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اإلهداء
إىل أهـــل بيـــت النبـــ َّوة ،وموضـــع
الرســـالة ،ومختلـــف املالئكـــة ،ومهبـــط
ر الل ــه ،والخزن ــة
الوح ــي ،الحفظ ــة لــ ِّ
لعلمــه ،واملســتودع لحكمتــه ،والرتاجمــة
لوحيـــه ،األمئَّـــة الدعـــاة ،والقـــادة
اله ــداة ،والس ــادة ال ــوالة ،الذي ــن قرنه ــم
اللـــه بکتابـــه العزيـــز ،الـــذي ال يأتيـــه
الباط ــل م ــن ب ــن يدي ــه وال م ــن خلف ــه،
والذيـــن جعلهـــم رســـوله أحـــد
الثقلـــن اللذيـــن أودعهـــا يف أ َّمتـــه،
عليهـــم أفضـــل الصـــاة والســـام.

بسم الله الرحمن الرحيم
رب العاملني ،وسالم عىل املبعوث رحم ًة للعاملني س ّيدنا
والحمد لله ّ
ونب ّينا أيب القاسم مح ّمد بن عبد الله وعىل آله األطهار امليامني...
قال الله -تعاىل -يف كتاب العزيز :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ . تكشف هذه اآلية عن أ ّن الله -تعاىل -هو
الذي اختار اللغة العرب ّية لتكون لغ ًة لكتابه الخاتم لرساالته؛ ملا
لذلك من دخال ًة يف ضبط أرسار آياته وإيصال حقائقه ومعارفه من
دون تحريف أو اضطراب أو التباس أو تشويه...؛ فقىض الله -تعاىل-
تنزيل حقائق كتابه الكريم ومعارفه العالية والسامية بقالب اللفظ
العر ّيب؛ لتقريبها إىل األذهان واألفهام ،ولتكون قابل ًة للتعقّل والتأ ّمل،
بأسلوب فاق حدود القدرة البرشيّة يف الفصاحة والبالغة والبيان
والتعبري ...فالقرآن الكريم معجز كلّه باختالف اللحاظات والجهات،
وأبعاد إعجازه أعىل من أن تحصيها العقول ،أو أن تدرك كنهها األفهام.
ومن أبعاد إعجاز القرآن فصاحته وبالغته وبيانه ،حيث تح ّدى بها
العرب الذين بلغوا مبلغاً مل يذكره التاريخ لواحدة من األمم املتق ّدمة
عليهم أو املتأ ّخرة عنهم ،ووطئوا موطئاً مل تطأه أقدام غريهم يف هذا
املضامر ،فتح ّداهم به ،ث ّم تد ّرج معهم يف التح ّدي إىل ح ّد أن يأتوا
بحديث من مثل القرآن الكريم! وبعد أن طال بهم األمد ،مل يجيبوه
إال بالعجز!
[[[

[[[ سورة الزخرف ،اآلية.3 :

وقد جذبت لغة القرآن الكريم املسترشقني يف فرتة مبكِّرة من دراستهم للقرآن
الكريم ،فأبدى بعضهم االنبهار بها ،وا ّدعى األكرث تأث ّرها بلغات الحضارات املحيطة
بشبه الجزيرة العرب ّية ،وباألدب ّيات اللغويّة للكتب السامويّة السابقة عىل القرآن،
وكذلك بأدبيّات أشعار الجاهليّة ،وقد عاود املسترشقون املعارصون تظهري هذه
اال ّدعاءات بأساليب وأدوات عرصيّة؛ فظهرت نظريّات معارصة يف مجال دراسة لغة
التاريخي وفقه اللغة املقارن
اللغوي يف فقه اللغة
القرآن الكريم تنطلق من البحث
ّ
ّ
بني اللغة العرب ّية (لغة القرآن) وغريها من اللغات السامية السائدة يف الرشق (بالد
الشام والرافدين وشبه الجزيرة العربيّة) قبل نزول القرآن ،ومن هذه النظريّات ما
طرحه كريستوف لكسنربغ من أ ّن القرآن يحتوي عىل الكثري من املفردات الغامضة
وغري القابلة للتفسري ،حتّى أ ّن العلامء املسلمني وجدوا صعوب ًة بالغ ًة يف توجيه
بعض الفقرات لناحية إعراب معناها!!! م ّدع ًيا أ ّن القرآن كُ ِت َب مبزيج من العرب ّية
كل
والرسيانيّة (اللغة السوريّة اآلراميّة القدمية املنطوقة واملكتوبة والسائدة يف ّ
امليالدي)؛ ولهذا أثره البالغ يف تفسري
منطقة الرشق األوسط إىل بداية القرن السابع
ّ
القرآن!!! وقد القت نظريّة لكسنربغ رواجاً وإعجابًا من ِق َبل بعض األكادمي ّيني ،يف
حني وجد آخرون يف تطبيقاته التفسرييّة انحيازًا وانتقائ ّية للتفسري الذي يخدم
جدل عامليًّا يف فقه اللغة
طرحه! فأثار كتابه الذي ض ّمنه نظريّته يف لغة القرآن ً
التاريخي وفقه اللغة املقارن للغة العرب ّية مع اللغات السام ّية السائدة قبل نزول
ّ
القرآن يف الرشق األوسط ،وقد لَ ِقي هذا الكتاب تغطية كبرية يف وسائل اإلعالم
التاريخي واملقارن (الفيلولوجيا)،
الرئيسة وبشكل غري معتاد لكتاب يف فقه اللغة
ّ
وأُقيمت عن نظريّته مؤمترات عامليّة ع ّدة؛ منها :ما أقامه األملاين فيسنشافتسكولغ
(معهد الدراسات املتق ّدمة) يف برلني يف سنة ٢٠٠٤م ،ومؤمتر آخر أقيم سنة ٢٠٠٥م
يف جامعة نوتردام بعنوان (نحو قراءة جديدة للقرآن)؛ بحيث جمع عد ًدا من
قبول بأسلوب لكسنربغ ،وآخرين ق ّدموا مقاربات نقديّة لنظريّته.
الذين أبدوا ً
وأمام هذا الواقع ،ومن منطلق الحرص عىل القرآن الكريم ولغته العرب ّية التي
12

مقدمة املركز

مدخل لفهم صحيح وسليم للقرآن ،كان من الرضوري بذل
ً
ارتضاها الوحي لتكون
الجهود العلم ّية والبحث ّية ملناقشة هذه النظريّة ونقدها.
وهذا الكتاب الذي بني أيدينا من الجهود العلم ّية املبذولة من قبل املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،ضمن مرشوع القرآن يف الدراسات الغرب ّية؛ وهو
بحثي مميّز أنجزه الباحث اإليرا ّين أمريحسني فراستي بإرشاف الدكتور
جهد عميل ّ
محمود كرميي األستاذ املشارك يف كل ّية اإللهيات والدراسات اإلسالمية يف جامعة
اإلمام الصادق يف العاصمة اإليرانية طهران ،تناول فيه بالدراسة والتحليل
والنقد كتاب «القراءة الرسيان َّية-اآلرام َّية للقرآن» للمسترشق األملا ّين كريستوف
لكسنربغ الذي بذل فيه مساعيه ـ كام ي َّدعي كاتبه ـ يف تقديم رؤي ٍة حديث ٍة يف لغة
القرآن الكريم وطريقة فهمها .ويتمحور الكتاب حول إثبات أ َّن لغة القرآن الكريم
ليست عرب َّي ًة محضة ،بل فيه مفردات من اللغة الرسيان َّية تس َّببت يف صعوبة
فهمه لدى املسلمني ،إىل جانب األخطاء التي ارتكبها الكتّاب ،والتي أ َّدت إىل عدم
التامسك واالتِّساق يف نصوصه الرشيفة .ورأيه هذا ناج ٌم عن االعتقاد بأصلٍ رسيا ّين
رسع ،وفيه ٍ
تغاض عن حقائق ج َّمة؛
رأي ال يخلو من
للقرآن ،وهو ٌ
ُّ
التعسف والت ُّ
تعارض التاريخ الذي صنعه
فإ َّن بيانات علم اآلثار وترصيحات علامء السام َّيات
ُ
يل
لكسنربغ ملكَّة وأهلها ،وكذلك الرتاث الروا ّيئ
اإلسالمي والشعر واألدب الجاه ّ
ّ
زاخر بالشواهد املتع ِّددة التي ترفض دعاويه بشأن مفردات القرآن .هذا ،مضافًا
الفيلولوجي الذي وظَّفه بشكلٍ منحاز يف إثبات
إىل استخدامه الخاطئ للمنهج
ّ
فضل عن السياق القرآ ّين الذي ال يتناسب مع ما ا ّدعاه.
نظريَّتهً ،
نرجو أن يق ِّدم هذا الكتاب فائدة علم ّية وبحث ّية مرج ّوة للباحثني يف نقد
النظريّات االسترشاق ّية املعارصة يف لغة القرآن الكريم ،وال س ّيام نقد نظريّة
كريستوف لكسنربغ يف هذا املجال.
والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية
13
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لقد شهد االسترشاق يف سبعين َّيات القرن العرشين تح ُّولً جذريًّا
يف مجال دراسات القرآن الكريم ،عىل أثر انقسام املسترشقني
ذوات اتِّجاهني مختلفني؛ ُس ِّم َيت املدرسة األوىل
إىل مدرستني َ
بـ«التقليديَّة»  ،والثانية بـ«التنقيح َّية» .
[[[

[[[

وما مي ِّيز املدرسة الثانية ،والتي من روادها «وانسربو» و«كرون»
و«لولينغ» و«كوك»  ،هو أنَّها -خالفًا لألوىل التي تقرص أبحاثها
منهج نقد
عىل املصادر اإلسالميَّة ـ تحلِّل الرتاث
اإلسالمي موظِّف ًة َ
ّ
املصادر  ،مضافًا إىل االعتامد عىل مصادر غري عرب َّية ،مثل :نتائج
علم اآلثار ،وعلم الكتابات القدمية ،وعلم املسكوكات  .ويعمد هذا
االتِّجاه إىل إثارة ّ
اإلسالمي ،ويعتمد -بصورة
الشك يف ص َّحة التاريخ
ّ
رصيحة أو ضمنيَّة -عىل فرضيَّات «جولدتسيهر »  ،الذي كان يرى
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ [[[1
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واالجتامعي لإلسالم
والتاريخي
الديني
[النبوي] هو حصيلة التط ُّور
أ َّن الحديث
ّ
ّ
ّ
ّ
يف القرنني األ َّول َْي للهجرة ،وعىل هذا األساس فال قيمة له يف معرفة التاريخ الذي
ايس .
رصيْن
أي العرص
ّ
النبوي ،بل للزمن الذي ُوضع فيهْ ،
ّ
ي َّدعيهْ ،
أي الع َ
األموي والع َّب ّ
ويفيض هذا االتِّجاه إىل القول بأ َّن القرآن ليس نتا ًجا برشيًّا وحسب ،بل اكتمل يف
نص القرآن.
فرتة القرنني األ َّول َْي للهجرة  ،ومن هذا املنطلق يكرتث بإعادة بناء ِّ
ٍ
وانتقادات الذع ٍة من
لكن ما لبث أصحاب هذا االتِّجاه أن تلقوا ردود فعلٍ قاسي ٍة
ق َبل أغلب َّية املسترشقني الذين رفضوا نظريَّاتهم؛ ما أ َّدى إىل صمتهم مل َّدة سنوات .
مبؤسسة أملان َّية عنونت
َّ
ولعل عودة هذا االتِّجاه إىل الحياة من جديد مرهون ٌة َّ
نفسها بـ«اإلنارة» ( ،)Inârahتنوي ًها بعرص التنوير األورو ّيب الذي ميتاز برفض
الطبيعة اإللهيَّة للكتاب املق َّدس ،واستبدال القصص والخرافات والوحي بالعقالنيَّة،
وهي تحاول تطبيق االت ِّجاه نفسه عىل اإلسالم والقرآن  .ومن أبرز الباحثني فيها:
مؤسسها ورئيس التحرير لعدد من منشوراتها -وكذلك«كارل هاينتس أوليك»
ِّ
«كريستوف لكسنربغ» ،مؤلِّف كتاب «القراءة الرسيان َّية-اآلرام َّية للقرآن :مساهمة
يف ِّ
املؤسسة تتمحور
فك شفرة لغة القرآن»  ،وهام كسائر املتعاونني مع تلك َّ
مؤلَّفاتهم -نتيج ًة العتقادهم بأ َّن اإلسالم كان يف البداية نو ًعا من املسيح َّية ،وما زال
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Motzki, Harald: Dating Muslim Traditions: A Survey. Arabica, 2(52), 2005, p. 206- 207.
[2] Khagga, Feroz-ud-Din Shah; & Warraich, Mahmood: Revisionism: A Modern Orientalistic Wave in the Qurʾānic
Criticism, Al-Qalam, 2015, p. 1.
[3] Steenbrink, Karel: New Orientalist Suggestions on the Origins of Islam, The Journal of Rotterdam Islamic and
Social Siences, 1(1), 2010, p. 155.
[4] Gross, Markus: Foreword to the English Edition, In Early Islam, A Critical Reconstruction Based on
Contemporary Sources, New York, Prometheus Books, 2013, p. 7.
املؤسسة إىل اآلن (سنة 2020م) تسعة مجلَّدات بعنوانInârah - Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum« :
أصدرت هذه َّ
( »Koranكتابات حول تاريخ اإلسالم املبكر والقرآن) ،وهي كتب جامعيَّة طبعتْها «( .»Verlag Hans Schilerانظر موقعها:
www.inarah.net).
[[[  :Karl-Heinz Ohligاألستاذ املتقاعد يف جامعة « »Saarlandاألملان َّية ،والباحث يف تاريخ املسيح َّية .يعتقد أ َّن املسيح َّية األصيلة غري
تثليث َّية ،ويبحث عن وثائق وشواهد تثبت ذلك (.)https://en.qantara.de/print/716
[6] Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Betrag zur Entschlüsselung der Koransprache.
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مسيحي لإلسالم.
كذلك حتَّى نهاية القرن األ َّول للهجرة  -حول إثبات أصل
ّ
[[[

تركِّز هذه الدراسة عىل كتاب لكسنربغ املشار إليه آنفًا ،والذي أثار ض َّجة بني
املسترشقني واملسلمني لدى انتشاره للم َّرة األوىل باللغة األملان َّية عام ٢٠٠٠م .ثم
نُقل إىل اللغة اإلنكليزيَّة عام ٢٠٠٧م ،مع إضافات من املؤلِّف نفسه ،وهي النسخة
التي اعتمدنا عليها هنا.
يش ِّدد لكسنربغ يف كتابه هذا عىل مسألة الكلامت الدخيلة يف القرآن الكريم،
الخاص ،وذلك بعد إنكاره أه ِّميَّة املصادر
وي َّدعي تعديل فهمها عىل أساس منهجه
ّ
اإلسالم َّية يف فهم القرآن عىل اإلطالق  .وميتاز هذا الكتاب عن أمثاله يف توظيف
مؤلِّفه منه ًجا فيلولوج ًّيا يف إثبات ما كان أسالفه -أمثال« :كارل فُلرز» و«ألفونس
مينغانا»  -بصدد إثباته .
[[[

[[[

[[[

[[[

وحري بالذكر أ َّن مسألة الكلامت الدخيلة يف القرآن الكريم مسأل ٌة قدمية ِق َد َم
ٌّ
تاريخ القرآن ،وقد اختلف فيها العلامء املسلمون بُ َعيْد جمع القرآن .فبينام أنكر
متسكًا بقوله -تعاىل  :-ﮓ
بعضهم وجود الكلامت املع َّربة يف القرآن الكريم؛ ُّ
[[[

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
سين عبارة «بلسانٍ عر ٍّيب» يف قوله
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ، أثبتها آخرون؛ مف ِّ
[[[

فريق
البي» الذي جيء بوصف «مبني» لتوكيده ؛ ولهذا عكف ٌ
تعاىل -بـ«الواضح ِّمنهم عىل تدوين معاجم وتأليف كتب تض ٌّم هذه األلفاظ الدخيلة يف العرب َّية.
[[[

[1] Hawting, Gerald: Book Review: Die dunklen Anfänge, Journal of Qur’anic Studies, 8(2), 2006, p. 135.
[2] Luxenberg, Christoph: The Syro-Aramaic Reading of the Koran, Berlin: Verlag Hans Schiler, 2007, p. 11.
[3] Karl Vollers.
[4] Alphonse Mingana.
[[[ انظر :كرميينيا ،مرتىض :مسأله تأثري زبانهاى آرامى ورسياىن در زبان قرآن ،ال ط ،نرش دانش1382 ،هـ.ش ،ص.47
[[[ انظر :أبو عبيدة ،معمر بن املثنى :مجاز القرآن ،تحقيق :مح َّمد فؤاد سزگني ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي1381 ،هـ.ش ،ج ،1ص17؛
الحلبي1358 ،هـ.ش ،ج ،1ص42؛ ابن فارس ،أحمد :الصاحبي
الشافعي ،مح َّمد بن إدريس :الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر ،ال ط ،مرص ،مكتبة
ّ
يف فقه اللغة العرب َّية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،ط ،1ال م ،نرش مح َّمد عيل بيضون1418 ،هـ.ق ،ص.33
[[[ سورة الشعراء ،اآليات .195-192
أعجمي :نظرة جديدة إىل موضوع قديم ،ال ط ،بريوت ،دار الرشق األوسط1997 ،م ،ص.6
[[[ انظر :خشيم ،عيل فهمي :هل يف القرآن
ّ
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ومن أقدم هذه الكتابات ما ُجمع من أجوب ِة عبد الله بن عبَّاس عىل أسئل ٍة طرحها
األعجمي»،
وسمه «املعرب من الكالم
نافع األزرق
الخارجي ،وما كتبه الجواليقي َّ
ّ
ّ
وتبعه كثريون م َّمن ال تتَّسع هذه املق ّدمة لذكر أسامئهم.
وليس املسلمون وحدهم من اهت ّم بهذه املسألة ،بل كانت موضع اهتامم
كتب تحوي عد ًدا كب ًريا من هذه
غريهم -أيضً ا ،-حتَّى أقبل بعضهم عىل تأليف ٍ
املسيحي آرثر جفري ،بعنوان:
القسيس
األلفاظ .ومن أشهر هذه الكتب ما ألَّفه ِّ
ّ
«الكلامت الدخيلة يف القرآن»  ،والذي ض َّمنه أكرث من ثالمثئة مفردة قرآن َّية ،را ًّدا
أصلها إىل خارج بيئة اإلسالم .هذا ،وعىل الرغم من اهتامم املسلمني وغريهم بهذه
املسألة ،ولكن مث َّة بونًا شاس ًعا يف رؤيتهام إىل هذه الكلامت ،يكمن يف استنتاج
أصول غري إلهيَّة للقرآن ،مفرتِ ِضني التوراة واإلنجيل
اللغوي ً
املسترشقني من التقارض
ّ
مص َد َريْن له .
[[[

[[[

اقي فرتة طويلة من الزمن حتَّى أكل عليه الدهر
واستم َّر هذا االت ِّجاه االسترش ّ
البلغاري «لولينغ»
ورشب يف ثالثين َّيات القرن العرشين  ،إىل أ ْن جاء املسترشق
ّ
يل» بحثًا عن جذو ٍر مسيح َّية
حيي بدع ًة قد أُميتت ،يف كتابه« :القرآن األص ّ
ل ُي َ
للقرآن .ث َّم ظهر بعده «لكسنربغ» مط ِّو ًرا عنارص فرضيَّات «لولينغ» ،ومؤكِّدا عىل
نظريَّات علم اللسان َّيات ،يف كتابه الصادر سنة ٢٠٠٠م  ،والذي اختلفت اآلراء
تأيي ًدا ومعارض ًة -حول فكرته البديعة التي ا َّدعاها فيه بشأن القرآن ،واملتمثِّلة يفأ َّن جز ًءا كب ًريا منه هو باللغة الرسيان َّية.
ومن أه ّم دعاوى هذا املسترشق ،هو أ َّن بعض كلامت القرآن قُرئت أو فُهمت
بنحو خاطئ؛ بسبب عدم تط ُّور الخ ِّط العر ّيب يف زمن رسول الله ،أو عدم كتابة
[[[

[[[

[[[

[1] The Foreign Vocabulary of the Quran (1938).
[[[ انظر :نولدكه ،تيودور :تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامر ،ط ،1بريوت ،نرش جورج أملز2004 ،م ،ج ،1ص.7
[3] Motzki, 2006, p. 65.
[4] Über den Ur-Quran: Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher StroStrophenlieder im Quran (1974).
[5] Steenbrink, 2010, p. 158.
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أصل للخ ِّط العر ّيب ،ولغ َة أهلِ
النقاط يف رسم القرآن ،وكذلك يعترب الخ َّط الرسيا ّين ً
أي مخاطبي القرآن -مزيجاً من العرب َّية واآلرام َّية ،قاص ًدا الرسيان َّية تحدي ًدا؛مكَّة ْ
وذلك للتواجد الحاشد للنصارى فيها .ومن هذا املنطلق بدأ بتعديل مفردات
مستدل
ًّ
القرآن الكريم وتعابريه ،وإيجاد املوافقة بينها وبني املعتقدات املسيح َّية،
بأنَّها ليست بالعربيَّة ،بل باللغة الرسيانيَّة.
أ َّما كتابه «القراءة الرسيانيَّة ـ اآلراميَّة للقرآن» ،فهو يتألَّف من مثانية عرش
ووصول إىل الخالصة (الفصل الثامن عرش)،
ً
فصل ،بد ًءا من املق ِّدمة (الفصل األ َّول)
ً
يعب
وبعد أن يع ِّرف مصاد َر بحثه يف الفصل الثاين ومنهج ّيته يف الفصل الثالثِّ ،
عن رأيه يف الفصل الرابع يف أصل الخ ّط العر ّيب ومشاكله التي أ َّدت إىل أخطاء
ج َّمة ـ حسب دعواه ـ يف قراءة القرآن وفهمه ،ث ّم يشري يف الفصل الخامس -وهو
النبوي حتَّى عرص
الكتبي للقرآن منذ العرص
الشفاهي أو
قص ٌري ج ًّدا ـ إىل النقل
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي عن تحديد زمن التعديل النها ّيئ لقراءة
الخلفاء ،وبينام ي َّدعي عجز الرتاث
ّ
القرآن ،ويق ّدر ذلك بفرتة تربو عىل ثالمثئة عام ،تجده يُلفت األنظار يف الفصل
السادس إىل الروايات الدالَّة عىل اختالف الصحابة يف قراءة القرآن ،ويف الوقت
ذاته تأكيد رسول الله عىل ص َّحة جميع القراءات؛ متهي ًدا للفصل السابع ،الذي
ين ِّوه فيه إىل مسألة القراءات السبعة للقرآن ،وهنالك يربط بني هذه األحرف
وليناقش
َ
الرشقي)،
السبعة واملص ِّوتات السبعة يف الخ ّط السطرنجييل (الرسيا ّين
ّ
بعض األحرف واملص ِّوتات العربيَّة مثل «ي/ﱝ/ئ/ا/ة» ،ويرضب أمثل ًة من
ٍ
تعديالت أجراها عىل قراءة القرآن وفهمه ،مش ِّد ًدا عىل خلط القرآن بني قواعد
النبي يف اإلجابة عىل السؤال
الكتابة العرب َّية والرسيان َّية كث ًريا ،وعىل صمت ّ
عن تأويل القرآن ،ويف الفصل الثامن يشري إىل الصعاب التي واجهها مرتجمو القرآن
إىل اللغات األوروبيَّة ،وترصيحهم بغموض جملة من املفردات والتعابري القرآنيَّة؛
مفسا إعجازه -يف الفصل
ليخوض بعدها ـ تدريج ًّيا ـ يف نقد عرب َّية لغة القرآنً ِّ ،
التاسع -باستحالة فهم تفاصيله عىل اإلنسان ،ومنطلقًا يف الفصل العارش من مفردة
«القرآن» نفسها ،م َّدع ًيا أنَّها مأخوذة من كلمة «ܩܪܝܢܐ» الرسيان َّية التي تعني
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دليل عىل إثبات
«كتاب قراءة النصوص املق َّدسة» ( ،)Lectionaryمتَّخذًا من ذلك ً
تأث ُّر القرآن بها ،بل اقتباسه من الكتاب املق َّدس -أي العهدين القديم والجديد-
مستقل عنهام .هذا ،ويُعالج يف الفصل الحادي عرش بعض اآليات التي ّ
تدل
ًّ
وليس
عىل نزول القرآن بلسانٍ عر ٍّيب مبني ،بينام يتش َّبث بأدلَّة -يس ِّميها بالفيلولوج َّية-
أييسعى من خاللها إىل إثبات أ َّن لغة القرآن مختلف ٌة متا ًما َّ
عم ُس ِّمي الحقًا ْ
بعد قرنني من الهجرة -بالعرب َّية الكالسيك َّية؛ إذ هي لغة الكتاب املق َّدس نفسها،
ث ّم ف ُِّصلِت (يعني -كام يزعم لكسنربغ تُرجمت) إىل العرب َّية .وبعد ذلك يتناول يف
بإسهاب -مناذج من املفردات والتعابري القرآن َّية التي يزعم لهاالفصل الثاين عرش
ٍ
أصولً رسيانيَّة ،وقد أ َّدت قراءتها بوصفها ألفاظًا ذات أصول عربيَّة إىل عدم فهمها
فهم
املفسين املسلمني ،فيحاول تصحيح قراءتها ،إىل جانب تقديم ٍ
الصائب لدى ِّ
ٍ
الفيلولوجي يف لغة القرآن .كذلك يناقش يف
جديد منها ،مستدلًّ بتوظيف منهجه
ّ
الفصل الثالث عرش اقتباس العرب َّية من النحو الرسيا ّين ،ويشري إىل أمثلة يف القرآن،
ث َّم يعالج يف الفصل الرابع عرش آيتني من القرآن ،ي َّدعي قراءتهام الخاطئة يف ما
مىض من الزمان .ث َّم يق ِّدم يف الفصل الخامس عرش دراس ًة عن مدلول الحور العني،
عب فيها عن فهمه الغريب لهذا التعبري وهؤالء الكائنات،
أثارت جدلً واس ًعا ،حيث َّ
املفسين
مع ِّق ًبا بالبحث عن ال ِغلامن (أو الولدان املخلَّدون) ،مستنت ًجا يف األخري أ َّن ِّ
املسلمني كانوا غافلني عن العنارص املسيحيَّة يف الج َّنة التي يص ِّورها القرآن .ويختتم
لسورت الكوثر والعلق ،فيبذل جهده يف إيجاد املوافقة بني
َ
الكتاب بتفسريه الجديد
مضامينهام واملعتقدات املسيح َّية التي اعتنقها الرسيان.
أ َّما هذا الكتاب الذي بني أيديكم ،فيتناول أه ّم دعاوى لكسنربغ يف مجال
لغة القرآن والخ ّط العر ّيب ،ويعالج دعاويه الواردة يف الفصلني الرابع عرش والخامس
عرش من كتابه أمنوذ ًجا؛ محاولً اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:
1.ما هي أه ّم دعاوى لكسنربغ وأدلَّته يف إثبات نظريَّته عن القرآن؟
اإلسالمي؟
2.هل تتالئم نتائج الكتاب مع الرتاث
ّ
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3.هل هذه النتائج مدعومة مبنهج علم اللسانيَّات ،وهل كان املؤلِّف مصيبًا
يف توظيف هذا املنهج أو ال؟
ويتألَّف الكتاب من فصلني رئيسني؛ هام:
 الفصل األ َّول :تط ّرق فيه الباحث إىل أركان نظريَّة لكسنربغ ،مع االستفادةمن معطيات علم اآلثار ونتائجه وما قاله املسترشقون وعلامء السام َّيات عن تاريخ
العرب قبل اإلسالم؛ لتقويم مدى ص َّحة ما ا َّدعاه لكسنربغ عن تاريخ مكَّة وأصل
الخ ّط العر ّيب.
 الفصل الثاين :يدرس فيه الباحث أمنوذجني من تعديالت لكسنربغ عىل قراءةالقرآن وفهمه ،وسيأيت التوضيح الختيارهام .وقد قُ ِّدمت يف هذا الفصل أدلَّة من
اإلسالمي ،وكذلك من تفاسري العلامء املسلمني ،إىل جانب أشعار
الرتاث الروا ّيئ
ّ
فضل عن
العرب يف الجاهل َّية ،مضافًا إىل دراسة فيلولوج َّية لبعض مفردات القرآنً ،
آراء املسترشقني يف مزاعم لكسنربغ والر ّد عليها.
اإلسالمي
ويف الختام ،أق ِّدم جزيل الشكر واالمتنان والتقدير واالحرتام للمركز
ّ
للدراسات االسرتاتيج َّية-فرع بريوت؛ ملوافقتهم عىل نرش هذه الدراسة ،ث َّم خالص
شكري ألستاذي الغايل الدكتور محمود كرميي الذي أرشف عىل هذه الدراسة،
وأرشدين إىل النهج القويم يف إنجازها ،كام أشكر األستاذ الدكتور نهاد حسن حجي
الشمري ،الذي ز َّودين بجمل ٍة من الكتب النافعة عن أصل الخ ِّط العر ّيب وتاريخه.
وأرجو من الله-سبحانه وتعاىل -أن يتق َّبل هذه الدراسة املتواضعة ،ويجعلها توعي ًة
لأل َّمة اإلسالم َّية ،وصيان ًة لهم من تضليل املسترشقني وأعداء الدين.
أمريحسني فراسيت
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المدخل:
َّ
لكسنبرغ -السيرة العلمية:-

«كريستوف لكسنربغ» ( )Christoph Luxenbergهو االسم املستعار
مسيحي
مجهول .ويرى رضوان الس ِّيد أنَّه
ً
الحقيقي
ملسترشقٍ أملا ٍّين ال يزال اسمه
ٌّ
ّ
ألسباب أمن َّي ٍة  ،وأ َّن بعض أصدقائه
لبنا ّين األصل يتخفَّى تحت هذا االسم املستعار ؛
ٍ
اسم مستعا ًرا؛ كيال تقتله جامعة متط ِّرفة قبل أن
املسلمني نصحه بأن يستخدم ً
الحقيقي هو
يُحكم عليه مبا ُحكم عىل سلامن رشدي  ،ويخ ِّمن الس ِّيد أ َّن اسمه
ّ
دليل عىل ذلك  .أ َّما «استينربك» ،فيحتمل أنَّه من
«أفرام مليك» ،من دون أن يق ِّدم ً
الهنود الرسيان ،الذين يتقنون الرسيان َّية ،باعتبارها لغتهم العباديَّة .
هذا ،وتستند دراسة لكسنربغ -حسب ما وصل إليه «بڤرينغ» -إىل مؤلَّفات
ونبي» ،وهو الذي
«نبي الرحمة»
القس اللبنا ّين جوزيف ق ِّزي ،مؤلِّف َ
ّ
ّ
و«قس ّ
كتاب ّ
أصل رسيان ًّيا ،واصطنع له تاري ًخا ال يعرفه غريه.
يرى للقرآن ً
وتشري املعلومات املنشورة يف الصحف إىل أ َّن لكسنربغ هو أستا ٌذ للُّغات الساميَّة
يف جامعة أملانيَّة  ،لك َّن الربوفيسور «فرانسوا دوبلوا» يرى أنَّه رجل يتقن اللغة
العربيَّة العاميَّة ،ولديه فهم مقبول بالعربيَّة القدمية ،وبجانبهام يستطيع قراءة
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

اإلسالمي2014 ،م ،ص.102
[[[ انظر :السيِّد ،رضوان :املسترشقون األملان النشوء والتأثري واملصائر ،ال ط ،ال م ،دار املدار
ّ
[[[ مقالة صحفيَّة لكريستوف نيكوالس ( )Nicholas D. Kristofمنشورة يف النيويورك تاميز يف 2002/3/2م( .انظر:
https://www.nytimes.com/200404/08//opinion/martyrs-virgins-and-grapes.html
[[[ مقابلة مع الكاتب ،أجراها آلفرد هاكنزبرغر ( )Alfred Hackensbergerمنشورة يف صحيفة « »Süddeutsche Zeitungبأملانيا
وصحيفة « »L’ espressoبإيطاليا ،يف .2004/3/11
(انظرhttp://hackensberger.blogspot.com/2007/11/cristoph-luxenberg-interview.html :
[[[ انظر :الس ِّيد ،املسترشقون األملان النشوء والتأثري واملصائر ،م.س ،ص .106-105تجدر اإلشارة إىل أ َّن لرضوان الس ِّيد دراسة غري منشورة
بعد عن لكسنربغ ومؤلَّفاته.
[5] Steenbrink, 2010, p. 158.
[[[ انظر :كروس ،ريتشارد( »?Zendeling, Dilettant of Visionair« :مقالة صحفيَّة باللغة األملانيَّة)2004/1/4 ،م ،وانترشت ترجمتها
اإلنكليزيَّة عىل املوقع اآليتhttps://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm :
[[[ فرانسوا دوبلوا ( :)François de Bloisهو أستاذ الدراسات التاريخ َّية واللغات السام َّية يف كلِّ َّية الدراسات اآلسيويَّة والرشق أوسط َّية يف
جامعة كامربيدج .له مؤلَّفات واسعة يف اللغات السام َّية واإليران َّية ،وكذلك يف تاريخ األديان يف الرشق األدىن .لالطِّالع أكرث ،انظر:
https://www.ames.cam.ac.uk/people/prof-francois-de-blois
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اللغة الرسيانيَّة؛ ليستخد َم معاجمها ،ولك َّنه يجهل منهجيَّة اللغويات الساميَّة
ٍ
مبخطوط رسيا ٍّين يعود تاريخه
املقارنة  .ث َّم إ َّن رسالة لكسنربغ للدكتوراه تُعنى
إىل القرنني الثامن والتاسع للميالد ،وقد كشف هو نفسه عن أرساره بعد مقارنته
باليونانيَّة األصيلة ،فكان الطريق الذي أوصله إىل املنهجيَّة التي وظَّفها يف ما بعد
لفهم مالبسات القرآن .
[[[

[[[

وقد برز االهتامم بكتاب لكسنربغ ،تحدي ًدا بعد أحداث  ١١سبتمرب  ،حيث
سلَّطت الصحف الضوء عليه كث ًريا؛ نظ ًرا إىل ربط الرأي العا ّم بني فكرة لوكسنربغ يف
كتابه عن الحور العني -التي ُوعد الشهداء بها يف اآلخرة  -وبني البيان الصادر عن
مختطفي الطائرة يف تلك األحداث .
[[[

[[[

[[[

وللكسنربغ ـ أيضً ا ـ مقاالت يف مجال لغة القرآن  ،منها:
[[[

1.مقالة بعنوان« :عيد امليالد (كريسامس) يف القرآن» ؛ نرشها يف كتاب
«أبحاث عن اإلسالم تكرميًا ألنطوان موصيل»  ،عام ٢٠٠٤م .
[[[

