفترة الالحقة
 وما يليها، أضيفت ٢٤اآليات ): (الذاريات (٥١ ـ السورة ٣٩

  ...).يف وقت متأخر على األرجح
                                                        

 كان ابن مكة ومنها، فلم يكن رجوعه إليها احتالالً كما  ال شك يف أنّ النيب األكرم - ١
ر ذلك، بل هو فتح مبني كما صور ذلك القرآن الكرمي، وقد حتولت حيلو لنولدكه تصوي
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 ٣٣٣

توجد بعض اآليات اليت تعود إىل ): (الطور (٥٢ ـ السورة ٤٠
حيث التعابري ..  اليت تشوش السياق٢١ية، أعين اآلية الفترة الثان

، وكلها تنتمي إىل ٤٨، وعبارات اآلية )شرك(، و)سبحان اهللا عن(
  ...).املصطلح اللغوي الذي يستخدمه حممد الحقاً

  ...).مدنية حبسب حسن البصري): (الواقعة (٥٦ ـ السورة ٤١

هرة مبطلع مطلعها على عالقة ظا): (املعارج (٧٠ ـ السورة ٤٢
  ...).سورة الواقعة

تبدو بأسلوا شبه الالهي وكأا ): (الرمحن (٥٥ ـ السورة ٤٣
نتاج متأخر نسبياً، وهذا ما دفعين وفايل إىل احتساا من الفترة 

وال يستطيع نولدكه هنا ضبط نفسه إزاء الالزمة القرآنية ...). الثانية
: أعين بذلك قوله تعاىلاليت تتكرر بعد بعض اآليات من هذه السورة، و

اِنكَذِّبا تكُمبآالَِء ر فَِبأَي  ، ا وتكرارها باملبالغفيصف كثرة إعاد 
  ! )١(ا، وأا تصل بالقارئ إىل حد اإلاك

علماً أن أسلوب التكرار هو من األساليب البالغية اليت دف 
يخه يف ذهن إىل التأكيد العملي حلقيقة أو مفهوم من املفاهيم وترس

السامع واملتلقي، وهو أسلوب ال يقتصر على القرآن الكرمي، بل وهناك 
َألنَّ ِإلَى اَألبِد ( ما يشبهه يف النصوص املقدسة السابقة، ومنها الزمة 
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 ٣٣٤

هتمحترد يف اإلصحاح السادس والثالثني بعد املئة من سفر  اليت) ر 
ةاملزامري واليت تتكرر وتعاد لستة وعشرين مر.  

نلحق بسور الفترة األوىل بعض السور : (وهنا يقول نولدكه
وبالرغم من تعذر الدقة يف حتديد . القصرية اليت تعترب صيغ إميان وقسم

قدمها، بسبب قصرها وشذوذها بالكامل عن السور األخرى، مما 
يفقدنا ما يمكن التمسك به يف سبيل ذلك، فهي أقرب إىل أن تنتمي 

  .)١()ها إىل أوقات متأخرةإىل أوقات مبكرة من

.. ينقلها الكثريون إىل املدينة): (اإلخالص (١١٢ ـ السورة ٤٤
ويبدو أنّ ما دفعه إىل هذا .. لكن موير ينسبها إىل املرحلة األوىل

االفتراض هو الرأي الضال بأنّ حممداً كان عليه فوراً بعد مبعثه أن 
  ...).يأيت مبا يشبه دستور اإلميان

تتضمن رداً على اقتراح ): (الكافرون (١٠٩ ـ السورة ٤٥
  ...).املكيني أن يتبعوا النيب، إذا ترك آهلتهم على ما يليق ا من إكرام

، فيقول )الناس (١١٤، و)الفلق (١١٣ ـ السورة ٤٧ و٤٦
حىت موير الذي .. أصعب من ذلك حتديد موقعهما: (نولدكه بشأما

 جيرؤ على أن يبدي رأيه ينسب عادة لكلّ سورة مكاناً حمدداً، ال
  ...).فيهما
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: مثّ قال نولدكه يف بيان سبب وضع املعوذتني يف اية القرآن
أما موقعهما يف آخر القرآن، فيعود حبسب اعتقادي إىل اخلرافة نفسها «

: اليت تدفع باملسلمني حىت يومنا هذا إىل بدء كلّ تالوة قرآنية بقول
   !»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(

مصيباً يف اعتقاده هذا، أما كان من ) نولدكه(ولكن لو كان 
األجدر واألنسب وضع املعوذتني يف بداية القرآن، ما دامت اخلرافة 

  !تقضي بافتتاح كل تالوة باالستعاذة؟

كما هي حال سوريت القسم ): (الفاحتة (١ ـ السورة ٤٨
هنا .. ألخرى، خترج أيضاً السورة األوىل عن إطار السور ا]املعوذتني[

تتراجع الصبغة اإلسالمية اخلاصة إىل درجة أنّ هذه الصالة يمكن أن 
هلذا السبب يصعب . توجد يف أي كتاٍب روحي يهودي أو مسيحي

  .)١(...)السؤال عن عمرها

ترتيبه لسور الفترة األوىل من احلقبة ) نولدكه(وهكذا خيتم 
يف الكثري من املكية، والنهج االعتباطي واضح إىل حد الصراخ 

املواطن، حىت أنه كان يكتفي أحياناً بنقل آراء اآلخرين حول موضع 
السور دون التعليق عليها أو تفنيدها، بل واعترف أحياناً بالعجز عن 
حتديد موضع السور حتديداً دقيقاً، ولكي ال نقع يف مصيدة التطويل 
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 ٣٣٦

اركني له اململ، ميكن للقارئ إعادة قراءة هذا الترتيب مرة أخرى، ت
  .حرية التعليق

 :سور الفرتة املكية الثانية

يف مطلع بيان ترتيب سور هذه الفترة من احلقبة ) نولدكه(قال 
بعضها يشبه سور الفترة . ليس هلذه السور أي طابع مشترك: (املكية

نالحظ يف هذه . األوىل، بينما البعض اآلخر يشبه سور الفترة الثالثة
س العظيم إىل قدر أكرب من السكينة يف السور السور االنتقال من احلما

  .)١()املتأخرة اليت يغلب عليها الطابع النثري

أنّ النيب : يف بيان خصائص هذه الفترة الثانية) نولدكه(وقد زعم 
: ، إذ قال)الرمحن( بدا له أن يطلق على اهللا سبحانه تسمية األكرم

، إىل جانب اسم اهللا )نالرمح(يف هذه الفترة أطلق حممد على إهله اسم (
رغم اعترافه يف الوقت نفسه ! )٢()الذي كان معروفاً أيضاً لدى املشركني

هذا يف حني . بأنه استعمل اسم الرمحن قبل ذلك، ولو مرة واحدة فقط
يغفل نولدكه ـ شأنه يف ذلك شأن املشركني يف عصر النص ـ األمساء 

دعاء اجلوشن الكبري احلسىن األخرى اليت تربو على األلف، طبقاً ل
 من طريق أهل بيته، واليت هي يف واقعها  املروي عن النيب األكرم
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 ٣٣٧

وأما الشبهة اليت دعت نولدكه أن يتصور أنّ . صفات له سبحانه وتعاىل
النيب بدا له أن ينتخب هللا عز وجل تسمية جديدة، فهي الشبهة ذاا 

إىل التوحيد، بينما اليت دعت املشركني إىل اام النيب بأنه يدعوهم 
يسلك هو طريق الشرك، متمسكني بأوهى األدلة وأضعفها، إذ روي 

؛ فقال )يا رمحن يا رحيم: (أنّ النيب كان ساجداً ذات ليلة مبكة، يدعو
يف ! )١(هذا يزعم أنّ له إهلاً واحداً، وهو يدعو مثىن مثىن: املشركون

ْقل  : ىل قولهإشارة منهم إىل إصرارهم على الشرك، فأنزل اهللا تعا ُ

ُادعوا اهللاَ ّ أو ادعوا الرمحن أيْ ََّ ََ َ ُ ْ ْما تدعوا فله األسامء ال ًاْْ َُ َ ْ ََّ ُ َُ ْ َحسنىـَ ْ ُ) يف بيان  .)٢
وإن تعددت صفاا وأمساؤها، وإنّ ، أنّ ذات اهللا الربوبية واحدة

. باإلمكان استعمال أي اسٍم من هذه األمساء املشرية إىل حقيقة واحدة
السخف تصور تعدد هذه الذات رد تعدد األمساء والعناوين وإنّ من 

املشرية إليها، ولكن ما حيلة الغريق إال التشبث بكلّ شيٍء وإن كان 
  !قشاً

االعتراف باستحالة التوصل إىل ترتيب ) نولدكه(بعد ذلك يعيد 
أما احليز الدقيق الذي : (زمين دقيق لسور هذه الفترة أيضاً، فقد قال

  .)٣()كلّ سورة إزاء السور األخرى، فال ميكن حتديده هنا بتأكيدحتتله 
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 ٣٣٨

وإليك بيان بقائمة هذه الفترة الثانية كما استعرضها نولدكه، وقد 
  :وصل عدد السور هنا إىل إحدى وعشرين سورة، على النحو اآليت

 من هذه ١نتيجة تفسري خاطئ لآلية ): (القمر (٥٤ ـ السورة ١
لكن كثرياً من املفسرين املسلمني يرى .. يفةالسورة تألفت خرافة سخ

  ...).حبق يف املوضع إشارة إىل اليوم اآلخر

 يف مكة حىت  لقد روي انشقاق القمر بدعاء النيب األكرم
أنس : وقد روي بطرق خمتلفة وكثرية عن الصحابة وهم. صار فرقتني

بن مالك، وعبداهللا بن مسعود، وابن عمر، وجبري بن مطعم، وابن ا
عباس، وحذيفة بن اليمان، ونقل صاحب روح املعاين ممن روي عنه 

 مثّ نقل عن السيد الشريف يف شرح  احلديث من الصحابة علياً
املواقف، وعن السبكي يف شرح املختصر أنّ احلديث متواتر ال يمترى 

 يف روايات الشيعة  وقد ورد انشقاق القمر لرسول اهللا .يف تواتره
 كثرياً، وقد تسلمه احملدثون والعلماء من تعن أئمة أهل البي

  .الشيعة من غري توقف

  :قال العالمة الطباطبائي يف امليزان
 مبكة قبل اهلجرة باقتراح من  آية شق القمر بيد النيب«

ويدل عليها من . ارتياب املشركني مما تسلمها املسلمون بال
ْاقرتبت  :القرآن الكرمي داللة ظاهرة قوله تعاىل ََ َ ُالساعة ْ َ َّ

ُوانشق القمر َ َ ْ َّ َ ْ ٌوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر  َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ُ ُ ًُ ِ ْ ِ



 ٣٣٩

ٌّمستمر ْ ُِ َ)؛ فاآلية الثانية تأىب إال أن يكون مدلول قوله)١ :
آية واقعة قريبة من زمان الرتول أعرض ) وانشق القمر(

: عنها املشركون كسائر اآليات اليت أعرضوا عنها وقالوا
 ويدل عليها من احلديث روايات مستفيضة .سحر مستمر

فالكتاب والسنة يدالن . رواها الفريقان وتسلمها احملدثون
عليها، وانشقاق كرة من الكرات اجلوية ممكن يف نفسه، ال 
دليل على استحالته العقلية، ووقوع احلوادث اخلارقة للعادة 

  .)٢(»، جائز إمكاناً ووقوعاً)ومنها اآليات املعجزات(

  :قال العالمة الشيخ حممد جواد مغنية يف الكاشفولكن 
ممكن يف ذاته، ولكن ] انشقاق القمر[ليس من شك أنّ هذا «

اإلمكان شيء، والوقوع شيء آخر؛ ألنّ الوقوع يفتقر إىل 
دليل االثبات، وال دليل على أنّ االنشقاق حدث يف عهد 

  .)٣(»، بل األدلة القائمة على العكسالرسول األعظم 

وهي على شيٍء من الطول، تشدد ): (الصافات (٣٧لسورة  ـ ا٢
  ...). جتاه كفر املكيني على حتمية القيامة واحلساب٧٢ ـ ١اآليات 

                                                        
  .٢ -١:  القمر-١
، ١، دار إحياء التراث العريب، ط٥٣، ص١٩ان، جالطباطبائي، حممد حسني، امليز -  ٢

  .٢٠٠٦بريوت، 
، قم ٤، دار الكتاب اإلسالمي، ط١٨٩، ص٧مغنية، حممد جواد، التفسري الكاشف، جـ  ٣

  .م٢٠٠٧املقدسة، 



 ٣٤٠

جيعل فيها حممد نوحاً األب األول ): (نوح (٧١ ـ السورة ٣
  ...).يثور على أصنام العرب

. تدور حول اآلخرة واحلساب): (اإلنسان (٧٦ ـ السورة ٤
 غري صحيحة، تظهر فيها فاطمة واحلسن واحلسني، يضع بسبب رواية

  ...).يف زمن ما بعد اهلجرة.. بعضهم السورة كلها أو جزءاً منها

هي اليت رواها ! إنّ هذه الرواية غري الصحيحة بزعم نولدكه
فهي اليت ينفرد بروايتها عبد اهللا ! أكثر الصحابة، أما الرواية الصحيحة

، البيت املضادة ألهل لسياسية املعروفةاملواقف ا بن الزبري صاحبا
وقد تبعه على ذلك مجاعة ممن جاء بعده من املفسرين، وقد أدت 

 على نزوهلا مبكة، وقد رد )١(اازفة ببعضهم إىل حد ادعاء اإلمجاع
: إذ قال) شواهد الترتيل(هذا اإلمجاع املزعوم يف كتابه ) احلسكاين(
اتفق أهل التفسري : لقصة، بأن قالاعترض بعض النواصب على هذه ا(

كيف يسوغ له دعوى اإلمجاع مع : قلت!!.. على أنّ هذه السورة مكية
كثرياً من ) احلافظ احلسكاين(مثّ ساق ).. إا مدنية؟: قول األكثر

  .)٢(الروايات اليت تثبت مدنية هذه السورة

  
                                                        

 .إىل بعض النواصب ومل يسمه) شواهد الترتيل( نسب احلسكاين هذا اإلمجاع يف كتابه  ـ١
، ١، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، ط٤٠٩، ص٢ الترتيل، ج احلسكاين، احلافظ، شواهد ـ٢

 .١٩٩٠طهران، 



 ٣٤١

  ...). مدنية١٤يعترب بعضهم اآلية ): (الدخان (٤٤ ـ السورة ٥
 فيها اعتراض على ٣٨يبدو أنّ اآلية ): (ق (٥٠ ـ السورة ٦

وإذ فسر هذا . الفكرة الكتابية أنّ اهللا استراح بعد إائه عمل اخللق
  .)١(...)جماً على اليهود اعتربت اآلية مكية

يضعها موير بسبب طوهلا يف املرحلة ): (طه (٢٠ ـ السورة ٧
 دفعت بعمر إىل اعتناق ويقال إن تالوة اآليات األوىل. األخرية
  ...).اإلسالم

تبدأ بعنوان شكلي للتصديق على ): (الشعراء (٢٦ ـ السورة ٨
  ...).طابع الوحي

أراد بعضهم أن جيد فيها بعض ): (احلجر (١٥ ـ السورة ٩
لكن هذا الرأي ال يعتمد إال على لفظي .. اآليات الغارقة يف القدم

اً مل يكن يف وسعه يف وقت متأخر ، كما لو أنّ حممد)فاصدع(و) النذير(
  ...).أن حيثّ على الدعوة إىل اإلميان من دون خوف

يروى أنّ املسلمني قرأوا اجلزء ): (مرمي (١٩ ـ السورة ١٠
  ...).األول منها على جناشي احلبشة املسيحي حبضور وفٍد من قريش

                                                        
 األنسب اعتبار السورة مدنية وفقاً هلذا التفسري، ملكان اليهود يف املدينة، وقد ذهب  ـ١

) مكية(نولدكه إىل غري ذلك فاعترب السورة مكية، وعليه رمبا كان اخلطأ يف التعبري بـ 
 وقع سهواً يف النسخة العربية اليت اعتمدناها يف دراستنا هذه، آنفاً يف عبارة نولدكه قد

 .فيكون اخلطأ من املعرب واهللا أعلم



 ٣٤٢

يقال إن اآليات األوىل منها نشأت : ()ص( ٣٨ ـ السورة ١١
ريش محل أيب طالب على التوقف عن محاية حممد، أو حني حاولت ق

لكن هذا ليس إال جمرد استنتاج . حني كان ملقى على فراش املوت
  )...).انطلق املأل(من العبارة البسيطة 

بعضهم . قد أبدي رأي مماثلٌ حوهلا): (يس (٣٦ ـ السورة ١٢
  ). فقط١١يقصره على اآلية 

 نشأت ٤٤/ ٤٥نّ اآلية يقال إ): (الزخرف (٤٣ ـ السورة ١٣
يف القدس أو يف السماء، ووجهت إىل األنبياء الذين كانوا ليلة املعراج 

ليس من الصعب العثور على أصل هذا القول الغريب، . جمتمعني هناك
  ...).وقد أحسن فايل إيضاحه

ترد إىل الرؤيا اليت اكتشف فيها ): (اجلن (٧٢ ـ السورة ١٤
  ...).سمع إليه عند تالوته القرآنحممد أنّ اجلن تسترق ال

مدنية حبسب إحدى الروايات، رمبا ): (امللك (٦٧ ـ السورة ١٥
فقط بسبب مشاتها يف الطول للسور من احلديد إىل التحرمي اليت 

  ...).نزلت يف املدينة
 مدنية، ٧٦/٧٨تعترب منها اآلية ): (املؤمنون (٢٣ ـ السورة ١٦

وحيسبها البعض من دون أن . بدربسبب تفسري خاطئ يربطها بوقعة 
  ...).نعرف السبب، آخر سورة نزلت يف مكة

 منها بأا ٧يصف بعضهم اآلية ): (األنبياء (٢١ ـ السورة ١٧
   ...).مدنية



 ٣٤٣

 نزلت حبسب ٤٥/٤٧اآلية ): (الفرقان (٢٥ ـ السورة ١٨
إذا صح هذا الرأي، لزم أن تكون اآليات املرتبطة . حديث يف الطائف

  ...).ملصدر نفسه، وال دليل على ذلكا من ا
تتعلق بإسراء حممد من مكة إىل ): (اإلسراء (١٧ ـ السورة ١٩

  ...).بيت املقدس
البد من أنّ بعض الكلمات قد ): (النمل (٢٧ ـ السورة ٢٠

ال ميكن أن ختص إال سليمان ) هو(فاملفردات اليت تتبع . سقطت منها
  ...).وصحبه

  .)١(...)تعترب بعض آياا مدنية ():الكهف (١٨ ـ السورة ٢١

 :سور الفرتة املكية الثالثة

  :يف بيان مسات سور هذه الفترة) ثيودور نولدكه(قال 
ما تكون يف الفترة الثانية تدرجياً من أسلوٍب ولغٍة ومعاجلٍة «

اللغة تصبح . للمواضيع، يربز يف الفترة الثالثة بشكله النهائي
كلّ هذا جيعل .. ر الذي ال اية لهالتكرا. مطنبة، واهية، نثرية

من خصائص .. اآليات والسور مملة يف كثٍري من األحيان
  .)٢(»)يا أيها الناس(الفترة الثالثة املخاطبة بقول 

                                                        
  .١٢٨ إىل ص١٠٨نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، من ص:  أنظر ـ١
  .١٢٩ ـ ١٢٨ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ٢



 ٣٤٤

وفيما يتعلق بترتيب السور داخل هذه الفترة يكرر نولدكه 
ونظراً إىل اختفاء التطور تقريباً يف : (عجزه عن بلوغ ذلك إذ يقول

لفترة الثالثة، تضعف لدينا إمكانية القيام بترتيب تارخيي هلا عما سور ا
  .)١()كانت تسمح به الفترتان السابقتان

مثّ أخذ بسرد سور هذه الفترة اليت بلغت إحدى وعشرين 
  :سورة أيضاً، على النحو اآليت

 ٢٠ حىت ١٨ أو اآلية ١٦اآلية ): (... السجدة (٣٢ ـ السورة ١
وىل بسبب رواية تربطها بالفقراء من املهاجرين تعترب خطأ مدنية، األ

  ).أو األنصار والثانية بسبب ربطها حبادثة وقعت قبل وقعة بدر
يعتقد أن حممداً حاول بواسطتها أن ): (فصلت (٤١ ـ السورة ٢

  ...).يقنع وجيهاً من وجهاء مكة هو عتبة بن ربيعة باعتناق اإلسالم
 حبسب ١٤/١٣اآلية نشأت ): (اجلاثية (٤٥ ـ السورة ٣

الواحدي أثناء الزحف على بين املصطلق، أو ملناسبة أخرى يف 
  ...).املدينة

جند بعض اآليات اليت نزلت يف ): (النحل (١٦ ـ السورة ٤
  ...). باهلجرة إىل احلبشة٤٣ و٤١وميكن ربط اآليتني . املدينة

البد من أنّ اآليات األوىل من سورة ): (الروم (٣٠ ـ السورة ٥
أمام الفرس يف إحدى ) الروم( نزلت بعد هزمية البيزنطيني ٣٠روم ال

                                                        
  .١٢٩ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١



 ٣٤٥

  ...).الدول ااورة لشبه جزيرة العرب
يعترب بعضهم، من دون سبٍب معروف، ): (هود (١١ ـ السورة ٦
  ...). منها نزلت يف الطائف٥أنّ اآلية 
يعزوها مفسرون كثريون خطأ إىل ): (إبراهيم (١٤ ـ السورة ٧

  ...).ن شهدوا بدراًالقرشيني الذي
ختتلف عن سواها من طوال السور ): (يوسف (١٢ ـ السورة ٨

بأا تعاجل موضوعاً واحداً فقط هو حياة يوسف، باستثناء بضع آيات 
  ...).يف النهاية، لكنها على صلة باآليات األخرى

يظن خطأ أنّ املقصود ا هم اليهود، ): (غافر (٤٠ ـ السورة ٩
  ...). ةولذلك تعترب مدني

خيطئ من يظن أنها تشري إىل ): (القصص (٢٨ ـ السورة ١٠
  ...).النصارى الذين قدموا إىل حممد يف املدينة

إنّ بعض آياا أرسلت من : يقال): (الزمر (٣٩ ـ السورة ١١
هلذا كثرياً ما . املدينة إىل مكة بسبب وحشي أو بسبب جمرمني آخرين

  ...).تعترب اآليات مدنية
يعتربها الكثريون حبق ): (العنكبوت (٢٩ورة  ـ الس١٢

  !)١(...)مدنية

                                                        
ريون يعتربوا مدنية، وكان هذا االعتبار عند نولدكه حقاً، فلماذا مل  فإذا كان الكث ـ١

 .الباحث! يصنفها ضمن السور املدنية؟



 ٣٤٦

يعتربها بعضهم مدنية بسبب ذكر ): (لقمان (٣١ ـ السورة ١٣
 اللتان تتناوالن والدين أمحقني تكادان ١٤ و١٣اآليتان . )١(الزكاة فيها

  ...).تكونان يف املكان الصحيح
ن دون تعترب عدة آيات مدنية، م): (الشورى (٤٢ ـ السورة ١٤

  ...).أسباب قاطعة
جند أيضاً بعض اآليات اليت تعترب ): (يونس (١٠ ـ السورة ١٥

  ...).مدنية من غري حق
حيصل الشيء نفسه، وذلك بسبب ): (سبأ (٣٤ ـ السورة ١٦

  ...).إشارا إىل اليهود
 حىت النهاية ذات ٣٩/٣٧اآلية ): (فاطر (٣٥ ـ السورة ١٧

  ...).فاصلة تنتهي بألف طويلة
ورغم ... تقسم إىل مخسة مقاطع): (األعراف (٧ ـ السورة ١٨