[[[

[[[

[1] De Blois, Francois: Review of Die Syro-aramäische Lesart des Koran by Christoph Luxenberg, Journal of
Qur’anic Studies, (5), 2003, p. 96.
[2] Ibn Warraq: An Introduction to, and a Bibliography of, Works by and about Christoph Luxenberg. In Christmas
in the Koran: Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-Christian Background of Islam, New York,
Prometheus Books, 2014, p. 355.
[[[ انظر :نويفريت ،أنجليكا :قرآن پژوهی در غرب در گفت وگو با خانم آنگليکا نويورت ،هفت آسامن ،املجلَّد  ،9العدد ،34
1386هـ.ش ،ص.28
الهندي الذي د َّون مجموع ًة من الكتب ض َّد اإلسالم -يف مقالة بعنوان« :األبكار ،ما األبكار؟» ،والتي نرشتها
العلامينّ
[[[ كام يع ّرف ابن و َّراق
ّ
صحيفة الغاردين الربيطانيَّة ،معت ًربا أ َّن الداعي الذي يدفع املجاهدين املسلمني إىل الجهات وتنفيذ العمليَّات االنتحاريَّة هو ما ُو ِعدوا به من
الحصول عىل  72بك ًرا فور وصولهم إىل الج َّنة.
(انظر.)https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5 :
[5] Rippin, Andrew: The role of the study of Islam at the university: A Canadian perspective. In The Teaching and
Study of Islam in Western Universities. Oxon - New York: Routledge, 2014, p. 38.
التفصييل عىل مؤلَّفات لكسنربغ ،انظر :سبنرس ،روبرت :مقالة بعنوان» An Introduction to, and a Bibliography of,
ّ
[[[ لالطِّالع
 ،»Works by and about Christoph Luxenbergتحرير :ابن و َّراق ،منشورة يف كتابChristmas in the Koran»، 2014« :م.
[7] Noël dans le Coran.
[8] Enquêtes sur l‘Islam: En Hommage à Antoine Moussali.
[[[ يبدو أ َّن مقالته األخرى األملان َّية اللغة -بعنوان( »Weinachten im Koran« :الكريسامس يف القرآن) ،املنشورة يف كتابStreit um« :
عم سبق؛ لالختالف امللحوظ يف عدد صفحاتهام .ور ّد عليها « »Nicolai Sinaiيف مقال له بعنوانWeihnachten‘« :
 -»den Koranتختلف َّ
 ،»im Koran’ oder ‘Nacht der Bestimmung’? Eine Interpretation von Sure 97املنشور يف مجلَّة « »Der Islamعام 2012م.
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2.مقالة بعنوان« :ترجمة جديدة لنقش قبَّة الصخرة يف أورشليم» ؛ نرشها يف
كتاب «األصول املظلمة :بحث جديد عن أصل اإلسالم وتاريخه املبكر» ،
عام ٢٠٠٥م  .وتُع ّد هذه املقالة محاولة جديدة لقراءة نقش ق َّبة الصخرة
تاريخي ،عىل أساس املنهج الذي أبدعه أل َّول م َّرة يف كتابه
لغوي
من منظا ٍر ٍّ
ٍّ
«القراءة الرسيانيَّة-اآلراميَّة للقرآن»  .وما مييِّز هذه الرتجمة هو أ َّن املؤلِّف
يرى اسم «مح َّمد »الوارد يف هذا النقش صف ًة تنعت عيىس بن مريم،
خالفًا للرؤية التقليديَّة التي تراه اس َم عل ٍَم لرسول اإلسالم. 
3.مقالة بعنوان« :بقايا الحروف الرسيانيَّة اآلراميَّة يف املخطوطات القرآنيَّة
املبكرة يف األسلوبني
الحجازي والكو ّيف»  ،نرشها يف كتاب «اإلسالم املبكر:
ّ
إعادة بناء تاريخ َّية نقديَّة مبن َّية عىل مصادر تفسرييَّة»  ،عام ٢٠٠٧م  .وفيه
ير ِّدد املؤلِّف دعواه املذكورة يف مق ِّدمة كتابه «القراءة الرسيان َّية-اآلرام َّية
كتاب عر ٍّيب ،لك َّنه مل يكن مكتوبًا بالخ ِّط
للقرآن» ،من أ َّن القرآن هو أ َّول ٍ
العر ّيب الذي نعرفه ،بل بالخ ّط الكرشو ّين (كتابة العرب َّية بالخ ّط الرسيا ّين).
ويزيد عليه أنَّه :من املحتمل أ َّن مصحف حفصة الذي أحرقه عثامن بعد
جمع القرآن كان مكتوبًا بالخ ِّط الكرشو ّين .ومن ثم يَ ِعد بتقديم أدلَّة أكرث
استيعابًا يف مؤلَّفاته املقبلة .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Neudeutung der arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem.
[2] Die dunklen Anfänge: Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam.
[[[ تجدر اإلشارة إىل أ َّن الكتاب ت ُر ِج َم إىل اإلنكليزيَّة ،بعنوانThe Hidden Origins of Islam: New Research Into Its Early« :
 »Historyعام 2009م.
[4] Luxenberg, Christoph: Neudeutung der arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem. In Die dunklen Anfänge:
Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam. Berlin: Verlag Hans Schiler, 2007a, s. 124.
[5] ibid., ss. 129130-.
ور َّد عليه « »Friedrich Erich Dobberahnيف مقالة بعنوان ،»?Muḥammad oder Christus« :منشورة يف كتابOrientalische« :
 ،»Christen Und Europaعام 2012م.
[6] Relikte Syro-aramäische Buchstaben in frühen Korankodizes im hijazi- und kufi-Duktus.
[7] Der frühe Islam: Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen.
عام »: «Early Islam: A Critical Reconstruction Based on Contemporary Sourcesونُقل الكتاب إىل اإلنكليزيَّة ،بعنوان ][8
2013.م
[9] Luxenberg, Christoph: Relikte Syro-aramäische Buchstaben in frühen Korankodizes im hijazi- und kufi-Duktus.
In Der frühe Islam: Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen. Berlin: Verlag Hans
Schiler, 2007b, ss. 412- 413.
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4.مقالة بعنوان« :الطقس الرسيا ّين والحروف امللغّزة يف القرآن :دراسة ليتورجيَّة
مقارنة»  ،نرشها يف كتاب «اإلضاءة :القرنني األ َّولني من الهجرة»  ،عام
حل اللغز الذي
٢٠٠٨م  .يتناول فيها مسألة الحروف املقطَّعة ،وي َّدعي أنَّه َّ
املسيحي الرسيا ّين؛ أل َّن هذه
أرهق العلامء لعرشات القرون ،مستعي ًنا بالرتاث
ّ
الحروف آراميَّة األصل ،ما يؤكِّد -بحسب زعمه -رضورة معرفة اللغة اآلراميَّة
نصه الذي قُرئ وف ُِّس بشكلٍ خاطئ .
يف فهم القرآن ،وإعادة بناء ِّ
[[[

[[[

[[[

[[[

5.مقالة بعنوان« :ال غزو َة بدر :عن الحروف الرسيانيَّة يف املخطوطات القرآنيَّة
املبكرة» ؛ نرشها يف كتاب «من القرآن إىل اإلسالم :كتابات حول تاريخ
اإلسالم املبكر والقرآن» عام ٢٠٠٩م  .يرى فيها أ َّن اآلية ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ قُرِئت خاطئة ،والصحيح هو
«بعذر» ،ويكون املعنى املع َّدل لآلية :ولقد دعمكم الله مبساعدة سامويَّة
وأنتم قليلون .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

6.مقالة بعنوان« :سورة النجم :قراءة رسيان َّية آرام َّية جديدة عن اآليات الثامين
عرشة األوىل» ؛ نرشها يف املجلَّد الثاين من كتاب «رؤى جديدة إىل القرآن:
التاريخي» عام ٢٠١١م .يف هذه املقالة يع ِّدل لوكسنربغ
القرآن يف محيطه
ّ
[[[1

[[[1

[1]. Die syrische Liturgie und die ‘geheimnisvollen Buchstaben’ im Koran Eine liturgievergleichende Studie.
[2] Schlaglichter: Die beiden ersten islamischen Jahrhunderte.
[[[ وانترشت ترجمتها اإلنكليزيَّة يف كتابChristmas in the Koran: Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-« :
 ،»Christian Background of Islamوهي التي اعتُمدت يف هذه الدراسة.
[4] Luxenberg, Christoph: Syriac Liturgy and the “Mysterious Letters” in the Qur’ān: A Comparative Liturgical
Study. In Christmas in the Koran: Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern and Judeo-Christian Background of
Islam. New York: Prometheus Books, 2014b, p. 536537-.
[5] Keine Schlacht von ‘Badr’: Zu Syrischen Buchstaben in Frühen Koranmanuskripten.
[6] Vom Koran zum Islam: Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran.
[[[ وانترشت ترجمتها اإلنكليزيَّة يف الكتاب السابق ( ،)Christmas in the Koranوهي التي اعتمدت يف هذه الدراسة.
[[[ سورة آل عمران ،اآلية .123
[9] Luxenberg, Christoph: No Battle of “Badr.” In Christmas in the Koran: Luxenberg, Syriac, and the Near Eastern
and Judeo-Christian Background of Islam. New York: Prometheus Books, 2014a, p. 487.
[10] Al-Najm (Q 53), Chapter of the Star: A new Syro-Aramaic reading of verses 1 to 18.
[11] New Perspectives on the Qur‘an: The Qur‘an in Its Historical Context 2.
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املركزي للسورة هو ردع تهمة
ترجمة اآليات املختارة ،منطلقًا من أ َّن املوضوع
ّ
مس رو ٍح رشير ٍة للرسول ، فليس هو متأث ِّ ًرا بالسقوط (ترجمته لـ«الهوى»
ّ
الرب القدير ـ املتواجد
يف اآلية الثالثة) ،الذي هو من آثار الجنون ،عندما علَّمه ُّ
أقل .
يف األفق األعىل ـ مق ِّربا نفسه إىل عبده ،الذي أصبح مصعوقا للحظَتَ ْي أو ّ
[[[

[[[

7.مقالة بعنوان« :اإلنارة يف القرآن :كلمة فريدة متجا َهلة (أنارة/أثارة-سورة
األحقاف ،اآلية  »)٤؛ نرشها يف املجلَّد األ َّول من كتاب «تك ُّون ديان ٍة عامل َّي ٍة:
سة-قصة أدب َّية»  ،عام ٢٠١٠م.
مدينة مكَّة املق َّد
َّ
[[[

[[[

8.مقالة بعنوان« :ال تع ُّدد زوجات وال ات ِّخاذ أخدان يف القرآن (سورة النساء،
اآلية  ،)٣القسم األ َّول» ؛ نرشها يف املجلَّد الثاين من كتاب «تك ُّون ديان ٍة
عامل َّي ٍة» ،عام ٢٠١٢م.
اإلسالمي» .
9.مقالة بعنوان« :القرآن والحجاب
ّ
[[[

[[[

	10.مقالة بعنوان« :عن الرصف واإلتيمولوجيا لـ «ساطانا» الرسيانيَّة اآلراميَّة
و[لفظة] «الشيطان» «القرآنيَّة العربيَّة» ؛ نرشها واملقالة السابقة يف كتاب
«نقاش حول القرآن -جدل لكسنربغ :وجهات النظر والخلفيَّات»  ،عام ٢٠٠٤م.
[[[

[[[

هذا ،مضافًا إىل مقاالت أخرى ،نرشها يف مجلَّة « »Imprimaturاإللكرتون َّية .
[[[

[1] Luxenberg, Christoph: Al-Najm (Q 53), Chapter of the Star: A new Syro-Aramaic reading of verses 1 to 18. In
New Perspectives on the Qur’an: The Qur’an in Its Historical Context 2. Oxon - New York: Routledge, 2011, p. 281.
[2] ibid., p. 296- 297.
).إنارة-أثارة [3] ‘Inârah’ im Koran Zu einem bisher übersehenen Hapax Legomenon (4 :46
[4] Die Entstehung einer Weltreligion: Die heilige Stadt Mekka - eine literarische Fiktion.
[5] Keine Polygamie und kein Konkubinat im Koran (Sure 4:3) Teil 1.
[6] Der Koran und das islamische ‘Kopftuch’.
[7] Zur Morphologie und Etymologie von syro-aramäische sāṭānā=Satan und koranisch-arabisch šayṭān.
[8] Streit um den Koran: die Luxenberg-Debatte: Standpunkte und Hintergründe.
[[[ عنوان موقعها.www.imprimatur-trier.de :
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دراسة ّ
نقدية
ألركان ّ
نظرية لكسنربغ

ً
أوال :لغة القرآن:

يُش ِّيد لكسنربغ نظريَّته عىل مقولة أ َّن لغ َة القرآن آرام َّية رسيان َّية وليست عرب َّي ًة.
ويقصد باآلرام َّية الرسيان َّية فر ًعا من اللغة اآلرام َّية التي كانت منترشة يف الرشق
أهل إديسا واملناطق الشامل َّية الغرب َّية املحيطة ببالد
األدىن ،والتي كان يتح َّدث بها ُ
وخصوصا لغة كتابة األصول املسيحيَّة للقرآن.
ما بني النهرين ،بوصفها لغتهم األ ّم،
ً
لقد كانت اآلرام َّية لغة التواصل يف الرشق األوسط بكامله ألكرث من ألف سنة،
حتَّى حلَّت محلَّها اللغ ُة العرب َّية يف القرن السابع للميالد .والظاهر أ َّن أ َّول من س َّمى
اآلرام َّية بالرسيان َّية هم اليونان ،وكانت هذه التسمية مستخدمة لدى املسيح ِّيني
العرب هذه التسمية عىل
اآلراميِّني؛ متيي ًزا لهم عن مواطنيهم الكفّار .وقد أطلقت
ُ
دليل عىل أه ِّم َّية
املسيح ِّيني اآلراميني يف كتاباتهم األوىل؛ مثل :األدب الروا ّيئ ،وهذا ٌ
هذه اللغة يف الفرتة التي نشأت فيها الكتابة العرب َّية .ويشري لكسنربغ إىل هذه
خاص يف
األه ِّم َّيةً ،
قائل :انترشت الرسيان َّية اآلرام َّية بوصفها لغة كتابة -وبشكلٍ ّ
ترجمة الكتاب املق َّدس -من سوريا إىل بالد الفُرس ،وذروة هذا األدب يف ما بني
القرن الرابع والسابع للميالد.
[[[

وعندما يُفصح عن طموحه يف تسليط الضوء عىل عدد من أوجه غموض لغة
قائل« :هذه الحقيقة ـ أي أ َّن اللغة الرسيان َّية اآلرام َّية كانت أه ّم
القرآن ،يستطرد ً
لغة الكتابة والحضارة يف بيئة ظهر فيها القرآن ،يعني فرتة مل تكن بع ُد العرب َّي ُة
لغة كتابة ،فكان العرب املتعلِّمون يستخدمون اآلراميَّة ألجل الكتابة ـ تن ّم عن
أ َّن مخرتعي الكتابة العرب َّية كانوا قد أخذوا معارفهم ومهاراتهم من بيئ ٍة رسيان َّي ٍة
تنصوا ،وشاركت نسب ٌة كبري ٌة منهم
آرام َّية .ث َّم إنَّه مبالحظة أ َّن العرب يف الغالب َّ
يف الطقوس املسيح َّية الرسيان َّية ،يتَّضح بجالء أ َّن هؤالء العرب -قط ًعا -قد أدخلوا
امي ولغتهم الثقافيَّة يف العربيَّة .إذًا ،تعنى هذه
عنارص معتقدهم الرسيا ّين اآلر ّ
[1] lingua franca.

الدراسة بإيضاح هذا النطاق [أي تأث ُّر العربيَّة بالرسيانيَّة اآلراميَّة] يف القرآن .وت ُع ّد
األمثلة التي تُذكر هنا مناذج ّ
لفك [غموض] لغة القرآن عرب الرسيانيَّة اآلراميَّة» .
[[[

قائل :بُني
ث ّم يستشكل لكسنربغ عىل التفاسري اإلسالم َّية ويح ّط من قدرهاً ،
[الديني] عىل أساس مفاهيم تاريخ َّية لغويَّة خاطئة للتفاسري التقليديَّة
هذا األدب
ّ
للقرآن؛ لذلك قلَّام تساعد عىل هذا األساليب الحديثة التي يجري توظيفها يف
هذه الدراسة .وهذا يشمل ـ أيضً ا ـ املعاجم اللغويَّة املصطلَح عليها بـ «العرب َّية
الكالسيك َّية» ،فهي وإ ْن كانت نافع ًة؛ باعتبارها معاجم يُرجع إليها للعرب َّية بعد
القرآن ،لك َّنها ليست معاجم إتيمولوج َّية ،فهي ال تجدي نف ًعا يف فهم العرب َّية ما قبل
إتيمولوجي واحد للُّغة العرب َّية يف عداد األمنيات.
القرآن ،ويبقى العثور عىل معجم
ّ
ويُعلِّل لكسنربغ ذلك بأ َّن املسلمني كانوا يزعمون أ َّن اللغة العرب َّية الشعريَّة األقدم
والعرب َّية املكتوبة األصغر هام يف مرتبة واحدة وعىل ح ٍّد سواء .ومن ث َ َّم يُخطِّئ
جميع منتقديه الذين يص ِّنفون العرب َّية عىل أنَّها أقدم من اآلرام َّية .
[[[

وبعد أن يعزو لكسنربغ القول بوجود فارقٍ
جوهري بني عرب َّية القرآن والعرب َّية
ٍّ
الكالسيك َّية املتأ ِّخرة إىل اللغويِّني العرب ،يف ِّند رأي من يرى أ َّن القرآن نزل بلغة
قريش ،سكَّان مكة ،ويقول« :تثبت هذه الدراسة أ َّن لغة أهل مكَّة كانت مزي ًجا من
العرب َّية واآلرام َّية ،وليست نتائج هذه الدراسة التي أفادت هذه الحقيقة فحسب؛
فالتت ُّبع يف جمل ٍة من األحاديث النبويَّة يف إطار الدراسة الراهنة ،يُظهر أ َّن املفردات
اآلرام َّية إ َّما ف ُِّست تفس ًريا خاطئًا وإ َّما تع ّذ َر تبيينها يف العرب َّية»  .ث َّم يحاول إثبات
أ َّن مكَّة املكرمة كانت مستوطن ًة آرام َّي ًة من خالل دراس ٍة لغويَّ ٍة للفظة «مكَّة»؛ إذ
ي َّدعي أنَّها مفردة رسيان َّية آرام َّية ،معناها املكان املنخفض .ويضيف إىل ذلك أ َّن
للفظة «مدينة» -أيضً ا -جذ ًرا آرام ًّيا .
[[[

[[[

ويستنتج يف آخر املطاف ،أنَّه :بنا ًء عىل اآلية السابعة من سورة الشورى ،كان
[1] Luxenberg, 2007, p. 9- 11.
[2] Luxenberg, 2007, p. 11- 12.
[3] ibid., p. 327.
[4] ibid., p. 327 -329.
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النبي [ص] أن يُبَلِّغ القرآن إىل «أُ َّم الْ ُق َرى َو َم ْن َح ْولَ َها» ،ومن هنا يذهب
عىل ّ
لكسنربغ بخياله ويتص َّور أ َّن أهل مكَّة هم الذين متكَّنوا من فهم القرآن ألنَّه نزل
مثل) فلم يتمك ُّنوا من
إليهم ،أ َّما العرب الذين جاؤوا يف ما بعد (بعد قرنٍ ونصف ً
فهم القرآن؛ ألنَّهم مل يخاطَبوا به .ومن ث َّم يُعرب عن أسفه لالستناد إىل األشعار
بدل من الكتاب املق َّدس يف تفاسري القرآن .
الجاهليَّة ً
[[[

ّ
ً
ّ
العربي:
ثاني�ا :الخط

امي كان أمنوذ ًجا الخرتاع الخ ِّط العر ّيب.
يرى لكسنربغ أ َّن الخ َّط الرسيا َّين اآلر َّ
بغض النظر عن عد ٍد
فعندما يُع ِّرف القرآ َن بأنَّه أ َّول كتاب كُ ِت َب بالخ ِّط العر ّيبِّ ،
ضئيلٍ من النقوش التي يعود تاريخها إىل فرتة قبل اإلسالم (أي ما بني القرنني
الرابع والسابع امليالديَّ ْي) وتنتمي إىل شاميل الحجاز وسوريا ،يستنتج من الشَ َبه
بني الشكل املبكر للحروف العرب َّية وطريقة اتِّصالها ببعض وبني الخ ِّط الرسيا ّين
املتَّصل ،أ َّن الخ َّط الرسيا َّين استُخدم أمنوذ ًجا للخ ِّط العر ّيب .ومن ث َ َّم يشري إىل
قائل :كِال الخط َّْي يتَّفقان مع
القواسم املشرتكة بني الخ ِّط العر ّيب والخ ِّط الرسيا ّينً ،
اآلرام َّية يف أمور ،هي :الكتابة من اليمني إىل اليسار ،واملقصود بالحروف يف األع ّم
األغلب الحروف الصامتة ( ،)consonantsمع حرفني مص ّوتني للم ّد ()long vowel
ونصف امل ّد ( ،)semi-long vowelهام« :و» و«ي» ،وقد يُطلق عليهام بأ ّم القراءة
( .)mater lectionisومتَّت الحقًا إضافة «ا» -التي كانت تُستخدم يف اآلرام َّية يف
حاالت مح َّددة كـ«ا» الطويلة [امل ّد] يف أواخر املفردات غال ًبا ،و«ا» القصرية أحيانًا-
إىل العرب َّية؛ بوصفها ثالث ٍ
حرف من حروف أ ّم القراءة للداللة عىل «ا» الطويلة.
قائل :بقدر ما ت َّم فرض
ث ّم يتناول لكسنربغ تداعيات طريقة الكتابة هذهً ،
خاصة ،كام يف
هذا اإلصالح يف كتابة القرآن ترتّ َبت عليه آثار حتم َّية يف قراءات َّ
التشكيل االبتدا ّيئ للمص ِّوتات القصرية (ـَ ـُ ـِ) بوضع نقاط ،كام يف أنظمة النطق
[1] ibid., p. 329- 330.
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( )vocalization systemsالرسيانيَّة اآلراميَّة املتق ِّدمة (يعني بوضع نقط ٍة فوق
صامت للداللة عىل مص ِّوت الفتحة ،ونقط ٍة تحت ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صامت للداللة عىل
حرف
حرف
متوسط ٍة [أي بني حرفني صامتني] للداللة عىل الضمة) ،حيث ت َّم
الكرسة ،ونقط ٍة ِّ
إدخاله يف العرب َّية مساعد ًة عىل القراءة أل َّول م َّرة يف زمن عبد امللك بن مروان .
[[[

عب املؤلِّف عن رأيه يف الخ ّط العر ّيب ومشاكله التي يراها فيه ،ويكمن
وبالتايل ،يُ ِّ
بسهولة (أ/ل/ك/
أه ُّمها يف الحروف الصامتة ،إذ إ َّن هناك أحرفًا ستَّة ميكن متييزها ُ
م/و/ه) ،بينام هناك  ٢٢حرفًا آخر ـ بسبب تشابهاتها الظاهريَّة ـ يتعذَّر متييزها َّإل
بواسطة السياق ،وإن متَّت إزالة هذا الخلل بشكلٍ
تدريجي بإضافة نقاط اإلعجام .
ٍّ
ومن ث َ َّم يبدأ ب َع ِّد املشاكل املرتتِّبة عىل الحروف الصامتة ،ويقول :إىل جانب
[صعوبة التمييز بني] هذه الحروف الـ ،٢٢قد يحدث خطأٌ بني الحروف املامثلة
برصيًّا (د/ذ ،ر/ز) ،وكذلك بني هذه الحروف وحرف «الواو» ،أو بني الحروف قريب ِة
املخارج (ح/ه) ،أو بني الحرف َْي ال َحلْ ِق َّي ْي (ع/ء) ،أو بني «السني» و"الصاد" ،أو بني
«هاء» الضمري و«تاء» التأنيث املربوطة (ـه/ـة) ،أو بني «النون» يف نهاية الكلمة
و«الياء» وحتَّى «الراء» يف نهاية الكلمة (ـن/ـى/ـر) ،أو بني ركزات السني وثالثة
أحرف معجمة أخرى (سـ/نبتـ) .إذًا ،هناك احتامل للخطأ بنسبة أكرب من .28/22
ومقارن ًة باألبجديَّتَ ْي العربيَّة والرسيان َّية اآلرام َّية الخاليتني من الغموض (ما عدا
َ
حرف «ܪ=ر» و«ܙ=ز» اللذَين يتميزان بنقط ٍة فوق أو تحت ،ورمبا جرى استخدام
هذه الطريقة نفسها لإلعجام يف الخ ِّط العر ّيب) ،فإ َّن الخ َّط العر َّيب األقدم كان نو ًعا
ماسة يف
من االختزال ؛ بغية مساعدة الذاكرة .ويبدو أنَّه مل تكن الحاجة إليه َّ
البدء؛ إذ كان الق َّراء قد أُمروا بحفظ القرآن عن ظهر القلب .
[[[

[[[

[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 30- 31.
[2] diacritical dots.
[3] Shorthand.
[4] Luxenberg, 2007, p. 31- 33.
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ً
ِّ
ّ
العربي:
ثالثا :نقد آراء لكسنبرغ المطروحة عن لغة القرآن والخط

تق َّدم -يف ما سبق -أه ّم دعاوى لكسنربغ يف لغة القرآن ،وميكن تلخيصها يف
اثنتني؛ هام:
أي مخاطَبِي القرآن -كانت مزي ًجا منـ الدعوى األوىل :إ َّن لغة أهل مكَّة ْ
العرب َّية واآلرام َّية؛ إذ كان معظمهم نصارى يشاركون يف الطقوس املسيح َّية
امي الرسيا َّين ،وكان الخ ُّط
ـ الدعوى الثانية :إ َّن الخ َّط العر َّيب احتذى الخ َّط اآلر َّ
الرسيا ُّين أمنوذ ًجا الخرتاع الخ ِّط العر ّيب ،وإ َّن التشابهات الظاهريَّة بني حروف
األبجديَّة العربيَّة أ َّدت إىل أخطاء وغموض يف قراءة القرآن وفهمه.
ويف ما يأيت متحيص هذه الدعاوى ونقدها؛ بهدف بيان ص َّحة األسس التي بنى
عليها لكسنربغ باقي اآلراء والنظريَّات يف ما ييل من كتابه.
َّ
 - 1لغة أهل مكة:

بنى لكسنربغ نظريَّته عىل أركانٍ ع َّدة ،من أه ِّمها :لغة أهل مكَّة التي يراها
مزي ًجا من العربيَّة واآلراميَّة ،ويعني باآلراميَّة لهج ًة منها ،وهي الرسيانيَّة .وقبل
معالجة هذه الدعوى وتقويم مدى ص َّحتها ،ال ب َّد من تقديم خالصة عن اللغة
فعل محقًّا يف ما ا َّدعى ،وإن كان
ليتبي ما إذا كان لكسنربغ ً
اآلرام َّية وأه ِّم لهجاتهاَّ ،
أي مدى تؤيِّد ما قاله الرواياتُ التاريخ َّي ُة؟
محقًّا فإىل ِّ
اآلرام َّية هي إحدى اللغات السام َّية الشامل َّية الغرب َّية التي ظهرت يف النقوش
منذ األلف األ َّول قبل امليالد  .وقد َّأسس اآلراميون خالل القرن الحادي عرش قبل
وس ِّم ْيت بـ«بِيت
امليالد مملك ًة قويَّ ًة يف أعايل الفرات ،ممت َّد ًة عىل ض َّفتَ ِي النهرُ ،
أديني»  ،وتلتها إماراتٌ صغري ٌة يف أقىص الجنوب من العراق ،يُس َّمى فرع منهم
وس ِّم َيت بإمارة
وتوسعت مملكتهم يف الجهة الغرب َّية إىل زنجرييلُ ،
بالكلدان ِّينيَّ .
[[[

[[[

[1] Rubin, Aaron: A Brief Introduction to the Semitic Languages. USA: Gorgias Press, 2010, p. 5.
[[[ هناك اختالفات يسرية يف تسمية املدن القدمية ،فالرجاء من القارئ الكريم أن ال يستشكل عىل الضبط الوارد يف هذا الكتاب إذا وجده
مخالفًا لبعض املصادر األخرى.
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وس ِّميَت بـ«بيت أجويش» ،ويف الجهة
«سأمل» ،ويف سوريا إىل حلب وأرفدُ ،
النبي داوود . لكن
الجنوب َّية إىل حدود املاملك العربيَّة ،حتَّى هزمهم
ّ
مل تكن لآلراميِّني وحد ٌة سياسيَّ ٌة؛ فلم يك ِّونوا سوى ماملك محلِّيَّة صغرية .ويف
نهاية القرن التاسع قبل امليالد عندما نهضت آشور من جديد ،وقمع اآلشوريُّون
بعض
اآلراميِّني ،ونفَوهم من أرض الرافدين ،واستم َّرت حياة اآلراميِّني الكلدانيِّني َ
ٍ
بثورات ض َّد آشور بني الفينة واألخرى ،إىل أن انهارت
الوقت يف بابل ،وقاموا
دولتهم يف نهاية القرن الثامن قبل امليالد ،ومل ينهضوا بع ُد أب ًدا ،ولكن بقي
مجتمعهم واستم َّرت ثقافتهم إىل قرونٍ ع َّدة .
[[[

[[[

السيايس املحدود لآلرام ِّيني؛ إذمل يتجاوز نشاطهم يف دولة
عىل الرغم من الدور
ّ
مستقل أربعة أو خمسة قرون ،وكانوا يعيشون منقسمني إىل قبائل
ّ
ذات كيان
لكل منها حكومة وإمارة ،ولك َّنهم امتازوا بدورهم امله ّم يف التط ُّور
وعشائر بدويَّة ٍّ
واللغوي ملنطقة الرشق األوسط ؛ فإ َّن لغتهم من أسهل اللغات السام َّية
الحضاري
ّ
ّ
وأكرثها مرون ًة ومالمئ ًة للحياة الحضاريَّة ،ومل تتأث َّر لغتهم بالهزائم التي ُم ِن َيت بها
رشدهم يف أنحاء الرشق سب ًبا يف انتشارها
دويالتُهم ،بل عىل العكس ،فقد صار ت ُّ
حيثام ذهبوا .وهكذا أصبحت اللغة اآلرام َّية واسعة االنتشار يف رقع ٍة شاسعة ،من
وأمست لغة اإلدارة والدبلوماس َّية
الهند رشقًا وإىل البحر األبيض
املتوسط غربًاَ ،
ِّ
الهليني
العرصيْن
للفرس األخمين ِّيني  ،وكذلك لآلشوريِّني والبابل ِّيني ،واستم َّرت يف َ
ّ
والروما ّين  ،وحلَّت بشكلٍ
محل العربيَّة والفينيق َّية يف منطقة الرشق
تدريجي َّ
ّ
القديم  .وتجدر -هنا -اإلشارة إىل أه ّم لهجات هذه اللغة ،وهي:
[[[

[[[

[[[

[[[

حروب كثرية بني بني إرسائيل وبني آرام (انظر :ولفسون ،إرسائيل :تاريخ
[[[ انظر :صموئيل الثاين  .13-5 :8يشهد العهد القديم نشوب
ٍ
اللغات الساميَّة ،ال ط ،مرص ،مطبعة االعتامد1929 ،م ،ص.)117
العريب ،ال ط ،القاهرة ،الخانجي1415 ،هـ.ق ،ص.143-141
[[[ انظر :األسد ،س ِّيد فرج :الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
[[[ انظر :ظاظا ،حسن :السام ُّيون ولغاتهم ،ال ط ،دمشق ،دار القلم1410 ،هـ.ق ،ص.87
[[[ انظر :م.ن ،ص.93
[5]. Rubin, 2010, p. 18.
العريب ،م.س ،ص.144
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
34

نقدية ألركان ّ
الفصل األول :دراسة ّ
نظرية لكسنربغ
َّ
اآلراميــة القديمــة :وهــي لغــة النقــوش القدميــة التــي يرجــع أصلهــا إىل
أ.
(أي الشــام والعـراق) ،غضــون القرنني العــارش والثامن قبــل امليالد ،
دمشــق وآشــور ْ
وتنقســم إىل ثالثــة أقســام ،هــي :آراميَّــة النقــوش ،آراميَّــة الدولــة ،وآراميَّــة العهــد
القديــم  .وآرام َّيــة الدولــة هــي التــي أصبحــت لغــة التواصــل يف الــرق األدىن،
وكانــت مســتخدم ًة لــدى اإلمرباطوريَّــات اآلشــوريَّة والبابليَّــة والفارسـيَّة  .ومــا مييِّز
ـال اللغــة والكتابــة ،حيــث اعتمــدت اآلرام َّية
هــذه الفــرة هــو التطـ ُّور األد ّيب يف مجـ َ
يف كتابــة النصــوص والوثائــق الرســميَّة  ،لك َّنهــا مل تبـ َـق طويـاً بعــد انتهــاء الدولــة
األخمين َّيــة؛ أل َّن الدولــة الساســان َّية منعــت اســتخدامها يف مجــال اإلدارة ،لكــن ظلَّت
ـي يف العـراق والشــام بلهجاتهــا الشـتَّى .
لغــة التعامــل اليومـ ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

َّ
َّ
الغربي�ة :ومن أه ّم لهجات هذه اللغة:
ب .اآلرامية

امليالدي.
ـ النبط َّية :لهجة آرام َّية كتب بها األنباط نقوشهم حتَّى القرن الثالث
ّ
ومن الثابت أنَّهم كانوا عربًا يعيشون يف مدينة سلع (البرتاء) يف بادية رشق األردن،
وكذلك يف بُرصى جنوب الشام  ،وكان ازدهارهم يف فرتة ما بني القرن األ َّول قبل
امليالدي  .ومبا أنَّهم لعبوا دو ًرا يف تطوير األبجديَّة اآلرام َّية
امليالد والقرن الثالث
ّ
وتحويلها إىل العرب َّية ،سيأيت الكالم عنهم يف مبحث الخ ِّط العر ِّيب بتفاصيل أكرث.
ـ التدمريَّة :وهي تشبه اللهجة النبط َّية ،لك َّنها متأث ِّرة باليونان َّية والالتين َّية،
[[[

[[[

[[[1

[1] Moscati, Sabation: An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden: Otto
Harrassowitz, 1980, p. 10- 11.
العريب ،م.س ،ص.148-145
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[[[ وقد تس َّمى بـ «اآلرام َّية اإلمرباطوريَّة» ( ،)Imperial Aramaicأو «اآلرام َّية الرسم َّية» (.)Official Aramaic
[4] lingua franca.
[5] Rubin, 2010, p. 18.
[6] Kaufman, Stephen: Aramaic. In The Semitic Languages. London and New York: Routledge, 2005, p. 115.
العريب ،م.س ،ص.147
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
[[[ انظر :م.ن ،ص.148
[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.96
[10] Moscati, 1980, p. 11.
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تجاري ضخ ٌم يف رشق
فدخل فيها كث ٌري من مفرداتهام  .وكان للتدمريِّني نشا ٌط
ٌّ
الشام ،خالل الفرتة نفسها التي ازدهر فيها األنباط ،وقد كان أمراؤهم يف تلك الفرتة
األقل  ،لكن َخل َْت لغتهم من الكلامت العربيَّة؛ لضعف
عربًا أو مستعربني عىل ّ
التغلغل العر ِّيب فيها .وقد اتَّفق معظم الباحثني عىل أ َّن التدمريِّني ط َّوروا الكتابة
اآلراميَّة ،وانتقلت عنهم إىل الرسيان يف «الرها» .
[[[

[[[

[[[

النبي عيىس طيلة القرن األ َّول
ـ اليهوديَّة :وهي لغة أهل فلسطني يف زمن ّ
للميالد  .فعندما عاد اليهود من املنفى يف القرن السادس قبل امليالد كانت العربيَّة
ال تزال نارضة ،لك َّنها بدأت بالرتاجع واالضمحالل منذ القرن الرابع قبل امليالد
تفش عادة الزواج من غري اليهوديَّات الاليت ال يتق ّن
ـ وقد ساعد عىل ذلكِّ ،
العربيَّة ـ فدعت الحاجة إىل ترجمة العهد القديم إىل اآلرام َّية التى أصبحت
األورشليمي
منترشة عىل األلسنة  .و ُيثِّل هذه اللهجة اآلرام َّية الرتجو ُم والتلمود
ّ
واملدراش  ،وهي ترجامتٌ شديد ُة التأث ُّر بالعربيَّة .
[[[

[[[

[[[

[[[

السامري ،وعد ٍد من الكتابات الدين َّية األخرى؛
ـ السامريَّة :وهي لغة الرتجوم
ّ
َس السامريُّون لغتهم ،اضطروا إىل ترجمة التوراة السامريَّة إىل اآلراميَّة ،
فعندما ن ِ َ
امليالدي .
ولعل ذلك يف القرن الرابع
َّ
ّ
[[[

[[[

ـ الفلسطين َّية املسيح َّية :وهي لغة املسيح ِّيني ال َملَكان ِّيني يف فلسطني؛ فبعد
انفصالهم عن الكنيسة الرسيان َّية اليعقوب َّية ،والنسطوريَّة ،قاموا برتجمة الكتاب
العريب ،م.س ،ص.149
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[[[ انظر :ظاظا ،السام ُّيون ولغاتهم ،م.س ،ص.96
العريب ،م.س ،ص .149ويطلق لكسنربغ عىل «الرها» اسم «إديسا» أيضً ا.
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[4] Moscati, 1980, p. 11.
[[[ انظر :عبد الت َّواب ،رمضان :فصول يف فقه العرب َّية ،ال ط ،القاهرة ،الخانجي1420 ،هـ.ق ،ص.29
العريب ،م.س ،ص.149
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.95
ِّ
العريب ،م.س ،ص.151
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخط ّ
[9] Moscati, 1980, p. 12.
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املق َّدس وجملة من األدعية والصلوات إىل هذه اللهجة القريبة الشبه إىل اليهوديَّة .
[[[

هذا ،وأخذت اللغة اآلراميَّة الغربيَّة باالندثار تدريجيًّا ،وإن بقيت بعض لهجاتها
تستخدم يف قرى أطراف دمشق .
[[[

ُّ
َّ
َّ
ج ـ اآلرامية الشرقية :ولها أنواع ،أهمها:

قريب من اللهجة
امي عىل «املشنا» بكامله،
ٌ
ـ التلمود الباب ّ
يل :وهو رشح آر ّ
الرسيان َّية ،متأث ِّ ٌر بالعربيَّة التي دخلتها ألفاظ فارس َّية  .وكان اليهود البابليون
امليالدي .
يتكلمون بها طوال القرنني الرابع والسادس
ّ
[[[

[[[

ـ املندائ َّية :أو املندع َّية ،لهجة ترتبط بجامعة دين َّية تس َّمى «الصابئة»  ،ويتواجد
بعضهم اليوم يف قرى ع َّدة من جنوب العراق ،كالبرصة وواسط  ،لك َّنهم منوا يف
أرض الرافدين ،وذلك ما بني القرن الثالث إىل القرن الثامن للميالد .
[[[

[[[

[[[

ـ الرسيان َّية :وهي أه ّم اللهجات اآلرام َّية التي ارتبطت بالديانة املسيح َّية،
كل التقا ُرب مع آراميَّة التلمود البابيل واملندائيَّة  .نشأت هذه اللهجة
وتتقارب َّ
وترعرت يف اإلقليم الذي تقع فيه مدينة «إديسا» جنوب رشق تركيا قري ًبا من
الحدود السوريَّة .وتعود أهم َّيتها إىل الفرتة ما بني القرن الثاين قبل امليالد والثالث
بعده؛ إذ كانت واقعة عىل طريق التجارة ال ِّرب ّي املوصل من الهند إىل البحر األبيض
[[[

[[[ انظر :ظاظا ،السام ُّيون ولغاتهم ،م.س ،ص.95

[2] Moscati, 1980, p. 12.