عدم وجود صالت وثيقة بني هذه املقاطع، فقد يكون حممد مجعها 
  ...).بنفسه

تعترب مدنية بسبب ذكر اليهود ): (األحقاف (٤٦ ـ السورة ١٩
  ...).فيها

توجد فيها مواضع يتقطع فيها املعىن ): (األنعام (٦ ـ السورة ٢٠

                                                        
 ولكننا أثبتنا فيما تقدم من رسالتنا هذه أنّ تشريع الزكاة قد متّ يف مكة املكرمة، بشكل  ـ١

 .واٍف ال يقبل معه أي جمال للتشكيك، فراجع



 ٣٤٧

ال أن السورة تظهر بشكل غري معتاد على مستوى واحد من إ... بشدة
  ...).ناحية األسلوب واملفردات

تشري بعض آياا حبسب التفسري ): (الرعد (١٣ ـ السورة ٢١
، رأسي قبيلة عامر )األربد بن قيس(و) عامر بن الطفيل(املعهود إىل 

ة، بن صعصعة، اللذين أرادا قتل النيب يف السنة التاسعة أو العاشر
هلذا السبب تنسب إىل أصل . فعاجلهما املوت عقاباً على ذلك

  .)١(...)مدين

وبذلك يكون نولدكه قد فرغ من بيان الترتيب الزمين لسور 
  .احلقبة املكية، وكان جمموعها تسعني سورة

 

 ):نولدكه(سور احلقبة املدنية عند ) ب

تصار قال نولدكه يف بيان معامل السور املدنية، بعد أن تعرض باخ
  :إىل وضع النيب قبل اهلجرة وبعدها

كثرياً ما ختاطب هذه السور املسلمني، لكن ال لتعرض «
عليهم، إال نادراً، تعاليم عقائدية أو أخالقية، وقد عرفتهم 

عارضاً املقبالت، أو آمراً ... ا بصورة وافية السور املكية
يف إن األمور اجلديدة اليت دخلت بعد اهلجرة ... ومشرعاً

دائرة اهتمامات حممد، فصارت تعاجل يف السور، سببت 
                                                        

  .١٤٨ إىل ص١٢٩، تاريخ القرآن، من صنولدكه، ثيودور:  أنظر ـ١



 ٣٤٨

فيها بالتأكيد اختالفات بالغة مقابل أسلوب الفترة املكية 
.. ومبا أنّ النيب ال يتوجه هنا إىل الناس عموماً... األخرية

وكثرياً ما يستعمل . نادر جداً) يا أيها الناس(فإنّ املنادى 
 تطور استعمال اللغة الذي إنّ)... يا أيها املؤمنون(النداء 

الحظناه قبل اهلجرة، ال يالحظ بعدها يف أقصى األحوال 
ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة، . إال يف آثار متفرقة

. وهي دوماً غري مضمونة، عند حتديد زمن نشوء اآلية
فاملضمون، والصلة الدائمة بظروف أو أحداث معروفة، 

ياسي اجلديد عوامل واالرتباط الوثيق بنمو الكيان الس
هكذا نستطيع ... قادرة على توجيه خطانا يف هذا السبيل

إعداد ترتيب زمين للسور املدنية، حيتوي على عناصر 
  .)١(»أكيدة

 للوقت الذي نشأت فيه كل واحدة قوأما بشأن التحديد الدقي
من هذه السور املدنية، فيكرر نولدكه اعترافه بأن هذا ما ال سبيل إىل 

فبعض املقاطع ال . يبقى بالطبع الكثري مما هو غري مؤكد: (قائالًتأكيده، 
  .)٢()ميكن حتديد زمن نشوئها إال على وجه التقريب

مثّ شرع يف بيان ترتيب السور يف هذه احلقبة املدنية يف قائمة 

                                                        
  .١٥٥ ـ ١٤٨ أنظر، نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص ـ١
  .١٥٥ نولدكه، ثيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص ـ٢



 ٣٤٩

، كما صنع يف احلقبة )١(واحدة، دون توزيعها على فترات متعددة
  :سورة على النحو اآليتاملكية، فبلغ ا أربعاً وعشرين 

ال شك يف أنّ املسلمني على حق ): (... البقرة (٢ ـ السورة ١
  ...).يف قوهلم إنّ سورة البقرة هي أقدم السور املدنية املتبقية

تعتربها الغالبية مدنية، فيما تعتربها ): (البينة (٩٨ ـ السورة ٢
  ...).القلة مكية

 املكية وهلذا السبب تعد تشبه السور): (التغابن (٦٤ ـ السورة ٣
وأعتقد أنّ هذا يصح . ومثّة ما يؤيد كون السورة كلها مدنية... منها

  ...).باإلمجال على كلّ املسبحات

يبدو أنّ اجلزء األول منها، وهو ): (اجلمعة (٦٢ ـ السورة ٤
  ...).موجه ضد اليهود، تزامن يف النشوء واجلزء األكرب من سورة البقرة

معظمها وليس كلها كما تدعي رواية ): (األنفال (٨رة  ـ السو٥
  ...).قدمية، على عالقة مباشرة بالنصر يف بدر

ال ميكن أن تكون قد نشأت بعد وقعة ): (حممد (٤٧ ـ السورة ٦
  ...).بدر بزمٍن طويل

                                                        
 ـ لسنا حباجة إىل التذكري بأنّ أبا القاسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري قد أشار ١

 مراحل أيضاً، على غرار احلقبة املكية، وقد إىل إمكان تقسيم احلقبة املدنية إىل ثالث
 .الباحث. تقدم أن أشرنا إىل ذلك
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من غري املؤكد مىت نزل اجلزء ): (آل عمران (٣ ـ السورة ٧
 قد نزلت يف وقٍت واحد فينبغي أن إذا كانت السورة كلها. األول منها

  ...).يكون ذلك قد حصل بعد وقعة بدر
تعترب أحياناً مكية، شأا يف ذلك ): (الصف (٦١ ـ السورة ٨

  ...).شأن أكثر من سورٍة مدنية قصرية
ولكن ... كثرياً ما تعترب كاملة مكية): (احلديد (٥٧ ـ السورة ٩

  ...).ع أنّ حممداً متفائلهذا ليس صحيحاً، إذ ال يبدو يف كلّ املقط
اجلزء األكرب منها ينتمي كما يبدو ): (النساء (٤ ـ السورة ١٠

  ...).إىل الفترة الواقعة بني اية السنة الثالثة والسنة اخلامسة
إذا كانت اآلية األوىل تشري ): (... الطالق (٦٥ ـ السورة ١١

ن تكون فعالً إىل ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض، فال ميكن أ
  ...).السورة نزلت قبل السنة الثامنة

تتعلق يف معظمها بإخضاع قبيلة ): (احلشر (٥٩ ـ السورة ١٢
  ...).وهلذا تسمى أيضاً سورة النضري... النضري اليهودية وطردها

اآليات . تتألف من عدة مقاطع): (األحزاب (٣٣ ـ السورة ١٣
 ٣٦وتنتمي اآليات .. . نشأت بالتأكيد يف اية السنة اخلامسة٢٧ ـ ٩
... وهي تعود إىل زينب بنت جحش.  إىل الفترة نفسها تقريبا٤٠ًـ 

 اليت تتضمن أحكاماً خمتلفة حول أزواج ٣٥ ـ ٢٨وأخرياً اآليات 
  ...).حممد
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يرد زمن نشوئها إىل فترة ): (املنافقون (٦٣ ـ السورة ١٤
  ...).قصرية بعد غزوة بين املصطلق

 موبقة الزنا وزواج ٣ ـ ١اآليات ): (نورال (٢٤ ـ السورة ١٥
 الفحشاء وعقاب من يرمي ٢٦ ـ ٢١ و١٠ ـ ٤البغايا، اآليات 

  ...).احملصنات ا زوراً
تتناول أموراً مشاة لليت تتناوهلا ): (اادلة (٥٨ ـ السورة ١٦

  ...).سورة النور
نزل يف الفترة ... القسم األكرب منها): (احلج (٢٢ ـ السورة ١٧

زمنية الثالثة قبل اهلجرة، إال أا تكتسب معناها األساسي من خالل ال
  ...).القطع املدنية املوجودة فيها

  ...).نشأت بعد صلح احلديبية): (الفتح (٤٨ ـ السورة ١٨
يربط التراث بني اآليات األوىل ): (التحرمي (٦٦ ـ السورة ١٩

أحد األيام فقد استعمل حممد يف . منها وفضيحة حصلت يف بيت النيب
ومل يكن يف ذلك خرق . خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته القبطية ماريا

. للعادات احلسنة وحسب، بل وأيضاً انتهاك شديد حلق البيت الزوجي
عادت حفصة إىل البيت يف وقٍت غري متوقع، وفاجأت االثنني، فرمت 

 وحتمل هذه... النيب بأقسى التهم، وحرضت عائشة وكلّ نسائه عليه
  ...)!الرواية ضمانة تارخييتها يف ذاا

إىل االعتبارات الداخلية يف القرآن ) نولدكه(بينما يلجأ : أقول
الكرمي للوصول إىل ترتيب زمين دقيق لرتول سوره، ويتنكر للرواية 
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التارخيية واالعتبارات اخلارجية، معترباً إياها ـ بعد شدة تعارضها فيما 
 الكثري من األحيان، جنده هنا شديد بينها ـ فاقدة للمصداقية يف

احلماسة هلذه الرواية، واصفاً إياها بأا حتمل ضمانتها التارخيية يف 
من دون أن يقدم لنا سبباً منطقياً هلذه الضمانة التارخيية، غري ما ! ذاا

نعرفه حنن من أنّ هذه الضمانة التارخيية املزعومة، تعود يف واقعها إىل 
ابه يستهويهم أن جيدوا النيب األكرم حمشوراً يف زاوية وأضر) نولدكه(أن 

وكأنّ )! تلك شكاة ظاهر عنهم عارها(ولعمري، ! حرجة، ليغمزوه منها
الوسيعة قد ضاقت على رسول اهللا، وكأنّ مارية القبطية ال متتلك بيتاً 
كسائر زوجات النيب، حىت يضطر إىل السطو على خيمة حفصة، حيث 

ساً باجلرم املشهود، ووجدت يف هذه اجلناية سبقاً وجدته األخرية متلب
صحفياً راحت تذيعه على ضراا وتستميلهن إىل صفها، وتدعوهن 

أين منه التحالف الذي شكله اهللا تعاىل يف ! إىل تشكيل حتالٍف بقيادا
َوإن تظ  :اآلية الرابعة من السورة ذاا، حيث يقول تعاىل َ ْ ِ ِاهرا عليه َ ْ ََ َ َ

َّفإن  ِ ْ هو مواهللاََ َ َه وجربيل وصالح املؤمنني واملَالَُ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِْ ُ ِ ٌالئكة بعد ذلك ظهريِ ِ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ُ) ١( ،
ولكن هذا هو مبلغ اإلنصاف عند بعض املستشرقني عندما يدعون 

  ).شنشنة أعرفها من أخزم(إا ! دراسة التاريخ حبيادية مطلقة
حيذر ) ٩ ـ ١اآليات (مطلع ): (املمتحنة (٦٠ ـ السورة ٢٠

  ...).املسلمني من أن يصادقوا من نفاهم حممد وأتباعه يف ذلك احلني
                                                        

  .٤:  التحرمي-  ١
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تبدو وكأا قطعة مأخوذة من ): (النصر (١١٠ ـ السورة ٢١
إال أن اليقني املتفائل بأنّ ... نص أكرب، توجد يف القرآن بني سور مكية

الناس ستدخل يف الدين احلق أفواجاً يؤيد باألحرى كون السورة 
  ...).مدنية متأخرة

ويفسر . تتألف من عدة أقسام): (احلجرات (٤٩ ـ السورة ٢٢
 إشارة إىل بين متيم الذين أتوا إىل املدينة ٥ ـ ١اجلميع تقريباً اآليات 

وحني مل خيرج إليهم للتو . ليفاوضوا حممداً على إطالق سراح األسرى
  ...).ضجوا متحدين إياه

أهم آياا هي تلك اليت تالها النيب (): التوبة (٩ ـ السورة ٢٣
بواسطة علي على العرب اتمعني يف مكّة أثناء احلج يف السنة 

  ...).التاسعة
بينما تعترب األكثرية السورة السابقة ): (املائدة (٥ ـ السورة ٢٤

حيسب ... آخر السور، يرى آخرون أن سورة املائدة أحدث عهداً
 بني هذه اآليات، مؤكداً أنّ حممداً  فقط من٣التراث صراحة اآلية 

تالها على املؤمنني أثناء حجة الوداع يف السنة العاشرة، قبل وفاته 
 حىت ٣ و١ولكن جيوز أن نضيف إليها أيضاً اآليات . ببضعة أشهر

  .)١(...)، فهي تشكل من حيث املضمون تتمة مناسبة هلا)واخشون(

 بلغت عنده أربعة السور املدنية، وقد ) نولدكه(وهكذا يتم
                                                        

  .٢١٠ إىل ص١٥٥ أنظر، نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، من ص ـ١
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وعشرون سورة، فيكون جمموعها مع السور املكية اليت بلغت تسعون 
 سورة، وهو مطابق لعدد السور القرآنية عند املسلمني ١١٤سورة عنده 

  .بشىت طوائفهم ومذاهبهم وعليه إمجاعهم
  

  : بيان خصائص السور عند نولدكه- ١١

) نولدكه(ا وفقاً ملا تقدم، ميكننا اختزال اخلصائص اليت وضعه
  :للحقبة املكية مبراحلها الثالث، وكذلك املدنية على النحو اآليت

  :خصائص الفترة املكية األوىل
  . ـ الكالم فيها عظيم مفعم بالصور الصارخة والزاخرة بالقوة١
 . ـ  كلمات القسم اليت تكثر يف هذه الفترة دون سواها٢
 . ـ  السور قصرية يف األعم األغلب٣
النيب على خصومه، هلا تأثري كبري يف سور هذه  ـ  هجمات ٤

  .)١(الفترة

  :خصائص الفترة املكية الثالثة
  . ـ اللغة فيها مطنبة وواهية ونثرية، والتكرار فيها ال اية له١
  . ـ بعض السور فيها طويل جدا٢ً
 .)٢()يا أيها الناس( ـ توجيه اخلطاب القرآين بعبارة ٣

                                                        
  .٦٩ -٦٨، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج-١
 .١٢٩ -١٢٨، ص١، جن.م -٢



 ٣٥٥

 فهي مزيج من خصائص لثانية،أما خصائص الفترة املكية ا
املرحلتني األوىل والثالثة، مع اختالفها عنهما يف الشدة والضعف، مبعىن 

  .)١(أا حتتوي خصائص كلتا الفترتني، ولكن على حنو أضعف

  :خصائص احلقبة املدنية
  . ـ خلوها من التعاليم العقائدية واألخالقية إال فيما ندر١
 .ئداً ومشرعاً ـ ظهور النيب فيها بوصفه قا٢
 ).يا أيها الذين آمنوا: ( ـ توجيه اخلطاب القرآين بعبارة٣

  .)٢( ـ متيز سور هذه احلقبة بكوا األطول على اإلطالق٤

مل يأِت مبعايري جديدة غري تلك اليت ) نولدكه(وبذلك يتضح أن 
ذكرها من سبقه من املسلمني واملستشرقني، حبسن نية أو سوء نية، 

بنا عن مدى صدقية هذه املعايري يف معرض احلديث وقد تقدم أن أج
عن ظاهرة املكي واملدين، والتمييز بينهما يف مطلع هذا الفصل، وبذلك 

ومن الواضح . جند أنفسنا يف غىن عن التكرار واإلسهاب واإلعادة
أيضاً أن نولدكه شأنه يف ترتيب نزول السور شأن املسلمني األوائل 

املكي واملدين من السور، فقد استخرج هذه الذين ميزوا بني األسلوب 
اخلصائص واملعايري من السور املكية واملدنية بعد التعرف عليها عرب 
الرواية التارخيية، وعليه فإن جعل هذه اخلصائص عالمات للتمييز بني 

                                                        
 .١٠٥، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج-  ١
 .١٥٥ -١٤٨، ص ١، جن.م -  ٢
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  .املكي واملدين أشبه بالدور

) نولدكه(ولو سلمنا جدالً بصحة هذه املعايري اليت أعاد 
 يف بيان الترتيب التارخيي لرتول سور القرآن، فإمنا يقتصر اجترارها

جناحه ـ إذا كتب له النجاح ـ على حتديد تاريخ نزول جمموعة من 
السور ضمن فترة زمنية بعينها، فنعلم أن الفترة املكية الثالثة قد شهدت 

، ولكن ما هو املتقدم ٣٠ و١٦ و٤٥ و٤١ و٣٢: مثالً نزول السور رقم
و املتأخر ضمن هذه الفترة الواحدة؟ هذا ما مل يستطع منها وما ه

بل اعترف غري مرة بعجزه عن ذلك، . اجلزم به بضرس قاطع) نولدكه(
منهجه يف تعيني ) وليم موير(ال بل إنه عاب على . كما ذكرنا مراراً

أما غلطته األساسية يف هذا التقسيم، فهي : (تاريخ آحاد السور، قائالً
وهو يتواضع . رتيب السور واحدة واحدة ترتيباً زمنياًأنه يسعى إىل ت

إىل درجة االعتراف بأنه مل يبلغ هدفه متاماً، لكن هذا اهلدف يستحيل 
  .)١()بالفعل بلوغه

  
 طريقة المهندس مهدي بازركان في بيان ترتيب - ١٢

  :النزول

مل يكن موفقاً يف االعتماد على ) نولدكه(يتضح مما تقدم أن 

                                                        
  .٦٧ ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١
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اخلية يف بيان الترتيب الزمين لرتول سور القرآن مئة يف اخلصائص الد
وإننا لنجد امليزان الذي أبدعه مؤخراً املهندس السيد مهدي . املئة

يف التجرد من ) نولدكه( يف هذا اإلطار أكثر صدقاً من )١(بازركان
الرواية التارخيية، إذ اقترح السيد بازركان معياراً رياضياً يف الوصول 

ل سورة من غريها، ابتداًء من أول سورة نزلت على إىل موضع ك
رسول اهللا إىل آخر سورة، وقد طبق هذه الطريقة يف بادئ األمر على 
ثالث سور تواترت األخبار يف نزوهلا يف املرحلة األوىل والوسيطة 
واألخرية من عهد الرسالة، وذلك بغية التثبت من صحة معياره، األمر 

 أن ذكرنا يف الفصل الثاين من هذا البحث ـ الذي يرفع ـ كما سبق لنا
وقد وصف . من رصيد اإلعجاز العددي واحلسايب يف القرآن الكرمي

  : طريقته قائالً) مهدي بازركان(السيد 
إنّ من أبسط الطرق وأيسرها على الفهم هو طول «

اآليات وقصرها، وهذا يعود إىل عدد املفردات اليت 
                                                        

سياسي ايراين، وأستاذ جامعي، وباحث يف ): هـ ش١٣٧٣ ـ ١٢٨٦( مهدي بازركان  ـ١
رئيس احلكومة . ولد يف مدينة بازركان من حمافظة آدربيجان الغربية. الشأن القرآين

ار الثورة اإلسالمية يف إيران، من املؤسسني املؤقتة، وأول رئيس للوزراء بعد انتص
إىل جانب آية اهللا السيد حممود الطالقاين، ويد اهللا ) حركة التحرير يف إيران(األوائل لـ 

جتاوز عدد . سحايب، نائب أهايل طهران يف جملس الشورى اإلسالمي يف دورته األوىل
، )البعثة والتكامل: ( مؤلفاتهمؤلفاته مثانني كتاباً يف الدين واالقتصاد والسياسة، ومن

، )تطور القرآن(، و)علي واإلسالم(، و)الرباغماتية يف اإلسالم(، و)الدين واحلضارة(و
  .والكتاب األخري هو الذي يستعرض فيه طريقته يف الترتيب الزمين لرتول سور القرآن
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 يتوقف على معلومات تتكون منها تلك اآليات، وهذا ال
لغوية أو صرفية أو حنوية، وهي من أضمن الطرق 
وأكثرها حيادية حبيث ال خيتلف فيها اثنان، ومزيتها هي 
التوجه مباشرة إىل األعداد الرياضية واحلسابات 

وحلسن احلظ سترون أن السور القرآنية والبالغ .. العددية
واحد،  سورة، ال يشترك منها اثنان يف عدد ١١٤عددها 

، وسيكون )١(ولن حيصل خلط فيما بينها من هذه الناحية
لكل سورة عددها اخلاص الذي سنعتربه شاخص 

  .)٢(»السورة

إن آيات السور غري متساوية الطول؛ ): بازركان(تقول طريقة 
وذلك الختالفها يف عدد الكلمات، ولكنها مع ذلك قريبة من بعضها 

فيها بنظر ) متوسط الطول (وهلا نظام خاص، فعلينا لذلك أن نأخذ
إن متوسط الطول هذا يؤخذ من متوسط طول آحاد اآليات، . االعتبار

ويكفي يف ذلك إجراء عملية رياضية بديهية ومعروفة للجميع، ميارسها 
الصغار يف املدارس قبل أن يتجاوزوا مرحلتهم االبتدائية، وهي تقسيم 

وإلثبات صحة هذه . عدد الكلمات الواردة يف السورة على عدد آياا
: الطريقة نأخذ مثالً ثالث سور من بداية البعثة ووسطها وآخرها، وهي

                                                        
 أكثر من  ـ سيتضح أنّ هذا غري صحيح على إطالقه، إذ سنجد تطابقاً كامالً يف اشتراك١

 .املؤلف. سورة يف متوسط الطول، وسنتعرض لذلك بتفصيٍل أكثر
  .٣١حتول قرآن، ص  بازركان، مهدي، سري ـ٢



 ٣٥٩

، وجنري عليها الطريقة احلسابية املذكورة )املائدة(، و)طه(، و)اهلمزة(
  :على النحو اآليت

  

 املائدة طه اهلمزة

 ٢٦٣٦: عدد كلامهتا ١٣٠٤: عدد كلامهتا ٣٣: عدد كلامهتا

 ١٢٥: عدد آياهتا ١٤٢: د آياهتاعد ٩: عدد آياهتا

٠٨/٢١=١٢٥ : ٢٦٣٦ ٩ / ١٦ = ١٤٢ : ١٣٠٤ ٣ / ٦٦  = ٩ : ٣٣ 
  

ويبدو االختالف كامالً، وعليه ميكن القول بأن متوسط طول 
اآليات قد كان له مسار تصاعدي مبرور الزمن، ولو أننا طبقنا هذه 

قدم املعادلة على سور أخرى معلومة الرتول نسبياً من حيث الت
  :والتأخر، ستتضح الطريقة بشكل أكثر

  ٣٦/١٥ = ٢١١ : ٣٢٤٣قبل اهلجرة بقليل، : األعراف
  ٥٧/١٥ = ٧٧ : ١١٩٧، )بدر وأحد(بداية اهلجرة : األنفال
  .١١/١٧ = ٣٦ : ٤٦٣، )إخراج اليهود(العام اهلجري الرابع : احلشر
 = ٦٤ : ١٢٨٤، )بعد غزوة بين املصطلق(العام السادس : النور

٧٥/١٩.   