العريب ،م.س ،ص.153-152
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[4] Moscati, 1980, p. 12.
النبي عيىس  ،ولكنهم كذّبوا املسيح 
النبي يحيى  ،الذي جاء قُبيل ظهور ّ
[[[ كان الصابئة -عىل أقوى األقوال -من أتباع ّ
بعد مجيئه ،ولفّقوا إليه كث ًريا من االفرتاءات ،وأصبحوا جامعة دين َّية متأرجحة بني اليهود والنصارى .أ َّما املندائ ُّيون الحقيق ُيون فقد كانوا قبل
اختالطهم بالصابئة فرقة دين َّية أساسها التعاليم املانويَّة ،وفيها من مظاهر الديانات الزرادشت َّية واملزدك َّية ،ما حدا ببعض الباحثني أن يحسبهم
كفَّا ًرا ،بينام هم يؤمنون بالله وليسوا عبدة كواكب( .انظر :ظاظا ،السام ُّيون ولغاتهم ،م.س ،ص.)99
العريب ،م.س ،ص.153
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[7] Moscati, 1980, p. 12.
العريب ،م.س ،ص.154
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
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االقتصادي  .ودخلت املسيحيَّة هذه
املتوسط ،وهو ما كان سببًا يف ازدهارها
ّ
ِّ
أنفسهم بالرسيان ،متيي ًزا لهم
املدين َة يف القرن األ َّول
ّ
امليالدي ،فس ّمى اآلرام ُّيون َ
امي عا ًرا ُّ
يدل عىل الكافر عندهم.
عن اآلرام ِّيني الوثن ِّيني أو اليهود؛ إذ صار اآلر ّ
ومنا األدب الرسيا ّين متزام ًنا مع انتشار املسيح َّية ،واستم َّر يف االزدهار من القرن
الثالث إىل القرن السابع للميالد ،وازداد التأليف بالرسيانيَّة والرتجمة إليها ،ومن
أه ِّمها ترجمة الكتاب املق َّدس املعروفة بـ«فشيطو»  .وقد زعز َع النزا ُع حول
طبيعة املسيح الالهوت َّية والناسوت َّية كيا َن املسيح َّية يف القرن الخامس للميالد،
وأ َّدى إىل انقسام الكنيسة الرسيان َّية إىل معسك َريْن متعاديَ ْي؛ القسم الغر ّيب وهم
الربدعي» القائلة بطبيعة
أتباع الدولة الرومانيَّة الذين اعرتفوا بتعاليم «يعقوب
ّ
الرشقي أتباع الدولة الفارس َّية الذين اعرتفوا بتعاليم
املسيح الواحدة ،والقسم
ّ
«نسطوريوس» املضا َّدة  .واضط َّر النسطوريون إىل مغادرة الرها بعد تكفريهم من
فأسسوا كنيستهم يف مدينة نصيبني  ،الواقعة -اليوم -ضمن الحدود
ق َبل اليعاقبةَّ ،
الرتكيَّة .ونتيج ًة لهذا االنفصال اختلفت الطائفتان يف الكتابة والضبط بالحركات؛
وس ِّم َيت
فس ِّم َيت الكتابة الرسيان َّية الرشق َّية بالخط
ّ
النسطوري أو الرسيا ّين املربَّعُ ،
ُ
تتالش الرسيان َّية منذ
الكتابة الرسيان َّية الغرب َّية بالخ ِّط اليعقو ّيب أو الرستو  .ومل َ
الفتوحات اإلسالم َّية يف القرن السابع للميالد ،بل واصلت حياتها يف أوساط العلم
امليالدي،
والفكر إىل القرن العارش ،ث َّم أخذت باالضمحالل حتَّى القرن الرابع عرش
ّ
فامتت آنذاك ،وبقيت لغة العبادة يف الكنيسة املارون َّية وعند الرسيان الرشق ِّيني
الرسياين؛
ّ
(الكلدان) فقط  .وقد يستخدم الرسيا ُن اللغ َة العرب َّي َة ،ويكتبونها بالخ ِّط
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.99
ِّ
العريب ،م.س ،ص.155
ط
الخ
[[[ انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل
ّ
[[[ انظر :بروكلامن ،كارل :فقه اللغات السام َّية ،ترجمة :رمضان عبد الت َّواب ،ال ط ،اململكة العرب َّية السعوديَّة ،جامعة الرياض1977 ،م،
ص.27-26
[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.101
[[[ انظر :م.ن.
ِّ
العريب ،م.س ،ص.156
ط
الخ
إىل
ني
ي
السام
أقالم
من
الكتابة
األسد،
[[[ انظر:
ّ
ِّ
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وسمي ذلك عندهم بالخ ِّط الكرشو ّين  .وتوجد
كيال يستطيع املسلمون قراءتهاُ ،
اليوم بقايا من اللهجة الرسيان َّية يف قرى متف ِّرقة عىل الحدود الرتك َّية والسوريَّة
والعراق َّية ،من أشهرها :معلولة ،وجبعدين ،وأرميا ،وطور عابدين .
يتبي أ َّن لكسنربغ كان صادقًا يف جملة ما قاله عن اللغة
وبعد هذا العرضَّ ،
اآلرام َّية وأه ِّم َّيتها .لك َّنه ي َّدعي أ َّن الرسيان َّية اآلرام َّية كانت منترشة إىل ح ٍّد كبريٍ
يف مكَّة ،وال يُناقش كيف أمكن لهذه اللغة أن تُهيمن عىل الحجاز -التي كانت
بعيد ًة عن «إديسا» -إىل درج ِة أنَّها صارت لغة الكتابات املق َّدسة لدى سكانها.
كذلك ال يُناقش حول طبيعة اللغة العرب َّية وخطِّها ،بل يكتفي بالقول إ َّن القرآن
أ َّول كتاب متَّت كتابته بالخ ِّط العر ّيب سوى نقوش قليلة كُ ِت َب ْت قبلَه ،ومل تكن
للعرب َّية لغة األدب املعياريَّة عندما ظهر اإلسالم  .فبقيت دعواه مج ّرد دعوى
من غري برهنة عليها.
[[[

[[[

[[[

[[[

عىل الرغم من أنَّه ليس هناك تاريخ مد َّون ملكَّة قبل اإلسالم  ،لكن مث َّة إشارات
عابرة يف التاريخ إىل سكَّان هذا البلد املق َّدس قبل اإلسالم .فكان يسكنها يف غابر
[[[

[[[ انظر :ظاظا ،السام ُّيون ولغاتهم ،م.س ،ص .101تعود أقدم املخطوطات الكرشون َّية إىل القرن التاسع أو العارش للميالد ،لكن هذا املصطلح
امليالدي .ويقال :إ َّن الهدف من كتابة العرب َّية باألبجديَّة الرسيان َّية هو تسهيل
( )Garshuniاستُخدم أل َّول م َّرة يف أوائل القرن السادس عرش
ّ
ܪܟ ܳ
«ܟ ܽ
قراءة العربية للرسيان .وهذه املفردة مشتقَّة من كلمة ܰ
ܘܢܐ» الرسيان َّية مبعنى الدوائر الصغرية
َّ
(Moukarzel, Joseph: Maronite Garshuni texts: on their evolution, characteristics, and function. Journal of Syriac
 Studies, 17.2, 2015, p. 243- 245).
[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.102
ّ
يستدل باآليات القرآنيَّة (سورة
الرسياين ألفونس مينغانا ،الذي
ّ
[[[ ليس من املستبعد أن يكون لكسنربغ قد أخذ هذه الفكرة من املسترشق
سبأ ،اآلية 43؛ سورة فاطر :اآلية 38؛ سورة الصافات ،اآلية 156؛ سورة األحقاف ،اآلية 8؛ سورة الطور ،اآلية 41؛ سورة الجمعة ،اآلية 2؛ سورة
القلم ،اآلية  )37يف إثبات هذه الدعوى
( Mingana, Alphonse: Syriac Influences On The Style Of The Kur’an. Bulletin of the John Rylands Library, 11,
1927, p. 78).
[4] Hoyland, Robert: Epigraphy and the linguistic background to the Qur’an. In The Quran in its Historical Context.
USA and Canada: Routledge, 2008, p. 51.
[5] Trimingham, Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times. London and New York: Longman, 1979, p.
258; Peters, Francis: Mecca: A literary history of the Muslim holy land. USA: Princeton University Press, 1994, p. 3.
كل ما وصل إلينا هو ما ذكره أهل األخبار ،وهي أخبا ٌر متناقض ٌة
يل يصلح استخدامه يف علم اآلثار ،بل ُّ
املقصود بذلك أنَّه ال يوجد أث ٌر جاه ٌّ
مقبول عن تاريخ هذه املدينة املك َّرمة قبل اإلسالم(انظر :عيل ،جواد:
ً
معقول
ً
مشوبة بالعواطف ،فال يستطيع أح ٌد أن يكتب شيئًا موثوقًا
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ال ط ،ال م ،دار الساقي1422 ،هـ.ق ،ج ،7ص.)17
َّ
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الزمان قبائل ُجرهم وبقايا من األمم البائدة ،وتلتْهم قبيلة خزاعة اليمنيَّة حني نزح
ُص بن كالب يف القرن الخامس
عد ٌد من القبائل اليمن َّية نحو الشامل  ،إىل أن جاء ق َ
للميالد وأنزل أهله فيها .وعندما ُولد س ِّيد األنبياء كان قد مىض أكرث من قرنٍ
منذ أصبحت هذه املدينة آهل ًة بالسكَّان ،وكانت قريش قد أقامت بها يف فرتة ما،
قريش بعض األجزاء من مكَّة ،
ولعل قصيًّا هو من منح َ
تقرب إىل هذا الزمنَّ ،
فنزلت قريش البطاح -وهم هاشم وأم َّية ومخزوم وتيم و َعدي و ُج َمح وزهرة
وسهم -حول الكعبة ،ومن ورائهم قريش الظواهر ،ومعهم جامعة
ونوفل وأسد َ
من صعاليك العرب والحلفاء واملوايل والعبيد الذين كان أكرثهم من األحباش .
وقريش ،اسمه النرص [أو النرض] بن كنانة بن خزمية ،تف َّرقت قبائله من بني فهر
بن مالك  ،وهم من العرب .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ويبدو من تاريخ «هريودوت» أ َّن اللغ َة العرب َّي َة القدمية كانت موجودة منذ
أقل تقدير ،لك َّنها مل تكن ت ُكتب إال ناد ًرا حتَّى قرنٍ
القرن الخامس قبل امليالد عىل ّ
كبري ِ
بعيدين عن العالَم
قبل اإلسالم  .وكان العرب الجاهل ُّيون يعيشون إىل ح ٍّد ٍ
األجنبي سببًا يف
الخارجي ،فقد كانت حياة العرب البدويَّة والبعيدة عن التأثري
ّ
ّ
الحفاظ عىل بنية لغتهم القدمية  .عالوة عىل ذلك ،توضح الكتابات التي ُعرث عليها
يف أنحاء شبه الجزيرة العرب َّية أ َّن اللغة العرب َّية كان يُنطَق بها يف نطاقٍ واسعٍ من
[[[

[[[

[[[

الجاهيل ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف1940 ،م ،ص.49
ّ
العريب العرص
[[[ انظر :ضيف ،شوقي :تاريخ األدب ّ

[2] Peters, 1994, p. 18.

الجاهيل ،م.س ،ص.51
ّ
العريب العرص
[[[ انظر :ضيف ،تاريخ األدب ّ
[[[ فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن مع ّد بن عدنان( ابن حزم ،عيل بن أحمد :جمهرة
أنساب العرب ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1403 ،هـ.ق ،ص12؛ امل ّربد ،مح َّمد بن يزيد :نسب عدنان وقحطان ،تحقيق :عبد العزيز
امليمني الراجكو ّيت ،ال ط ،الهند ،ال ن1936 ،م ،ص.)2
ّ
[[[انظر :ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،م.س ،ص.12-9
روايئ يف العامل القديم ،يعتني
كاتب يونا ٌّين من القرن الخامس قبل امليالد ،وهو الذي ألَّف أ َّول تاريخ ّ
[[[ هريودوت ( :)Herodotusهو ٌ
بالحروب التي نشبت بني اإلغريق والفُرس .انظر:
https://www.britannica.com/biography/Herodotus-Greek-historian
[7] Hoyland, Robert: Arabia and the Arabs: from the Bronze Age to the coming of Islam, London and New York,
Routledge, 2001, p. 201.
[8] Blau, Joshua: The emergence and linguistic background of Judaeo-Arabic: A study of the origins of Neo-Arabic
and Middle Arabic (second), Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 1981, p. 1.
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أرجاء هذه املنطقة  ،بل أصبحت اللغة التي يتكلَّم بها جميع سكَّان وسط شبه
وربا جز ٌء كب ٌري من جنوبها الغر ّيب أيضً ا ،وذلك يف غضون القرن
الجزيرة وشاملهاَّ ،
ٍ
لنقوش رسيان َّية خارج منطقة
الخامس بعد امليالد  .هذا ،فضلً عن أنَّه ال وجو َد
قليل ،وهي من كتابات الح َّجاج أو النازحني ،ومل يُعرث
«إدسا» أو شاميل سوريا َّإل ً
عىل مثلها يف غرب شبه الجزيرة ،خالفًا لِام يزعمه لكسنربغ من أ َّن لغة األدب يف
هذه املنطقة كانت الرسيان َّية  .إذًا ،كانت العرب َّية هي اللغة املنطوقة عىل نطاقٍ
واسعٍ من منطقة الرشق األوسط خالل القرن السابع للميالد ،كذلك كانت العرب َّية
يبق إلَّ القليل من تلك الكتابات،
اللغة املكتوبة بشكلٍ واسع النطاق فيها ،لك َّنه مل َ
وكانت هذه اللغة تُستخدم للتعبري األد ّيب واملق َّدس منذ أمد بعيد ،كام تشهد بذلك
النقوش العديدة التي ُعرث عليها .
[[[

[[[

[[[

[[[

ُعارض
نتيج ًة ملا تق َّدم ،ال ميكن تصديق ما ا َّدعاه لكسنربغ يف لغة أهل مكَّة؛ إذ ت ُ
دليل
هذه الدعوى املعلومات التاريخ َّية عن مكَّة وأهلها ،بينام مل يق ِّدم لكسنربغ ً
متسكه بدليلٍ
إتيمولوجي إلثبات حقيقة تاريخ َّية ،وهو أ َّن لفظة
يؤيِّد رأيه سوى ُّ
ّ
دليل
وبغض النظر عن ص َّحة هذه الدعوى فهو ٌ
«مكَّة» هي مفردة آراميَّة .
ّ
مرفوض؛ إذ إ َّن هناك ـ عىل سبيل املثال ـ كث ًريا من املدن اللبنان َّية أصلها آرام َّية أو
ٌ
رسيان َّية  ،لكن أهاليها يتكلَّمون باللغة العرب َّية بال ّ
كثريا ما
شك .فإ َّن اسم املدينة ً
ال ناقة له وال جمل بلغة أهلها .واألغرب من ذلك ،هو أن لكسنربغ يشري إىل لفظة
امي  ،يف حني أنَّها تسمي ٌة متأ ِّخر ٌة لـ«يرثب»،
«مدينة» ويقول قد ثبت جذرها اآلر ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Hoyland, Robert: Language and Identity: The Twin Histories of Arabic and Aramaic, Scripta Classica Israelica,
23, 2004, p. 184.
[2] Beeston, Alfred Felix Landon: Languages of Pre-Islamic Arabia, Arabica, 2(28), 1981, p. 184.
[3] Hoyland, 2008, p. 52- 53.
[4] Hoyland, 2008, p. 63- 64.
Luxenberg, 2007, p. 327- 328. ][5
[[[ وهناك من يرى أ َّن هذه اللفظة مأخوذة من «بگ/بغ» الفارسيَّة القدمية (األفستائيَّة) ،وهي تعني املدينة املقدَّسة أو مدينة الله(انظر:
چهرقاين ،رضا :تأملی ريشه شناختی در خاستگاه و معنای کلمه «مکه» ،فصلنامه لسان مبني ،العدد 1398 ،38هـ.ش ،ص.)24
[[[ انظر :فريحة ،أنيس :أسامء املدن والقرى اللبنانيَّة وتفسري معانيها ،بريوت ،الجامعة األمريكيَّة1956 ،م.
[8] Luxenberg, 2007, p. 329.
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ْ
ولنسأل
أي يشء!
امي لـ«مدينة»  -سواء أصحي ًحا كان أم خطأً -ال يُثبت َّ
والجذر اآلر ّ
لو كانت الرسيان َّية منترش ًة يف مكَّة إىل الدرجة التي ي َّدعيها لكسنربغ ،فل َم ال نجد
لها أث ًرا يف العرص الراهن ،كام بقيت آثا ٌر من اللغات اآلرام َّية يف بعض القرى -كام
أرشنا سابقًا -التي كانت مأهولة بالناطقني بها ؟
[[[

تصح ،بل يؤيَّد
إذًا ،دعوى لكسنربغ هذه ،والتي بُنيت عليها دعاوى أخرى ،ال ّ
خالفُها باملعلومات التاريخيَّة التي بني أيدينا .وقد يأيت هذا التساؤل ،وهو أنَّه :إن مل
تكن لغة القرآن مزيج ًة من اآلرام َّية والعرب َّية ،فام هي لغته؟ وهو ما ستأيت اإلجابة
عنه يف طيات الدراسة.
َّ
َّ
 - ٢المسيحية في مكة:

مل يقف لكسنربغ عند زعمه بأ َّن اآلراميَّة كانت منترشة يف مكَّة فحسب ،بل
ا َّدعى أ َّن أهل هذا البلد املبارك يف األغلب كانوا من النصارى الذين كانوا يشاركون
يف الطقوس املسيح َّية النرصان َّية ،ولذلك أدخلوا عنارص معقتدهم املسيح َّية يف
العرب َّية .وسوف يتَّضح أ َّن هذه الدعوى -أيضً ا -ال تخلو من املبالغة ،بل تر ّدها
الحقائق التاريخيَّة وأقوال املسترشقني عن هذه املدينة املك َّرمة.
كانت لدى العرب شتَّى الديانات واملعتقدات؛ فمنهم من يعبد األصنام ،ومنهم
من يؤمن باألرواح والج ّن ،ومنهم مرشك ،ومنهم مو ِّحد .لك َّن املصادر تؤكِّد أ َّن
الوثن َّية أو عبادة األصنام كانت الديانة األكرث انتشا ًرا بني العرب قبل اإلسالم  .وتب ِّي
دراسة النصوص (النقوش) الجاهل َّية أ َّن ديانتهم كانت قامئة عىل عبادة الكواكب،
أي تأليهها والتق ُّرب إليها بالصلوات واألدعية  ،وكانت األصنام واألوثان رموزًا لتلك
ْ
[[[

[[[

[[[انظر :ه َّمتي ،مح َّمد عيل؛ شاكر ،مح َّمد كاظم :گزارش نقد و بررسی آراء کريستف لوگزنربگ در کتاب قرائت آرامی-رسيانی قرآن ،ال ط،
قم املقدَّسة ،دانشكده اصول الدين1395 ،هـ.ش ،ص.51
الهجري ،ال ط ،بريوت ،دار الطليعة1998 ،م ،ص.13
[[[ انظر :صالح ،سلوى بالحاج :املسيحيَّة العربيَّة وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
لـ«سلوى بَالحاج صالح» ،عندما يدَّعي أ َّن أغلبيَّة العرب
الجدير بالذكر أ َّن لكسنربغ يشري إىل هذا الكتاب ،أي «املسيحية العربية وتطوراتها» َ
تنصوا وشاركوا يف الطقوس املسيحيَّة ،ويضيف يف الهامش أنَّه أ َّول أطروحة أُنجزت يف هذا املوضوع( .)Luxenberg, 2007, p. 11ولكن
َّ
الصحيح أ َّن هذا الكتاب ير ّد دعاوى لكسنربغ ويُثبت خالفَه.
[[[ انظر :عيل ،جواد :أصنام الكتابات ،ال ط ،بغداد ،دار الو َّراق2007 ،م ،ص.9
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املسيحي أو الديانات األخرى التي
الكواكب  .وليس هذا دليلً عىل إنكار التواجد
ّ
كانت منترشة يف شبه الجزيرة .وقبل أن نبدأ باملسيح َّية يف الحجاز نق ِّدم خالص ًة عن
املسيح َّية يف األنحاء األخرى من شبه الجزيرة العرب َّية:
أـ الجنوب :تُظهر غالب َّية الدراسات الجديَّة أ َّن املسيح َّية دخلت اليمن يف القرن
امليالدي ،وهناك من يُرجع ذلك إىل القرن الخامس .وأيًّا كان ،فاليمن أقدم
الرابع
ّ
مركز بدأ فيه التبشري ،وأهل نجران هم أ َّول من ر َّحبوا باملسيحيَّة .مع ذلك ،بقيت
مقهور ًة أمام اليهوديَّة ،كام نجد أمنوذج ذلك يف املجزرة التي ارتكبها ذو ن ّواس
اليهودي ض َّد النصارى يف اليمن يف القرن السادس .لك َّنها انتعشت بعد مقتل
امللك
ّ
ذي ن َّواس من جديد وتسارع انتشارها ،ف ُبنيت كنيس ٌة كبري ٌة يف صنعاء ُس ِّم َي ْت بـ
«القليس»  ،وعندما بدأت والية الفرس عىل اليمن يف أواخر القرن السادس -عىل
الرغم من التسامح الذي ساد بينهام -دخلت املسيح َّية يف الجمود واالنكامش.
فاملسيح َّية مل تكن الديانة األكرث انتشا ًرا عند ظهور اإلسالم ،سوى يف بعض املواضع؛
كنجران وصنعاء وعدن .
[[[

[[[

[[[

[[[

ب ـ الرشقُّ :
تدل أقدم املعلومات عن البحرين عىل انتشار املسيح َّية فيها خالل
النصف الثاين من القرن السادس للميالد ،لك َّنها مل تكن غالبة عىل سكَّان هذه
املنطقة ،بل تُذكر يف التاريخ إىل جانب املجوس َّية واليهوديَّة .أ َّما يف عامن ،فانترشت
فيها النسطوريَّة وغابت التع ُّدديَّة املذهب َّية .
[[[

الفرنيس «دوشاسن» أ َّن املسيح َّية دخلت نجد بعد
ج ـ الوسط :أكَّد املؤ ِّرخ
ّ
[[[

[[[ لالطِّالع عىل أمثلة لذلك ،انظر :م.ن.
امليالدي بدراسة أديان العرب قبل اإلسالم وجذورها.انظر:
عرش
السابع
القرن
[[[ لقد اهت َّم عدد من املسترشقني منذ
ّ
(Henninger, Joseph: Pre-Islamic bedoun religion, In The Arabs and Arabia on the Eve of Islam, London and New
York, Routledge, 2017, p. 110- 111).
ٍ
عندئذ عىل هدم الكعبة(انظر :الطربي ،مح َّمد بن جرير:
حج العرب ،فعزم
[[[ بنى هذه الكنيسة الكبرية أبرهةُ ،وكان ينوي أن يرصف إليها ّ
جامع البيان يف تفسري القرآن ،تحقيق :أحمد مح َّمد شاكر ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1412 ،هـ.ق ،ج ،24ص.)610-609
الهجري ،م.س ،ص.77-67
[[[ انظر :صالح ،املسيحيَّة العربيَّة وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
[[[ م.ن ،ص.81-78
[6] Louis Duchesne.
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تنصت بنو آكل املرار ال ِك ْنديِّني؛
القرن السادس
امليالدي .ومن أبرز القبائل التي َّ
ّ
تبشريي يف وسط شبه الجزيرة وشامله ،وكذلك أحيا ٌء من
حيث قاموا بدو ٍر
ٍّ
طيء ،الذين يُحتمل أنَّهم كانوا مقيمني يف الشام والحرية .ولكن ال يوجد شاهد
املسيحي ،بل بقيت جهودهم منقوصة عند مجيء
عىل نجاح هؤالء يف التبشري
ّ
كنيس بني عرب الياممة ونجد .
أي
ٍ
اإلسالم؛ إذ مل يُالحظ ُّ
تنظيم ٍّ
[[[

دـ الشامل :ميكن اإلشارة إىل املراكز التابعة للرومان والفرس ،أي الغساسنة
واملناذرة (اللخم ِّيني) ،فكان الغساسنة عىل مذهب اليعقوب َّية ،واللخم ُّيون عىل
مذهب النسطوريَّة ،لك َّن إميانهام باملسيح َّية كان ظاهريًّا وسطح ًّيا  .ومن أهم
املدن التي اعتنق أهلها املسيح َّية :الرها (إديسا) والنصيبني ،وقد سبق ذكرهام.
هـ ـ الغرب :يق ّر «دوشاسن» حول املسيح َّية يف الحجاز ،بأ َّن الحمالت التبشرييَّة
الفرنيس «المنس»  :إ َّن املسيحيِّني يف مكَّة مل
مل تصلها أب ًدا .ويقول املسترشق
ّ
يكونوا سوى األجانب ،وأ َّما املسيح ُّيون من أهلها فهم حاالت نادرة ج ًّدا  .وكان
قليل ج ًّدا  ،إىل درج ٍة حدت باملسترشقني إىل أن يعلِّلوا
املسيحي يف الحجاز ً
الحضور
ّ
رصح بعضهم بأ َّن املسيح ِّيني مل يكن لهم جامعة مستق َّرة يف مكَّة،
هذه القلَّة؛ إذ َّ
ووصفهم «المنس» بعد ٍد من الفقراء والعبيد والجنود ،الذين كانوا يعيشون يف
ضواحي مكَّة  .وقد أثبتت أحدث الدراسات األكرث إقنا ًعا أنَّه إ ْن كان للمسيح ِّيني
من تواجد يف مكَّة ،فمن املر َّجح أنَّهم كانوا عبي ًدا من سائر قبائل العرب النصارى،
الذين بِيعوا إىل ساداتهم يف مكَّة ،وما كانوا جامعة مستق َّرة .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

الهجري ،م.س ،ص.84-81
[[[ انظر :صالح ،املسيحيَّة العربيَّة وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
[[[ انظر :عبد الجليل ،ج .م :.تاريخ ادبيات عرب ،ترجمة :آذرتاش آذرنوش ،تهران ،امري كبري1363 ،هـ.ش ،ص.21
[3] Henri Lammens.
الهجري ،م.س ،ص.85
[[[ انظر :صالح ،املسيح َّية العرب َّية وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
[[[ تع ِّب سلوى بالحاج صالح عن رأيها حول جالء هذا األمر ،قائلةً :هذه مسألة ُحسمت وقدَّم أهل االختصاص رأيهم فيها ،ومل يؤ ِّد اطِّالعنا
ٍ
معلومات جديدة (انظر :صالح ،املسيحيَّة العربيَّة وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
عىل املصادر الرسيانيَّة والعربيَّة إىل اكتشاف
املسيحي يف الحجاز.
أسباب غياب التبشري
الهجري ،م.س ،ص .)85ومن ث َ َّم تعالج
ّ
َ
ّ
[[[انظر :عبد الجليل ،تاريخ ادبيات عرب ،م.س ،ص.21
[7] Grafton, David: The identity and witness of Arab pre-Islamic Arab Christianity: The Arabic language and the
Bible, HTS Teologiese Studies, 1(70), 2014, p. 5.
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اليهودي يف كثري من
املسيحي يف مكَّة ،فمنها التوغُّل
أ َّما أسباب ضعف الحضور
ّ
ّ
ش أصحاب
املدن والقرى كالطائف ،وخيرب ،وتيامء ،وفدك ،وكذلك يف يرثب؛ إذمل يُ ِ ْ
الس َي إىل تص ِّدي نصارى يرثب أمام اإلسالم فيها ،مثلام فعلت اليهود .فلم يكن
ِّ
مثثيل يعت ُّد به يف الحجاز ،ال من حيث العدد وال من حيث التنظيم.
للمسيح َّية ٌ
املسيحي يف هذه املنطقة هو القبائل اليهوديَّة التي
والحاجز الذي عرقل التبشري
ّ
اليهودي ،بحيث مل
كانت تتم َّيز باالستقرار واالنغالق والرثوة واالعتزاز بالدين
ّ
فضل عن املسيحية
يستطع اإلسالم ـ الذي انطلق من صلب العرب ـ اخرتاقهاً ،
القادمة من الخارج  .وهكذا ،بقيت الوثنية هي املعتقد الغالب عىل سكَّان شبه
الجزيرة العربيَّة؛ فناد ًرا ما اعتقنت قبيلة بكاملها املسيحيَّة ،بل مل يتجاوز األمر بط ًنا
ترسخت بني العرب
وربا كان
أو بطونًا قليلة منها؛ َّ
السبب يف ذلك القوم َّي َة التي َّ
ُ
آنذاك  ،تلك القوم َّية التي كانت من أه ّم م ِّيزات الحياة الجاهل َّية ،والتي ص َّدت
املسيحي
أجنبي ،وإليها يل ّوح «ترمنجهام» عندما ي ِّربر عدم التأثري
كل معتقد
بق َّوة َّ
ّ
ّ
قائل :هذه املدينة التي وقعت يف وا ٍد قاحل ،مل تكن لها أه ِّميَّة قبل
عىل أهل مكَّة ً
امليالدي ،وهذا ما يتَّضح من قلَّة اإلشارة إليها
أن تسكنها قريش يف القرن السادس
ّ
يف النصوص اليونان َّية والنقوش العرب َّية الجنوب َّية .فأنشأت قريش العالقات مع
قبيلة كنانة البدويَّة التي كانت مسيطرة عىل هذه املنطقة ،وقد ح ّولتها إىل مركز
معارض
تجاري ،وتتمثَّل عالقاتها مع اليمن والشام والعراق والحبشة يف
عقدي
َ
ّ
ّ
مثل سوق عكاظ .هذه األسباب -أي عدم وجود خلف َّية تاريخ َّية لهذه املدينة،
وإقامة قبيلة بدويَّة يف مكان ممتاز للديانة والتجارة ،مع حفاظهم عىل معظم
املسيحي لدى سكَّانها .
لتبي عدم النفوذ
االجتامعي
ميِّزات النظام
ّ
البدوي ـ تكفي ّ
ّ
ّ
وعندما يعالج املسيح َّية يف يرثب يقول :إشارات السور املدن َّية [إىل النصارى] تن ُّم
[[[

[[[

[[[

[[[

الهجري ،م.س ،ص.86-85
[[[ انظر :صالح ،املسيح َّية العرب َّية وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
[[[ انظر :م.ن ،ص.88
الربيطاين املرموق يف القرن العرشين ،الذي ركَّز دراسته عىل اإلسالم يف إفريقيا.
ّ
[[[ ترمنجهام :هو املسترشق
[4] Trimingham, Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, London and New York, Longman,
1979, p. 258.
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عن أ َّن املسيحيِّني كانوا متواجدين يف يرثب ،لكن األغلبيَّة الساحقة منهم كانت من
املسيحي يف مكَّة بشكل
مسيحي فيها .ويَظهر الحضور
نظام
املتنقِّلني ،وال يُشار إىل ٍ
ّ
ٍّ
أقوى ،لك َّن جلَّهم كانوا من غري أهلها  .ويستنتج قائلً :مل تلمس املسيح َّية سوى
السطح من حياة العرب؛ فيثبت هذا عج َزها عن التوغُّل يف حياتهم وتغيريها من
أي تغيري
الداخل ،وال سيَّام بالنسبة إىل عرب البادية ،الذين كانوا يصمدون أمام ِّ
بدوي .
جذري ،ويواصلون حياتهم بشكل ّ
ّ
[[[

[[[

املسيحي يف مكَّة املك َّرمة واملدينة املن َّورة بشكل
وهناك من يوضح ضعف التواجد
ّ
ألسباب ثالثة رئيسة:
آخر ،ويقول :مل تتك َّون يف مكَّة واملدينة جامعة مسيح َّية يُعبأ بها؛
ٍ
تنصه كان من
ـ كانت املسيح َّية ديان ًة حديث ًة يف املدنُّ ،
فكل من يُسمع عن ُّ
الجيل األ َّول الذي اعتنق املسيح َّية.
ظل املسيح ُّيون بحكم طبيعتهم منعزلني عن البعض؛ فمنهم من التحق
ـ َّ
خاصة.
بالرومان ،ومنهم من سكن مكَّة أو املدينة ،فلم تربطهم صلة َّ
ـ تأث َّر العرب بف َرقٍ شتَّى من املسيحيَّة ،مثل :النسطوريَّة ،واملونوفيزيَّة
الخلقيدون َّية .وكانت بني هذه الفرق نزاعاتٌ وتناحرات .
[[[

ومن أه ّم األدلَّة التي تش َّبث بها بعض الباحثني إلثبات انتشار املسيح َّية يف
مكَّة مجموعة أخبار أوردها األزرقي يف كتابه «تاريخ مكَّة»  ،خالصتها أنَّه :عندما
أعادت قريش إعامر الكعبة ،جعلوا يف دعامئها صور األنبياء والشجر واملالئكة،
ومن صورها صورة إبراهيم خليل الرحمن وهو شي ٌخ يستقسم باألزالم،
[[[

[[[

[1] Trimingham, Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, London and New York, Longman,
1979, p. 259- 260.
[2] Ibid., p. 309.
[3] Osman, Ghada: Pre-Islamic Arab converts to Christianity in Mecca & Medina: An investigation into the Arabic
Sources, The Muslim World, (95), 2005, p. 75.
[[[ انظر :شيخو ،لويس :النرصانيَّة وآدابها بني العرب الجاهليَّة ،ال ط ،بريوت ،دار املرشق1989 ،م ،ج ،1ص.118-117
كتاب له نرشه عام  1977يف أملانيا (Steenbrink,
[[[ لقد بنى «لولينغ» نظريَّته حول الخلف َّية املسيح َّية للقرآن عىل هذا الخرب ،يف ٍ
.)2010, p. 156
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فلم كان يوم الفتح أمر
وصورة عيىس بن مريم وأ ّمه ،وصورة املالئكة أجمعنيَّ ،
رسول الله بطمس تلك الصور ،ما عدا صورة عيىس بن مريم وأ ّمه. 
وكذلك ما قاله عطاء بن أيب الرباح أنَّه أدرك هذه الصورة ،وكانت موضوعة يف
العمود الذي ييل الباب ،وهلكت يف الحريق يف عرص ابن زبري  .وأ َّن امرأة من
فلم رأت صورة مريم قالت إنَّها عرب َّية ،فأمر
حج العربّ ،
الغساسنة ح َّجت يف ّ
رسول الله مبحو الصور .
[[[

[[[

[[[

هذه األخبار -عىل فرض ص َّحتها -ال تثبت انتشار املسيح َّية يف مكَّة ،بل أقىص ما
ّ
أصل ،بل
املسيحي فيها .ولسنا بصدد إنكار املسيح َّية يف مكَّة ً
تدل عليه هو الحضور
ّ
ال نوافق لكسنربغ يف دعواه سيطرة املسيح ِّيني عليها وتفشّ يهم فيها؛ ففي الكتاب
نفسه الذي وردت فيه تلك األخبار هناك أخبار ج َّمة أخرى تشري إىل كرثة األصنام
التي ُوضعت قرب الكعبة ،فعن عبد الله بن مسعود« :دخل رسول الله مكَّة يوم
صنم»  ،وقال جبري بن مطعم« :وما من رجلٍ
الفتح وحول الكعبة ثالمثئة وستون ً
من قريش َّإل ويف بيته صنم ،إذا دخل ميسحه وإذا خرج ميسحه ت ُّربكًا به»  .وأ َّما
األخبار التي ُّ
تدل عىل وضع صورة عيىس بن مريم وأ ّمه يف الكعبة -لو ثبتت
النبي إبراهيم
ص َّحتها -فيمكن القول فيها إ َّن الوثن ِّيني الذين رسموا صورة ّ
صور َة شيخ يستقسم باألزالم -وغريه من األنبياء ،رسموا هذه الصورة أيضً ا ،ومليبالوا بأنَّها صورة عيىس أو غريه ،فكانوا يعبدون هذه الصور والتامثيل ،فنهى
رسول الله عن رسم الصور  .وإ ْن اف ُتض أ َّن املسيح ِّيني وضعوا هذه الصور يف
[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :األزرقي ،مح َّمد بن عبد الله :أخبار مكَّة وما جاء فيها من اآلثار ،تحقيق :رشدي الصالح ملحس ،ال ط ،بريوت ،دار األندلس للنرش،
1403هـ.ق ،ص .165ويُنكر محقِّق الكتاب «رشدي الصالح ملحس» ص َّحة املقطع الذي ّ
يدل عىل استثناء صورة عيىس بن مريم وأ ّمه ،
ويأيت بأدلَّة ت ُثبت خالف ذلك(انظر :األزرقي ،أخبار مكَّة وما جاء فيها من اآلثار ،م.س ،هامش ص.)166-165
[[[ انظر :م.ن ،ص.167
[[[ انظر :م.ن ،ص.169
[[[ انظر :م.ن ،ص.121
[[[ انظر :م.ن ،ص.123
[[[ فمنها الحديث املعروف عند أهل الس َّنة «إِ َّن أَشَ َّد الناس َعذَابًا ِع ْن َد اللَّ ِه يوم الْ ِق َيا َم ِة الْ ُم َص ِّو ُرونَ»؛ وانظر باب «عذاب املص ِّورين» يف
صحيح البخَّاري ،وباب «ال تدخل املالئكة بيتًا فيه كلب وال صورة» من صحيح مسلم ،وباب «عدم جواز نقش البيت بالتامثيل والصور ذوات
خاصة ،وكراهة غريها وعدم جواز اللعب بها» من وسائل الشيعة.(ابن العريب ،مح َّمد بن عبد الله :أحكام القرآن ،تحقيق :مح َّمد
األرواح ّ
عبد القادر عطا ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1424 ،هـ.ق ،ج ،4ص.)9
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الكعبة ،فهذا ال ُّ
يدل عىل انتشار املسيحيَّة يف مكَّة ،فمن املمكن أنَّهم كانوا جالي ًة
قليل َة العدد ،وضعوا صورة عيىس إىل جانب صور األنبياء ،ومل يقدروا عىل
تنظيف الكعبة من األصنام واألوثان ،التي كانت رم ًزا للوثن َّية السائدة فيها .ث َّم إ َّن
الحبيش لليمن -شاه ًدا يؤيِّد عدم انتشار املسيح َّية يف مكَّة؛
قصة أبرهة -الحاكم
يف َّ
ّ
إذ بعد تشييده كنيس ًة كبري ًة يف صنعاء اعتزم عىل هدم الكعبة بغية رصف أنظار
العرب عنها إىل كنيسته ،وتسهيل انتشار املسيح َّية يف شبه الجزيرة ،إذ كانت مكَّة
معقل للوثن َّية ومق ًّرا لألصنام .
ً
واستدالل بعضهم بجملة من أشعار العرب التي ت ُشعر مبسيح َّية شاعرها،
ير ُّده أ َّن اإلعالن عن املسيح َّيةمل يؤث ِّر عىل حياة العرب أو أشعارهم إلَّ يف الظاهر،
واالجتامعي لدى
الروحي
املسيحي إىل الشعور
رسب
فال تُثبت هذه األشعار الت ُّ
ّ
ّ
ّ
يصح االستدالل باألسامء املسيح َّية التي تداولت بني أهل مكَّة؛
العرب  .كذلك ،ال ُّ
فإنَّهم -عبي ًدا كانوا أم أحرا ًرا -مل يقرصوا أنفسهم عىل األسامء التقليديَّة العرب َّية،
ّ
يستدل بها بعض الباحثني
دليل عىل مسيح َّيتهم  .والح َّجة األقوى التي
فليس هذا ً
هي قضيَّة الحنفاء ،الذين -من املعتقد -أنَّهم كانوا نصارى ،بينام مل يكن هؤالء
يهو ًدا أو نصارى ،بل كانوا يعبدون إله إبراهيم ،ويعيشون عيش الرهبان ،فإذا
التحقوا ببالد النصارى اعتنقوا املسيح َّية .
والنتيجة هي أ َّن املسيح َّية بقيت ديان ًة هامش َّي ًة يف مكَّة  ،ومل يُدخل العرب
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.114-113
اليسوعي يف كتابه «شعراء النرصان َّية»؛ حيث جمع حجمً هائلً من أشعار الجاهل ّيني ،وكانت منحول ًة يف جز ٍء
[[[ كام فعل األب لويس شيخو
ّ
كبريٍ منها .وقد ر َّد عليه األب كميل حشيمة ( )Camille Hechaïméيف كتابه بعنوانLouis Cheikho et son livre ̒Le christianisme« :
 »̕ et la littérature chrétienne en Arabie avant l‘Islam( .)Trimingham, 1979, p. 247, footnoteومن مبالغته يف القول عن
املسيح َّية املنترشة بني العرب يف مكَّة ذكره أبا سفيان كأحد النصارى(انظر :شيخو ،النرصان َّية وآدابها بني العرب الجاهل َّية ،م.س ،ج1ص .)120
[3] Trimingham, 1979, p. 247.
[4] Ibid., p. 260.
[5] ibid., p. 261.
[[[ وكذلك األمر بالنسبة إىل أهل املدينة ،كام وصفهم أحد املسترشقني بالغارقني يف عبادة األصنام
(Lecker, Michael: Idol Worship in Pre-Islamic Medina (Yathrib), In The Arabs and Arabia on the Eve of Islam,
London and New York, Routledge, 2017, p. 141).
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رص الرسيانيَّة املسيحيَّة يف العربيَّة؛ بل كانت الوثنيَّة -وفقًا للمعلومات التي
عنا َ
بني أيدينا -هي الديانة الغالبة عىل العرب آنذاك  .وال توجد وثيقة تؤيِّد ما ا َّدعاه
دليل عىل ص َّحة دعواه،
لكسنربغ بشأن املسيح َّية يف مكَّة ،وهو -أيضً ا -مل يق ِّدم ً
الجوهري بني
وألقى الكالم جزافًا عىل عواهنه ،متا ًما مثلام نسب القول بالفارق
ّ
يسم أح ًدا منهم ،ث َّم
العربيَّة الكالسيكيَّة والعربيَّة القدمية إىل اللغويِّني العرب ،ومل ِ
استنتج من هذه الدعوى ما شاء وهوى.
[[[

 - ٣لغة القرآن:

تق َّدم الكالم عن دعوى لكسنربغ يف لغة أهل مكَّة وتأث ُّرهم باملسيح َّية الرسيان َّية،
األصح -والله أعلم -يف
وثبت بطالن تلك الدعوى .ويجدر -هنا -البحث عن القول
ّ
النبوي،
لغة القرآن .والسؤال املطروح هو :ما هي لغة األدب العر ّيب يف العرص
ّ
والتي نزل بها القرآن الكريم؟
اليومي
نظ ًرا إىل أ َّن لغة النصوص الدين َّية يجب َّأل تقرتب من لغة التعامل
ّ
إىل درج ٍة يَشعر مخاطبوها أنَّها غري سامويَّة ،أو كأنَّها ال تختلف عن محادثاتهم
اليوميَّة ،كذلك ال تبتعد عنها إىل درج ٍة ال يفهمها أح ٌد منهم ؛ لذا كانت هذه اللغة
أي اللغة التي نزل بها القرآن -أسمى وأرقى من اللغات العا ِّم َّية التي كانت دارجةْ
بني العرب الجاهل ِّيني ،وكذلك كانت مفهومة لدى جميعهم ،وهذه هي خاص َّيتها
التي متتاز بها عن خصائص سائر اللهجات؛ فقد كان العرب الجاهل ُّيون يتح َّدثون
ولكل لهجة خصائصها ،مثل :الكشكشة عند أسد وبكر ومتيم،
مبختلف اللهجاتِّ ،
والكسكسة عند هوازن وربيعة ومرض ،والشنشنة عند اليمن ِّيني ،والعنعنة عند
قيس وطيء ،والفحفحة عند هذيل وبني ثقيف ،واالستنطاء عند األزد ،والعجعجة
الشعبي
عند قضاعة ،والوكم والوهم عند بني كلب  .ومل تصلنا من هذا األدب
ّ
[[[

[[[

الهجري ،م.س ،ص.13
[[[ انظر :صالح ،املسيحيَّة العربيَّة وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع
ّ
[[[ انظر :پاکتچي ،أحمد :فقه الحديث با تکيه بر مسائل لفظ ،تهران ،دانشگاه امام صادق 1396 ،هـ.ش ،ص.58
[[[ انظر :حسام الدين ،كريم زيك :العرب َّية تط ُّور وتاريخ ،ال ط ،ال م ،ال ن1422 ،هـ.ق ،ص.27-18
الكشكشة هي وضع ِش ٍني بعد كاف الخطاب ،مثل :رأيتكَش ،والكسكسة هي وضع ِس ٍني بعد الكاف أو مكانها ،والشنشنة هي قلب الكاف
بدل من ل َّبيك ،والعنعنة هي قلب الهمزة املبدوء بها عي ًنا ،مثلَ :ع ْسل َم ،والفحفحة هي قلب الحاء عي ًنا ،واالستنطاء هو
شي ًنا ،مثل ل َّبيش ً
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تتجسد فيه الصفات اللهجيَّةَّ -إل أعامل غري متكاملة تض َّمنتها كتب اللغة
ْ
أي الذي َّيل -تُ ثِّلها األشعار والخطب
والنحو ،لكن هناك مجموعات زاخرة باألدب الجاه ّ
واألمثال والحكم -لغتها مو َّحدة منسجمة ،ال تكاد تشتمل عىل الخصائص اللهج َّية،
عم يجول يف
وهي التي تس َّمى بـ«اللغة املشرتكة» ،التي اتَّخذها الشاعر للتعبري َّ
باله ،واستخدمها الخطيب للتأثري يف مستمعيه ،سواء أكان الشاعر أو الخطيب من
قريش أم من غريها من القبائل .
[[[

مل تكن هذه اللغة املشرتكة مصطنعة ،بل من املر َّجح أنَّها شاعت بني الشعراء
تكامل بشكلٍ تلقا ّيئ ،ومن أجل قيمتها
والخطباء عىل أساس إحدى اللهجات األكرث ً
اللغويَّة أو الظروف التجاريَّة تف َّوقت عىل اللهجات األخرى ،وساعدت أطيب
العنارص من تلك اللهجات عىل إثرائها  .وربَّا كان الداعي إىل هذه اللغة املشرتكة
أل َّم ٍة تتع َّدد فيها اللهجات هو إيجاد صور ٍة جديد ٍة من االستعامل تتجاوز اختالف
اللهجات  .ويُحتمل أ ّن هذه اللغة املشرتكة ظهرت منذ أواخر القرن الخامس أو
أوائل القرن السادس للميالد  .وللمسترشقني آرا ٌء مختلفة يف كيف َّية تكوين هذه
اللغة ومك ِّوناتها؛ فمنهم من يراها مزي ًجا من مختلف اللهجات ،ومنهم من ينسبها
عمل جامع ًّيا لجمل ٍة
إىل أعراب نجد أو معد أو الياممة أو غريها ،ومنهم من يزعمها ً
كل البعد عن لغة عا َّمة الناس  ،بينام يُجمع العلامء القدامى
من الشعراء ،بعي ًدا َّ
عىل أنَّها لهجة قريش ،ألنَّهم كانوا أفصح العرب ألسن ًة وأصفاهم لغ ًة .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

متيمي،
متيمج بدلً من
جيم ،مثل:
قلب العني الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء ،مثل :أنطى بدلً من أعطى ،والعجعجة هي قلب الياء املشدَّدة ً
ّ
ّ
والوكم مثل علي ِكم ،والوهم مثل عنهِم(انظر :السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق :فؤاد عيل منصور،
ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة1418 ،هـ.ق ،ج ،1ص.)176-175
[[[ انظر :عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العربيَّة ،م.س ،ص.78-77
[[[ انظر :عبد الجليل ،تاريخ ادبيات عرب ،م.س ،ص.22
اللغوي عند العرب ،ال ط ،القاهرة ،عامل الكتب1420 ،هـ.ق ،ص .74
[[[ انظر :حسان ،متام :األصول دراسة إبستيمولوج َّية للفكر
ّ
الجاهيل ،م.س ،ص.120
ّ
العريب العرص
[[[ انظر :ضيف ،تاريخ األدب ّ
Rabin, Chaim: Ancient West-Arabian, London, Taylor’s Foreign Press, 1951, p. 17. ][5
[[[ انظر :ابن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة العرب َّية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،م.س ،ص.28كام علَّل ذلك الف َّرا ُء ،بقوله :كان قريش
يُصغون إىل كالم حاج العرب يف املوسم ،فتكلَّموا مبا استحسنوا من لغاتهم ،وبذلك أصبحوا أفصح العرب(انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم
اللغة وأنواعها ،م.س ،ج ،1ص.)175
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بينام يستحيل إنكار إسهام لهجة قريش يف تكوين هذه اللغة املشرتكة ،يصعب
يف الوقت نفسه -قبول القول باملساواة بينهام؛ فمن أشهر الفوارق بني لهجةقريش وهذه اللغة املشرتكة -أو لغة األدب التي أنزل الله بها القرآن الكريم -هو
تحقيق الهمزة؛ إذ مل تكن قريش تَه ِمز ،خالفًا ملا يف قراءات القرآن  .كذلك ال ميكن
ألي من
وأي لهج ٍة؛ إذ ال أثر يف اللغة املشرتكة ٍّ
التسوية بني هذه اللغة املشرتكة ِّ
مناذج الخصائص اللهج َّية التي تق َّدمت اإلشارة إليها ،والتي كانت شائعة بني تلك
اللهجات .وعليه ،يبقى السؤال عن كيف وأين نشأت هذه اللغة املشرتكة؟
[[[

نشأت هذه اللغة املشرتكة -أو لغة األدب -يف مكَّة املك َّرمة وازدهرت قبل مجيء
الديني ،فهو مكانة
ألسباب دين َّي ٍة وسياس َّي ٍة واقتصاديَّة .أ َّما السبب
اإلسالم؛ وذلك
ٍ
ّ
الكعبة عند العرب قبل اإلسالم؛ إذ كانت مكَّة منذ عهو ٍد سحيقة مدين ًة مق َّدس ًة
حدب وصوب ،وهذا ما أدى -طب ًعا -إىل االختالط بني
تحج إليها من ِّ
كل ٍ
للعربّ ،
العرب من مختلف القبائل وأهل مكَّة ،اختالط نتجت عنه هذه اللغة املشرتكة.
مثل -لتكون هي اللغة املشرتكة ليس أم ًرا
واختيار إحدى اللهجات -كلهجة قريش ً
شعوري أب ًدا ،متا ًما مثلام يتأث َّر الشخص الذي
اصطالحيًّا أو شعوريًّا ،بل هو أمر ال
ّ
شعوري .ومكَّةمل تكن
يسكن يف غري موطنه بلهجة أهل ذلك البلد بشكلٍ غري
ّ
رضها العرب للبيع
مدين ًة مق َّدس ًة فحسب ،بل مدينة تشهد أسواقًا متع ِّددة ،تح ُ
والرشاء ،وللندوات األدب َّية التي كانت تُعقَد يف هذه األسواق ،ومن أشهرها سوق
عكاظ؛ وهذا ما كان سببًا الختالط أهل مكَّة بوفود قبائل العرب ،وظهور البذرة
األوىل للُّغة املشرتكة التي منت وازدهرت بينهم ،وعندما عادت هذه الوفود إىل
مواطنها حملت إليها تلك اللغة املشرتكة ،وهكذا انترشت هذه اللغة يف أنحاء شبه
أي الشعراء والخطباء.
الجزيرة ،لك َّنها مل تنترش -عىل األرجحَّ -إل بني
َّ
الخاصة منهمْ ،
أهل
االقتصادي الضخم الذي َح ِظ َي به ُ
االقتصادي فيعود إىل النشاط
وأ َّما السبب
ّ
ّ
العلوي؛ ومح َّمد عبد
الرب ،يوسف بن عبد الله :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد
ّ
[[[ انظر :ابن عبد ّ
البكري ،ال ط ،املغرب ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالم َّية1387 ،هـ.ق ،ص .208وهناك أدلَّة أخرى تعارض القول باملساواة بني
الكبري
ّ
اللغوي عند العرب ،م.س ،ص.)73-71
للفكر
ة
ي
إبستيمولوج
اسة
ر
د
األصول
حسان،
انظر:
(

املشرتكة.
واللغة
قريش
لهجة
ّ
َّ
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مكَّة؛ إذ كانوا تُ َّجا ًرا يرتحلون بتجارتهم إىل اليمن يف الشتاء ،وإىل الشام يف الصيف،
السيايس ،وأصبحوا أكرث حضار ًة
بحيث أتاحت لهم هذه التجارة املربحة السلطان
ّ
وأقوى نفوذًا من غريهم .
[[[

ٍ
لهجات عرب َّي ٍة ،مبن َّي ٍة
األصح القول إ َّن هذه اللغة املشرتكة هي مزيج ٌة من
إذًا،
ّ
عىل لهج ِة قريش ،وقد كانت مفهوم ًة لدى جميع العرب؛ لذلك أنزل الله بها القرآن
املجيد؛ ليك يؤث ِّر يف مستمعيه ويُعجزهم عن اإلتيان مبثله .هذا ،مضافًا إىل ما لهذه
اللغة من خصائص ت ِّربر اختيارها لتكون لغ َة القرآن الكريم ،ومن هذه الخصائص:
كل لهج ٍة كانت شائعة يف بيئة نزول
الخاص َّية األوىل :كونها أرقى مستوى من ِّ
ـ ِّ
القرآن الكريم :فقد كانت هذه اللغة فوق مستوى العا َّمة ،أي مل يكن مبقدور عا َّمة
العرب استخدامها يف محادثاتهم اليوم َّية ،بل كان الشعراء والخطباء هم الذين
يستخدمون هذه اللغة التي كانت ذات مرتبة مرموقة يف املتخيّل العا ّم  .وهي
رص تجعلها صعبة
مم ّ
أفصح اللغات؛ فقد خلت َّ
يخل بالفصاحة ،وبقيت فيها عنا ُ
عب عنه بعض علامء البالغة بقوله إنَّ ا يُدرك إعجاز
التناول لعا َّمة الناس .وهذا ما َّ
القرآن «من كان متناه ًيا يف معرفة وجوه الخطاب وطرق البالغة والفنون التي
ميكن فيها إظهار الفصاحة» ؛ ذلك أل َّن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي هي لغة
األدب ،لغة أهل االختصاص ،وبينام كان الجميع قاد ًرا عىل فهمها ،مل يكونوا قادرين
أديب بارع .ومن هذه العنارص
عىل التكلُّم بها ،فكانوا ينظرون إىل متكلِّمها وكأنَّه ٌ
رصح به
عنرص اإلعراب الذي ميثِّل امليزة التفوق َّية للعرب َّية الفصحى ،بنا ًء عىل ما َّ
بعض العلامء األسالف من أ َّن العرب مل يكونوا يحقِّقون اإلعراب .
[[[

[[[

[[[

الخاص َّية الثانية :عدم انتامء عنارصها أو صفاتها إىل بيئ ٍة محلِّيَّ ٍة بعينها:
ـ ِّ
[[[انظر :عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العرب َّية ،م.س ،ص.80-78
[[[ م.ن ،ص.80
[[[ الباقالين ،مح َّمد بن الطيِّب :إعجاز القرآن ،تحقيق :أحمد صقر ،ال ط ،مرص ،دار املعارف1997 ،م ،ص.26
[[[ انظر :اآليب ،منصور بن الحسني :نرث الد ّر يف املحارضات ،تحقيق :خالد عبد الغني محفوظ ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1422 ،هـ.ق،
ج ،7ص.82
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خطيب اكتشاف لهجتهام
سهل عىل من يستمع إىل شعر شاع ٍر أو كلم ِة
مل يكن ً
ٍ
األصل َّية .وببيانٍ آخر :كانت هذه اللغة املشرتكة مزيج ًة من اللهجات ،ويف الوقت
ذاته مستقل ًة عنها  .والشاهد عىل ذلك هو خل ُّوها من الصفات اللهج َّية التي
سبقت اإلشارة إليها .وعليه ،مل تكن هذه اللغة تابع ًة لقبيلة مع َّينة أو محسوب ًة
محل ٍ
رفض ملواصفاتها ال َقبَليَّة؛
النص املنشأُ بها َّ
عىل أهلِ قبيل ٍة مح َّددة ،حتَّى يكون ُّ
لئل يتَّصف كالم الله
ولذلك اختريت من بني اللغات لتكون لغة القرآن الكريم؛ ّ
ِ
بسامت قبيل ٍة مح َّددة ،فيقترص عليها ،بل ليتم َّك َن من التغلغل يف قلوب
تعاىل-ولئل يَ ُح َ
اختصاصه بلهج ِة إحدى القبائل دون قبوله من ِق َبل
ول
العرب بر َّمتهمَّ ،
ُ
القبائل األخرى.
[[[

الخاص َّية الثالثة :عدم كونها لغة سليقة العرب:
ـ ِّ
مبعنى أنَّهم كانوا يتكلَّمون بها بال وعي بخصائصها .واألخبار التي تحيك األلحان
الواقعة يف كالمهم خري دليلٍ عىل هذه الحقيقة ؛ فإ ّن َم ْن يتح َّدث بلغ ٍة عىل سليقته
ال يُ ِ
خطئ يف ظواهر تلك اللغة -من الرتكيب يف أصولها ،أو ترتيب كلامتها ،أو األساليب
املستخدمة فيها -دون أن يدرك أنَّه أخطأ ،فالعر ُّيب ال ِ
يخطئ يف عا ِّم َّيته ،وإ ْن َّزل لسانه
وارتكب هفو ًة رجع عنها يف ملح البرص ؛ أل َّن العا ِّميَّة هي لغة سليقته ال العربيَّة
الفصحى ،فأحيانًا يُ ِ
خطئ يف الفصحى ،كام كان العرب قبل اإلسالم وبعده يُخطئون بني
الفينة واألخرى يف تلك اللغة املشرتكة التي كانت ت ُستخدم يف مجال األدب ،كالشعر
اليومي وما يجري يف األسواق .وما يلفت االنتباه هو أ َّن اللح َن
والخطابة ،وال التحادث
ّ
مل يكن مقصو ًرا عىل الناس العاديّني ،بل كان فحول الشعراء الجاهليِّني -أيضً ا -يلحنون
بعض األحيان ،ومن أمثلة ذلك :ما يس َّمى عند علامء العروض باإلقواء  ،وهو أ َّن
[[[

[[[

[[[

[[[انظر :عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العرب َّية ،م.س ،ص.82
[[[ انظر :حسام الدين ،العربيَّة تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص.37
[[[ انظر :أنيس ،إبراهيم :من أرسار اللغة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصيَّة1966 ،م ،ص.189
[[[ أقوى يف الشعر أي خالف بني قوافيه ،برفع ٍ
كثريا ال أُحيص ،وقلَّت قصيد ٌة
العرب
من
بيت وج ِّر آخر .وقال األخفش :وقد سمعت هذا
ً
يل بن إسامعيل :املحكم واملحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب
ينشدونها إلَّ وفيها إقواء(ابن سيده ،ع ّ
العلم َّية1421،هـ.ق ،ج ،6ص.)460
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أي يختار حرك ًة معيَّن ًة لجميعوي القصيدة ْ
الشاعر الذي يلتزم حرك ًة معيَّن ًة يف َر ّ
األبيات -قد يغفل عن اإلعراب -الذي ليس من لغة سليقته -فيج ّر ما حقّه الض ّم أو
العكس؛ احتفاظًا مبوسيقى القصيدة  .وهذا يُثبت أ َّن اإلعراب -أحد خصائص اللغة
املشرتكة -مل يكن لغ َة سليق ِة العرب  ،بل كانوا يلحنون عند التح ُّدث بها.
[[[

[[[

وخالصة ما تقدَّ م هو :أ َّن القرآن الكريم نزل بلغ ٍة مشرتك ٍة بني جميع العرب،
لغ ٍة مزيج ٍة من مختلف اللهجات ،مبنيَّ ٍة عىل لهج ِة مكَّة أ ّم القرى ،فهي أقرب إىل
لهجة قريش من غريها ،وتختلف عنها يف ظواهر ع َّدة .ولقد نشأت هذه اللغة
شعوري عند اختالط الوفود العرب َّية،
امليالدي يف مكَّة بشكلٍ ال
منذ القرن السادس
ٍّ
ّ
وترعرعت يف األسواق األدب َّية ،وانترشت منها إىل أرجاء شبه الجزيرة العرب َّية .فهي
لغة األدب ،ذات املكانة األرقى واألسمى بني اللهجات الدارج ِة بينهم ،وما كانت لغة
اليومي ،وكانوا يلحنون فيها ،حتَّى الشعراء منهم؛ إذ مل تكن لغة سليقتهم،
تعاملهم
ّ
تختص بإحدى القبائل ،حتَّى تكون معرفة موطن
أي مل ّ
وكان الجميع أمامها سواءْ ،
سهل .وعليه ،فليس من اإلجحاف أن ننسب الخالفات التي وقعت
الناطق بها أم ًرا ً
بني النحاة إىل عدم إيضاح الفارق بني اللغة األدبيَّة املشرتكة -التي أنزل الله تعاىل
بها القرآن -وبني لهجات الخطاب يف أذهانهم ؛ ألنّهم كانوا يتطلَّعون إىل تخريج
بغض النظر عن أنَّها ليست لغة قريش
قواعد اللغة العرب َّية التي نزل بها القرآنِّ ،
أو لهجة قبيلة أخرى بعينها ،بل هي لغ ٌة مشرتك ٌة بني العرب ،متك ِّون ٌة من أفصح
مفردات شتَّى اللهجات وتعابريها.
[[[

ّ
ّ
العربي:
 - ٤الخط

ي َّدعي لكسنربغ -كام تق َّدم -أ َّن الخ َّط العر ّيب اتَّخذ الخ َّط الرسيا ّين أمنوذ ًجا له،
واحتذاه يف تط ُّوره ،وأنَّه ال وجود لكتاب ٍة عرب َّي ٍة قبل القرآن الكريم َّإل يف عد ٍد ضئيلٍ
من النقوش .وهذه الدعوى من األه ِّميَّة مبكان؛ أل َّن لكسنربغ يراها م ّرب ًرا لتغيري
[[[انظر :عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العربيَّة ،م.س ،ص.92-91
[[[انظر :م.ن ،ص.94
[[[ انظر :م.ن ،ص.107
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كتابة القرآن الكريم كيفام يشاء .وعليه ،فإذا ما ثبت خالف هذه الدعوى انهار أحد
أه ّم أركان نظريَّته ،واتَّضح ضعف دعاويه األخرى التي تف َّرعت عىل هذه الدعوى.
ور ًّدا عىل هذه الدعوى ال ب َّد من تقديم خالص ٍة لتاريخ الخط العر ّيب قبل اإلسالم.
قىض اإلنسان قرونًا كثري ًة دون أن تكون له معرف ٌة بالكتابة ،حتَّى إذا خطا خطو ًة
عم يدور
ليعب بها َّ
نحو الحضارة والتجارة أدرك الحاجة إليها ،فبدأ برسم ُص َورٍِّ ،
يف خلده ،وينقل املعنى إىل ذهن مخاطبه ،فلام أتعبه رسم هذه الصور عمل عىل
تبسيطها وتحويلها إىل رموزٍ ،ومن ث َ َّم إىل األبجديَّة .وهذا ما يُع َرف بأطوار الكتابة،
وهي خمسة ،عىل التفصيل اآليت:
الصوري :اعتمد فيه اإلنسان عىل تصوير ما يريد ،فكان يرسم شجر ًة
ـ الطور
ّ
واآلشوري
والحثي يف الشام،
الهريوغليفي يف مرص،
دالل ًة عليها ،وميثِّل ذلك الخ ّط
ّ
ّ
ّ
والصيني .
(املسامري) يف العراق أثناء القرن السابع قبل امليالد،
ّ
ّ
[[[

الرمزي :وظَّف فيه اإلنسان الرموز للتعبري عن األفكار املج َّردة ،فكان
ـ الطور
ّ
والصيني .
الهريوغليفي
يرسم تا ًجا ليدل عىل امللِك ،وتوجد أمثلة له يف الخط َّْي
ّ
ّ
مثال لها يف عرصنا هذا.
وميكن اعتبار إشارات املرور ً
[[[

املقطعي :ويُع ّد هذا بداية الكتابة الهجائ َّية؛ إذ انتقل فيه اإلنسان من
ـ الطور
ّ
مثل ،رسم ي ًدا غ َري ٍ
قاصد اليد
يعب عن الفعل «يدرس» ً
الرسم إىل اللغة .فإذا أراد أن ِّ
واملرصي القديم من أمثلته.
يل
ّ
نفسها ،بل لفظها .والخ ّط الباب ّ
ـ الطور الصو ّيت :وضع فيه اإلنسان صو ًرا للداللة عىل الحروف ،فكان يرسم ع َني
مثل -ليدل عىل حرف العني ،ال عىل عني اإلنسان أو لفظة «عني» نفسها.إنسانٍ ً
ـ الطور الهجا ّيئ :وهو الطور األخري ،وق َّمة تط ُّور اإلنسان من حيث الكتابة ،وفيه
استخدم اإلنسان رموزًا ُّ
تدل عىل الحروف .
[[[

[[[ ومن أمثلة ذلك كلمة  从الصينيَّة مبعنى االت ِّباع ،وهي تشبه ر ُجلني مييش أحدهام خلف آخر.
[[[ ومن أمثلة ذلك كلمة  大الصينيَّة مبعنى الكبري ،وهي تشبه َر ُجلً فات ًحا يديه.
العريب تاريخه وحارضه ،دمشق؛ بريوت ،دار ابن كثري1410 ،هـ.ق ،ص .18-16
[[[انظر :الرفاعي ،بالل عبد الوهاب :الخ ّط ّ
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إذًا ،الخطوط املستعملة اليوم تعود إىل األصول األربعة التي ذُكرت يف الطور
املرصي القديم الذي يُعترب الحلقة األوىل
الصوري ،وما يه ّمنا -هنا -هو الخ ّط
ّ
ّ
للخ ِّط العر ّيب .فبينام استُخدم يف بالد الرافدين القصب بغرزه يف ألواح الطني الطري،
وبدت الكتابة بشكل املسامري ،استُخدم يف وادي النيل ورق نبات الربدي -الذي
يكرث يف مستنقعات البالد -وظهرت الكتابة الهريوغليفيَّة  .وكان الفينيقيُّون أكرث
الناس اشتغالً بالتجارة ومخالط ًة للمرصيِّني  ،فأخذوا الكتابة املرصية -بعد حذفهم
الصور وجملة من الحروف منها -واختاروا منها اثنني وعرشين ( )٢٢حرفًا توافق
األصوات املوجودة يف لسانهم ،ومل يُدخلوا تغي ًريا كب ًريا عىل خمسة عرش ( )١٥حرفًا
العريب .ولكن مث َّة
منها  .وبهذا ،تكون الكتابة الفينيقيَّة هي الحلقة الثانية للخ ِّط ّ
املرصي ،حتّى ت َّم العثور
خالف بني علامء اآلثار يف اشتقاق هذا الخ ّط من الخ ّط
ّ
عىل النقوش السينائ َّية  ،و ُع ّدت هذه النقوش الحلقة املفقودة بني الكتابة املرصيَّة
القدمية والكتابة الفينيق َّية  .وانترشت الكتابة الفينيق َّية عرب تجارتهم البحريَّة لتصل
إىل بابل ،ومن ث َ َّم شاع استعاملها يف العراق وفارس وغريهام  .كذلك أخذ اليونانيُّون
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

املرصي القديم أنواع ثالثة:
[[[ للخ ّط
ّ
خاصا بالكهنة وخدمة الدين ،وال يعرفه غريهم
الهريوغليفي ،أو الخ ّط
النوع األ َّول:
املرصي املقدَّس ،وكان ًّ
ّ
ّ
اطيقي ،وهو خ ّط عامل الدواوين وكتّاب الحكومة
النوع الثاين :الهري ّ
الدميوطيقي ،وكان خ َّط العا َّمة من الشعب ،وأبسط األنواع الثالثة(انظر :ناصف ،حفني :حياة اللغة العربيَّة ،ال ط ،ال م ،مكتبة
النوع الثالث:
ّ
الثقافة الدينيَّة1423 ،هـ.ق ،ص.)55-54
العريب تاريخه وحارضه ،م.س ،ص.19
[[[انظر :الرفاعي ،الخ ّط ّ
[املتوسط] والجبال عىل أرايض الشاطئ
والعربي ،كانوا يسكنون املنطقة الواقعة بني البحر
امي
ّ
ِّ
سامي ٌ
قريب من األصل اآلر ّ
[[[ وهم شعب ّ
الخاضع للمرصيِّني وسكَّان بالد الرافدين .يف بادئ األمر ،كانوا مزارعني بارعني ،استطاعوا رفع استثامر سهولهم الخصبة ورفع قيمتها؛ لك َّنهم
حرب مد ِّمرة يف أوائل القرن الثاين عرش قبل امليالد ق ُِّسم الفينيقيُّون إىل
انتهزوا فرصة وضعهم الجغرا ّيف ،فأقبلوا عىل التجارة البحريَّة .وبعد ٍ
مجموعات ثالث ،وسقطت الحضارات الفينيقيَّة أثناء القرن الثامن قبل امليالد إلَّ واحدة منها ،حتَّى فتحها إسكندر ،حيث أصبحت يونانيَّ ًة
طوال القرن الرابع قبل امليالد(انظر :زايل ،آن؛ بريثييه ،آين :تاريخ الخ ّط العر ّيب وغريه من الخطوط العامليَّة ،ترجمة :سامل سليامن العيىس ،ال
ط ،دمشق ،األوائل2004 ،م ،ص.)77-76
[[[ انظر :ناصف ،حياة اللغة العربيَّة ،م.س ،ص .55
[[[.انظر :ماسبريو ،غاستون :تاريخ املرشق ،ترجمة :أحمد زيك ،ال ط ،القاهرة ،هنداوي2014 ،م ،ص.146
[[[ يف منطقة اسمها رسابيط الخادم.
[[[ .وهي أ َّول ظهور للحروف الهجائيَّة ،وقد خلّفها [العامل] املرصيُّون يف مناجم سيناء ،التي يرجع تاريخها إىل عام  2500أو  1500قبل
قصة الحضارة ،ترجمة :زيك نجيب محمود وآخرون ،ال ط ،بريوت ،دار الجيل1408 ،هـ.ق ،ج ،2ص.)109
امليالد(انظر :ديورانت ،ويلَّ :
[[[.انظر :آذرنوش ،آذرتاش :تاريخ فرهنگ و زبان عربی ،تهران ،سمت1381 ،هـ.ش ،ص.30
العريب جذوره وتط ّوره ،ال ط ،األردن ،مكتبة املنار1407 ،هـ.ق ،ص.29-28
[[[.انظر :ضمرة ،إبراهيم :الخ ّط ّ
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أبجديَّتهم عن الفينيقيِّني يف ما بني القرن الثامن والتاسع قبل امليالد ،ويشهد لذلك
نص يونا ٍّين سابقٍ للقرن الثامن قبل امليالد .
عدم وجود ٍّ
[[[