وقد نزلت هذه السور األربعة يف الفترة الواقعة بني نزول سوريت 
، حبيث يبدو جلياً أن متوسط طوهلا يقع بني متوسط )املائدة(و) طه(

  .طوهلما



 ٣٦٠

وعليه ميكننا يف ضوء هذا االكتشاف أن نؤسس لنظرية يف 
إنّ الطول (: ترتيب نزول القرآن تقوم على قاعدة رياضية تقول

  ). ات تابع للتقدم الزميناملتوسط لآلي

مثّ عثر املهندس مهدي بازركان أثناء حبثه الدؤوب عن خمتلف 
احملاوالت لترتيب سور القرآن، على نسخة للقرآن الكرمي، كانت 

، وقد أعطى )١(حتتوي على جدول يرتب السور على سنوات الرتول
  :لكل سنة تسمية خاصة ا على النحو اآليت

 وفيها نزلت ست وعشرون سورة، ،)احيةاالفتت(السنة األوىل 

                                                        
قمت بالكثري من املراسالت :  فيما يتعلق مبصدر هذا اجلدول يقول السيد مهدي بازركان ـ١

والتحقيقات، دون أن أحصل على جواٍب شاٍف من أحد، ومل أجده حىت يف كتاب 
تاريخ القرآن أليب عبد اهللا الزجناين، وال يف مقدمة القرآن الذي حققه املستشرق 
الفرنسي بالشري، وحىت يف الكتب اليت صنفت يف بيان الفهارس التارخيية مل جند أدىن 

إىل أن جاءين بعض األصدقاء بنسخة قرآنية مترمجة ومزودة ! إشارة إىل هذا اجلدول
 هـ ق يف ١٣١٣عة بشكل فاخر، وتعود كتابته إىل سنة بفهارس ودليل اآليات، ومطبو

طهران وقد نال شرف كتابته اخلطاط املريزا عبد الباقي التفرشي، ورمبا كانت هي األوىل 
اعتماد (يف نوعها من النسخ املطبوعة يف إيران، وقد أشرف على تنظيمها الوزير 

، وقد ذكر هذا )دين شاهناصر ال(، وزير الطباعة يف عهد امللك القاجاري  )السلطنة
عامل (الوزير يف مقدمته على هذه النسخة القرآنية أنه أخذ فهرس املوضوعات من 

دون أن يسميه، مثّ استعرض هذا اجلدول لترتيب نزول القرآن سنوياً مع ذكر ) مغريب
تسمية لكلّ سنة، دون أن يتضح ما إذا كان هذا اجلدول قد أخذه من ذلك العامل املغريب 

هول، أم أنه من وضع اعتماد السلطنة نفسها.  



 ٣٦١

الفاحتة، الناس، الفلق، اإلخالص، املسد، النصر، الكافرون، : وهي
الكوثر، املاعون، قريش، الفيل، اهلمزة، العصر، التكاثر، القارعة، 
العاديات، الزلزال، العلق، التني، االنشراح، الضحى، الليل، الشمس، 

  .البلد، الفجر، الغاشية

 وفيها نزلت ثالث عشرة سورة، ،)االستعالئية(ية السنة الثان
األعلى، الطارق، الربوج، االنشقاق، التطفيف، االنفطار، التكوير، : وهي

  .عبس، النازعات، النبأ، املرسالت، الدهر، القيامة

املدثر، :  وفيها نزلت مثان سور، وهي،)الدثارية(السنة الثالثة 
  .، القلم، امللكاملزمل، اجلن، نوح، املعارج، احلاقة

الواقعة، :  وفيها نزلت سبع سور، وهي،)الواقعية(السنة الرابعة 
  .الرمحن، القمر، النجم، الطور، الذاريات، ق

:  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)األحقافية(السنة اخلامسة 
  .األحقاف، اجلاثية، الدخان، الزخرف

:  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)الشورائية(السنة السادسة 
  .الشورى، فصلت، املؤمن، الزمر

ص، :  وفيها نزلت مخس سور، وهي،)الداودية(السنة السابعة 
  .الصافات، يس، املالئكة، سبأ

السجدة، :  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)الالمية(السنة الثامنة 



 ٣٦٢

  .لقمان، الروم، العنكبوت

:  وفيها نزلت ثالث سور، وهي،)الطائية(السنة التاسعة 
  .نمل، الشعراءالقصص، ال

الفرقان، :  سور، وهي٣ وفيها نزلت ،)الفرقانية(السنة العاشرة 
  .املؤمنون، األنبياء

:  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)السامرية(السنة احلادية عشرة 
  .طه، ومرمي، الكهف، األسرى

:  وفيها نزلت مخس سور، وهي،)النحلية(السنة الثانية عشرة 
  .رعد، يوسفالنحل، احلجر، إبراهيم، ال

:  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)اهلودية(السنة الثالثة عشرة 
  .هود، يونس، األعراف، األنعام

:  وفيها نزلت أربع سور، وهي،)اهلجرية(السنة الرابعة عشرة 
  .القدر، التغابن، املنافقون، اجلمعة

:  وفيها نزلت ثالث سور، وهي،)البدرية(السنة اخلامسة عشرة 
  . احلديدالبينة، الصف،

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)األحدية(السنة السادسة عشرة 
  .، اادلةحممد



 ٣٦٣

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)النظريية(السنة السابعة عشرة 
  .احلشر، املمتحنة

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)اخلندقية(السنة الثامنة عشرة 
  .احلجرات، احلج

: وفيها نزلت سورتان، ومها ،)احلديبية(السنة التاسعة عشرة 
  .النساء، النور

:  وفيها نزلت ثالث سور، وهي،)اخليربية(السنة العشرون 
  .الطالق، التحرمي، األحزاب

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)الفتحية(السنة احلادية والعشرون 
  .الفتح، األنفال

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)التبوكية(السنة الثانية والعشرون 
  .وبة، البقرةالت

:  وفيها نزلت سورتان، ومها،)الوداعية(السنة الثالثة والعشرون 
  .آل عمران، املائدة

مثّ عمد السيد بازركان إىل تطبيق نفس الطريقة احلسابية، 
ولكن من خالل تقسيم عدد الكلمات النازلة يف كلّ سنة على عدد 

  :اآليات النازلة فيها، فخرج بالنتيجة اآلتية

  



 ٣٦٤

  

  زولسنة الن
عدد 
  السور

عدد 
  اآليات

عدد 
  الكلمات

متوسط 
  الطول

  ٩١/٣  ١٠٢٣  ٢٦٢  ٢٦  األوىل
  ٢٧/٤  ١٧٧٣  ٤١٥  ١٣  الثانية
  ٦٠/٦  ٢٠٤٠  ٣٠٩  ٨  الثالثة
  ٥٦/٥  ٢٤٧٨  ٤٤٥  ٧  الرابعة

  ٦٤/١٠  ٢٣١١  ٢١٧  ٤  اخلامسة
  ١٤/١٥  ٤٠٢٨  ٢٦٦  ٤  السادسة
  ٨/٨  ٣٩٧٩  ٤٥٢  ٥  السابعة
  ١٥/١٤  ٢٧٣٢  ١٩٣  ٤  الثامنة

  ٤٥/٩  ٣٨٧٧  ٤١٠  ٣  لتاسعةا
  ١٠/١٠  ٣١٠٥  ٣٠٧  ٣  العاشرة

  ١٥/١١  ٥٣٩٣  ٤٥١  ٤  احلادية عشرة
  ٤٣/١٣  ٥٨١٧  ٤٣٣  ٥  الثانية عشرة
  ٧٩/١٦  ١٠١٢٥  ٦٠٣  ٤  الثالثة عشرة
  ٩٠/١٣  ٦٢٦  ٤٥  ٤  الرابعة عشرة

  ٨٤/١٦  ٨٥٩  ٥١  ٣  اخلامسة عشرة
  ٨٦/١٦  ١٠١٢  ٦٠  ٢  السادسة عشرة
  ٩٤/٢٠  ٧٧٥  ٣٧  ٢  السابعة عشرة
  ٠٠/١٧  ١٦٣٤  ٩٦  ٢  الثامنة عشرة



 ٣٦٥

  

  سنة النزول
عدد 
  السور

عدد 
  اآليات

عدد 
  الكلمات

متوسط 
  الطول

  ٢٣/٢٠  ٤٨٥٦  ٢٤٠  ٢  التاسعة عشرة
  ٦٥/١٨  ١٨١٢  ٩٧  ٣  العشرون

  ٢٢/١٧  ١٧٩١  ١٠٤  ٢  احلاد والعشرون
  ٧٦/٢٠  ٨٦١٨  ٤١٥  ٢  الثانية والعشرون
  ٧٦/٢٢  ٧٢٨٤  ٣٢٠  ٢  الثالثة والعشرون

  

كما هو مالحظ فقد كان هناك نزول وصعود يف األثناء، ولكن و
املسار العام كان على الصعود التدرجيي، حبيث أنّ متوسط الطول يف 

بينما متوسط . السنة األوىل والثانية كان هو األقصر على اإلطالق
  .الطول يف السنة األخرية، كان هو األطول على اإلطالق

على التقسيم السنوي لرتول ) كانبازر(كان هذا تطبيقاً لطريقة 
وأما فيما يتعلق بترتيب السور واحدة . السور حسب الرواية املتقدمة

  :واحدة، فقد خرج جبدول آخر، نذكره على النحو اآليت

  



 ٣٦٦

 الزمني لنزول سور يف الرتتيب) مهدي بازركان(قائمة املهندس 

 القرآن الكريم

 