وبينام كان الفينيق ُّيون يسيطرون عىل ساحل البحر األبيض املتوسط وموانئه،
كان اآلرام ُّيون إىل الخلف يف سوريا وبوادي الشام مسيطرين عىل محطَّات
القوافل املطلَّة عىل خطوط التجارة الربيَّة القدمية  ،فأخذ اآلرام ُّيون األبجديَّة
الفينيقيَّة ونرشوها يف معظم أنحاء آسيا حتَّى التخوم الصينيَّة  ،وأصبح الخ ُّط
امي مستخ َد ًما من مرص إىل الهند ،وقد تب َّنته حتَّى بعض الشعوب غري السام َّية،
اآلر ّ
الهندي؛
مثل :سكان آسيا الوسطى وفارس  ،وتولَّدت منه خطو ٌط أخرى :كالخ ِّط
ّ
والتدمري؛ والرسيا ّين؛
والعربي املربّع؛
والفاريس القديم؛
والنبطي  .وقد كانت
ّ
ّ
ّ
ّ
اآلراميَّة لغة كتابة يف بعض املناطق عربيَّة اللغة واملجاورة ملحيطها الجغرا ّيف ،وهي
خصوصا يف اللهجات العرب َّية الشامل َّية
واضحة التأثري يف اللهجات العرب َّية البائدة ،
ً
أي شامل الحجاز املحاذية لتخوم الدويالت
اميْ ،
القريبة من مناطق التغلغل اآلر ّ
العريب عىل
امي ثالث حلقة من حلقات الخ ّط ّ
اآلرام َّية  .فيمكن اعتبار الخ ّط اآلر ّ
رأي املسترشقني .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

العريب ،م.س ،ص.49
[[[. انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
[[[. انظر :ظاظا ،الساميُّون ولغاتهم ،م.س ،ص.87
العريب ،م.س ،ص.50
[[[. انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
العريب وغريه من الخطوط العامل َّية ،م.س ،ص.78
[[[ .انظر :زايل؛ بريثييه ،تاريخ الخ ّط ّ
[[[ .انظر :ناصف ،حياة اللغة العرب َّية ،م.س ،ص .57
ٍ
جامعات سكنت شامل شبه الجزيرة،
[[[ أو عربية النقوش ،وهي العربيَّة التي وصلتنا من خالل النقوش القدمية ،وقد كانت منطوقة عند
وبادت قبل اإلسالم .وتختلف هذه اللهجات عن عربيَّة نجد والحجاز ـ أو ما ت ُس َّمى بالعربيَّة الباقية أو الفصحى ـ وهي متأث ِّر ٌة باآلراميَّة؛
يل ( انظر :حسام الدين ،العربيَّة تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص .)71-70من أقدم هذه النقوش ما اشتهر لدى
نتيج ًة لبعدها عن موطنها األص ّ
العلامء بـ«الثموديَّة واللحيانيَّة والصفويَّة» ،والتي ُعرث عليها يف أعايل الحجاز وتيامء ومدائن صالح ِ
(الحجر) وال ُعال (ديدان) ورشق األردن
أي العربيَّة الجنوبيَّة ،وهي خالي ٌة
وشبه جزيرة سيناء وتالل أرض الصفاة وغريها .تشبه خطوط هذه النقوش الخطو َط السبئيَّة واملعينيَّةْ ،
من الحركات وحروف امل ّد واللني .ويرى بعض املسترشقني أ َّن أصحاب هذه النقوش عرب من جنوب شبه الجزيرة استوطنوا شاملها ،وجلبوا
حضاري بل هي نوع من كتابات البادية(انظر :عبد
معهم الخ َّط الجنو ّيب ،وهناك من ير ّد عليهمً ،
قائل :إ َّن هذه النقوش ليست ذات طابعٍ
ٍّ
الت َّواب ،فصول يف فقه العربيَّة ،م.س ،ص.)54-50
امي يف اللهجات العربيَّة البائدة دراسة ساميَّة مقارنة] ،مجلَّة الرك للفلسفة
[[[ انظر :الشمري ،نهاد حسن حجي[ :نظريَّة التأثري اآلر ّ
واللسانيَّات والعلوم االجتامعيَّة ،املجلَّد  ،3العدد 2019 ،32م ،ص.20
[[[ هناك من الباحثني العرب -غري القدامى -من يعارض هذه النظريَّة .واملصادر التي راجعناها سابقًا توافق آراء املسترشقني ،وإن كانت
من الكتّاب املسلمني.
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ولك ّن هناك عد ٌد ِم َن الباحثني العرب يرون أ َّن الخط املسند هو الحلقة الثالثة
من حلقات نشأة الخ ّط العر ّيب .ومن أدلَّتهم النقوش التي ُعرث عليها يف املناطق
الشامل َّية من شبه الجزيرة العرب َّية وهي مكتوب ٌة بالخطوط الجنوب َّية ،وكذلك وجود
بعض الحروف يف الخ ّط املسند (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ) التي ال توجد يف اآلرام َّية.
وتؤيِّد رأيَهم جمل ٌة من الروايات املرسلة  .وجدير بالذكر أ َّن الخ َّط املسند -وهو
الخ ّط العر ّيب الجنو ّيب ،ويتمثَّل يف الكتابات امل َعين َّية والسبئ َّية والحرضم َّية والقتبان َّية
والحمرييَّة -قد شاع استخدامه يف أنحاء شبه الجزيرة قبل امليالد .ويتألَّف هذا
الخ ّط من تسعة وعرشين ( )٢٩حرفًا صامتًا ،ال تُكتب فيها حركاتٌ أب ًدا .ويُكتب
من اليمني إىل اليسار كام ميكن عكسه ،كذلك من األعىل إىل األسفل أو العكس،
أو بشكلٍ
لولبي ،كام يحلو لكاتبه .وحروف هذه الكتابة غري متَّصلة ،ويُفصل بني
ّ
ٍ
بخطوط مستقيم ٍة عموديَّة .وهناك خالف بني علامء اآلثار يف أصل الخ ّط
كلامتها
املسند ،أهو مأخو ٌذ من األبجديَّة الفينيق َّية أو الكنعان َّية أو السينائ َّية ،أو من أصل
مل يُعرف بعد؟ وقد اشتقّت منه الخطوط اللحيانيَّة والثموديَّة والصفويَّة يف املناطق
الشامل َّية ،والحبش َّية والجعزيَّة يف املناطق الجنوب َّية من شبه الجزيرة .
وما ينفي رأي أولئك الباحثني هو االختالف الشديد بني األبجديَّة الجنوبيَّة
رصح بذلك بعض علامء اللغة القدماء.
(املسند) واألبجديَّة العربيَّة القدمية  ،كام َّ
وفضل عن هذا االختالف ،فإ َّن النقوش التي كُتبت بالخطوط الجنوبيَّة يف املناطق
ً
اليمني لتلك املناطق ،وقد زالت بزوال ذلك
الشامليَّة هي من آثار االستعامر
ّ
السلطان  ،فال وجود ٍ
لنقش من هذه النقوش -أي الثموديَّة واللحيانيَّة والصفويَّة،
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ سيأيت الكالم عنها الحقًا.
النبي هود (انظر :القلقشندي ،أحمد بن عيل :صبح األعىش
[[[ زعم البعض أ َّن هذه التسمية أُطلِقت عىل هذه الكتابة؛ ألنها تُسند إىل ّ
يف صناعة اإلنشاء ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية ،ال ت ،ج ،3ص ،)13أو أل َّن حروفها تُرسم عىل هيئة خطوط مستندة إىل األعمدة(انظر:
األصح «مزند» -تعني «الكتابة» يف العرب َّية
ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص .)244ولك َّن الصحيح هو أ َّن لفظة «املسند» -أو عىل
ّ
املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ج ،15ص .)209
الجنوب َّية(انظر :عيلَّ ،
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ج ،15ص.215-204
[[[ انظر :عيلَّ ،
ّ
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،ال ط ،القاهرة ،مطبعة بول باربيه1935 ،م ،ص.4
[[[ انظر :نامي ،خليل يحيى :أصل الخط ّ
العريب تاريخه وحارضه ،م.س ،ص.32-31
[[[انظر :الرفاعي ،الخ ّط ّ
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بأقالم قريبة الشبه من الخ ِّط املسند -بعد القرن الرابع للميالد ؛ حيث
التي كُتبت ٍ
ترك العرب القاطنون يف شامل شبه الجزيرة الخ َّط املسن َد وأقبلوا عىل الخطوط
الشامل َّية  .فليس من املستبعد أن يكون هذا اإلعراض عن الخطوط الجنوب َّية من
أجل هيبة اإلمرباطوريَّة الفارس َّية -التي اختارت اآلرام َّية لغ ًة للكتابة -بينام كانت
اإلمرباطوريَّة اليمنيَّة -التي كانت تستخدم الخ َّط املسند -يف حالة االنهيار  ،وما
يفس هذا اإلعراض أيضً ا -رغم وجود حروف فيها ال توجد يف األبجديَّة اآلرام َّية -هو
ِّ
امي يف مقابل املسند  .إذًا ،ليس الخ ّط املسند من حلقات الخ ّط
مرون ُة الخ ّط اآلر ّ
النقوش املكتشفة .
ُ
امي هو الحلقة الثالثة ،كام تؤيِّد ذلك
العر ّيب ،بل الخ ّط اآلر ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

أ َّما الحلقة الرابعة ،فلعلَّها أكرب موضع للخالف حول أصل الخط العر ّيب ،وفيها
أقوال ع َّدة ،ميكن حرصها يف أقوال ثالثة:
 القول األ َّول :ما ورد يف الروايات واألخبار من نسبة أصل الكتابة إىل بعضاألنبياء أو إىل بعض األشخاص
 القول الثاين :القول بأ َّن األصل الرسيا ّين هو أصل الخ ّط العر ّيب ،وهو قوللكسنربغ
النبطي هو أصل الخ ّط العر ّيب ،وهو قول
 القول الثالث :القول بأ ّن األصلّ
معظم املسترشقني والباحثني املسلمني.
األصح
فال ب َّد من دراسة هذه األقوال ،ومتييز الغثّ والسمني منها؛ ليتَّضح القول
ّ
من بينها؛ وذلك عىل ضوء الوثائق واملعطيات العلميَّة التي بني أيدينا يف عرصنا
الراهن.
العريب ،م.س ،ص.253-241
[[[انظر :األسد ،الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط ّ
[[[انظر :آذرنوش ،تاريخ فرهنگ و زبان عربی ،م.س ،ص.34
[[[انظر :كانتينو ،ج :.اللغة النبطيَّة ،ترجمة :مهدي الزعبي ،ال ط ،األردن ،وزارة الثقافة2015 ،م ،ج ،1ص.31
العريب ،م.س ،ص.263
[[[انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
توصلوا إىل وسائل ما ِّديَّة تُثْبِت
العريب؛ لك َّنهم تراجعوا عن هذا الرأي عندما َّ
[[[ كان املسترشقون يف البداية يحسبون املسند من حلقات الخ ّط ّ
خالفه(انظر :الجبوري ،سهيلة ياسني :الخ ّط العر ّيب وتط ّوره يف العصور الع َّباس َّية يف العراق ،ال ط ،بغداد ،املكتبة األهل َّية1962 ،م ،ص .)15
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ّ
أ -الرأي التقليدي:

هناك عد ٌد من الروايات واألخبار يُنهي الخالف السائد بني العلامء يف أصل الخ ّط
بكل بساطة ،أال وهي أخبار اخرتاع الخ ِّط عىل أيدي أحد
ويحل املعضلة ّ
العر ّيبّ ،
كتب بالعر ّيب والرسيا ّين وغريهام
األنبياء العظام ،كام ورد يف خ ٍرب أنَّ :أ َّول من َ
آد ُم ،وذلك قبل موته بثالمثئة سنة ،كتبه يف طني وطبخه ،فلام أصاب األرض
كل قوم إحدى الكتابات فكتبوا بها ،وكتب إسامعيل بالكتابة
الغرق وجد ُّ
العرب َّية  .ومبا أ َّن العرب -وفقًا للمتخ ّيل العا ّم -من ولد إسامعيل ، يعود
نبي الله إسامعيل .وهناك أخبا ٌر تنسب اخرتاع
أصل الخ ّط العر ّيب لديهم إىل ّ
اإللهي  .وقد
الخ ّط إىل أوالده  ،أو إىل هود ،وتُش ِّدد عىل تعلٌّمه إيَّاه بالوحي
ّ
ربط بعض األعالم القدامى بني هذه األخبار وبني اآليات األوىل من سورة العلق .
لك َّن الحقيقة هي أ َّن هذه الرويات ُوضعت لتفسري تلك اآليات والنظريَّات العرب َّية
التي كانت شائعة يف ذلك الزمن ؛ فإ َّن الخ َّط من الصنائع البرشيَّة الحضاريَّة ،
وليس وحيًا إىل األنبياء والرسل .ونظريَّة توقيفيَّة الخ ّط مرفوضة؛ ألنَّها ال تقوم عىل
ٍ
علمي صحيح ،بل هي مج َّرد أخبار وردت بلسان « ُروي» أو «قيل» ،وليس
أساس ٍّ
لها سن ٌد ميكن التعويل عليه.
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

مث َّة قس ٌم آخر من الروايات ال يختلف عن سابقه يف الص َّحة والصدق ،وهي
ٍ
أشخاص مع َّينني :منها ما روي عن الرشقي
الروايات التي تنسب اخرتاع الخ ّط إىل
بن القطامي :اجتمع ثالثة من طيء وهم مرار (مرامر) بن ُم َّرة وأسلم بن سدرة
وعامر بن جدرة ،فوضعوا الخ ّط وقاسوا األبجديَّة العرب َّية عىل األبجديَّة الرسيان َّية،
[[[ والخرب مروي عن كعب األحبار. (انظر :الصويل ،مح َّمد بن يحيى :أدب الكتاب ،تصحيح :مح َّمد بهجة األثري ،ال ط ،مرص؛ بغداد ،املطبعة
السلفيَّة ،املكتبة العربيَّة1341 ،هـ.ق ،ص .)28
[[[انظر :ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،م.س ،ج ،1ص.7
[[[ انظر :ابن النديم ،مح َّمد بن إسحاق :الفهرست ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،بريوت ،دار املعرفة1417 ،هـ.ق ،ص .14
[[[ انظر :القلقشندي ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ،م.س ،ج ،1ص.480
[[[انظر :ابن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،م.س ،ص.15
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.2
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
[[[ انظر :ابن خلدون ،ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب ،م.س ،ج ،1ص.527
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فتعلَّمه منهم أهل األنبار ،وتعلَّم منهم أهل الحرية ،ث َّم تعلَّم منهم برش بن عبد
مقيم بالحرية ،فأىت مكَّة ،فطلب منه سفيان بن
امللك -وكان نرصان ًّيا -حينام كان ً
أمية وأبو قيس بن عبد مناف أن يعلِّمهام الخ َّط العر ّيب ،فعلَّمهام .ثم تعلَّ َم غيالن
بن سلمة من هؤالء الثالثة الخ َّط يف الطائف ،ثم ذهب برش إىل مرض وعلَّم عمرو
رجل
بن زرارة الخطّ ،وأخ ًريا ذهب إىل الشام وعلّم الناس الخطّ .كذلك تعلَّم -أيضً اٌ -
من طابخة كلب الخ َّط من أولئك الثالثة الطائ ِّيني ،ومنه تعلَّ َم أهل وادي القرى
الخ ّط  .و ُر ِوي مثل ذلك عن ابن ع َّباس -أيضً ا ،-لكن فيه :وضع مرار الصو َر (أي
الحروف) ،ووضع أسلم الفصل والوصل ،ووضع عامر اإلعجام  .وعنه يف ٍ
خرب آخر
أ َّن قريشً ا تعلَّمت الخ َّط من حرب بن أُ َميَّة ،وتعلَّ َم حرب من عبد الله بن جدعان،
ميني من كِندة م َّر بهم،
وتعلَّم عبد الله من أهل األنبار ،وتعلموا جمي ًعا من رجلٍ ٍّ
وتعلَّم هو من الخلجان بن القاسم ،وهو كاتب الوحي لهود .
[[[

[[[

[[[

ستنتج من هذه األخبار أ َّن الخ َّط العر َّيب مأخو ٌذ من أهل الحرية ،وهم الذين
ويُ ُ
رصح بهذا بعض األخبار  ،ورمبا تعلَّم هؤالء من أهل
أخذوه من أهل األنبار ،كام ي ِّ
اليمن ،كام يؤيِّد هذا األخري ما ورد يف بعض الكتب أ َّن العرب كانت ت ُس ِّمي خطَّهم
بـ«الجزم» ،فقالوا يف تسميته :ألنه ُجزم -أي قُطع -من املسند  .وقالوا [أ َّول]
من كتب بالجزم رجل من بني مخلد بن النرض بن كنانة ،ومنه تعلَّمت العرب .
رجال أسامؤهم «أبجد ،هوز ،حطي ،كلمن،
وهناك رواية أقرب إىل الخيال ،وهي أ َّن ً
نزول مع عدنان بن أدد ،وضعوا الكتابة عىل أسامئهم،
سعفص ،وقرشت» ،وكانوا ً
وأضافوا إليها الحروف التي مل تكن يف أسامئهم (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ) ، وقيل :إنَّهم
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :البالذري ،أحمد بن يحيى :فتوح البلدان ،ال ط ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل1988 ،م ،ص.453-452
[[[انظر :ابن النديم ،الفهرست ،م.س ،ص.14
[[[ انظر :ابن األبار ،مح َّمد بن عبد الله :التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق :عبد السالم الهراس ،بريوت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق ،ج ،2ص.228
يل بن إبراهيم :السرية الحلب َّية ،ال ط ،بريوت،
وقيل :إ َّن أ َّول من كتب بالعر ّيب هو نزار بن معد بن عدنان ،ج ّد رسول الله( الحلبي ،ع ّ
دار الكتب العلم َّية1427 ،هـ.ق ،ج ،1ص .)28
[[[ انظر :الصويل ،أدب الكتاب ،م.س ،ص.30
[[[ انظر :ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،م.س ،ج ،7ص.302
[[[ انظر :ابن النديم ،الفهرست ،م.س ،ص .14
[[[ انظر :ابن عبد ربّه ،أحمد بن مح َّمد :العقد الفريد ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1404 ،هـ.ق ،ج ،4ص.239
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شتق من املسند،
كانوا من امللوك  .وقد أرشنا -يف ما سبق -إىل أ َّن الخ َّط العر َّيب مل يُ ّ
بل أخبار ذلك آحاد بالنسبة إىل ما ينسب أخذه من العراق (الحرية واألنبار) ،
النبطي.
وستأيت أدلَّة أخرى تثبت اشتقاقه من الخ ِّط
ّ
رجال أسامؤهم
من نافلة القول :إ َّن الرواية التي تع ِّرف مخرتعي الخ ّط ً
الحروف األبجديَّة رواية ال يقبلها العقل ،وليس ّ
أدل عىل سذاجة واضعها أنَّه
ٍ
تستحق املناقشة .وأ َّما رواية
ملوك  ،فال
األبجدي وزعمه أسام َء
أخذ الرتتيب
ّ
ّ
اخرتاع الخ ّط عىل أيدي مرار وأسلم وعامر ،فهي ضعيفة من حيث السند؛
لضعف الرشقي بن القطامي ،كام ض َّعفه البعض ،وقالوا إ َّن يف أحاديثه مناكري .
وعالو ًة عىل ذلك ،فإ َّن فيها أثر الصنعة واالخرتاع (األسامء املوزونة :مرة ،سدرة،
فضل عن أ َّن الكتابات
جدرة)  ،فليست هذه التسميات نتيجة الصدفة  .هذا ً
القدمية مل تكن مع َجم ًة كام ت َّدعي تلك الرواية أ َّن عام ًرا وضع اإلعجام ،بل إ َّن
دراسة النقوش املكتشفة تثبت خالفه  .وليس من املستبعد أن يكون هذا الخرب
وأمثاله موضو ًعا؛ الختالق فضيل ٍة للذين ذُكرت أسامؤهم كمن نقل الخ ّط إىل
الحجاز؛ إذ كانت الكتابة موجودة قبل هؤالء ،كام يشري إليها بعض األخبار .
وعليه ،يبقى هناك أمران ال ب َّد من الحديث عنهام:
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

 األمر األ َّول :إ َّن الرواية التي نقلها الرشقي تقول إ َّن مخرتعي الخ ّط العر ّيبقياسا عىل الخ ِّط الرسيا ّين .وهذا يؤيِّد نظريَّة لكسنربغ.
وضعوه ً
[[[انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،م.س ،ج ،1ص.294
املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ج ،15ص.168
[[[ انظر :عيلَّ ،
العريب وتط ّوره يف العصور العبَّاسيَّة يف العراق ،م.س ،ص.9
[[[ انظر :الجبوري ،الخ ّط ّ
مؤسسة األعلمي للمطبوعات1406 ،هـ.ق ،ج ،3ص.142
بريوت،
ط،
ال
ان،
ز
املي
لسان
:
عيل
ّ
العسقالين ،أحمد بن
ّ
[[[انظر:
َّ
[[[ واحتمل البعض أنَّها نعوتٌ إيجاب َّي ٌة باللغة الرسيان َّية ،وليست أسامء أعالم (انظر :راميار ،محمود :تاريخ قرآن ،تهران ،امري كبري،
1369هـ.ش ،ص.)499
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.3
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
[7] Nehmé, Laïla: A glimpse of the development of the Nabataean script into Arabic based on old and new epigraphic
material, In The development of Arabic as a written language, UK: Oxford, 2010, p. 55- 59.
[[[ انظر :نفييس ،شادي؛ حقاللهي ،مهديه[ :تأثري عرضه شواهد مادی در گزارشها و آرای خاستگاه و تاريخ خط ابداع عربی] ،مطالعات
قرآنی و فرهنگ اسالمی ،العدد 1397 ،4هـ.ش ،ص.108-107
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رصح بأخذ الخ ِّط العر ّيب من الحرية واألنبار.
 األمر الثاين :مث َّة روايات أخرى ت ِّأ َّما بالنسبة إىل األمر األ َّول ،فقد تق َّدمت اإلشارة إىل أ َّن الرواية ضعيفة السند،
املنطقي االستناد إليها إلثبات حقيقة تاريخ َّية .هذا،
وفيها أثر الوضع ،وأنَّه ليس من
ّ
ٍ
بألفاظ أخرى ليست فيها إشارة إىل اخرتاع األبجديَّة
مضافًا إىل أ َّن الرواية وردت
قياسا عىل الرسيان َّية
العرب َّية ً
[[[

وأ َّما انتقال الخ ّط العر ّيب من الحرية واألنبار ،فلم يستبعده بعض املؤ ِّرخني ،وهو
ما يشري إليه أحدهم يف كالمه عن املدارس التي كانت ملحقة بالكنائس واألديرة
ٍ
وقتئذ لتعليم الكتابة ،وعن الصلة التجاريَّة
يف العراق -الحرية واألنبار بالتحديد-
الوثيقة بني عرب العراق وأهل مكَّة ،بحيث ال يستبعد تعلّم الخ ّط منهم ،وكذلك
امي املتأ ِّخر
مهم يف نرش الخ ّط
التبشري
املسيحي الذي لعب دو ًرا ًّ
النبطي أو اآلر ّ
ّ
ّ
رصح
يف جزيرة العربَّ ،
فلعل ِّ
املبشين نقلوا الخ َّط إىل الحجاز  .ولك َّنه نفسه ي ِّ
يف نهاية املطاف أ َّن هاتني املنطقتني -أي الحرية واألنبار -مل ِ
نص
أي ٍّ
تعط الباحثني َّ
مكتوب  ،كام مل ِ
البت يف األمر
يل مكتوب ،فال ميكن ّ
أي ٍّ
تعط مكَّة -أيضً اَّ -
نص جاه ٍّ
خاصة هو
مبج َّرد هذه األخبار والروايات َّ .
ولعل السبب يف ذكر هاتني املنطقتني َّ
مكانتهام الجغراف َّية وظروفهام السياس َّية التي جعلت العرب تزعم أ َّن لهام دو ًرا
خط ًريا يف نقل الخ ِّط إىل الحجاز .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :ابن النديم ،الفهرست ،م.س ،ص14؛ وانظر :ابن خلكان ،أحمد بن مح َّمد :وف َّيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان ع َّباس،
ال ط ،بريوت ،دار صادر1900 ،م ،ج ،3ص344؛ وانظر :القلقشندي ،صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ،م.س ،ج ،3ص.149
املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ج ،15ص.169
[[[ انظر :عيلَّ ،
املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،م.س ،ص.170
[[[انظر :عيلَّ ،
خرب واحد (انظر :السيوطي،
النبي إلَّ ٌ
[[[ وجدير باالنتباه أ َّن هذه األخبار املتناقضة الواردة عن الصحابة والتابعني مل يُسند منها إىل ّ
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،م.س ،باب القول عىل الخ ّط العر ّيب ،ج ،2ص )302-293وهو خرب نقله السيوطي عن أيب ذر عن
النبي
رسول الله :أ َّول من خ َّط بالقلم هو إدريس  (م.ن ،ص  .)294وقد ورد هذا الخرب يف بعض املصادر املتقدِّمة مس َندًا إىل ّ
اإلسالمي التابعة لجامعة
مؤسسة النرش
األكرم(انظر :ابن بابويه ،مح َّمد بن عيل :الخصال ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري ،ال ط ،قم املقدَّسةَّ ،
َّ
املد ِّرسني1362 ،هـ.ش ،ج ،2ص .)1362( )524ويف بعضها عن وهب [بن منبه] بغري إسنا ٍد إليه(انظر :ابن قتيبة ،عبد الله بن مسلم:
أي حال ،فإ َّن هذه الرواية ال ّ
تدل عىل اخرتاع الخ ّط
عيون األخبار ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة1418 ،هـ.ق ،ج ،1ص .)102وعىل ِّ
تعب عن رأي رواتها ،ومبا أنَّهم مل يكونوا من أصحاب االختصاص
النبي  .إذًا ،فالروايات التي تخرب عن نشأة الخ ّط ِّ
العر ّيب عىل يد هذا ّ
يف هذا املجال ،فال يعت ّد بأقوالهم.
[[[ انظر :نفييس؛ حقاللهي[ ،تأثري عرضه شواهد مادی در گزارشها و آرای خاستگاه و تاريخ خط ابداع عربی] ،م.س ،ص.107
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ب -رأي لكسنبرغ:

أ َّما القول الثاين -وهو األصل الرسيا ّين للخ ّط العر ّيب -فلم ينفرد به لكسنربغ ،بل
مث َّة من وافقه الرأي من مسترشقني آخرين .وقد كانت هذه النظريَّة موضع ت ٍّنب
من قبل جملة من املسترشقني يف القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش ،إىل
أن ت َّم اكتشاف النقوش النبطيَّة والسينائيَّة  ،حيث بدأت هذه النظريَّة بالرتاجع
النبطي
والبطالن .وعندما أعلن «نولدكه» -يف منتصف القرن التاسع عرش -الخ َّط
ّ
أصل للخ ِّط العر ّيب ،ووافقه يف ذلك «الوي» و«دي فوغويه» و«كارباسك»
ً
و«أُيتينغ»  ،حصل إجامع عىل هذا املوضوع؛ ولكن ما هي إلَّ نصف قرن حتَّى
الرسياين املتَّصل أصلً للخ ّط
ّ
الرأي ،ظانًّا الخ َّط
عاد «اسرتيك» وتراجع عن هذا ّ
العر ّيب ،من دون أن يعتمد يف حكمه النها ّيئ سوى عىل خ ٍرب أورده البالذري  ،وهو
أثري لذلك  .ولكن ر ّد عليه «غروهامن» ـ يف
بنفسه يق ّر بأنَّه ال يوجد إثباتٌ ٌّ
كتابه «دراسة الكتابات العرب َّية القدمية» ـ ُم َد ِّع ًم نظريَّة نولدكه .
أي
ويف أوائل القرن العرشين ا َّدعى «مينغانا» أ َّن اللغة العرب َّية مل تكن متتلك ّ
أبجديَّة يف صدر اإلسالم  ،ولو ُوجدت كتابة يف مكَّة واملدينة فهي قريبة الشبه
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

Bellamy, James: The Arabic Alphabet, In The Origins of Writing, Lincoln & London: University of Nebraska, ][1
1991, p. 99.
[2] Theodor Nöldeke.
[3] M. A. Levy.
[4] Melchior de Vogüé.
[5] Joseph von Karabacek.
[6] Julius Euting.
[7] Jean Starcky.
أي مرار وأسلم وعامر -الذي تقدَّم إيراده.[[[ وهو خرب الرجال الطائيِّني الثالثة ْ
[9] Grüendler, Beatrice: The Development of the Arabic Scripts: from the Nabatean era to the first Islamic century
according to dated texts, Georgia, Scholars Press, 1993, p. 1- 2.
[10] Adolf Grohmann.
[11] Arabische Paläographie.
[12] Madelung, Wilferd: Book Review: Arabische Paläographie, Journal of Near Eastern Studies, 34(3), 1975, p. 212.
واملثري للغرابة أ َّن لكسنربغ يذكر هذا الكتاب كمرجع يدعم نظريَّته (.)Luxenberg, 2007, p. 30
[13] Al-Azami, Muhammad Mustafa: The History Of The Qurani Text, England, UK Islamic Academy, 2003, p. 115.
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من الرسيانيَّة أو العربيَّة  .ودافعت «عبُّود» عن هذا امل َّدعى بعض اليشء
يف كتابها «نشأة الخ ّط العر ّيب الشام ّيل» ،بتش ُّددها وتأكيدها عىل تأثري الخ ّط
املسيحي بدأ يفقد تدريجيًّا متاث ُله مع الخ ِّط
الرسيا ّين ،وبقولها إ َّن الخ َّط العر ّيب
ّ
اإلسالمي ،بحيث
الرسيا ّين منذ القرن العارش للميالد ،وأصبح يشبه الخ ّط العر ّيب
ّ
ال ميكن التمييز بينهام .
[[[

[[[

[[[

أصل الخ ّط العر ّيب ،وأدلّته
وهناك من العلامء املسلمني من يرى الخ َّط الرسيا ّين َ
يف ذلك تتمحور حول تقارب أشكال الحروف بينهام  .ث َّم إ َّن لكسنربغ -أيضً ا -مل
دليل أثريًّا إلثبات دعواه ،بل اكتفى ببيان القواسم املشرتكة بني الخطِّني،
يق ِّدم ً
واستنتج منها تط ُّو َر الخ ِّط العر ّيب من الرسيا ّين .ولكن ليست هذه الخصائص
أي الخ ّطاملتَّ ِفقة والحروف املتقارِبة يف الخط َّْي َّإل ألنَّهام اشتُّقَا من أصلٍ واحد ْ
ٍ
لظروف واحد ٍة يف أدوا ٍر متشابهة .
امي -وخَضَ َعا
اآلر ّ
وقد أصبحت هذه النظريَّة -أي األصل الرسيا ّين للخ ّط العر ّيب -مرفوض ًة اليوم،
النبطي
خصوصا بعد العثور عىل مئات النقوش وأوراق الربدي املكتوبة بالخ ّط
ً
ّ
أي ٍ
نقوش عرب َّي ٌة
الرسياين ،مث َّة ٌ
ّ
نقش عر ٍّيب كُتبت بالخ ِّط
املتَّصل  .وبينام ال يوجد ُّ
النبطي .
كثري ٌة كُتبت بالخ ّط
ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Mingana, Alphonse: The Transmission of the Quran, The Journal of the Manchester Egyptian and Oriental
Soeicty, 5, 1916, p. 45.
النبطي -يعني أصل الخ ّط العر ّيب عىل رأي معظم الباحثني -هو هارولد إينيس
ومن أساتذة علم اإلعالم واالت ِّصال الذي تجاهل الخ ّط
ّ
أصل للخ ّط العر ّيب
النبطي ً
( ،)Harold Innisوخالفه تلميذه روبرت لوغان ( ،)Robert Loganمعرتفًا بالخ ِّط
ِّ
Mousa, Issam: The Arabs in the First Communication Revolution: The Development of the Arabic Script, Canadian(
Journal of Communication, 26 (4), 2001, p. 12 -13).
[2] Nabia Abbott.
[3] Abbott, Nabia: The rise of the North Arabic script and its Kur’ānic development, Chicago, University of
Chicago, 1939, p. 20- 21.
[[[ انظر :رضا ،أحمد :رسالة الخطّ ،ال ط ،صيدا ،مطبعة العرفان1332 ،هـ.ش ،ص.12
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.4
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
Naveh, 1970, p. 32. ][6
بأسا يف اشتقاقه من كليهام ،وفقًا للدراسات الحديثة (انظر:
هناك من حاول الجمع بني النظريَّتني -األصل الرسيا ّين أو
النبطي للعر ّيب -وال يرى ً
ّ
Mansour, Kamal: On the Origin of Arabic Script, In Proceedings of Graphemics in the 21st Century, Brest, Fluxus
Editions, 2018 ).
Hoyland, 2008, p. 60. ][7
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ج -الرأي الحديث:

جل
أصل للخ ِّط العر ّيب ،وعليه ّ
النبطي ً
وهو القول الثالث الذي يرى الخ َّط
َّ
الباحثني املعارصين ،من املسلمني واملسترشقني .
[[[

النبطي ،ال ب َّد من ٍ
عرض موج ٍز عن تاريخ األنباط .فقد
وقبل الحديث عن الخ ّط
ّ
وتأسست اململكة
كان األنباط شع ًبا عرب ًّيا يعود تاريخهم إىل القرن الرابع قبل امليالدَّ .
النبط َّية خالل القرن الثاين قبل امليالد بسبب االضطراب الذي ساد اإلمرباطوريَّة
أسباب اقتصاديَّ ٌة؛ إذ كانت مملكتهم تقع عىل
السلوقيَّة ،ولكن كانت الزدهارها
ٌ
املتوسط يف غضون قرنني (من
تجاري من الهند والصني إىل منطقة البحر
طريقٍ
ٍّ
ِّ
حوايل عام  ٥٠قبل امليالد إىل  ١٥٠بعده) ،مضافًا إىل طرقٍ أخرى ،ولك َّنها كانت
قليلة االستخدام  .وكانت هذه اململكة ممت َّدة من شامل شبه الجزيرة العرب َّية
إىل جنوب فلسطني وبالد الشام .وكانت عاصمتها الشامليَّة سلع أو البرتاء (أي
الصخرة) ،الواقعة يف وادي موىس بالقرب من معان .وكانت عاصمتها الجنوب َّية
ِ
الحجر أو مدائن صالح ،الواقعة عىل سكَّة حديد الحجاز يف شامل بالد العرب  .أ َّما
الطرق التي كانت مت ّر باملمكلة النبط َّية ،فثالثة:
الفاريس ،مع اسرتاحة يف الغرة ،وعبور شبه الجزيرة
الطريق األ َّول :طريق الخليج
ّ
عن طريقٍ يصل لتيامء ِ
والحجر.
[[[