متوسط 
 الطول

 الرقم السورة
متوسط 
 الطول

 الرقم سورةال
متوسط 
 الطول

 الرقم السورة

 ١ اإلخالص ٠٠/٣ ٣٩ الصافات ٧٠/٤ ٧٧ فصلت ٤٨/١٤

 ٢ عبس ١١/٣ ٤٠ احلاقة ٨٠/٤ ٧٨ الكهف ٥٩/١٤

 ٣ األعلى ١٢/٣ ٤١ الربوج ٨٦/٤ ٧٩ املؤمن ٦٩/١٤

 ٤ القارعة ٢٧/٣ ٤٢ املعارج ٩٠/٤ ٨٠ هود ٨٦/١٤

 ٥ شمسال ٣١/٣ ٤٣ الرمحن ٩٦/٤ ٨١ إبراهيم ٩٢/١٤

 ٦ الناس ٣٣/٣ ٤٤ الشعراء ٦٥/٥ ٨٢ الزمر ٤٠/١٥

 ٧ الكوثر ٣٣/٣ ٤٥ النجم ٧١/٥ ٨٣ املنافقون ٤٥/١٥

 ٨ االنشراح ٣٧/٣ ٤٦ القلم ٧٧/٥ ٨٤ األعراف ٥٧/١٥

 ٩ الليل ٣٨/٣ ٤٧ الدخان ٨١/٥ ٨٥ سبأ ٦٠/١٥

 ١٠ الغاشية ٣٨/٣ ٤٨ الذاريات ٨٥/٥ ٨٦ يوسف ٦١/١٥

 ١١ املاعون ٤٢/٣ ٤٩ احلجر ٨٩/٥ ٨٧ اجلمعة ٦٣/١٥

 ١٢ الضحى ٤٥/٣ ٥٠ القدر ٠٠/٦ ٨٨ األنفال ٦٤/١٥

 ١٣ التكاثر ٥٠/٣ ٥١ الطور ٢٠/٦ ٨٩ الشورى ٦٤/١٥



 ٣٦٧

متوسط 
 الطول

 الرقم السورة
متوسط 
 الطول

 الرقم سورةال
متوسط 
 الطول

 الرقم السورة

 ١٤ املرسالت ٥٤/٣ ٥٢ القمر ٢٦/٦ ٩٠ الصف ٦٤/١٥

 ١٥ التكوير ٥٥/٣ ٥٣ املزمل ٣٦/٦ ٩١ القصص ٧٥/١٥

 ١٦ التني ٥٧/٣ ٥٤ نوح ٥٠/٦ ٩٢ لقمان ٨٢/١٥

 ١٧ قريش ٦٠/٣ ٥٥ الدهر ٦٤/٧ ٩٣ األحقاف ٠٠/١٦

 ١٨ العاديات ٦٣/٣ ٥٦ ق ١٥/٨ ٩٤  احلج ١٥/١٦

 ١٩ الطارق ٦٤/٣ ٥٧ ص ٢١/٨ ٩٥ يونس ٣١/١٦

 ٢٠ العلق ٧٣/٣ ٥٨ يس ٣٠/٨ ٩٦ فاطر ٤٨/١٦

 ٢١ اهلمزة ٧٧/٣ ٥٩ املؤمنون ٥٥/٨ ٩٧ األحزاب ٦٦/١٦

 ٢٢ نازعاتال ٨٤/٣ ٦٠ طه ١٤/٩ ٩٨ آل عمران ٠٠/١٧

 ٢٣ الواقعة ٨٨/٣ ٦١ مرمي ٢٢/٩ ٩٩ احلشر ٠٠/١٧

 ٢٤ االنشقاق ٩٥/٣ ٦٢ الزخرف ٤٣/٩ ١٠٠ األنعام ٩٦/١٨

 ٢٥ البلد ٠٠/٤ ٦٣ اجلن ٨١/٨ ١٠١ احلجرات ٤٦/١٨

 ٢٦ الكافرون ٠٠/٤ ٦٤ البينة ٠٠/١٠ ١٠٢ التوبة ٨٣/١٨

 ٢٧ القيامة ٠٧/٤ ٦٥ األنبياء ١٣/١٠ ١٠٣ النصر ٠٠/١٩

 ٢٨ الفاحتة ١٤/٤ ٦٦ امللك ٠٠/١١ ١٠٤ احلديد ٠٢/١٩

 ٢٩ النبأ ١٤/٤ ٦٧ الفرقان ١٥/١١ ١٠٥ الفتح ٠٣/١٩



 ٣٦٨

متوسط 
 الطول

 الرقم السورة
متوسط 
 الطول

 الرقم سورةال
متوسط 
 الطول

 الرقم السورة

 ٣٠ االنفطار ١٥/٤ ٦٨ النمل ٩٦/١١ ١٠٦ الرعد ٦٨/١٩

 ٣١ الفجر ٢٢/٤ ٦٩ السجدة ١٦/١٢ ١٠٧ النور ٦٩/١٩

 ٣٢ املسد ٤٠/٤ ٧٠ الروم ٣٥/١٣ ١٠٨ البقرة ٣٧/٢٠

 ٣٣ املدثر ٤٣/٤ ٧١ اجلاثية ٦٠/١٣ ١٠٩ النساء ٠٦/٢١

 ٣٤ الزلزلة ٥٠/٤ ٧٢ اإلسراء ٦٢/١٣ ١١٠ اادلة ١٩/٢٢

 ٣٥ الفلق ٦٠/٤ ٧٣ التغابن ٨٠/١٣ ١١١ التحرمي ٦٠/٢٢

 ٣٦ الفيل ٦٠/٤ ٧٤ النحل ٩٦/١٣ ١١٢ املائدة ٩٠/٢٢

 ٣٧ املطففني ٦٣/٤ ٧٥ حممد ١٦/١٤ ١١٣ الطالق ٥٨/٢٣

 ٣٨ العصر ٦٤/٤ ٧٦ العنكبوت ١٧/١٤ ١١٤ املمتحنة ٩٢/٢٣

  

 :اخللل يف هذا الرتتيب

ميكننا أن نأخذ على هذه الطريقة املقترحة من قبل السيد مهدي 
بازركان، أا تأخذ السورة القرآنية كوحدة واحدة، تنتمي جبميع 
كلماا وآياا إىل فترة زمنية متصلة ببعضها، يف حني أنّ املعروف أنّ 

مت يف سور قد نزلت يف وقت سابق عليها، وأن هناك آيات قد أقح
هناك آيات مستثنيات يف الكثري من السور، إذ نشاهد آيات مدنية يف 



 ٣٦٩

، ورمبا أحياناً سور مكية، وقد كان ذلك يتم بأمر النيب األكرم
باجتهاد من الصحابة، وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل اإلنقاص من 

رفع رصيد سور أخرى مل ترتل رصيد اآليات يف بعض السور، بينما ي
يف فترا، وهي باإلضافة إىل ذلك من الكثرة، واختالف اآلراء فيها 
حبيث يتعسر إخضاعها لضابطة حمددة، ورمبا كان هذا هو السبب يف 
الرتول والصعود الذي شاهدناه يف متوسط الطول بالنسبة إىل بعض 

نوات البعثة، اآليات والسور، سواء املوجودة يف ترتيب السور أو س
  .األمر الذي أحدث إرباكاً يف هذه الطريقة

أضف إىل ذلك أن بعض الكلمات مل تؤخذ يف احلساب كما 
حروف العطف والربط : نفسه، من قبيل) مهدي بازركان(صرح السيد 

، أو أا )الواو، والفاء، وال، ومل، وهل: (والنفي والنهي وأمثاهلا، مثل
، )أمل تعلم(، و)فال تقل: (ة، من قبيلعدت مع ما بعدها كلمة واحد

  .، وما إىل ذلك)يا أيها الذين(، و)لوال كان(، و)أفغري(، و)أفال تعقلون(و

هذا وإننا جند توافقاً يف مقدار متوسط الطول بني بعض السور، 
، )الناس(وقد وصل أحياناً إىل ثالث سور، وذلك كما يف سوريت 

، فقد )، والغاشية)الليل(و. ٣٣/٣، فقد بلغ متوسط طوهلما )الكوثر(و
. ٠٠/٤، فقد بلغ طوهلما )الكافرون(، و)البلد(و. ٣٨/٣بلغ طوهلما 

، فقد )الفيل(، و)الفلق(و. ١٤/٤، فقد بلغ طوهلما )النبأ(، و)الفاحتة(و
. ٠٠/١٧، فقد بلغ طوهلما )احلشر(، و)آل عمران(و. ٦٠/٤بلغ طوهلما 



 ٣٧٠

قد بلغ متوسط الطول يف ، ف)الصف(، و)الشورى(، و)األنفال(وكذلك 
ما : ويف هذه احلالة من حقنا أن نتساءل. ٦٤/١٥هذه السور الثالث 

هي الطريقة اليت ينبغي لنا أن نتبعها يف معرفة املتقدم من املتأخر يف 
  خصوص هذه السور؟

وعليه بغض النظر عن هذه العقبات، فإنّ هذه الطريقة حىت وإن 
ال أنّ االضطراب احلاصل يف نقل سلمنا بصحتها على حنو اإلمجال، إ

هذا الكم الكبري من اآليات، وزعزعتها عن مواضعها اليت نزلت فيها، 
وإقحام هذه اآليات يف فترات ال تنتمي إليها، وتشعب اخلالف احملتدم 
بشأا من الناحية التارخيية، جيعل من املتعذر االطمئنان إىل مثل هذا 

 بنا إىل اعتبارها عدمية اجلدوى، حىت املقياس وهذه الطريقة، أو يؤدي
  .وإن كانت صحيحة وحيادية يف ذاا

إخفاق مجيع احملاوالت : وبذلك نتوصل إىل نتيجة مفادها
املتقدمة يف عرض ترتيب لرتول السور ترتيباً زمنياً ميكن التعويل عليه 

ولذلك ال يبقى أمامنا سوى الترتيب . واالطمئنان إليه بضرس قاطع
، األكرم  بأمر ووصية النيبطالب  اإلمام علي بن أيبالذي ألفه

  :وسنتعرض إىل تفاصيل هذا الترتيب يف السطور اآلتية
  

األرشيف الذي قدمه النبي لترتيب سور القرآن  ـ ١٣
  :الكريم

بعد إخفاق كل احملاوالت يف بيان ترتيب الرتول، سواء تلك 



 ٣٧١

ريد الوصول إىل ذلك من اليت تعتمد الرواية التارخيية، أو تلك اليت ت
طريق وضع مقياس عقلي حبت، يتنكر للتاريخ امللغوم واملشحون 
باألكاذيب اليت متّت فربكتها نتيجة للحقد على اإلسالم، أو حسداً ملا 

أو . ناله أئمة املسلمني من أهل بيت النبوة من منصب اإلمامة اإلهلي
عد علمنا بأمهية وب. تلك اليت تعتمد التلفيق بني األسلوبني، من جهة

الترتيب الزمين لرتول القرآن، وخطورته من حيث ترتب األحكام 
كيف ميكن : من حقنا أن نتساءل. الفقهية والعقائدية، من جهة ثانية

 أن يكون قد أمهل أمراً على مثل هذه اخلطورة، فلم  للنيب األكرم
 أوصيكم بتقوى اهللا ونظم«: يعمل على نظمه وتنسيقه، وربيبه يقول

يف معرض بيانه لسبب ) نولدكه(وإىل ذلك يشري األستاذ ! ؟»أمركم
جلوئه إىل األسباب اخلارجية يف التماس الترتيب الزمين لرتول السور، 

 يؤرخ لرتول السور حيث رأى غياب أرشيف لدى النيب حممد
  :قرآنية سورة سورة، فقال متهكماًال

ديه وهل من أحٍد يود االفتراض أنّ حممداً كان ل«
أرشيف، رتب فيه السور حبسب تسلسلها الزمين؟ لو كان 
هذا موجوداً لكان قطعة جانبية مجيلة إىل جانب اجلوارير 
اليت نصبها فايل بسخرية للسور املفردة؛ ليدخل فيها 

  .)١(»اآليات اليت أضيفت إىل هذه الحقاً
                                                        

  .٥٨ ـ ٥٧، ص١ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج ـ١



 ٣٧٢

إنّ النيب األكرم كان أحرص على الوحي : ولبيان املفارقة نقول
زل عليه، ال من حيث الضياع فحسب، بل حىت من حيث تسلسله النا

الزمين، وقد جتلى هذا احلرص برتول الوحي على النيب يف كلّ سنة، 
يعيد عليه ما نزل خالل تلك السنة للتأكد من حفظه، وقد نزل عليه 
يف عام الوداع  مرتني  زيادة  يف االطمئنان، وقد كان النيب يتلو قوله 

 ويتلمس هذه األذن بني أفراد ،)١ ( يها أُذُنٌ واِعيةٌوتِع : تعاىل
، وهو ما كان بالفعل،  الصحابة، ويرجو أن تكون هي أذن علي

، طبقاً ملا هو املروي عن النيب )علي مع القرآن والقرآن مع علي(فكان 
وكان هو األذن الواعية للقرآن، يف حني كان من الصحابة .  األكرم

  !ماذا قال آنفاً؟: د رسول اهللا بعد مساع القرآن، فيقولمن خيرج من عن

ملا قدم أمري املؤمنني الكوفة، «: ، قال)األصبغ بن نباتة(فعن 
َسبح اسم ربك األعىل صلى م أربعني صباحاً يقرأ م  ْ ِّ َِّ َ َ َ ْ َِ) فقال ؛)٢ 

 ال واهللا، ما يحسن ابن أيب طالب أن يقرأ القرآن، ولو أحسن: املنافقون
! ويلٌ هلم: فبلغه ذلك؛ فقال. أن يقرأ القرآن، لقرأ بنا غري هذه السورة

إين ألعرف ناسخه من منسوخه، وحمكمه من متشاه، وفصله من 
  واهللا، ما من حرٍف نزل على حممد. فصاله، وحروفه من معانيه

أما ! ويلٌ هلم. إال أين أعرف فيمن أنزل، ويف أي يوم، ويف أي موضع
                                                        

  .١٢:  احلاقة-  ١
  .١:  األعلى-  ٢



 ٣٧٣

َإن هذا لفي الصحف األوىل  : يقرأون َ َُ ِ ُِ ُّ َ َّ َصحف إبراهيم وموسى* ِ ُ َ ََ ْ ُ ُِ ِِ)١( ،
، وقد أى رسول اهللا من  واهللا عندي، ورثتهما من رسول اهللا

ٌوتعيها أذن  واهللا، أنا الذي أنزل يفّ ! ويلٌ هلم. إبراهيم وموسى ُ ُ َ َ ِ َ َ

ٌواعية َ ِ َ ،فإمنا كنا عند رسول اهللا لوحي، فأعيه أنا ؛ فيخربنا با
  .)٢(»ماذا قالَ آنفاً: ومن يعيه، فإذا خرجنا قالوا

 إال  ما نزلت آية على رسول اهللا«: وقال اإلمام علي 
وعلمين تأويلها وتفسريها، . أقرأنيها وأمالها علي، فأكتبها خبطي

ودعا اهللا يل أن يعلمين . وناسخها ومنسوخها، وحمكمها ومتشاها
 نسيت آية من كتاب اهللا، وال علماً أماله علي فهمها وحفظها، فما

  .)٣(»فكتبته منذ دعا يل ما دعا

ما من أحٍد من «:  يقول مسعت أبا جعفر: وعن جابر، قال
الناس ادعى أنه مجع القرآن كما أنزل اهللا، إال كذب، وما مجعه وحفظه 

  .)٤(»كما أنزل اهللا إال علي بن أيب طالب واألئمة من بعده

                                                        
 .١٩ ـ ١٨:  األعلى ـ١
، املكتبة العلمية ١٤، ص١ ابن عياش السلمي، حممد بن مسعود، تفسري العياشي، ج ـ٢

 .اإلسالمية، طهران
، مؤسسة األعلمي ٤١ ـ ٤٠، ص١لربهان يف تفسري القرآن، جالبحراين، هاشم، ا  ـ٣

  .١٩٩٩، بريوت، ١للمطبوعات، ط
 ..١٣٨، ص١، جن.م  ـ٤



 ٣٧٤

علي أعلم أصحاب حممد مبا أنزل على «: ةوعن عائش
  .)١(»حممد

: عن حممد بن سريين، قال) املصاحف(وأخرج ابن أيب داود يف 
، أقسم علي أن ال يرتدي برداء إال جلمعة،  ملا تويف رسول اهللا«

  .)٢(»حىت جيمع القرآن يف مصحف، ففعل
، أنه  ، عن علي)عبد خري(بسنده إىل ) الذهيب(وروى 

، أقسمت أال أضع ردائي عن ظهري،  ملا قبض رسول اهللا«: قال
حىت أمجع ما بني اللوحني، فما وضعته عن ظهري حىت مجعت 

  .)٣(»القرآن
، انه رأى  ، عن علي)عبد خري(، عن )ابن الندمي(وروى 

؛ فاقسم أن ال يضع عن ظهره  من الناس طرية عند وفاة النيب
 ثالثة أيام، حىت مجع القرآن، رداءه حىت جيمع القرآن، فجلس يف بيته
  . )٤(فهو أول مصحف مجع فيه القرآن من قلبه

                                                        
، ١، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، ط٤٧، ص١ احلسكاين، احلافظ، شواهد الترتيل، ج ـ١

  .١٩٩٠طهران، 
، ٢سالمية، ط، دار البشائر اإل١٦٩، ص١ السجستاين، ابن أيب داود، املصاحف، ج ـ٢

 .٢٠٠٢بريوت، 
، دار الكتب العلمية، ١٧١، ص٢ الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، تذكرة احلفاظ، ج ـ٣

 .١٩٩٨، بريوت، ١ط
 .١٩٩٤، بريوت، ١، دار املعرفة، ط٤٦ ـ ٤٥ ابن الندمي، حممد بن اسحاق، الفهرست، ص ـ٤



 ٣٧٥

ملا كان بدء « :، قال)عكرمة(، عن )حممد بن سريين(وروى 
قلت : قال. خالفة أيب بكر قعد علي بن أيب طالب يف بيته جيمع القرآن

لو : هل كان تأليف غريه كما أنزل األول فاألول؟ قال: لعكرمة
  .»واجلن على أن يألفوه هذا التأليف ما استطاعوهاجتمعت اإلنس 

 مجع أمرياملؤمنني« ):املسائل السروية(قال الشيخ املفيد يف و
القرآن املرتل من أوله إىل آخره، وألفه حبسب ما وجب تأليفه، فقدم 
املكي على املدين، واملنسوخ على الناسخ، ووضع كلّ شيٍء منه يف 

  .)١(»حمله
ى، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ويف الطبقات الكرب

 أنّ علياً أبطأ عن بيعة أيب بكر، نبئت«: وابن عون، عن حممد، قال
ال، ولكين آليت «:  أكرهت إماريت؟ فقال: فلقيه أبو بكر؛ فقال

: قال. »بيمٍني أن ال أرتدي بردائي إال إىل الصالة، حىت أمجع القرآن
فلو أصيب ذلك الكتاب كان : مدقال حم. فزعموا أنه كتبه على ترتيله

  .)٢(»فيه علم

، وكان القرآنُ على عهد رسول اهللا« :وقال ابن جزي الكليب
،  فلما تويف رسول اهللا. متفرقاً يف الصحف ويف صدرور الرجال

                                                        
، املؤمتر ٧٩ملسائل السروية، ص، ا٧ املفيد، حممد بن النعمان، مصنفات الشيخ املفيد، ج ـ١

  .١٤١٣العاملي أللفية الشيخ املفيد، قم، 
 .١٩٨٥، دار صادر، بريوت، ٣٣٨، ص٢ ابن سعد، حممد بن منيع، الطبقات الكربى، ج ـ٢



 ٣٧٦

قعد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف بيته، فجمعه على ترتيب 
  .)١(»ولكنه مل يوجدولو وجد مصحفه، لكان فيه علم كبري، . نزوله

  ال بل إنّ القرآن الذي ألفه اإلمام علي بن أيب طالب
يف االقتناع مبجرد الترتيب ) ثيودور نولدكه(يفوق مطمح األستاذ 

الزمين لرتول اآليات والسور القرآنية، ليطال حىت بيان األمكنة اليت 
ودنا وبذلك يكون هذا القرآن املأرشف قد ز! نزلت فيها اآليات والسور

  !مبا نطمح له وزيادة

سلوين عن كتاب اهللا، فإنه «: قال علي:  الطفيل قالعن ابن
ليس من آيٍة إال وقد عرفت بليٍل نزلت أم بنهار، يف سهل أم يف 

  .)٢(»جبل
ما رأيت أحداً أقرأ من علي : وعن أيب عبدالرمحن السلمي، قال

وين عن شيء من سلوين، فواهللا ال تسأل«: بن أيب طالب، وكان يقول
  .)٣(»كتاب اهللا إال حدثتكم بليل نزل أم بنهار، أو يف سهل أو يف جبل

سلوين يا أهل الكوفة «:  قال علي: وقال علقمة بن قيس

                                                        
، دار الكتب ٧ ـ ٦، ص١ ابن جزي الكليب، حممد بن أمحد، التسهيل لعلوم الترتيل، ج ـ١

 .١٩٩٥، بريوت، ١العلمية، ط
  .١٩٨٥، دار صادر، بريوت، ٣٣٨، ص٢ن سعد، حممد بن منيع، الطبقات الكربى، ج اب ـ٢
، ١، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، ط٤٢، ص١ احلسكاين، احلافظ، شواهد الترتيل، ج ـ٣

  .١٩٩٠طهران، 



 ٣٧٧

قبل أن ال تسألوين، فوالذي نفسي بيده ما نزلت آية إال وأنا أعلم أين 
  .)١(»نزلت، وفيمن نزلت، أيف سهل أم يف جبل، أم يف مسري أم يف مقام

 كان هو  إن اإلمام علي بن أيب طالب: وعليه فإننا نقول
، والذي سِخر منه  ذلك األرشيف الذي سخره اهللا للنيب األكرم

 نسخة  ومن هنا كان علي. واستبعد وجوده) ثيودور نولدكه(
أخرى مطابقة للقرآن الكرمي، بل كان هو القرآن الناطق، ولذلك 

ني الصحابة، وكان جييبه إذا سأل، اختصه النيب طوال حياته من ب
حىت إذا استكمل القرآن نزوله، ودنت من رسول . ويبادره إذا سكت

اهللا ساعاته األخرية، أوصى ابن عمه أن يتعهد القرآن بالكتابة واجلمع، 
  .ومل يعهد إىل غريه بذلك، فكان مجعه على ترتيب نزوله

 :رشفؤاملوقف احلكومي من هذا القرآن امل

.  اهللا تعاىل لألمة إماماً بعد رسول اهللا فتنكرت لهكما نصب
كذلك عهد النيب لإلمام علي أن جيمع للمسلمني قرآم، على حنو ما 

وبذلك يكونون قد تنكروا يف آٍن . ، فتنكروا له أيضاً نزل عليه
واحٍد للثقلني اللذين أمرمها بالتمسك ما يف حجة الوداع، عند أخذ 

  !نني بغدير خم، كي يأمنوا من الضاللةالبيعة ألمري املؤم
                                                        

، ١، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، ط٤٥، ص١ احلسكاين، احلافظ، شواهد الترتيل، ج ـ١
  .١٩٩٠طهران، 



 ٣٧٨

ملا تويف رسول «: ، أنه قال ويف رواية أيب ذر الغفاري
 القرآن، وجاء به إىل املهاجرين واألنصار،   مجع علياهللا

، فلما فتحه أبو بكر  وعرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول اهللا
يا علي، : فوثب عمر فقال! خرج يف أول صفحٍة فتحها فضائح القوم

  .)١(»أردده فال حاجة لنا فيه؛ فأخذه علي وانصرف
فقد اختار اهللا ورسوله هلم طريق النجاة، فلم خيتاروا إال 
الضاللة، وما كان النيب إال نذيراً، وما كان عليهم مبسيطر، وليست 

فطوى اإلمام عنهم كشحاً كما هو دأبه، وكما هو أدبه  .اهلداية باإلكراه
  .، وغريته على بيضة اإلسالم لنيب األكرميف حفظه لوصية ا

  : ُمآل مصحف اإلمام عيل
ثبت مما تقدم أنّ هناك مجعاً للقرآن الكرمي قام به اإلمام 

 وكان من مجلة ما مييزه من سائر أنواع اجلمع األخرى، علي
ولكن مل تشرح تفاصيل غياب هذا القرآن من الكتب التارخيية القدمية 

، وسواء أصحت نسبة هذا الكتاب )بن قيس اهلاليلسليم (إال كتاب 
إىل سليم أم مل تصح، فإن ما جاء يف هذا الكتاب ـ أياً كان مؤلفه ـ 
يسلط ضوءاً واضحاً على مصري هذا القرآن، حىت أنه ميثل احللقة 
املفقودة يف هذه القضية، لذلك ال يسعنا جتاوز ما جاء فيه، مضافاً إىل 

                                                        
 .، بريوت٢، ط، مؤسسة األعلمي١٥٦ـ١٥٥، ١ الطربسي، أمحد بن علي، االحتجاج، ج ـ١
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  ).االحتجاج(و) اإلرشاد(والطربسي يف  اية املفيدذلك فإننا سنعززه برو

جاء يف األخبار أن أمري املؤمنني بعد أن أمتّ مجع القرآن على 
الترتيب الزمين لرتوله، وعلى القراءة اليت أمالها عليه رسول اهللا، وكان 
مشتمالً على توضيحات بأسباب الرتول وموضعه وساعته، ويف من 

. )١(أتى به حيمله على مجل: اية اليعقويبنزل، خرج إىل الناس، ويف رو
 حول أيب بكر يف املسجد، وخاطبهم نوجاء به إىل القوم وهم جمتمعو