[[[

الطريق الثاين :طريق اليمن عرب صنعاء ،فمكَّة ،فيرثب ،فديدان ،ث َّم إىل ِ
الحجر.
الطريق الثالث :طريق البحر األحمر ،مع اسرتاحة إ َّما يف أيلة (يف خليج العقبة)
وما يصل مبارشة إىل البرتاء ،وإ َّما يف لويكه كومه وما يصل إىل ديدان ِ
والحجر.
وكانت البضائع التي تصل إىل الحجر أو البرتاء ت ُباع يف اليونان وإيطاليا ومرص
التوسع
والشام .وهذه التجارة املربحة والرثوات الطائلة جعلت األنباط يأخذون يف ُّ
يبق -اليومٌّ -
النبطي(انظر :آذرنوش ،تاريخ فرهنگ و زبان عربی ،م.س ،ص .)34
شك أ َّن الخ َّط العر َّيب تف َّرع من الخ ِّط
[[[ يقول أحد الباحثني :مل َ
ّ
[[[انظر :كانتينو ،اللغة النبطيَّة ،م.س ،ج ،1ص.16-15
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.16
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
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والسيطرة عىل الطرق التجاريَّة أكرث؛ لك َّنهم مل يستطيعوا الصمود أمام الرومان،
عىل الرغم من أنَّهم متكَّنوا من السيطرة بق َّوة عىل جنوب دمشق ومنطقة حوران،
فضل عن الحجر والبرتاء -اسمه برصى،فأسسوا يف أطراف الشام مرك ًزا تجاريًّا آخر ً
َّ
التوسع من شامل الحجاز إىل التخوم الجنوب َّية للشام خالل القرن األ َّول
وظلَّت يف ُّ
خصم لإلمرباطوريَّة الرومانيَّة ،بحيث أ َّدى هذا
للميالد .وقد كانت اململكة النبطيَّة ً
امليالدي ،وقبل
الخصام إىل احتالل دمشق من ق َبل الرومان يف منتصف القرن األ َّول
ّ
النبطي إىل دفع
ذلك ببضعة سنوات أقام الرومان حمل ًة ضد البرتاء ،واضط ّر امللك
ّ
مبلغٍ هائلٍ ؛ بغية رشاء السالم وانسحاب جيش الرومان .ويبدو أ َّن الرومان اعتربوا
اململكة النبطيَّة والي ًة تابع ًة لهم منذ ذلك الزمن .ومبا أ َّن هذه التبعيَّة مل تكن
مرضي ًة لألنباط ،أبدوا الرغبة يف االستقالل يف م َّر ٍ
ات ع َّدة .فعلم الرومان أن األنباط
ليسوا أتبا ًعا متم ِّردين فحسب ،بل إنَّهم منافسوهم يف التجارة أيضً ا ،فحالوا دون
حركة األنباط التجاريَّة نحو مرص ،وازدهرت الحركة التجاريَّة للمينائ ّيني املرصيّني
عىل البحر األحمر ،والتي كانت شبه مهجورة قبل ذلك الوقت .ومل تكن حاج ٌة إىل
كفيل بها،
التجاري عىل طريق النيل ً
إبادة تجارة األنباط بكاملها؛ إذ كان التنافس
ّ
فو َّجهت اإلمرباطوريَّة الرومان َّية الرضبة القاضية لحاكم الشام للمملكة النبط َّية
عام  ١٠٦للميالد عندما احتلَّت البرتاء ،لكن بقيت املناطق الجنوب َّية للمملكة -أي
محل البرتاء بوصفها
مدائن صالح وشامل الحجاز -مستقل ًة ،بينام حلَّت تدمر ّ
عاصم ًة تجاريَّ ًة .
[[[

أ َّما األنباط ،فالشتغالهم بالتجارة شعروا مبسيس الحاجة إىل الكتابة ،وقد كانت
ٍ
يومئذ يف بالد الرشق األدىن ،فاختاروها للكتابة؛ إذ مل تكن
اآلرام َّية اللغة السائدة
بعد للعرب َّية أبجديَّة ،وبقيت العرب َّية اللغة املحك َّية بينهم للتعامل
اليومي  .وقد
ّ
ُعرث عىل ٍ
نقوش نبطيَّ ٍة كثري ٍة يف سيناء ودمشق واألردن وصيدا ،تَحمل أسامء ملوكهم
[[[

[[[

[[[انظر :كانتينو ،اللغة النبطيَّة ،م.س ،ج ،1ص.21-16
[[[ هناك من الباحثني من يرى اآلراميِّني والعرب البائدة من أصلٍ
سامي واحد ،وهو العرب العاربة ،فاآلراميُّون -أيضً ا -عرب حسب هذا
ٍّ
امي يف اللهجات العربيَّة البائدة دراسة ساميَّة مقارنة] ،م.س ،ص.)22
الرأي (انظر :الشمري[ ،نظريَّة التأثري اآلر ّ
[[[انظر :ع َّباس ،إحسان :تاريخ دولة األنباط ،ال ط ،األردن ،دار الرشوق1987 ،م ،ص.24
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ٍ
امي -أ َّن
وآلهتهم
وأشخاص كُثُ  .ويظهر من هذه النقوش -التي كُتبت بالخ ِّط اآلر ّ
اللغة العرب َّية كانت ت ُستخدم عندهم يف الحوارات اليوم َّية؛ نظ ًرا إىل احتوائها عىل
بعض خصائص العرب َّية التي ال توجد يف اآلرام َّية .
عرب من حيث النسب ،وكانوا
رصح عد ٌد من املسترشقني بأ َّن األنبا َط ٌ
وقد َّ
ينطقون بهذه اللغة  ،وأ َّن اآلرام َّية التي استخدموها لتسجيل الكتابات مل تكن
لغ َة أحاديثهم اليوميَّة  ،فأدخلوا عىل كتاباتهم عنارص عربيَّة ،خالفًا لغريهم من
امي  .واألسامء الكثرية التي وردت يف النقوش
العرب الذين كتبوا بالخ ِّط اآلر ّ
النبط َّية مع أعاريبها الواضحة تثبت أنَّهم كانوا عربًا  .مضافًا إىل ذلك ،فقد ُعرث
يف البرتاء -عاصمة األنباط -عىل مجموع ٍة تض ُّم نحو  ١٤٠ورقة بردي  ،ترجع إىل
القرن السادس للميالد ،ورغم أنَّها مكتوبة باليونانيَّة ،لكن فيها عدد ال بأس به من
األسامء العرب َّية ،وهذا يكشف بالتأكيد عن اللغة املنطوقة يف تلك املنطقة  .وير ّد
أحد املسترشقني عىل من يزعم أ َّن اآلرام َّية مل تكن لغة الكتابة لألنباط فحسب،
قائل :تحتوي األغلبية الساحقة من هذه النقوش عىل
[بل لغة حواراتهم أيضً ا]ً ،
وفضل عن
ً
إحدى مفردات «سـلـم/ذكـر/بـرك» ،إىل جانب اسم صاحب النقش،
أ َّن جذروها عرب َّيةّ ،
تدل كرثة ورودها يف النقوش عىل أنَّها فقدت هويَّتها بوصفها
جنائزي ُع ِ َث عليه يف ِ
الحجر ،وكان كاتبه
نقش
مفرد ًة آرام َّي ًة .وما يلفت االنتباه هو ٌ
ٌّ
امي ،لك َّنه مل يتقن العمل ،فخلط بني اللغتني وارتكب
العر ّيب ينوي أن يكتب باآلر ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :حسام الدين ،العرب َّية تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص.86-85
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.10-8
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
[3] Cooke, George: A Text-book of North-Semitic Inscriptions, Clarendon, Oxford, 1903, p. xviii.
Beeston, 1981, p. 179. ][4
[5] Al-Jallad, 2020, p. 40.
Nöldeke, 1899, s. 36. ][6
[[[ وانترشت تحت عنوان « »The Petra papyriيف مجلَّدات خمسة.
Fiema, Zbigniew; Al-Jallad, Ahmad; Macdonald, Michael; Nehmé, Laïla: Provincia Arabia: Nabataea, the [8].
Emergence of Arabic as a Written Language, and Graeco-Arabica. In Arabs and Empires before Islam, United
Kingdom, Oxford, et al, 2015, p. 422- 423.
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أخطا ًء يف اإلعراب والنحو  .وإذا ثبتت عروبة األنباط ،ال يُستبعد انتقال الخ ّط
منهم إىل بني عمومتهم يف الحجاز .وما يق ِّوي هذا الرأي هو وجود سوقٍ نبط َّي ٍة
ٍ
يف يرثب يف نهاية القرن الخامس للميالد؛ مبا ّ
عالقات تجاريَّ ٍة بني األنباط
يدل عىل
وعرب الحجاز .
[[[

[[[

امي تط َّور
أ َّما بالنسبة إىل الكتابةَّ ،
فيتبي من خالل النقوش النبط َّية أ َّن الخ َّط اآلر َّ
روي ًدا روي ًدا ،وابتعد عن أصله شيئًا فشيئًا عند أجيال األنباط حتَّى أصبح ما يُعرف
النبطي  ،ويُق َّدر حصول هذا التف َّرع يف أواخر القرن الثاين قبل امليالد .ث َّم
بالخ ّط
ّ
امليالدي ،
إ َّن هذا الخ ّط أصبح ذا طابعٍ مم َّي ٍز يف النصف األخري من القرن األ َّول
ّ
ومن ث َ َّم تط َّور برسع ٍة مدهش ٍة يف غضون القرنني الثالث والرابع ،حيث انصبغت
النقوش النبطيَّة بالصبغة العربيَّة ،إىل أن اندثرت الكتابة النبطيَّة يف القرنني الخامس
والسادس ،وتف َّرعت منها كتاب ٌة جديدة ،أال وهي الكتابة العرب َّية  .ويصف أحد
النبطي هو أرسع الخطوط يف
قائل« :إ َّن الخ َّط
علامء السام َّيات رسعة هذا التط ُّورً ،
ّ
امي)؛ إذ ال وجود ألدىن تشاب ٍه بني حروفه يف
االبتعاد عن أصله
السامي القديم (اآلر ّ
ّ
القرن األ َّول قبل امليالد وبني هذه الحروف يف ثالثة أو أربعة قرونٍ سابقة .وتط َّو َر
بعد ذلك -أيضً ا -برسعة ،بحيث يختلف متا ًما عن األبجديَّة العرب َّية؛ لك َّن حجم
وخصوصا يف سيناء -تفقدالتغيري يختلف وفقًا للمنطقة؛ ففي املناطق الجنوب َّية
ً
النقوش خصائصها برسع ٍة أعىل من غريها» .
[[[

[[[

[[[

[[[

بدأ التنقيب عن آثار األنباط منذ أوائل القرن التاسع عرش من ق َبل البعثات
الفرنسيَّة واألملانيَّة ،وتلتها البعثات األمريكيَّة ،يف مناطق البرتاء وحوران وبرصى
[1] Hoyland, 2004, p. 185- 186.
العريب تاريخه وحارضه ،م.س ،ص.37
[[[ .انظر :الرفاعي ،الخ ّط ّ
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.25
[[[.انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
[[[.انظر :حسام الدين ،العربيَّة تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص.111
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.26
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
Lidzbarski, Mark: Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, Nebst Ausgewählten Inschriften, Leipzig, ][6
Weimar, 1898, ss. 194- 195.
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ِ
والحجر والعال وتيامء وغريها التي كانت مأهول ًة باألنباط ،كذلك طرقهم التجاريَّة،
ومن أه ِّمها شبه جزيرة سيناء  .ومن أه ِّم هذه النقوش التي ت ُسفر عن مسار تط ُّور
النبطي إىل العر ّيب هي ما اشتهرت باألسامء اآلتية ،مرتَّب ًة حسب
الخ ّط وتح ُّوله من
ّ
زمن صنعها :أ ّم الجامل األ َّول (٢٧٠م) ،والنامرة (٣٢٨م) ،وزبد (٥١٢م) ،وجبل
أُسيس (٥٢٨م) ،ح َّران (٥٦٨م) ،وأ ّم جامل الثاين (القرن السادس)  .وتكفَّلت جملة
من الكتب واملقاالت -التي تعالج تط ُّور الخ ّط العر ّيب -دراسة هذه النقوش بعمقٍ
وإسهاب ،فال داعي للوقوف عىل تفاصيل هذه الدراسات ونتائجها ،بل تكفي
وحري بالذكر أ َّن «ليىل نعمة» جم َع ْت ما يربو عىل ١١٠
اإلشارة املوجزة إليها.
ٌّ
ٍ
نقوش نبطيَّ ٍة ،يعود تاريخها إىل ما بني القرنني الثالث والخامس للميالد ،وتح َّدثت
عن الحروف الواردة فيها ،وس َّمتها «النصوص االنتقال َّية» ؛ ألنَّها تُظهر مسار انتقال
النبطي إىل العر ّيب .
الخ ّط من
ّ
امليالدي؛ ألنَّها مكتوب ٌة
وال إشارة إىل النقوش التي ُد ِّونت قبل القرن الثالث
ّ
يك  ،وهي تخلو من كلامت كاملة تتَّفق أشكال حروفها مع
النبطي الكالسي ّ
بالخ ِّط
ّ
ٌ
حروف مفرد ٌة تتَّفق مع حروف الخ ّط العر ّيب،
حروف الخ ِّط العر ّيب ،وإن كانت فيها
أصل تط َّورت منه هذه الحروف  .ومن النقوش التي ترجع
يصح أن يكون ً
أو ما ّ
إىل النصف األخري من القرن الثالث هو ما ُعرث عليه يف بلدة أ ّم جامل من أعامل
النبطي منذ هذه
حوران ،ويُظهر هذا النقش أ َّن ملوك العرب أقبلوا عىل الخ ِّط
ِّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[انظر :كانتينو ،اللغة النبطيَّة ،م.س ،ج ،1ص.48-34
كان معظم علامء اآلثار حتى منتصف القرن الـتاسع عرش يظ ُّنون أ َّن النقوش واملخربشات السينائيَّة كتبها اليهود أثناء خروجهم من مرص
إىل فلسطني؛ ولكن أثبت «دي فوغوية» -بعد مقارنة هذه الكتابات والنقوش النبطيَّة -أنَّها من صنع األنباط ،وأصبح هذا الرأي سائدًا بني
العلامء (انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط العر ّيب ،م.س ،ص.)207
[[[ وقد ُعرث عىل ٍ
نقوش أخرى يف هذه املناطق ،لك َّنها شديدة التأث ُّر باآلراميَّة ومد َّونة بالخ ّط املسند ،ومن أشهرها -وسبقت اإلشارة إليها-
النقوش الثموديَّة والصفويَّة واللحيانيَّة(انظر :حسام الدين ،العربيَّة تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص.)74
[[[ تأيت صورها ونقحرتها وترجمتها يف امللحقات.
[4] transitional texts.
Nehmé, Laïla: A glimpse of the development of the Nabataean script into Arabic based on old and new epigraphic ][5
material, In The development of Arabic as a written language, UK, Oxford, 2010, p. 55- 59.
ibid., p. 48. ][6
الجاهيل ،ال ط ،مرص ،دار املعارف1988 ،م ،ص.25
ّ
[[[انظر :األسد ،نارص الدين :مصادر الشعر
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والثمودي،
بدل من الخطوط الساميَّة األخرى؛ كالخ ِّط اللحيا ّين،
الربهة من الزمن ً
ّ
والصفوي  .ثم إ َّن هناك نقشً ا نبط ًّيا بالغ األه ِّم َّية يعود إىل القرن الرابع ،أال وهو
ّ
رص صغريٍ للروم بالقرب من دمشق ومنطقة
«النامرة» ،الذي ُعرث عليه داخل ق ٍ
مكتوب [يف األع ّم األغلب]
الصفاة ،محفو ٌر عىل قرب امللك امرئ القيس بن عمرو،
ٌ
بالعربيَّة الصحيحة الفصيحة .
[[[

[[[

وأ َّول ظهو ٍر للنقوش املكتوبة بالخ ِّط العر ّيب يعود إىل ما بعد القرن الخامس
سين ونهر
ّ
امليالدي  ،ومن هذه النقوش ما يس َّمى بـ«زبد» ،وهو اسم خربة بني ِق َن ْ
مكتوب باللغات الثالث؛ العرب َّية،
الفرات ُعرث فيها عىل النقش املذكور ،والنقش
ٌ
واليونان َّية ،والرسيان َّية ،وهو يشتمل عىل أسامء الرجال الذين ساهموا يف بناء
نقش آخر اكتشف بحران اللجا
الكنيسة التي ُوضع فيها هذا النقش  .ومياثله ٌ
مكتوب باللغتني
الواقعة جنوب دمشق يف املنطقة الشامليَّة من جبل الدروز ،وهو
ٌ
العربيَّة واليونانيَّة ،موضو ٌع فوق باب الكنيسة التي بُنيت هناك ،يشتمل عىل
النقش أقرب إىل العربيَّة من النقشني
ُ
مؤسسيها وتاريخ إنشائها  .وهذا
أسامء ِّ
يل كامل يف كلامته
السابقني -النامرة وزبد -لغ ًة وخطًّا ؛ فهو أ َّو ُل ٍّ
نص عر ٍّيب جاه ٍّ
قريب
كلِّها  .وليس من الصعب عىل القارئ املتم ِّعن قراءة هذا النقش؛ إذ هو
ٌ
ج ًّدا من الخ ِّط العر ّيب .ث َّم إ َّن مث َّة نقشً ا آخر ميكن قراءته بشكل عا ّم ،وهو ما
يس ّمى بجبل أُ َسيس ،اكتُشف جنوب رشق دمشق ،وهو ّ
يدل عىل تط ُّور الخ ِّط
العر ّيب وامتيازه ببعض خصائصه يف رسم أشكال الحروف والكلامت يف أوائل القرن
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.69
[[[انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
العريب ،م.س ،ص.265
[[[انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
مث َّة خالف بني علامء الساميَّات أهي بالعربيَّة أو باآلراميَّة؟ والراجح من األقوال هو أنَّها بالعربيَّة ،وقد قال بذلك «إنّو ليتامن» ،و«جيمس بالمي»،
و«عرفان شهيد» وآخرون ،خالفًا لـ«إرسائيل ولفسون» ( انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط العر ّيب ،م.س ،ص.)269-268
Nehmé, 2010, p. 48. ][3
[[[انظر :ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص.191
العريب ،م.س ،ص.277
[[[انظر :األسد ،الكتابة من أقالم الساميِّني إىل الخ ِّط ّ
[[[ انظر :م.ن ،ص.279
[[[انظر :ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص.193
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امليالدي  .والنقش اآلخر الذي ُعرث عليه يف أ ّم الجامل -املشهور بأ ّم الجامل
السادس
ّ
الثاين -غري مؤ ّرخ ،ويُحتمل أنَّه يرجع إىل أوائل القرن السادس للميالد  .ومن ميزة
هذه النقوش أنَّها تتض َّمن ظاهرة اإلعراب ،التي هي من خصائص العربيَّة الفصحى
التي اصطلحنا عليها باللغة املشرتكة -واألكادية .[[[

[[[

[[[

وميكن تلخيص خصائص الكتابة النبط َّية باآليت:

ـ تختلف أشكال بعض الحروف حسب موقعها يف الكلمة ،وهي من أبرز
الظواهر يف الكتابة النبط َّية
امليالدي ،ويتَّسع نطاق
ـ ترتبط الحروف بعضها ببعض منذ أواخر القرن األ َّول
ّ
كل كلمة
هذه الظاهرة يف القرنني الثاين والثالث حتَّى يشمل تقري ًبا جميع حروف ّ
يف القرن الرابع.
كل كلمتني فرا ٌغ يفصل بينهام ،وشاعت هذه الظاهرة منذ أواخر
ـ يُرتك بني ّ
القرن الثالث.
ـ تُكتب تاء التأنيث مبسوط ًة ،كام كانت تُكتب يف صدر اإلسالم.
ـ تخلو الكتابة من حروف امل ّد ،كام يظهر أثر هذه الظاهرة يف املصاحف
الرشيفة.
ـ ال إعجام يف الكتابة النبط َّية ،فكان الكاتب يضع عالمة صغرية فوق بعض
الحروف دف ًعا لاللتباس.
عم كان أصلها،
ـ ابتعدت الحروف النبط َّية عىل م ّر الزمن ابتعا ًدا شاس ًعا َّ
واقرتبت بالتزامن إىل الحروف العرب َّية.
[[[انظر :الحمد ،غانم قدوري :علم الكتابة العربيَّة ،عامن ،دار عامر1425 ،هـ.ق ،ص.46-45
[[[انظر :عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العربيَّة ،م.س ،ص.58
إسالمي» ،يعود تاريخه إىل عام 30هـ،
أثر
بـ«أقدم
عليه
صطلح
ي
ما
وهو
القاهرة،
نقش آخر ُعرث عليه يف
[[[ انظر :م.ن ،ص .61-60هناك ٌ
ُ
ّ
ولكن قلمه شبيه جدًّا بقلم حران املشار إليه(انظر :ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص .)203-202ونرشه حسن مح َّمد الهواري يف
مجلَّة الهالل ،بتاريخ  1أغسطس 1930م.
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النبطي هو أصل
تهدينا مقارنة الكتابات النبطيَّة والعربيَّة إىل القول بأ َّن الخ َّط
َّ
محسوم؛ لضآلة النقوش املكتشفة إىل اآلن والفواصل
الخ ِّط العر ّيب ،لك َّن األمر غري
ٍ
الزمنيَّة بينها .إذًا ،أمامنا نظريَّتان حول أصل الخ ّط العر ّيب؛ نظريَّة مبنيَّة عىل وجود
أي ما َّدة تاريخ َّية
املامثلة بني الخطَّني العر ّيب والرسيا ّين ،وهي التي ال تؤيِّدها ّ
كالنقوش واملخربشات وأوراق الربدي ،فرصف املسترشقون واملسلمون النظر عنها ؛
ونظريَّة أخرى مبن َّية عىل عد ٍد قليلٍ من النقوش التي توحي بأصلٍ
نبطي للخ ِّط
ٍّ
ألي أحد ،ومبج َّرد وجود مامثلة
العر ِّيب .وال تكافؤ بني أدلَّة النظريَّتني؛ إذ ال ميكن ِّ
وأي خ ٍّط آخر ،أن ي َّدعي تف ُّرع الخ ّط العر ّيب منه ،من دون تقديم
بني الخ ِّط العر ّيب ِّ
أي دليلٍ
تاريخي عىل دعواه ،يف حني تبقى النظريَّة الثانية هي الراجحة إىل اآلن؛
ّ
ّ
البتنائها عىل وثائق تاريخ َّية .
[[[

[[[

أصل الخ ِّط العر ّيب ،فل َم نجد
النبطي هو ُ
وقد يُط َرح سؤال مفاده :إن كان الخ ُّط
ُّ
العرب الذين نرشوا تلك الروايات الدالَّة عىل انتقال الخ ّط من الحرية واألنبار إىل
الحجاز مش ِّد ِدين عىل هاتني املدينتني ،وهي التي تقرتح اشتقاق الخ ّط العر ّيب من
الرسيا ّين؟ والجواب هو :من ناحي ٍة ،كانت الرسيان َّية ال تزال منطوقة يف القرون
طيح بها قبل قرونٍ
األوىل من الهجرة ،ومن ناحي ٍة أخرى ،كانت اململكة النبطيَّة قد أُ َ
ّ
وتالىش ذكرها ؛ ور َّبا السبب يف ذلك هو أ َّن الخ َّط
الكويف -القلم الذي كُتب به
القرآن الكريم -منا وازدهر يف الكوفة التي كانت بجوار الحرية  .فهذه الروايات
[[[

[[[

[[[

والعريب من أرسة
الرسياين -الذي هو
ّ
العريب -وبني الخ ِّط
ّ
امي -الذي هو من حلقات نشأة الخ ّط ّ
[[[ يف الواقع يخلط لكسنربغ بني الخ ِّط اآلر ّ
امي ّ
تدل عىل اشتقاقه من الرسيا ّين(انظر :رصيف ،زهرا[ :نقد ديدگاه لوگزنربگ درباره
ر
باآل
يب
العر
لغويَّة واحدة -ويُوهم القارئ أ َّن صلة الخ ّط
ّ
ّ
رسياين بودن خط قرآن در نگارش نخستني] ،ادب عر ّيب ،العدد (1395 ،)1هـ.ش ،ص.)209
بكل جالء 
العريب ِّ
النبطي إىل
[[[ وقد جمع مجموعة من علامء اآلثار نقوشً ا من القرن الثاين إىل القرن الخامس ،ت ُظهر تط ُّور الخ ّط
ّ
ّ
( .)Al - Ghabbān, 2010, p. 89وبحثهم منشور يف كتاب:
«The Darb al-Bakrah. A Caravan Route in North-West Arabia Discovered».
[3]. Bellamy, 1991, p. 101.
ّ
العريب ،لك َّنه انترش يف الكوفة أكرث من غريها ،وترعرع وازداد جود ًة وجاملً فيها ،وعىل الخصوص يف زمن أمري
[[[ .الخ ُّط
الكويف هو الخ ّط ّ
ّ
ّ
فس ِّمي الخط العر ّيب بالكو ّيف من باب التغليب(انظر :الجبوري ،الخط العر ّيب وتط ّوره يف العصور العبَّاسيَّة يف العراق ،م.س ،ص39).
املؤمننيُ ،
[[[ .انظر :حسام الدين ،العرب َّية تط ُّور وتاريخ ،م.س ،ص.123
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تكشف عن املتخيّل العا ّم عند العرب يف تلك األيام ،وال تُثْب ُِت حقيق ًة تاريخيَّ ًة
ميكن التعويل عليها .هذا ،مضافًا إىل أ َّن تط ُّور الخ ِّط يحتاج إىل مجتمعٍ مد ٍّين يف
غاية الرقي ،بحيث ميتلك الق َّوة الكافية الخرتاع الخ ّط ونرشه .والخ ُّط الرسيا ُّين مل
يصل ق ّط إىل هذه املنزلة ،خالفًا
النبطي تح َّول إىل
للنبطي  .وعىل األرجح أ َّن الخ َّط
ّ
ّ
العر ّيب يف الحجاز؛ إذ كان أهلها ت َّجا ًرا مفتقرين إىل الكتابة ،وكانوا عىل عالق ٍة مع
أهل الحضارة يف اليمن والشام أثناء رحلتي الشتاء والصيف ،وكانت األسواق األدب َّية
والتجاريَّة تنعقد فيها .وعىل الرغم من عدم اكتشاف ٍ
نقش عر ٍّيب يف هذه املنطقة،
لك ّن الكتابات النبط َّية التي ُعرث عليها يف شامل الحجاز (العال والحجر) متتاز عن
غريها باتِّجاهها الرسيع نحو الكتابة العربيَّة  ،وهذا ما ير ِّجح -أيضً ا -ما أسلفناه
عن أصل الخ ِّط العر ِّيب وتط ُّوره.
[[[

[[[

 - 5مسألة اإلعجام:

تجدر ـ يف نهاية املطاف ـ اإلجابة عن شبهة أثارها لكسنربغ حول إعجام الخ ِّط
العر ّيب وتنقيطه .فهو -كام تق َّدم -يرى ذلك اتِّبا ًعا للرسيان َّية -أل َّن فيها يتم َّيز حرفا
«ܪ» و«ܕ» بنقط ٍة فوق األ َّول ونقط ٍة تحت الثاين -ويُرجع تاريخه إىل عهد عبد امللك
بن مروان ( ٨٦-٦٥للهجرة) ،وبالتايل يعترب عدم وجوده يف الكتابات األوىل سببًا
لألخطاء يف قراءة القرآن وفهمه.
ال ن َّدعي أ َّن الكتابات األوىل واملصاحف الرشيفة كانت معجمة مئ ًة باملئة منذ
تدوينها؛ أل َّن النقوش املكتشفة واملصاحف الرشيفة التي تعود إىل القرن األ َّول والقرن
الثاين للهجرة تثبت خالف ذلك  ،ولكن يف الوقت نفسه ال نوافق مع لكسنربغ عىل أ َّن
[[[

[1]. Mousa, 2001, p. 30.
العريب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص .106-103يعتقد عد ٌد من املسترشقني أ َّن الخ َّط العر َّيب نشأ
[[[.انظر :نامي ،أصل الخ ّط ّ
يف طور سيناء ،وبعد انتشاره يف صحراء الشام ،انتقل إىل حوارض الحجاز(انظر :ولفسون ،تاريخ اللغات الساميَّة ،م.س ،ص .)201ولك َّن هذا
الرأي غري مقبول؛ أل َّن الخ ّط ينمو ويزدهر يف الحضارة والعمران ،وال يف أرض جرداء .وكتابات هذه املناطق الصحراويَّة كتبتها قوافل العرب
الذين اجتازوا هذه األودية( انظر :نامي ،أصل الخ ّط العر ّيب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،م.س ،ص.)103
[3] Moritz, Bernhard: Arabic Palaeography: A Collection of Arabic Texts from the First Century of the Hidjra till
the Year 1000, Cairo, The Khedival Library, 1905, p. 1- 17.
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إعجام الحروف العربيَّة اتِّبا ٌع للرسيانيَّة ،وأنَّه بدأ يف عهد عبد امللك.
أ َّما عدم ص َّحة اتِّباع الخ ِّط العر ّيب يف اإلعجام الرسيا َّين؛ فأل َّن هناك عد ًدا من
العريب
النقوش النبط َّية التي تحوي حروفًا معجمة  .فيمكن افرتاض أ َّن الخ َّط
ّ
املشتق منه ـ وال رضورة الت ِّباعه الرسيا ّين يف هذا
اتَّبع النبطي ـ الذي هو أصله
ّ
املوضوع .بل دعوى لكسنربغ ال دليل عليها َّإل املامثلة بني إعجام َ
حرف «ܪ» و«ܕ»
يف الرسيانيَّة وإعجام بعض الحروف العربيَّة ،يف حني أ َّن املامثلة نفسها موجودة بني
تختص باألبجديَّة
الحروف العرب َّية والنبط َّية  .فضلً عن أ َّن الحاجة إىل اإلعجام ال ّ
كل من األبجديَّات العرب َّية والعربيَّة (اآلرام َّية) والرسيان َّية
العرب َّية فحسب ،بل ٌّ
ناقص ٌة يف متثيل األصوات ،إىل جانب نقصها يف عدد أشكال الحروف أمام عدد
ٍ
عالمات صغري ٍة ـ كنقط ٍة أو
كل منها بإضافة
صوامتها ،وقد انحلَّت املشكلة يف ٍّ
ٍ
خطوط طفيفة ـ إىل الحروف ،فوقها أو تحتها أو بجانبها  .إذًا ،إ َّن دعوى لكسنربغ
تصح.
من اتِّباع الخ ِّط العر ّيب الرسيا َّين يف اإلعجام مردود ٌة عليه ،وال ّ
[[[

[[[

[[[

تصح أيضً ا؛ إذ مث َّة أدلَّة تُثْب ُِت
وأ َّما دعواه بدء اإلعجام يف عرص عبد امللك ،فال ّ
معرفة العرب باإلعجام قبل ذلك بأعوام ،واستخدامه يف عد ٍد قليل من الوثائق التي
اإلسالمي ،فإ َّن أ َّو َل من قام
وصلتنا إىل اآلن .وعىل فرض ص َّحة ما ورد يف املوروث
ّ
بإعجام القرآن هو أبو األسود الدؤيل؛ وذلك بعد أن طلب منه زياد بن أبيه أن يضع
اب القرآن بشكلٍ صحيح ،وكان الداعي إىل ذلك أخطاء
شيئًا يستطيع به الناس إعر َ
لـم سمع
العجم املسلمني يف قراءة القرآن ،فَ َك ِر َه أبو األسود إجابة زياد ،ولكنه َّ
رجل يُ ِ
خطئ يف قراءته القرآن ،استعظم األمر وعاد إىل زياد ولبَّى طلبه ،فاستدعى
ً
لذلك كتَّابًا ،واختارا منهم واح ًدا؛ لينقِّط القرآن كام يعلّمه أبو األسود ،بلون يخالف
املصحف ،فوضع نقط ًة فوق الحروف دالل ًة عىل الفتحة ،ونقط ًة تحتها دالل ًة عىل
[1] Nehmé, 2010, p. 55- 58.
ibid. ][2
[3] Revell, E.J: The diacritical dots and the development of the Arabic alphabet, Journal of Semitic Studies, 20 (2),
1975, p. 178.
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الكرسة ،ونقط ًة بجانبها دالل ًة عىل الض َّمة ،ونقطتني للداللة عىل ال ُغ َّنة (التنوين) .
ٍ
بسنوات ع َّدة .وقيل:
وكان هذا الحادث يف زمن معاوية ،أي قبل حكم عبد امللك
إ َّن أول من نقَّط القرآن هو يحيى بن يعمر ال َعدواين ،وقيل :هو نرص بن عاصم
الليثي ،ومن املحتمل أنَّهام أخذا ذلك عن أيب األسود ،الذي كان سابقًا عليهام بوضع
الحركات والتنوين ،ث َّم أخذ الناس عن هذين البرصيَّ ْي التنقيط ،وكان لهم تنقي ٌط
آخر فرتكوه .
[[[

[[[

يعلِّق أحمد رضا -عىل خرب إعجام القرآن عىل يد أيب األسود -مستغربًا« :كيف
خوف االلتباس يف اإلعراب ،ومل يضع النقط َ
بدأ أبو األسود بوضع الحركات َ
خوف
االلتباس يف الحروف؟ فإ َّن تقويم أصل الكلمة أوىل من تقويم إعرابها»  .ويقول
يوسف ذنون« :لو مل تكن [يف املصحف] نق ٌط من جنس لون أشكال الحروف مل َا
استعمل أبو األسود لونًا آخر لوضع نقط التشكيل»  ،ويستطرد قائلً عن عمل نرص
ويحيى« :إنَّهام قاما بعمل َّية تثبيت ٍ
[أي توافق النقاط قراء ًة
نقاط مح َّدد ٍة لإلعجام ْ
يتلق منطهام بالقبول عند املغاربة ،وتع َّددت أمناط
ترتضيها الدولة املروان َّية] ،فلم َّ
التنقيط واإلعجام يف البلدان اإلسالميَّة ،كام نجد منوذج ذلك يف نقش قبَّة الصخرة
الهجري ،يعني عهد عبد امللك نفسه ،وفيها حروف معجمة
الذي يعود إىل عام ٧٢
ّ
تختلف عن طريقة إعجام أهل املرشق واملغرب» .
[[[

[[[

[[[

وقيل :إ َّن الح َّجاج بن يوسف غ َّي يف مصحف عثامن حروفًا ،منها ُ ه َو ا َّل ِذي
[[[

[[[ انظر :الداين ،عثامن بن سعيد :املحكم يف نقط املصاحف ،تحقيق :عزة حسن ،ال ط ،دمشق ،دار الفكر1407 ،هـ.ق ،ص.4-3
[[[انظر :م.ن ،ص.7-5
[[[انظر :رضا ،رسالة الخطّ ،م.س ،ص.30
العريب وتط ّوره يف عصوره املختلفة] ،مجلَّة املورد ،املجلَّد  ،15العدد 1986 ،4م ،ص.12
[[[ انظر :ذنون ،يوسف[ :قديم وجديد يف أصل الخ ّط ّ
العريب وتط ّوره يف عصوره املختلفة] ،م.س ،ص .12وانظر صو ًرا منها يف مقالةAbd Al" :
[[[ انظر :ذنون[ ،قديم وجديد يف أصل الخ ّط
ّ
 "-Malik’s Inscription in the Dome of the Rock: A Reconsiderationلـ" ،"Christel Kesslerاملنشورة يف مجلَّة "Journal of the
مثل( -رقم  )56مع َج ٌم بنقطة تحته. "Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelandسنة 1970م .فحرف القاف ً
[[[ انظر :السجستاين ،عبد الله بن سليامن :املصاحف ،تحقيق :مح َّمد بن عبده ،ال ط ،القاهرة ،دار الفاروق الحديثة1423 ،هـ.ق ،ص.157
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صح ذلك ،فهو ّ
يدل عىل أ َّن تلك الكلمة
ْشك ُْم ،فجعله ُ ي َس ِّ ُيك ُْم . ولو َّ
َين ُ ُ
غي قراءتها ،والحال أنَّه ال فرق بني «ينرشكم»
كانت منقَّطة قبل زمنهَّ ،
وإل كيف َّ
نرصا أو يحيى بأ َّول من
و«يسريكم» إال بالنقط  .وهذا ير ّد الروايات التي ت ُع ِّرف ً
وضع النقط يف زمن عبد امللك بأم ٍر من الح َّجاج  ،وهي التي تُرجع تاريخ اإلعجام
إىل سنة  ٧٥للهجرة فصاع ًدا .
[[[

[[[

[[[

[[[

وما ّ
يدل عىل أ َّن التنقيط واإلعجام كان معروفًا لدى العرب يف صدر اإلسالم ،هو
ما روي عن بعض الصحابة والتابعني أنَّهم كانوا يكرهون اإلعجام ،بل أمروا بتجريده
من القرآن  ،وكان يف املقابل َم ْن يُر ِّخص ذلك أو يستجيزه يف مصاحف يتعلَّم بها
الصبيان القرآن ال يف املصاحف كلِّها  .فإن مل يكن العرب يعرفون اإلعجام ،فكيف
أفصح بعضهم عن كرهه له؟ أو إن مل تكن يف املصاحف الرشيفة نقطٌ ،فكيف أمر
بعضهم بتجريدها ؟
[[[

[[[

[[[

وعىل الرغم من معرفة العرب باإلعجام والتنقيط كانوا يهملونهام كث ًريا
ويرتكونهام َّإل يف مواضع االلتباس ،وكان ذلك إعظا ًما ملقام القارئ؛ أل َّن الكتابة
النص إلَّ بالنقط
إذا كانت منقَّط ًة مشكَّل ًة ُع َّدت إساء ًة إىل القارئ كأنَّه ال يفهم َّ
والشَ كل  .فالعرب كانوا ال يضعون النقط إلَّ يف املوارد التي ال يُؤ َم ُن من دونها
للنص  ،فلم ينقِّطوا من الحروف سوى
اللبس ،بل كانوا يرون يف اإلكثار منها فسا ًدا ِّ
[[[

[[[

[[[ سورة يونس ،اآلية .22
الجاهيل ،م.س ،ص.38-37
ّ
[[[انظر :األسد ،مصادر الشعر
[[[ انظر :ابن خلكان ،وفيَّات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،م.س ،ج ،2ص.32
[[[انظر :الحمد ،علم الكتابة العربيَّة ،م.س ،ص.59
الجاهيل ،م.س ،ص.)35
ّ
[[[ هذا غري تجريد القرآن من التفاسري واألحاديث(انظر :األسد ،مصادر الشعر
[[[انظر :الداين ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص.13-10
[[[انظر :رضا ،رسالة الخطّ ،م.س ،ص.28
[[[ انظر :الصويل ،أدب الكتاب ،م.س ،ص57؛ وانظر :حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد الله :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ال
ط ،بغداد ،مكتبة املثنى1941 ،م ،ج ،1ص.713
[[[ انظر :السجستاين ،املصاحف ،م.س ،ص.333
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الـ ُمشْ ِكلَ ِة منها ويف موارد الرضورة فقط  .وربَّا يكرث ذلك يف الكتابات القصرية،
ٍ
فلعل عدم
وكلامت معدودةَّ ،
فالنقوش التي ُعرث عليها إىل اآلن ال تتجاوز سطو ًرا
النص ،بينام
اإلعجام ناج ٌم عن اطمئنان الكاتب إىل أ َّن القارئ قاد ٌر عىل فهم ذلك ّ
نجد خالف ذلك يف عد ٍد ضئيلٍ من الكتابات اإلسالم َّية الطويلة نسب ًّيا ،وهي سابق ٌة
لزمن عبد امللك ،وفيها حروف معجمة .منها ورق بردي كُتبت بالعربيَّة واليونانيَّة،
نقش يُس َّمى بـ«سد الطائف» ،يرجع إىل عهد
تعود إىل سنة  ٢٢هجريَّة ،كذلك ٌ
إسالمي يؤ َّرخ بعام ٢٤
نقش
أي سنة  ٥٨للهجرة  .وعالوة عليهام ،هناك ٌ
معاويةْ ،
ّ
للهجرة ،يُس َّمى بـ«نقش زهري» ،بعض حروفه معجمة  ،مضافًا إىل ٍ
نبطي
نقش
ٍّ
يعود تاريخه إىل فرتة ما بني الربع الثاين من القرن السادس ومطلع القرن السابع
للميالد ،وفيه مفرد ٌة بالخ ِّط العر ّيب حروفها معجمة .
[[[

[[[

[[[

[[[

وما ميكن استنتاجه أخ ًريا هو أ َّن العرب كانوا يعرفون اإلعجام ،ولكن كان إهامله
عندهم شائ ًعا للغاية ،فام كانوا يستخدمونه إلَّ عند الرضورة وااللتباس؛ لذلك جرد
املصاحف من النقط ،زاعمني أنَّها يف مأمنٍ من اللبس لكرثة الحفظة للقرآن
اب
َ
ال ُكتَّ ُ
الكريم  .فلام ك ُث أهل اإلسالم دعت الحاجة إىل اإلعجام  .وهذا يخالف دعوى
لكسنربغ يف أ َّن اإلعجام موضو ٌع يف عهد عبد امللك اتِّبا ًعا للرسيان.
[[[

[[[

ونختم البحث مبلحوظة ق َّدمتها ع ُّبود ،بشأن فريق الباحثني غري املسلمني الذي
انقسم إىل فريقني؛ فريق من املسيح ِّيني العرب وفريقٍ من املسترشقني الغرب ِّيني،
[[[انظر :الداين ،املحكم يف نقط املصاحف ،م.س ،ص.210
بعض نقشً ا اكتُشف قرب كربالء يف وادي حفنة األبيض (انظر :الصندوق ،ع ّز
وأضاف
الجاهيل ،م.س ،ص.40
ّ
[[[انظر :األسد ،مصادر الشعر
ٌ
الدين[ :حجر حفنة األبيض] ،مجلَّة سومر1955 ،م ،ص.)217-213
[3] Al-Ghabban, ʿAlī� Ibrāhī�m: The inscription of Zuhayr, the oldest Islamic inscription (24 AH/AD 644–645),
the rise of the Arabic script and the nature of the early Islamic state, (R. Hoyland, tran.), Arabian Archeology and
Epigraphy, 19(2), 2008, p. 210- 237.
[4] Al-Ghul, Omar: An Early Arabic Inscription from Petra Carrying Diacritic Marks, Syria, 81, 2004, p. 105- 118.
[[[ انظر :رضا ،رسالة الخطّ ،م.س ،ص.31
[[[ انظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،م.س ،ج ،1ص.713
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تست تحت اسم لكسنربغ هو
فتقول عن الفريق األ َّول -وقد أرشنا سابقًا أ َّن الذي َّ َ
اإلسالمي مطلقًا ـ خالفًا للفريق الثاين الذي
مسيحي ـ إنَّهم يرفضون الرتاث
لبنا ٌّين
ّ
ّ
من كبارهم نولدكه [وهو يستند إىل املصادر اإلسالم ّية إلثبات دعاويه] -ويؤ ِّرخون
وخاص ًة الحجاج بن يوسف ،مش ِّددين عىل
أ َّول جمع القرآن إىل عهد عبد امللك،
َّ
التأثري امله ّم للنصارى العرب .ويرون الخ ّط العر ّيب املبكر غري صالح للكتابة ،ومبا أ َّن
املسيح ِّيني األ َّولني مل يشريوا إىل كِتاب املسلمني ،فيفرتضون عدم وجوده !
[[[

Abbott, Nabia: The rise of the North Arabic script and its Kur’ānic development, Chicago, University of ][1
Chicago,1939, p. 47- 48.
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الفصل الثاني

دراسة َّ
نقدية لفهم لكسنربغ

اختارت هذه الدراسة الفصلني الرابع عرش والخامس عرش من كتاب «القراءة
الرسيان َّية ـ اآلرام َّية للقرآن» وتناولتهام بالنقد؛ ألنَّهام يتض َّمنان أه ّم دعاوى
فهم
لكسنربغ بشأن املفردات والتعابري التي قُرئت -بحسب رأيه -خطأً أو فُهمت ً
خاطئًا من القرآن .ويكفي تحليل النامذج الواردة يف هذين الفصلني ونقدها؛ ل َيثْ ُب َت
عدم نجاح لكسنربغ يف الكشف عن أصول القرآن .ففي الفصل الرابع عرش يركِّز
لكسنربغ عىل مفردات قُرئت خطأً ،ويف الفصل الخامس عرش عىل تعابري فُهمت
فهم خاطئًا .ويف ما يأيت بيا ٌن للمواضيع األصل َّية التي يتمحور حولها هذان الفصالن
ً
من الكتاب ،ومن ث َ َّم التط ُّرق إىل منهج َّية الكاتب ودراستها النقديَّة.
ً
أوال :رأي لكسنبرغ في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند

المسلمين:

ً
ُ
 - ١التعابير اليت قرئت قراءة خاطئة:

يرى لكسنربغ أ َّن آية :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ٍ
مفردات
ﯠ ﯡ ﯢُ س ِّجلت بشكلٍ خاطئٍ يف القرآن ،ويُخطِّئ خمس
[[[

وارد ٍة فيها ،هي :واستفزز ،وأجلب ،بخيلك ،ورجلك ،وشاركهم ،ومن ث َ َّم يُقدم قراء ًة
مستدل بأ َّن السياق هو إخراج إبليس من الج َّنة وإذنه من الله لتضليل
ًّ
حديث ًة لها؛
الناس فيعطيه الله مطلبه .ث َّم يق ِّدم لكسنربغ أدلَّته عىل م َّدعاه ،وهي:
ـ إ َّن إبليس أُمر يف هذه اآلية أن يُخ ِّوف الناس بصوته ،وهذا يعارض ما ورد يف آي ٍة
أخرى أنَّه يوسوس يف صدور الناس  .وورد معنى «استف ّز» يف معجم لسان العرب
هكذا :واستف ّزه ختله حتَّی ألقاه فی املهلكة .ومبا أن هذا املعنى غري موجود يف األدب
العر ّيب بعد القرآن والعرب َّية العام َّية فهو معنى موضوع .ف ُيحتمل أن تكون النقطتان
[[[

[[[ سورة اإلرساء ،اآلية .64
[[[ سورة الناس ،اآلية .5

أي واجعلْهم يف ُّرون .
فوق الزايَني زائدتني ،والقراءة الصحيحة هي :واستفررْ ،
ـ إ َّن املعنى الذي يق ِّدمه لسان العرب لـ«واجلب عليهم» هو أن يهاجم
معنى غري مقنع ،بينام معنى «خل َبه أي خدعه» مالئم .وعليه،
صائ ًحا .وهذا
ً
فلتُنقل نقطة الجيم إىل فوقها ،وتُقرأ« :واخلب عليهم» ،يعني يف العرب َّية
املعارصة :وانصب عليهم.
[[[

ـ قراءة «بخيلك ورجلك» خاطئة؛ أل َّن الخيل والرجل ال تتناسبان مع الخدعة
فلنقرتح لهام قراءة أخرى .بالنسبة لـ«بخيلك» ،ميكن قراءته بشكل «بحيَلك» ومبا
أنَّه مل يرد يف القرآن هذا اللفظ بهذا املعنى ،ميكن قراءة أخرى وهي «بحبلك» .هذه
كلمة دخيلة من الرسيان َّية ،ولتُفهم بصيغة املذكَّر يف الرسيان َّية اآلرام َّية« :ܚܒܐܠ»
(حبال )habla /ومعناها يف معجم « َم ّنا»  :أحبولة ،رشك ،مصيدة ،مكر ،مكيدة.
يصح كال املعنيني «بحيلك وبحبلك» .
بنا ًء عىل هذه املعاينُّ ،
[[[

[[[

ـ الخطأ الرابع هو كتابة «برجلك» الذي يأيت نتيجة لالستنساخ الخاطئ لـ«ܕ» يف
الرسيان َّية اآلرام َّية ،كـ«ر» يف العرب َّية .إذًا ،القراءة الصحيحة هي «بدجلك» ومعناه
يف الرسيان َّية اآلرام َّية (ܕܓܠ) (دگل  )daggelوفقًا لقاموس «م ّنا» هو :كذب،
مكر ،خدع .
[[[

املفسون عىل
ـ وأخ ًريا« ،وشاركهم» ليس له معنى .يقول
ّ
الطربي أجمع ِّ
الناس يف
أنَّه مبعنى املساهمة .وإجاب ًة عن هذا التساؤل :كيف يشارك الشيطا ُن َ
الرثوات واألوالد؟ قالوا :إنَّه يشارك يف األموال املح َّرمة ،وأوالد الزنا ،والذين يس َّمون
املجازي لفعل «ܣܪܟ»
بأسامء األصنام كـ«عبد شمس» .لكن عىل األرجح ،املعنى
ّ
امي وما يعادله يف العرب َّية هو :أولع ،أغرى ،حسب
(رسك  )sarrekالرسيا ّين اآلر ّ
«ش ٌك» ،ومعناه يف لسان
قاموس «م ّنا» .ومل يُعرف يف العربيَّة من هذا الجذر َّإل َ َ
Luxenberg, 2007, p. 242- 243. ][1
[2] J. E. Manna: “Vocabulaire Chaldeen-Arabe”, Mosul, 1900.
Luxenberg, 2007, p. 243- 244. ][3
ibid., p. 244. ][4
84

الفصل الثاين :دراسة نقديّة لفهم لكسنربغ

رش الشيطان
العرب :حبائل الصائد .وقد ورد يف الحديث
ّ
النبوي :أعوذ بك من ِّ
ورشكه .لذلك ،فالقراءة الصحيحة هي باب التفعيل يف الرسيان َّية اآلرام َّية من الجذر
شكْ ُه ْم) وليس باب املفاعلة يف العربيَّة.
نفسه (أي َ ِّ
ـ بناء عىل ما تق َّدم ،تُفهم اآلية املزيجة من العرب َّية والرسيان َّية اآلرام َّية هكذا:
استطعت منهم ،واخدعهم بح َيلك وأكاذيبك ،ووسوسهم باألوالد
فأب ِع ْد بصوتك من
َ
وثرواتك ،و ِعدهم ،وما يعدهم الشيطان إال غرو ًرا !
[[[

مم قُرئ خاطئًا ،وهو مفردة «إناه» الواردة يف اآلية ٥٣
وهناك أمنوذج آخر َّ
املحض ،لك َّن القراءة
فهم خاطئًا مبعنى الطعام
َّ
من سورة األحزاب .وقد فُهمت ً
نص مد ٍّين متأ ِّخر .فقد طُلِ َب
الصحيحة هي «إنَثَه» (أي أزواجه) التي وردت يف ٍّ
طعام ،فإذا دخلوا ال ينتظروا
النبي إلَّ أن يُد َعوا إىل ٍ
من املؤمنني َّأل يدخلوا بيوت ّ
تحضري الطعام (وفقًا للقرآن الحديث)؛ والصحيح هو «غري ناظرين إنَثَه» ويعني
املفسون العرب من إدراك العالقة بني
النبي .وعندما عجز ِّ
ال ينظرون إىل أزواج ّ
بدل من األزواج -وبني النظر ،ترجموه إىل االنتظار .الطعام ً
[[[

[[[

ُ
ُ
 - ٢التعابير اليت فهمت وترجمت بنحو خاطئ:

يطرح لكسنربغ يف هذا الفصل دعواه املثرية للجدل بالنسبة إىل الحور العني
والفهم الحديث عنها؛ هادفًا تفنيد املعتقدات اإلسالم َّية العريقة التي بُنيت
بحسب زعمه -عىل أساس قراءة خاطئ ٍة من القرآن ،ومنها أبكار الج َّنة (Virgins of .)Paradiseويطلب املؤلِّف من الق ّراء مراجعة مادة « »Hurمن «Encyclopedia
( »of Islamموسوعة اإلسالم) للتع ُّرف عىل هذا املعتقد.
[1] ibid., p. 244- 245.
حد ٍ
ِيث إِنَّ َذلِك ُْم كَانَ
خلُوا بُ ُي َ
ل طَعَامٍ َغ َيْ نَاظِ رِي َن إِنَا ُه َولَ ِك ْن إِذَا ُد ِعيت ُْم فَا ْد ُ
[[[ يَا أَيُّ َها الَّذِي َن آ َم ُنوا َال تَدْ ُ
خلُوا َفإِذَا طَ ِع ْمت ُْم فَانْ َت ُ ِ
شوا َو َال ُم ْس َتأْنِسِ َني لِ َ
وت ال َّنب ِِّي إ َِال أَنْ يُ ْؤذَنَ لَك ُْم إِ َ
اب َذلِك ُْم أَطْ َه ُر لِ ُقلُو ِبك ُْم َو ُقلُو ِب ِه َّن َو َما كَانَ لَك ُْم أَنْ تُ ْؤذُوا َر ُس َ
ول الل ِه َوالَ أَنْ
ج ٍ
َاسأَلُو ُه َّن ِم ْن َو َرا ِء ِح َ
حيِي ِم َن الْ َ
حيِي ِم ْنك ُْم وَاللهُ الَ يَ ْس َت ْ
يُ ْؤذِي ال َّنب َِّي َف َي ْس َت ْ
ح ِّق َوإِذَا َسأَلْ ُت ُمو ُه َّن َمتَاعاً ف ْ

تَ ْن ِك ُحوا أَ ْز َواجَهُ ِم ْن بَ ْعدِهِ أَبَداً إِنَّ َذلِك ُْم كَانَ ِعنْدَ الل ِه َعظِ يامًسورة األحزاب ،اآلية .53

Luxenberg, 2007, p. 246. ][3
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يقول لكسنربغ  :الحور (جمع الحوراء ،ومذكَّرها :أحور) يعني حرفيًّا األناس
البيض ،يعني جاريات الج َّنة ،والاليت له ّن فارق شديد بني سواد قُ َزح ّياتهن وبني
بياض حولها .و ُع ِّرفت هذه الكلمة مبن يُ ِث َن جذل ناظريهن ،وهو تعريف خاطئ
يرفضه اللغويُّون العرب .وهي مفردة ذُكرت يف القرآن مرا ًرا وتكرا ًرا  ،وقد ُس ِّم َيت
املفسون إنَّهن بال ٍ
نقص جس ًدا ورو ًحا ،و َو َص َف ُه َّن
أيضً ا -بأزوا ٍج مط َّهرة ،وقال ِّ[[[

[[[

أي ال ينظرن إلَّ إىل أزواجهن ،ومن آية  ﮩ
القرآ ُن بأنَّهن ﮧ ﮨْ ، 
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ يُفهم أنه َّن عىل قسمني اإلنس والج ّن .ووصفه َّن
[[[

[[[

أيضً ا -بأنَّه ّن ﭥ ﭦ ﭧ ، وش َّبهه ّن كذلك بالياقوت واملرجان .[[[

[[[

ث ّم يذكر بعض التفاصيل الواردة يف ما يس ِّميه األدب املتأ ِّخر عن الحور العني،
ومنها خل ُق ُهن من الزعفران واملِسك والعنرب والكافور يف أربعة ألوان :األبيض،
واألخرض ،واألصفر ،واألحمر ،وه َّن شفّافات إىل درج ٍة يُرى م ُّخ عظا ِمهن عندما
ومكتوب عىل
يلبسن  ٧٠ثوبًا حريريًّا ،ولو بصقت إحداهن يف الدنيا يصبح ِمسكًا!
ٌ
كل منهن اسم الله واسم زوجها ،متزيناتٌ بكمية هائلة من املجوهرات،
ثديي ٍّ
ساكناتٌ يف أماكن فاخر ٍة مع خادمات .إذا دخل الرجال املؤمنون الج َّنة يُستقبلون
لكل منهم عد ٌد كب ٌري منهن ،فيتعايش معه َّن بقدر ما صام من رمضان وع ِمل
هكذاٍّ :
من الصالحات؛ لكنه َّن ما زلن أبكا ًرا  ،ومع أزواجهن يف س ٍّن واحدة  ،وهو عمر
الثالثة والثالثني ( )٣٣تقري ًبا.
وحس َّية ،وينقل التساؤل
يرى لكسنربغ أ َّن هذه التفاصيل كلَّها مداليل ما ِّديَّة ِّ
[[[

[[[

ibid., p. 247- 248. ][1
[[[ سورة البقرة ،اآلية 25؛ سورة آل عمران ،اآلية 15؛ وسورة النساء ،اآلية .57
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .56
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .74
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .72
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .58
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .36
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .37
86

الفصل الثاين :دراسة نقديّة لفهم لكسنربغ

البيضاوي ،وهو عن جدوى هذا التعايش بني الرجال املؤمنني
الذي أجاب عنه
ّ
والحور العني يف الج َّنة ،فإ َّن اإلنسان يحتاج يف الدنيا إىل الحياة الزوج َّية لبقاء
جيله ،فام الفائدة من ذلك يف الج َّنة؟ والجواب هو أنَّه عىل الرغم من أ َّن األطعمة
واألزواج يف الج َّنة تشرتك يف االسم مع ما يعادلها يف الدنيا؛ لك َّنها مج َّرد استعارة بغية
التمثيل ،وال مشابهة حقيقيَّة بينها وبني ما يعادلها يف الدنيا .ويضيف البيضاوي:
ليس إجام ًعا عىل أ َّن الحور العني ه ّن نساء الدنيا أنفسهن أو غريهن .وت ُق ِّدم
الصوف َّية للحور العني تفاس َري باطن َّية .
ث ّم يشري لكسنربغ إىل آراء بعض املسترشقني -منهمِ :
«سيل» « ،بِرثلز» ،
النبي قد أخذ فكرة فتيات الج َّنة عن الفُرس .كام
و« ُدزي»  -الذين ا َّد َعوا أ َّن ّ
النبي عن الغلامن والحور العني
يشري إىل ما ا َّدعاه «ونسينك» من أ َّن ما قاله ّ
املسيحي واملالئكة فيها .ومن ث َ َّم يتط َّرق
تأويل خاطئًا عن الج َّنة يف الفكر
ً
ليس إلَّ
ّ
قائل :إ َّن هذه الدراسة تستخدم فقه
إىل منهج َّية البحث والهدف الذي يطمح إليهً ،
البيضاوي كان محقًّا يف تساؤله عن حقيقة نساء الج ّنة ،ول ُيثبت
اللغة؛ ل ُيظهر أ َّن
ّ
املفسين
أ َّن الرسول [ص] مل يكن خاطئًا يف إدراك صورة الج َّنة يف املسيحيَّة ،بل إ َّن ِّ
املسلمني املتأ ِّخرين هم الذين أخطأوا يف فهم العبارات القرآن َّية املستوحاة من
ٍ
وصف مامثلٍ للج َّنة ،وأخطأوا يف
الرتانيم املسيح َّية الرسيان َّية التي تحتوي عىل
ترجمتها أيضً ا؛ متأث ِّرين باملفاهيم الفارس َّية حول األبكار الخراف َّية للج َّنة .
يقول لكسنربغ« :يعترب القرآن العهدين وح ًيا ،ويف عد ٍد ال بأس به من آياته
ينعت نفسه مص ِّدقًا لهام .فهو يع ِّرف العهدين متهي ًدا لنفسه وتثبيتًا ألصالته،
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

Luxenberg, 2007, p. 248. ][1
[2] G. Sale: “The Koran: A Preliminary Discourse”, London 1821, p. 134.
[3] E. Berthels: “Die paradieisdchen Jungfrauen (Huris) im Islam”, Islamica 1925, vol.1, p. 287.
[4] R. Dozy: “Het Islamisme”, Haarlem 1880, p. 101.
[5] A.J. Wensinck.
[6] Luxenberg, 2007, p. 249.
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قائل  :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ، يعني لو مل
ً
يكنالقرآن من عند الله ،لكان فيه عدم االتِّساق مع العهدين .إذًا ،سيكون نقضً ا
إن وجدنا تناف ًرا بني القرآن وبني العهدين .ث َّم إ َّن الحوريَّات من العنارص الرضوريَّة
يف إسخطالوج َّية القرآن ،ومل تُذكر يف العهدين ،فيظهر أ َّن القرآن ليس من عند
الله .لك َّننا نفرتض أ َّن القرآن صحيح ،بل قد أخطأ الناس يف قراءته ،وفهموه وفقًا
ألحالمهم يف الرؤيا» .
[[[

[[[

[[[

ومن هنا يبدأ لكسنربغ برسد بعض اآليات التي ُّ
تدل عىل وجود الحور العني يف
مستهل ذلك بآية  :ﮧ
ًّ
الج َّنة ،ويحاول تقديم قراءة وفهم حديثني لها؛
ﮨ ﮩ . وبعد أن ينقل ثالث ترجامت التين َّية لهذه اآلية  ،يقول :إ َّن اآلية
سوف ت ُفهم بعد هذه الدراسة -بنا ًءا عىل الرسيان َّية اآلرام َّية -باآليت :وسنجعلكم
مرتاحني تحت ال ِبلَّ ْورات ال ِب ْيض (من األعناب).
[[[

[[[

قائل« :إنَّها مل تُشكِّك يف نقط اإلعجام
يُشيد لكسنربغ بالدراسات الغرب َّية للقرآنً ،
من القرآن؛ لكن هناك -اليوم -مخطوطات تشهد بأ َّن هذه النقاط غري أصيلة.
وعىل الرغم من أ َّن هذا االعتقاد الفاسد [يعني التنقيط] مل يتح َّد قطُّ؛ أل َّن هذا
مبني عىل تر ٍ
اللغوي يكشف
التحليل
َ
شفهي موثوقٍ به ،لك َّن
اث
َّ
ٍّ
التنقيط املتأ ِّخر ٌّ
عن الحقيقة ،ويُثبت أنَّها أخطا ٌء تاريخ َّية» .
[[[

يرى لكسنربغ أ َّن فعل «ز ّوجناهم» -الذي يفيد معنى الزواج -جرى تنقيطه
بشكلٍ خاطئ؛ ولهذا يقرتح إزالة نقطتَي «الزاي» و«الجيم» لتصبح الكلمة
[[[ سورة النساء ،اآلية .82
غريب يشري إىل تعاليم األديان السامويَّة حول نهاية التاريخ والقيامة وما إىل ذلك.
مصطلح
[[[  :Eschatologyهو
ّ
(انظر.)https://www.britannica.com/topic/eschatology :
[3] Luxenberg, 2007, p. 249- 250.
[[[ سورة الدخان ،اآلية 54؛ سورة الطور ،اآلية .20
[[[ الرتجمة اإلنكليزيَّة لـ«بِل» ( ،)Richard Bellوالرتجمة األملانيَّة لـ«بارت» ( ،)Rudi Paretوالرتجمة الفرنسيَّة لـ«بالرش»
(.)Re̒gis Blachère
[6] Luxenberg, 2007, p. 250- 251.
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يل
«ر ّوحناهم» ،وهو يعني :نَ َد ُعهم يسرتيحون .ودليله عىل ذلك هو الجذر الفع ّ
لـ«روح/ܪܘܚ» املشرتك بني الرسيان َّية-اآلرام َّية وبني العرب َّية ،ويعادله -بحسب
قائل:
لكسنربغ -يف العرب َّية فعل «أراح» املتع ِّدي ،طبقًا ملعجم «م ّنا» .ث َّم يستطردً ،
ربا يأيت هذا التساؤل ،فل َم قرأه الق َّراء كذلك؟ ويجيب نفسه بأنَّهم مل يعلموا ماذا
َّ
يصنعون بحرف الج ّر الباء ،الذي يتعدى بها الفعل «ز ّوج» وال يتعدى بها «ر ّوح».
فاللغويُّون العرب -بزعم لكسنربغ -جهلوا معنى الباء يف الرسيان َّية-اآلرامية .ويُتابع
معنى ،ومعناه العرشون هو «بني» ،كام ورد يف معجم «م ّنا»،
بأ َّن لهذا الحرف ً ٢٢
وأ َّن الفعل «ر ّوح» يتناسب مع هذا املعنى للباء .وعليه ،يرى أ َّن املعنى الصحيح
هو :نَ َد ُعهم يسرتيحون تحت (بني) [ما يُس َّمى] الحور العني .
[[[

أ َّما بالنسبة إىل تعبري «الحور العني» الثنا ّيئ ،فيعتقد لكسنربغ أ َّن ضمري «هم»
باملفسين العرب أن
الذي يشري إىل جامعة من الرجال -يف «ز َّوجناهم» حداِّ
يتخ َّيلوا الحور العني إناث ًا .ويقول :إ َّن علامء فقه اللغة العرب كانوا مصيبني يف فهم
معنى صفة «الحور (ج .الحوراء)» أنَّها مأخوذة عن الرسيان َّية-اآلرام َّية «ܚܘܪ»
(حور  )hwarوهي تعني البياض؛ لك َّنهم فهموا بطريقة مامثلة الصفة التالية
«ال ِعني» بنا ًءا عىل تص ّور األبكار ،بينام هي مبهمة يف وصف ال َعني من جانب اللفظ
والكتابة ،وبالتايل ترجموا الحور العني بشكلٍ خاطئٍ إىل [النساء] ذوات العيون
الواسعة؛ كام فُهمت «ال ِعني» جم ًعا للعيناء أي ذات عني وسيعة .لذلك يرتكز
ثبوت أو سقوط هذا املعتقد القرآ ّين (الحوريَّات) -بحسب لكسنربغ -عىل ترجمتها
الصحيحة.
ث ّم يتناول لكسنربغ ثاني ًة معنى الحور  ،ويرى معناه عند اللغويِّني العرب
صحي ًحا ،ويضيف إليه :مبا أ َّن مدلول «الحور» مل يرد يف القرآن ،فال ب َّد من تص ُّوره.
وليس من الواجب حسب السياق القرآ ّين أن يكون هذا الكائن ث ِّي ًبا أو بك ًرا؛ فقد
أشار القرآن يف آيتني إىل أ َّن املؤمنني يدخلون الج َّنة مع أزواجهم يف الدنيا :ﯔ
[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 251- 252.
[2] ibid., p. 251- 252.
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ، وعندما يَ ِع ُد املتَّقني ،يقول :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟ. 
[[[

[[[

فضل عن أ َّن القرآن يُعارض العهدين بتص ُّور
يستنتج لكسنربغ من اآليتني أنَّهً :
الحوريَّات ،سوف يعارض نفسه بعد هذا الكالم؛ فإنَّه نظ ًرا إىل املضامني الواضحة
رضة [يف الج َّنة] .بعبارة أخرى ،يستطيع
لهاتني اآليتني ،يرفض القرآن وجود َّ
أي ّ
الشخص أن يتص َّور كم سيكون مزع ًجا للزوجات الدنيويَّة أن ينظُرن إىل أزواجهن
وهم يستمتعون بالحوريَّات! ث ّم ينقل لكسنربغ مقال ًة عن أحد املسترشقني الذي
يوافقه يف الرأي عىل أ َّن األزواج يف الج َّنة ليسوا َّإل النساء يف الدنيا .لك َّن لكسنربغ
يُش ِكل عىل هذا املسترشق أنَّه مل يُ ِ
قدم عىل الخطوة التالية للكشف عن هذا
ٌ
ٌ
محذوف مل يُ ِش
موصوف
التناقض يف القرآن؛ فإ َّن الحور صف ٌة للجمع املؤنَّث ،ولها
إليه القرآن ،وعلينا أن نتع َّرف عليه عرب املواصفات األخرى للج َّنة يف القرآن .
ليغي املعنى املشهور
يحاول لكسنربغ تقديم قراء ٍة حديث ٍة عن كلمة «ال ِعني»؛ ِّ
لتعبري «الحور العني» .فبعد أن يق ّر بأ َّن لفظ «ال َعني» لهيئة مفرد «ال ِعني» ت ُستخدم
املفسين العرب الذين فهموها عىل
يف كلتا العربيَّة والرسيانيَّة-اآلراميَّة ،يُخطِّئ ِّ
للتغي
أنَّها صيغة جمعً ،
قائل يف ذلك« :تُجمع [ال َعني] عىل العيون واألعني؛ تب ًعا ُّ
الذي يحدث يف الكلمة عند جمعها ،ومل يرد يف القرآن َّإل يف تعبري « ِعني» ،يأيت
هذا التساؤل عن تغيري رسم الكلمة من جمع يف الرسيان َّية-اآلرام َّية إىل العرب َّية؛
لكن للتمييز بني هيئة هذه الكلمة املع َّربة لدى الوقف عليها (أي حذف [الحركة
األخرية للكلمة] يف الرسيان َّية-اآلرامية وبني مفردها ،قُرئت [هيئة الجمع] «ال ِعني».
بالنسبة للـ«ܥܝܢ» ،يجب أن تُفهم عىل أنَّها مفردة بسيطة يف الرسيان َّية-اآلرام َّية.
ونقاش من يناقش ل ُيثبت أنَّها جمع جاء تب ًعا للمفردة السابقة عليها (الحور) ،فهي
[[[

[[[

[[[ سورة الزخرف ،اآلية .70
[[[ سورة يس ،اآلية .56
[3] J. Horovitz: “Das koranische Paradies”, Orientalia et Judaica 1923, p. 53- 73.
Luxenberg, 2007, p. 252 -255. ][4
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جمع ،ومبا أنَّه من الواجب اتِّباع الصفة للموصوف ،فـ» ِعني» -أيضً ا -اعتُربت جم ًعا
[ال مفرد].
يرى لكسنربغ أ َّن تعبري «الحور ال ِعني» الذي يُع ُّد عالم ًة عىل جامل نساء الج َّنة،
ال يتناىف مع استعامل العرب فحسب [بل يف اللغات األخرى أيضً ا]؛ فالشخص عندما
يصف جامل العني يقول هي سوداء أو ب ّن َّية أو زرقاء ،وال يقول هي بيضاءَّ ،إل أن
تكون عمياء! ث َّم يستند يف كالمه إىل آي ٍة من القرآن تقول إ َّن يعقوب ابيَّضت
َت عيناه بالبياض؛ ألنَّه صار أعمى .وبالتايل يستنتج أ َّن
عيناه من الحزن  ،فهنا ُو ِصف ْ
املفسين العرب الدالَّة عىل جامل العني الواسعة البيضاء موضوعة مؤقَّتة؛
تربيرات ِّ
يصح معنى ال َعني يف «عيون النساء» [يعني
لذلك ،وبنا ًء عىل الدالئل اللغويَّة ،إذا مل ّ
العيون البيض ال ّ
تدل عىل جامل النساء] ،فالحوريَّات املزعومات الاليت ترتبط بهذه
العيون [البيض] تتالىش فجأة .وبعد هذه الفقرة يفتخر لكسنربغ مبساعيه؛ ألنَّه
يحل تناقضات القرآن ،ويعود باملوضوع َّية إليه حتَّى يصبح متَّسقًا مع ما
متكَّن أن ّ
ورد يف اإلنجيل من أ َّن أهل الج َّنة ال يُز َّوجون وال يتز َّوجون .
[[[

[[[

عندما أثبت لكسنربغ أ َّن املعنى املشهور لـ«الحور ال ِعني» غري مناسب ،يبارش
الخطوة التالية للكشف عن معناه الصحيح ،فيقول :يكمن الجواب يف فواكه الج َّنة؛
ففيها النخل والر َّمان  ،وكذلك العنب  .مل يُذكر العنب عىل أنَّه من فواكه الج َّنة
إلَّ يف آية واحدة ،بينام ذُكر من فواكه الدنيا يف ما يربو عىل عرش آيات  ،وهذه
االستعاري لـ«الحور العني» .وإذا كان العنب أحد
نقطة مه َّمة لتشخيص املعنى
ّ
العنارص الرضوريَّة للبساتني الدنيويَّة ،ويُس ِّميها القرآن الج َّنة -وهي كلمة رسيانيَّة-
آرام َّية (ܓܢܬܐ) (گنتا  )ganntaدخيلة عىل العرب َّية -فال ب َّد من توفُّره بأعىل
[[[