مشغوالً بغسله، مثّ   إين مل أزل منذ قبض رسول اهللا«: قائالً
بالقرآن حىت مجعته كله يف هذا الثوب الواحد، فلم يرتل اهللا على 

س منه آية إال وقد أقرأنيها  آية  إال وقد مجعتها، ولي رسول اهللا
َّإنا   :لئال تقولوا غداً«: مثّ  قال هلم.  »وعلمين تأويلها رسول اهللا ِ

ِكنا عن هذا غافلني ِ َ َ َ ْ َ َّ ُ «)إليه رجل من كبار القوم فنظر فيه، فقام، )٢ 
يا علي اُردده فال حاجة لنا فيه، ما أغنانا مبا : وإذا فيه أشياء؛ فقال

معنا من القرآن عما تدعونا إليه؟ فدخل علي٣(» بيته( .  
وملا استخلف عمر، سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن، فيحرفوه 

يا أبا احلسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت : فيما بينهم، فقال
هيهات، ليس إىل «:  به إىل أيب بكر حىت جنتمع عليه، فقال علي

                                                        
 .، بريوت١، ط، مؤسسة األعلمي٣٢، ص٢ اليعقويب، ابن واضح، تاريخ اليعقويب، ج ـ١

  .١٧٢:  األعراف-  ٢
  .١٤٠٧، مؤسسة البعثة، طهران، ٣٣ اهلاليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ص ـ٣
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م احلجة عليكم، وال تقولوا ذلك سبيل، إمنا جئت به إىل أيب بكر، لتقو
ِإنا كنا عن هذا غافلني : يوم القيامة ِ َ ََّ َ ْ َ َّ ُ ِ إنّ . ما جئتنا به: أو تقولوا

ْال يمسه إال الالقرآن الذي عندي  َّ َِ ُ ُّ َ َمطهرونـَ ُ َُّ َ)واألوصياء من ، )١
نعم، «:  فهل إلظهاره وقت معلوم؟ قال علي: قال عمر. »ولدي

لدي يظهره، وحيمل الناس عليه، فتجري السنة به إذا قام القائم من و
  .)٢(»صلوات اهللا عليه

ويف عهد عثمان حني اختلفت املصاحف، وأثارت ضجة بني 
 يف خٍرب طويل أن خيرج للناس  املسلمني، سأل طلحة اإلمام

 وأتى به إىل القوم  مصحفه الذي مجعه بعد وفاة رسول اهللا
ك اهللا ـ أن خترج كتاب اهللا إىل يرمح وما مينعك ـ«: قال. فرفضوه

الناس؟ فكف الً، فكرر طلحة السؤال، فقالال :  عن اجلواب أو
أراك يا أبا احلسن أجبتين عما سألتك من أمر القرآن أال تظهره 

فأخربين عما . يا طلحة عمداً كففت عن جوابك«:  للناس؟ قال
بل قرآنٌ : لحة؟ قال ط»كتبه القوم، أقرآنٌ كله أم فيه ما ليس بقرآن

قال . »إن أخذمت مبا فيه جنومت من النار ودخلتم اجلنة«:  قال. كله
  .)٣(»حسيب، أما إذا كان قرآناً فحسيب: طلحة

                                                        
 .٧٩:  الواقعة ـ١
 .، بريوت٢ط، ، مؤسسة األعلمي١٥٦، ص١ الطربسي، أمحد بن علي، االحتجاج، ج ـ٢
  .، مؤسسة البعثة، طهران٨٨ ـ ٨٦، ص اهلاليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس ـ٣
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 وهكذا غيب اإلمام علي القرآنَ الذي مجعه للمسلمني، ورمبا 
كان هذا للحكمة نفسها اليت ستدعو بعد ذلك بقرنني إىل غيبة اإلمام 

بأمٍر من اهللا، وسيظهر القرآن ) عجل اهللا تعاىل فرجه(املهدي املنتظر
  على ترتيبه الذي أنزله  اهللا،  بظهور  اإلمام  احلجة  املنتظر 

فيظهر  الثقالن  اللذان أوصى النيب  ،األمةَ يوم الغدير حبفظهما 
، »كتاب اهللا وعتريت أهل بييت: إين تارك فيكم الثقلني«: حيث قال

  !! تضييعهمافأبت األمة إال

عن جابر، عن أيب ) اإلرشاد(روى الشيخ املفيد يف كتاب 
 ضرب فساطيط ملن إذا قام قائم آل حممد «: ، أنه قالجعفر

يعلم الناس القرآن على ما أنزل اهللا جلّ جالله، فأصعب ما يكون 
  .  )١(»على من حفظه اليوم؛ ألنه خيالف فيه التأليف

رتيب سور القرآن الذي يدل صريح هذا احلديث على أن ت
،  يرثه احلجة، إمنا سيكون على حنو ما أنزل على رسول اهللا

، وإنّ هذا  األوىل فاألوىل، على الترتيب الذي ألفه اإلمام علي
  .سوف يشكل معضلة ملن حفظه على الترتيب الراهن

  

***  

                                                        
  .، قم،١ ، ط ، مؤسسة آل البيت٣٨٦، ص٢ املفيد، حممد بن النعمان، اإلرشاد، ج ـ١
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  الخاتمـة
  

ني اتضح من تضاعيف الفصلني األخريين أنّ شيخ املستشرق
األملان مل يأت جبديد، سواء يف تفسريه لظاهرة الوحي بشكٍل عام، 

 بشكل خاص، أو يف  وظاهرة الوحي النازل على النيب األكرم
بيان ترتيب نزول الوحي، فقد كان فيما يتعلق باملسألة األوىل سائراً 

 يف اامه  على ج املشركني وامللحدين يف عصر النيب األكرم
أخذه القرآن من غريه من الثقافات املعاصرة له من بقول الشعر، و

يف مسألة ) نولدكه(اليهودية والنصرانية واجلاهلية، وال خيفى أيضاً سري 
الوحي على خطى النهج العلماين واملادي الذي ساد األوساط الغربية 

وحىت يف هذه احلالة . يف حركتها املناوئة للميتافيزيقا بعد عصر النهضة
 يف مكانته املناسبة، وقصر يف تقييم  ضع النيب األكرممل يرق إىل و

اإلجنازات اليت حققها على املستوى املادي، ولذلك ال ميكننا أن نصنف 
، )توماس كارليل(نولدكه يف عداد املستشرقني املنصفني، من أمثال 

  :حيث يقول
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بالعامل، وماذا أراد العامل به؟ هل سيكون ] حممد[ماذا أراد «
 جتدر اإلجابة عنه أكثر أمهية من هذا؟ إنّ هناك سؤالٌ

افتراضاتنا عن حممد تبدأ اآلن لتكون بعيدة املنال بالفعل 
فاألكاذيب اليت كان احلماس . بالنسبة إىل كلّ إنسان

احلسن النية قد كومها حول هذا الرجل، صارت اآلن 
وها قد جاء الوقت الذي يفرض علينا أن . خمزية لنا فقط
ذا كله، ذلك أنّ الكلمة اليت تفوه ا هذا نتخلص من ه

الرجل، غدت اليوم دليالً حلياة مئة ومثانني مليون 
وهذه املاليني خلقها اهللا كما . ، والثين عشر قرناً)١(إنسان

خلقنا، وال يوجد حىت هذه الساعة عدد أعظم من 
خملوقات الرب ممن يؤمن بأي كلمة أياً كانت، أكثر من 

فهل لنا أن نفترض أن . ون بكلمة حممدهؤالء الذين يؤمن
األمر برمته مل يكن أكثر من خدعة روحية بائسة، تلك 
اليت يعيش وميوت حتت ظلها مثل هذا العدد العظيم من 
خملوقات اجلبار؟ أنا من ناحييت، ال ميكن أن أقبل مبثل 

  .)٢(»هذا االفتراض

لقرآنية، وفيما يتعلق باملسألة الثانية، وهي ترتيب نزول السور ا

                                                        
  . مليون نسمةةما اآلن فقد زاد عدد املسلمني على املليار وأربعمئ هذه اإلحصائية قدمية، أ ـ١
، ٣١ ـ الدعمي، حممد، االستشراق االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العريب اإلسالمي، ص٢

  .٢٠٠٦، بريوت، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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فقد اقتفى فيها آثار حماوالت سابقة تقدم ا بعض املستشرقني، 
  . وسبقهم يف اإلشارة إليها ابن حبيب النيسابوري، كما تقدم أن ذكرنا

وقد رأينا أن مجيع احملاوالت السابقة اليت سعت إىل تقدمي 
التاريخ الزمين لرتول القرآن مل تكن موثوقة مئة يف املئة، تستوي يف 

لك احملاوالت اليت تعتمد الوثائق النقلية، أو تلك اليت ترتع إىل ذ
االجتهاد والطرق العقلية، أو تلك اليت تعتمد األسلوب التلفيقي بني 

  ). نولدكه(النقل والعقل كما صنع 

وعليه ال ميكن الوثوق جبميع هذه احملاوالت إال على حنٍو نسيب، 
لكاملة، ال يسعنا التعويل عليها وما دامت هذه احملاوالت ال تبلغ الدقة ا

  .من الناحية العلمية

هذا وإنّ نولدكه منذ البداية قد حكم بنفسه على كتابه 
مبوضوعية، فقد اعتربه حماولة متّ إجنازها على حنٍو متسرع، واعترف 

، حبيث مل ميكن التغلب عليها )١(بأا حماولة فيها من الوقاحة الصبيانية
  ). فريدريش شفاللي(ام به حىت يف التعديل الذي ق

وقد اعترف نولدكه أيضاً بأنّ بعض ما قاله حينذاك بقليل أو 
دون أن حيدد هذا البعض، . )٢(كثٍري من الثقة، قد انعدمت ثقته به الحقاً

                                                        
  .الثانية، مقدمة املؤلف للطبعة ١نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج:  ـ انظر١
  . ـ املصدر املتقدم٢
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األمر الذي جيعلنا يف حلّ من اعتبار اجلميع، وقد كرر اعترافه هذا يف 
ردد اعترافه هذا يف كل فرصة سنحت له من هذا الكتاب، وقد كان ي

بيان سور كلّ فترة من فترات احلقبة املكية املزعومة، واستمر على 
رأيه هذا حىت قبيل وفاته مبدة قصرية، كما ورد ذلك يف مقال 

نشر يف جملة مجعية ) سنوك هورجرونني(للمستشرق اهلولندي 
  :املستشرقني األملان يف الذكرى األوىل لوفاة نولدكه، جاء فيه

هل يشعر بالندم؛ : نولدكه قبل وفاته بوقت قصريسئل «
ألنه قضى معظم سنوات حياته يف هذا التخصص، ومل 
يعكف على دراسة علم يعود بالفائدة العلمية على 

إذا كان هناك من ندم، : اجلنس البشري؟ فأجاب قائالً
فألنين درست علوماً مل أظفر منها يف النهاية بنتائج حامسة 

  .)١(»قاطعة

ال يبقى من مجيع هذه احملاوالت ما سلم من النقد، وعليه 
  .فالميكن االعتماد عليها يف إثبات أو نفي، لقيامها على احلدس والظن

، فقد  أما القرآن الذي مجعه اإلمام علي بن أيب طالب
ولكن الذي يهون اخلطب . حرمت منه اإلنسانية لدوافع سياسية حبتة

املسلمني من بعده، وامتدت غيبته  قد أورثه أئمة  أنّ اإلمام علي
                                                        

الغرب :  ـ الغزايل، مشتاق بشري، جملة مآب الفصلية، السنة األوىل، العدد الثالث، مقال١
  .٧عمر لطفي العامل، املستشرقون والقرآن، ص: وتاريخ القرآن الكرمي، نقالً عن
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عجل اهللا تعاىل فرجه (مع غيبة اإلمام صاحب العصر والزمان 
  .، وسيظهره بظهوره)الشريف

  
 ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 ١٤٣١هناية حمرم احلرام من سنة 

 حسن عيل حسن مطر اهلاشمي

  

***  
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