[[[

[[[

ل َع ْن ُه ْم َوق َ
وسفَ َوا ْب َيضَّ ْت َع ْي َنا ُه ِم َن الْ ُح ْزنِ َف ُه َو ك َِظ ٌيم سورة يوسف ،اآلية .84
ل ُي ُ
َال َيا أَ َسفَى َع َ
[[[ َ وتَ َو َّ
[[[ متّى 30 :22؛ مرقس 25 :12؛ لوقا .20:35
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .68
[[[ سورة النبأ ،اآلية .32
[[[ سورة البقرة ،اآلية 266؛ سورة األنعام ،اآلية 99؛ سورة الرعد ،اآلية 4؛ سورة النحل ،اآليتان  11و67؛ سورة اإلرساء ،اآلية 91؛ سورة الكهف،
اآلية 32؛ سورة مريم ،اآلية 32؛ سورة املؤمنون ،اآلية 19؛ سورة يس ،اآلية 34؛ سورة عبس ،اآلية .28
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جودته يف الج َّنة األخرويَّة بطريقة أوىل .فث َّمة شبهة ما يف ذكر العنب يف معظم
الج َّنات الدنيويَّة ،مع عدم ذكره إلَّ م َّر ًة واحد ًة يف الج َّنة األخرويَّة!
ال يزال لكسنربغ مل ًّحا عىل أ َّن صورة الج َّنة وحوريَّاتها يف القرآن مقتبسة عن
كثريا
امي؛ فاختار -هنا« -أفرام» الراهب والشاعر
املسيحي الذي ً
ّ
مصد ٍر رسيا ٍّين-آر ّ
محاول القول إ َّن مح َّم ًدا [ص] قد اتَّبع هذا الراهب وأخذ
ً
ما كان يُنشد يف الج َّنة،
عنه يف تصويره للج َّنة ونعيمها .فيؤيِّد دعواه مبا قاله املسترشق «آندرا» حول
أه ِّم َّية أشجار العنب يف الج َّنة عندما أراد أن يُثبت اقتباس القرآن من [ذلك الكتاب]
املسيحي؛ ألجل املشابهة بينهام يف تصوير الج َّنة؛ لك َّنه يدافع -أيضً ا -عن
الرسيا ّين
ّ
اإلشارة إىل أبكار الج َّنة يف ترانيم «أفرام»  .ث ّم ينقل تعليقًا عن املسترشق «بيك»
عىل ما قاله «آندرا» عن وجود الحوريَّات بعد أن يذكر ترجم ًة عن كتاب «أفرام»:
«من تج َّنب عن الخمر ،تح ّن إليه أشجار العنب يف الج َّنة ،تق ّرب إليه عناقيدها
اهب مل يقع
املتدل َّية ،ومن عاش عفيفًا يحتض َّنه يف أحضانه َّن الطاهرات؛ ألنَّه كان كر ٍ
حب الدنيا»  ،فيقول :اكتفى بيك بالقول إ َّن الذي كان يف كتاب «أفرام» هو
يف ِّ
مج َّرد سؤال عن أشجار العنب يف الج َّنة ،وال يعني هذا أبكار الج َّنة؛ لك َّنه مل يتق َّدم
أي أبكار الج َّنة
يبي بها آلندرا أ َّن العالقة عىل العكسْ ،
إىل الخطوة التالية التي ّ
االستعاري
طبقًا ملا قاله أفرام -هي نفس األعناب .والقرآن ال يزيد عىل هذا التعبريّ
(الحور ال ِعني) َّإل أن يع ِّرفه من الفواكه ذات الجودة العالية يف الج َّنة ،ويؤكِّد عليها
أي األعناب.
بني الفواكه األخرى ،فليس هذا إلَّ ما قاله «أفرام»ْ ،
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 255- 257.
امليالدي ،له عدد كبري من التفاسري الالهوت َّية والرتانيم ،وكان له أثر واسع عىل الكنيستني
مسيحي عاش يف القرن الرابع
اهب وشاع ٌر
ّ
[[[ ر ٌ
ٌّ
الالتين َّية واليونان َّية( .انظر:
https://www.britannica.com/biography/Saint-Ephraem-Syrus).
سوييس.
[[[ مسترشق
ّ
[4] T. Andrae: “Mohammed, sein Leben und Glaube”, Göttingen, 1932.
أملاين.
[[[  :Edmund Beckمسترشق ّ
[6] E. Beck: “Eine christliche Parallele zu den Paradiesjungfrauen des Korans?”, Orientalia Christiana Periodica
XIV 1948, p. 398.
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ث َّم يبذل لكسنربغ قصارى جهده؛ ليُثْبِت أ َّن «الحور العني» ال تعني إلَّ األعناب.
ففي بادئ األمر يلفت إىل نقط ٍة ـ يريد أن نأخذها بعني االعتبار ـ وهي أ َّن لفظة
«ܓܘܦܢܐ» (گوپنا ( )gupnaأي ال َك ْرم)» التي استخدمها «أفرام» يف ترانيمه هي
كلمة مؤنَّثة يف الرسيان َّية-اآلرام َّية ،وهي ما دلَّت «آندرا» إىل أن يرى فيها تلمي ًحا
املفسين العرب يف هذا االفرتاض املقيت.
إىل أبكار الج َّنة ،كام سبَّبت يف خطأِ ِّ
ومن ث َ َّم يتناول هو دراس ًة مقارن ًة ثالثة بني هذه الكلمة -التي تتعلَّق باألدب
امليالدي -وبني كلمة الحور -التي تعود إليها صفة
املسيحي يف القرن الرابع
الرسيا ّين
ّ
ّ
ال ِعني -فيقول :هذه الكلمة [أي العني] تنعت األعناب ذاتها ،وقد ذُكرت يف القرآن
م َّرتني مفرد ًة وتسع م َّرات بصيغة الجمع (واملفرد املؤنَّث لها يف الرسيانيَّة اآلراميَّة:
«ܥܢܒܬܐ» (عنبتا  .)enbteوهنا يتَّضح بجالء -من خالل تعابري استعاريَّة أخرى
يف القرآن تقارن األعناب [يقصد الحور العني] باللؤلؤ  -أ َّن البياض ال يرتبط بال َعني
معنى يق ِّدمه معجم لسان العرب ملفرد ٍة متقارب ٍة إىل
[بل باألعناب] ،ث َّم يستند إىل ّ
الحور وهي «البيضة :عنب بالطائف أبيض عظيم ال َح ّب»؛ ليُثبت أ َّن العنب قد
يكون أبيض .وأخ ًريا ،ينقل املعنى الذي ورد يف معجم «تِزاروس» الرسيا ّين لكلمة
«رضب
«ܚܘܪܐ»( ،حورا  )hewwaraمؤنّثها :ܚܘܪܬܐ (حورتا )hewwarta
ٌ
من العنب األبيض» الذي يراه منسجمً مع ما تق َّدم .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

يقرتح لكسنربغ حل َّْي ملعضلة معنى «العني»:
الحل األ َّول :ا ِّدعاؤه أ َّن األمثلة السابقة تنقض خيال األبكار يف الج َّنة؛ أل َّن القرآن
ّ
مدلول للحور (أي األعناب) ،بينام األعناب ذُكرت مرا ًرا يف
ً
مل يُ ِش إليه ّن؛ بوصفه ّن
بديل عن األعناب ،وأ َّن معنى
البساتني الدنيويَّة .وهذا جعله يستنتج أ َّن «الحور» ً
«ال ِعني» -التي قد تكون صيغة الجمع -ليس ذوات األعني الواسعة .ومبا أنَّه أثبت
[1] tertium comparationis.
[[[ سورة الطور ،اآلية 24؛ سورة الواقعة ،اآليتان 23-22؛ سورة اإلنسان ،اآلية .19
[3] S. Payne: “Thesaurus Syriacus”, Oxonii, 1879- 1901.
[[[ ورد هذا املعنى -أيضً ا -يف معجم م ّنا اآلراميَّة.
[5] Luxenberg, 2007, p. 258- 260.
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أ َّن البياض يتعلَّق مبظهر األعناب ،أخذ يبحث عن معاد ٍل لـ« ال ِعني» يف الرسيانيَّة-
اآلرام َّية؛ حتَّى يتناسب مع مواصفات األعناب البيض.
وما يختاره لكسنربغ من معجم «تزاروس» هو الرشح الذي يعطى للفظة «ܥܝܢ»
وهو :املظهر واللون ،وهو الرشح الذي يق ِّدمه معجم «م ّنا» أيضً ا .ومن ث َ َّم ينقل
الرشح العر َّيب الذي ورد يف معجم لسان العرب ،وهو قريب من الرشح
مستغربًا
َ
امي السابق ،وهو :عني الرجل مظهره ،كام ورد بعد ذلك ،عني اليشء
الرسيا ّين ـ اآلر ّ
بدل من الحور
النفيس منه؛ إذًا ،اتَّضح معنى لفظة «ال ِعني» ،وهو أنَّها اسم جاء ً
ولها دور يف الوصف؛ فإن كانت مفرد ًة فمعناه [ذو] مظهر باهر ،وإن كانت صيغة
جمع فمعناه الكنز [أي الثمني] ،والراجح هو أن تكون مفرد ًة جمعها العيون ،وهذا
يستلزم أن تكون «ال ِعني» لفظ ًة مفرد ًة مأخوذ ًة من «ܥܝܢܬܐ» (عينتا )aynta
الرسيان َّية-اآلرام َّية .وقيل :إ َّن اللغويِّني الرسيان يف ِّرقون بني «ܥܝܢܐ» (عینا )ayna
̈
و«ܥܝܢܐ» (عینه )ayne؛ فاأل َّول يُستخدم لألحياء ،والثاين لألشياء .ورس ُم الكلمة
العربية املأخوذة من ̈
«ܥܝܢܐ» عند الوقف من اختالفات مصحف أُ َ ْب [بن كعب]
َّ
يف اآلية الثانية والعرشين من سورة الواقعة .
[[[

الحل الثاين :يتمثَّل يف النظر إىل مقارنة القرآن بني البيض [يقصد الحور]
ّ
الحقيقي لـ «ال ِعني» .فيقول :نضع إرشاق املجوهرات نقطة
واللؤلؤ؛ لتبيني املدلول
ّ
االنطالق ،ونرى معنى «ܥܝܢ»(عني  ) inالرسيان َّية ـ اآلرام َّية انتقل إىل املجوهرات
وفقًا ملعجم «تزاروس»  .ومبا أ َّن القرآن يقارن األعناب باللؤلؤ ،فليست [ال ِعني]
املجوهرات الحقيقيَّة ،فرن ِّجح معناه البديل يف معجم «تزاروس» ،وهو ال ِبلَّ ْور (ألنَّه
ٌ
شفاف المع) أو الحجر الكريم؛ تفس ًريا لل َنفاسة ،ويؤيِّده ما تق َّدم من لسان العرب:
املنطقي
عني اليشء النفيس منه .ومبا أ َّن «الحور» الذي استُخدم للبيض جم ٌع ،فمن
ّ
أن يكون «ال ِعني» جم ًعا ،وهكذا يتالءم مع القراءة التقليديَّة للقرآن .وحصيلة
البحث هي أ َّن الحور ال ِعني يعني ال ِبلَّ ْورات البيض [من العنب] .وبعد هذه الجهود
[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 260- 262.
أي الجوهر.
[[[ ْ
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املضنية ،يفتخر لكسنربغ بعمله ،فهو ي َّدعي إبطال خرافة حوريَّات الج َّنة ،وإعادة
التناسب إىل آيات القرآن .
[[[

قدم وساق ،يبدأ بوضع اللمسات األخرية
وعندما يرى لكسنربغ عمله يسري عىل ٍ
يف تربير التعابري األخرى الواردة يف القرآن التي توهم تص ُّور الحوريَّات؛ مع ِّد ًل
فهمها إىل أنَّها نعوتٌ أخرى لتلك ال ِبلَّ ْورات البيض من العنب ،وليست األبكار
فيستهل باآلية ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ التي تُرجمت -عىل ح ِّد
ّ
يف الج َّنة.
قوله -خطأً ،ويقول :مل تُستخدم لفظة الزوج يف القرآن لزوج اإلنسان فحسب ،بل
استُخدمت مبعنى الفصيلة والجنس للحيوانات والنباتات أيضً ا؛ فقد استخدمت
يف جميع الكائنات الح َّية يف ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ، بينام استُخدمت
يف خصوص نبات األرض يف  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ . ولقد أصاب
«بارت» -بحسب لكسنربغ -يف ترجمته هذه اآلية إىل اللغة اإلنكليزيَّة؛ باستعامله
مفردة «األنواع» معا ِدلً لها .ومبا أ َّن الج َّنة القرآنية تتك َّون من األشجار والنباتات
والفواكه ،فاألزواج املط َّهرة تعني األنواع الط ِّيبة [من الفواكه] .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

أ َّما التعبري الثاين الذي يسعى لكسنربغ إىل تجديد فهمه ،فهو« :قارصات الطرف
عني»  ،وترجمته الصحيحة -بزعمه -طبقًا للقراءة الرسيانيَّة-اآلراميَّة ،هي :الفواكه
(األعناب) املتدلِّية؛ إذ يقول بالنسبة إىل «الطَرف»« :بعد أن أُثب َِت عدم الحوريَّات،
ال معنى للتح ُّدث عن عيونهن ،كام فُهم هذا التعبري مسبقًا يف العرب َّية بقرص النظر
إىل األزواج؛ لكن املنشود هو معنى يتناسب مع األعناب .املر ُ
امي
ادف الرسيا ُّين-اآلر ُّ
[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 262- 264.
[[[ سورة البقرة ،اآلية 25؛ سورة آل عمران ،اآلية 15؛ سورة النساء ،اآلية .57
[[[ سورة الزخرف ،اآلية .12
[[[ سورة لقامن ،اآلية .10
األملاين الذي نقل القرآن إىل األملان َّية عام 1966م .انظر:
ّ
[[[ رودي بارت ( :)Rudi Paretاملسترشق
www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/ 372262.
[6] Species.
[7] Luxenberg, 2007, p. 265- 266.
ات الطَّ ْر ِف ِع ٌني سورة الصافَّات ،اآلية .48
ص ُ
[[[ َ و ِعنْدَ ه ُْم قَا َ ِ
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لـ «الطَرف» هو «ܛܪܦܐ» (طرپا  )tarpaالذي يرشحه معجم «تزاروس» بـ:
«قطف أوراق األعناب» ،ويرضب يف رشحه املثل القائل« :ܘܐܠ ܕܢܛܪܦ ܟܪܡܐ»
لنقطف ال َك ْرم ،ويرشحه معجم
أي
ْ
(وال دنطرپ کرما ْ )wala da-ntarrep karma
«م ّنا» بـ« :قطف ،قطع ،جني الورق والثمر» ،وهو املعنى نفسه الذي يفيده معجم
أي :الورق ،والغصن الصغري  .وهذا ُّ
يدل عىل أ َّن معنى
الرسيان َّية الرشق َّية الحديثةْ ،
وربا يعني القطف ،كام
الطرف هو األغصان الصغرية املمتلئة باألوراق واألعنابَّ ،
يقول القرآن :إ َّن قطوف الثامر دانية  .وبعد أن تب َ َّي معنى الطرف ،يسهل فهم
«القارصات» ،إذ يز ِّودنا معجم «م ّنا» مبعنى «قرص ،خفض» للفظة «ܩܨܪ» (قرص
املفسون للقرآن؛ لك َّنه يعني املنخفض ،وال يرتبط
 ،)qsarوهو قريب َّ
مم فهمه ِّ
باألعني بل يصف األغصان .وعليه يُفهم أ َّن املقصود من قارصات الطرف هي
التدل [املمتلئة بالثامر] .واملفردة األخرية هي « ِعني» ،وهي
األغصان املنخفضة ِّ
صيغة جمعٍ يف الرسيانيَّة-اآلراميَّة ،وسقوط [عالمة الجمع] منها بسبب الخطأ يف
كتابتها .هذا ،إىل جانب معنى اللمع أو اإلرشاق للمجوهرات ،قد ت ُستخدم هذه
املفردة للمجوهرات نفسها .وبنا ًءا عىل ما تق َّدم ،س ُيفهم التعبري املذكور باآليت:
الثامر (األعناب) املتدلِّية [كـ] املجوهرات.
[[[

[[[

ث ُ َّم يتط َّرق لكسنربغ إىل اآلية التالية التي استُخدمت فيها البِيض لنعت قارصات
الطرف ،وبعد أن يستحسن ترجمة «بالرش» و«بل» اللذَين ترجامها باللؤلؤ،
املفسين ع َّرفوها بالبيض غري
يلفت إىل ما ورد يف تفسري
ّ
الطربي وأ َّن معظم ِّ
جمعي كاللؤلؤ ،وقد ُس ِّجل للمؤنَّث
املكسورة .ث ُ َّم يقول :إ َّن البيض اسم [جنس]
ّ
رضب من
منها [يعني ال َبيضة] يف معجم لسان العرب معنى اللون األبيض مش ًريا إىل ٍ
العنب .ويقول لكسنربغ :م َّرة أخرى نجد هذا املعنى عند مراجعة الرسيانيَّة اآلراميَّة؛
[[[

[[[

[1] A. J. Maclean: “A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac”, Oxford, 1902, p. 114.
[[[ سورة الحاقَّة ،اآلية 23؛ سورة اإلنسان ،اآلية .14
فرنيس ،أستاذ اللغة العربيَّة يف املدرسة الوطنيَّة للُّغات الرشقيَّة .نقل القرآن إىل الفرنسيَّة عام 1950م (انظر:
[[[  :Re̒gis Blachèreمسترشق ّ
.)/http://www.universalis.fr/encyclopedie/regis-blachere
القسيس اإلسكتلندي الذي درس اللغات السام َّية والرشيعة ونقل القرآن إىل االنكليزيَّة عام 1953م ،مضافًا إىل إعادة
[[[ ِّ :Richard Bell
ترتيب س َوره بشكلٍ
نقدي (انظر.)https://erenow.net/common/what-the-koran-really-says/35.php :
ّ
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فمعجم «تزاروس» يستخدم كلمتي «ܒܪܘܐܠ» (بروال )berullaو«ܒܪܘܠܚܐ»
(برولحا ( )berulhaأي اللؤلؤ أو ال ِبلَّ ْور) مبعنى األبيض .والنتيجة هي أ َّن مراد
القرآن من ال َبيض هو [اللؤلؤ] األبيض الذي يوافق الرسيان َّية-اآلرام َّية .
واملفردة التالية التي يطمح لكسنربغ إىل تجديد قراءتها وفهمها هي «أتراب» يف
قوله -تعاىل -ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ . يعتقد لكسنربغ أ َّن هذه املفردة
مؤش
كانت فاعل ًة أكرث من غريها يف خيال الحوريَّات؛ إذ فرضوهن مغريات ،ويبقى ِّ ٌ
اب]
ينق ُْص َنه وهو أن يك َّن شابات ،وهذا الفهم الخاطئ أ َّدى إىل ترجمتها [أي األتر َ
املفسين
إىل «يف س ّن واحدة» ويُستنتج منه أنَّه َّن شابات دامئًا ،وقد أضاف بعض ِّ
أنَّه َّن يبلغن من العمر ثالثة وثالثني ( )٣٣سنة .ث َّم يوضح لكسنربغ العلَّة التي من
املفسون يف فهم لفظة «أتراب» ،وهي أ َّن فكرة الحوريات جعلتهم ال
أجلها أخطأ ِّ
أي يش ٍء غريها ،وأغمضوا عن السياق القرآ َّين؛ أل َّن اآلية  ٥٤من السورة
يفكِّرون يف ِّ
نفسها تقول عن الحوريات :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ وهي تعني أنَّه ليس
يف الج َّنة إلَّ األطعمة واألرشبة .ويؤيِّد رأيه هذا مبا يقوله القرآن للمتقني  :ﭵ
ﭶ ، وبأ َّن السور املدن َّية املتأ ِّخرةمل ت َ ِعد املؤمنني إلَّ بـﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ، وبأنَّه حتَّى الذين قُتلوا يف سبيل الله مل يوعدوا بالحوريَّات بل
ُو ِعدوا بالرزق عند ربِّهم  .ويستنتج لكسنربغ قائلً :إ َّن لفظة «أتراب» مل يصف
بها القرآن َّإل تلك الفواكه التي بره َّنا عىل ص َّحتها من خالل املعاجم الرسيانيَّة-
اآلرام َّية .وهنا يحاول الكشف عن املعنى الصحيح للفظة «أتراب» ،فينقل الرشح
الوارد يف معجم «تزاروس» لكلمة «ܬܪܒܐ» (طرپا  )tarpaويقول :تعادلها كلمة
لب الفاكهة،
«الرثب» املع َّربة (وهي غري مستخدمة بع ُد) وهي تعني الضخم أو ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

Luxenberg, 2007, p. 266- 269. ][1
[[[ سورة ص ،اآلية .52
[[[ سورة ص ،اآلية .54
[[[ سورة الطور ،اآلية 19؛ سورة الحاقَّة ،اآلية 24؛ سورة املرسالت ،اآلية .43
[[[ مث َّة أكرث من ثالثني آية ّ
تدل عىل هذا املعنى.
[[[ َ والَ ت َ ْح َس ََّب ال َِّذي َن قُ ِتلُوا ِف َسبِيلِ الل ِه أَ ْم َواتاً بَ ْل أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقُونَ سورة آل عمران ،اآلية .169
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وكذلك صفة «ܬܪܒܢܝܐ» (تربینا  )tarbanayaالتي تعني الطازج .وكذلك يستفيد
مم تق َّدم وهو
معنى قري ًبا َّ
من معجم «م ّنا» يف رشحه لـ«ܬܪܒܐ» (تربا ً )tarba
«شحم الرمان وغريه من الثامر» .وعليه ،فاآلية السالفة الذكر تُرتجم -بحسب
لكسنربغ -إىل :عندهم فواكه نضجة (طازجة) متدلِّيَة .
[[[

محاول تعديل فهمها السابق .فهي
ً
هذا ،وينتقل لكسنربغ إىل كلمة «الطمث»
قد تُرجمت حسبام اقرتحه الطربي بـ«الجامع» .وبعد أن يُش ِّدد عىل أه َّم َّية الفهم
يل
الصحيح لهذه الكلمة للبلوغ إىل الغاية ،يلوم الذين أغمضوا عن الجذر الفع ّ
ملفردة «الطمث» يف العرب َّية ،ومن ث َ َّم يقول :زعم اللغويُّون العرب أ َّن الحقة «ܐܬ»
(ـِت  )etالرسيانيَّة-اآلراميَّة لالسم املؤنَّث يف صفة «ܛܡܐܬܐ» (طامتا )tmata
هي جز ٌء من جذرها ،بينام فعل «طمث» العر ّيب جاء مشتقًا منها .وهذا مل ينشأ
من «طامث» أي اسم الفاعل يف العرب َّية فحسب ،بل وكذلك من فعل «ܛܡܐ/
امي ،لكن يف معنى آخر .وبينام مل يرد
ܛܡܐܐ» (طام  )tammaالرسيا ّين ـ اآلر ّ
معنى جذر «طمئ» العر ّيب يف معجم لسان العرب ،تعطي القواميس الرسيانيَّة
إتيمولوجي .وهذا ّ
يدل ـ بحسب لكسنربغ ـ عىل أ َّن هذه
رش ًحا له من منظو ٍر
ّ
الكلمة دخيلة عىل العرب َّية .ومل ّا كان معنى هذا الجذر يف الرسيان َّية ـ اآلرام َّية
هو «النجاسة» ،وهو معنى مرتب ٌط بالحيض وبالدم طب ًعا ،فإذا قالت املرأة :أنا
طامث ،يُفهم يف العربيَّة :أنا ملطَّخة بالدم ،ويف الرسيانيَّة-اآلراميَّة :أنا نجسة.
وقد جرى -وفق لكسنربغ -استخدام هذا املعنى يف العرب َّية؛ ولذلك أصبح مبعنى
الجامع .وبعد عقد مقارنة بني معجم لسان العرب ومعجم «تزاروس» حول مفردة
(الطمث) يستنتج لكسنربغ أ َّن املتبادر من تص ُّور الدم يف املتخ ّيل العر ّيب هو معنى
الجامع ،بينام يفهم الشخص يف الرسيانيَّة اآلراميَّة منه معنى التلويث والتدنيس.
ومن ث َ َّم يرى لكسنربغ أ َّن الفعل «مل يطمثهن» قد استخدم يف القرآن متع ِّديًا نتيج ًة
لهذا الفهم الخاطئ ،ومل يُفهم منه غري هذا املعنى [من فعل «طمث»] بسبب
الحوريات املزعومة ،مع أ َّن معناه يف الرسيان َّية-اآلرام َّية هو التدنيس والتلويث.
[1] Luxenberg, 2007, p. 269- 271.
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املفسين
بعد هذه املحاولة رشع يف بيان سبب هذا الفهم الخاطئ ،فقال :ما جعل ِّ
األعناب النسا َء هو ضمري «ه ّن» [يف :مل يطمثه ّن] الذي يُطلق عىل
العرب أن يزعموا
َ
جمع املؤنِّث لذوي العقول ،بينام القرآن ال يُالحظ هذا الفارق دو ًما ،وفقًا للقواعد
الرسيان َّية-اآلرام َّية .وهو يقصد بقوله هذا أ َّن ضمري «ه َّن» يستخدم لغري ذوي العقول
أيضً ا ،ويستشهد لذلك يف الهامش بقوله -تعاىل  :-ﯭ ﯮ ﯯ. 
[[[

وختم لكسنربغ بأ َّن الفهم الصحيح لكلمة (الطمث) هو املعنى الذي ذكره
الطربي ،وهو (اللمس) ،وهذا املعنى -عىل ح ِّد قوله -يتوافق ويتناسب مع فكرة
ّ
األعناب البيض؛ لك َّنه يف فكرة الحوريَّات يعتربه من لطف التعبري .
[[[

ث َّم يعالج لكسنربغ اآليتني اآلتيتني  :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ . وبعد أن يستشكل عىل ترجمة
[[[

املرتج َم ْي األوروبيَّ ْي «بِل» و«بارت» لفهمهم األبكار الجميالت من اآليتني ،يقوم
خيات) تعادل
بتعديل الفهم الباطلً ،
قائل :صفة « َخريات» (ومن األفضل أن ت ُقرأِّ :
«ܓܒܝܬܐ» (گبیتا  )gabyataيف الرسيانيَّة-اآلراميَّة ،ومعنى ذلك يف معجم
«تزاروس» :املختار ،ويف معجم «م ّنا» :طاهر ،كريم ،خيار اليشء .واملعنى املراد
الحقيقي لـ«أزواج مط َّهرة» ،والكريم
من «خريات» هو األخري؛ والطاهر هو املعنى
ّ
-الذي جرى استخدامه يف سياقٍ مامثل [يقصدِ :رز ٌْق كَرِي ٌم] يؤيِّد ذلك.

ث ُ َّم يعتني بالصفة التالية ،وهي «الحسان» ،فيقول :لتُدرك هذه الصفة مرادف ًة
لألوىل ،إ َّن ملعادلها يف الرسيان َّية-اآلرام َّية «ܛܒܐ» (طبا  )tabaمعنى سواء ،كام
امي
يرشحه معجم «م ّنا» بهذه املعاينّ :
«خي ،حسن ،كريم» .فالتعبري الرسيا ّين-اآلر ّ
(أي خريات حسان) الذي ورد يف القرآن مبعنى «املختار،
يربِم معادله يف العرب َّية ْ
املمتاز» .وعليه ،يرى لكسنربغ أنَّه يجب فهم آية ﭛ ﭜ ﭝ عىل
الوجه اآليت :فيه ّن [فواكه] مختارة ممتازة.
[[[

[[[ سورة يوسف ،اآلية .43
Luxenberg, 2007, p. 272- 275. ][2
[[[ سورة الرحمن ،اآليات .72-70
[[[ سورة الرحمن ،اآلية .70
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أ َّما آية ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ، فال يرى لكسنربغ صعوب ًة يف توجيهها
وفق ما يريده؛ إذ يرى أ َّن «الخيمة» هي واحدة (الخيام) ،ومعناها :التعريشة .
وبسهولة يستنتج ترجمة هذه اآلية بـ :األعناب البيض املتدلِّية يف التعريشات.
واألمر املثري لالهتامم هو أ َّن هذا الكالم مياثل ما قاله «أفرام» الرسيا َّين :إ َّن أعناب
الج َّنة متوفِّرة للصالحني .
[[[

[[[

[[[

تبق أمام لكسنربغ سوى مفردات أخرى قليلة ل ُيق ِّدم فهمها الحديث ،ولينقذ
مل َ
العلامء املسلمني -عىل ح ِّد تعبريه -من مزاعمهم بالنسبة إىل حوريَّات الج َّنة .فيأيت
هنا -إىل اآليات اآلتية من سورة الواقعة :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ، حيث يواصل نهجه مستهلًّ بكلمة
ال ُف ُرش ،ويقول :هو جمع يف العرب َّية ،ومعناه« :الفراش ،الرسير أو السجاد» ويف هذا
املعنى يشابه كلمة «ܦܪܣܐ» (پرسا  )prasaيف الرسيان َّية-اآلرام َّية وقد اشتقَّت
منها ،وفق املعنى الذي يق ِّدمه معجم «م ّنا» ،وهو« :خيمة ،مظلّة» .فمن املمكن
بحسب لكسنربغ -فهمها باملعنى املتق ِّدم الذي اختاره للفظة «خيام» .ومع صفتهاأي «مرفوعة» ترجم اآلية بـ :تعريشات مرتفعة لألعناب.
ْ
ث ّم بالنسبة إىل الفعل «أنشأ» اقرتح معا ِد ًل له من الرسيان َّية-اآلرام َّية ،وهو
كلمة «ܐܘܝܝ» (أوي ( )awiأو مرادفها« :ܐܫܘܚ» (أشوح  ،)aswahالتي
يرشحها معجم «م ّنا» بـ« :أنبت ،أخرج» .وعليه ،يفهم لكسنربغ آية  ﮡ ﮢ
ﮣ مبعنى :نحن أنبتناها.
[[[

[[[

املفسين
ال يزال لكسنربغ مل ًّحا عىل إثبات م َّدعاه إىل جانب تخطئة فهم ِّ
املسلمني ،فيقول :يبدو من آية ﮥ ﮦ أ َّن الله قد خلق الحوريَّات
[[[

[[[ سورة الرحمن ،اآلية .72
[2] Bower.
Luxenberg, 2007, p. 275- 277. ][3
[[[ سورة الواقعة ،اآليات .37-34
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .35
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .36
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أبكا ًرا ،لك َّن كلمة «بكر» ليست مبعنى «عذراء» ،ال يف العرب َّية وال يف الرسيان َّية-
الخاص
اآلرام َّية ،بل تعني «العمل األ َّول» وكذلك «املولود األ َّول»  .لكن لها معناها ّ
يف الرسيانيَّة-اآلراميَّة الذي ينسجم هنا ،وهو املعنى الذي يق ِّدمه معجم «م ّنا»
خاصة».
يف رشحه لكلمة «ܒܟܪܐ» (بكرا  ،)bakkaraوهو« :باكورة ،أ َّول الثمر َّ
ولذلك استنتج الرشط املسبق لفهم جميع املوارد املذكورة ،وهو أ َّن هذه الفواكه
ٍ
حينئذ هو :نحن خلقناها؛ كالثامر األوىل.
طازجة ،ومعنى اآلية
[[[

[[[

وهكذا يتابع كالمه يف اآلية األخرية ﮨ ﮩ ،فيقول  :أ َّما وقد زُعم أ َّن الله
خلق الحوريَّات ممتعات بشكلٍ
عاطفي أو يف س ٍّن واحدة ،فليس من الغريب
ّ
أنَّه مل يتأ َّمل أح ٌد يف كلمة « ُع ُرب»؛ ألنَّها قد قُرئت خاطئ ًة ،لك َّنها ت ُقرأ صحيح ًة يف
الرسيان َّية-اآلرام َّية« :ܥ̈ܪܝܐ» (عريه ( )arrayeأي البارد ،الربد الصقيع) ،ويجب
أن تُقرأ يف العرب َّية« :ع َريا» .وعليه ،يرى أ َّن الصحيح أن ت ُفهم هذه اآلية وفق اآليت:
إ َّن فواكه الج َّنة ممتازة وكذلك مثلّجة .ويؤيِّد م َّدعاه هذا مبا ورد يف سورة الواقعة
نفسها من أ َّن أصحاب ال َّنار يستلمون ما هو ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ. 
[[[

[[[

[[[

ِ
وآخر آية يعمل لكسنربغ عىل تعديل فهمها هي قوله -تعاىل  -ﭘ ﭙ، 
وتحدي ًدا كلمة «كواعب» التي تعني ذوات األثداء الكبرية ،بينام يرى هو أ َّن اإلشار َة
إىل صدوره ّن دون ذكر أنفسه ّن مح ّط غرابة ،ث َّم يفاجئ القارئ بكالمه أ َّن لفظة
«كواعب» عرب َّي ٌة ،لك َّن ترجمتها خاطئة .وبعد ذلك نقل اإلجامع الذي أورده
الطربي من أ َّن معناها النساء العظيامت الصدر ،وكذلك ما أورده لسان العرب
يف معنى الفعل «كَ َع َب» :كعب اإلناء وغريه مأله .واعترب أ َّن هذه الرتجمة ال تليق
بالقرآن ،وال تتناسب مع معنى (الطازجة) الذي ر َّجحه لكلمة «أتراب» ،وأنَّه إذا
[[[

[1] first work.
[2] first born.
Luxenberg, 2007, p. 278- 280. ][3
[4] passionately loving.
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .44
[[[ سورة النبأ ،اآلية .33
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كانت كلمة «أترابًا» نعتًا للفواكه واألعناب ،فهذا يناسبه أن تكون كلمة «كواعب»
نعتًا آخر لفواكه الج َّنة ،وهي تُحمل عىل أوانٍ مفعمة بها .وكعادته يحاول تأييد
م َّدعاه بآية من القرآن ،فيشري -هنا -إىل اآلية  ٧١من سورة الزخرف واآلية  ١٥من
الصحاف واألكواب واآلنية ،بينام تلفت اآلية
سورة اإلنسان  ،اآليتني اللتني تلفتا إىل ِّ
الصحاف  .وبهذا يرى أ َّن الفهم الصحيح
 ٣٤من سورة النبأ إىل الكأس فقط دون ِّ
وكؤوسا ممتلئة [من الخمر] .
لهذه اآليات هو أ َّن يف الج َّنة فواك َه طريَّ ًة عصرييَّ ًة
ً
[[[

[[[

[[[

[[[

عب لكسنربغ عن رأيه البديع حول فكرة الحوريَّات ،وي َّدعي
ويف آخر املطاف ،يُ ِّ
الفيلولوجي تُثبت أ َّن تأريخ وضعها يعود إىل القرن التاسع
أ َّن دراسته من املنظور
ّ
مفسي القرآن .
أو العارش
ّ
امليالدي لدى ِّ
[[[

ً
ثاني�ا :نقد آراء لكسنبرغ المطروحة في القراءة والفهم الخاطئ

للقرآن عند المسلمين:

وتبي أنَّه يعتقد بأ َّن بعض آيات
تق َّدمت يف ما سبق أه ّم دعاوى لكسنربغَّ ،
فهم خاطئًا ،ما دفعه إىل تعديل هذه
القرآت قد قرِئت قراءة خاطئة أو فُهمت ً
األخطاء التاريخ َّية املستم َّرة عند العلامء املسلمني منذ أمد بعيد ،وإىل إعادة
تصحيح قراءة هذه اآليات أو تصحيح فهمها.
وقبل الرشوع يف الر ّد عىل دعاويه هذه التي ال تخلو من تجاهل لحقائق
كثرية ،نق ِّدم مل َّخ ًصا عن منهجه الذي يسري عليه يف إصالح األخطاء الواردة يف
القرآن وتفاسريه بحسب زعمه ،ومن ث َّم دراسة دعاويه دراس ًة فيلولوجيَّة ،وتوجيه
ٍ
انتقادات إليها مبن َّية عىل أساس معاجم اللغات السام ّية ،وكذلك دراسة أشعار
لنتبي
العرب قبل اإلسالم ،مضافًا إىل مطالعة السياق القرآ ّين لآليات موضع البحث؛ َّ
[[[ يُط َُاف َعلَ ْي ِه ْم ب ِِص َح ٍ
ُس َوتَلَ ُّذ األ ْع ُ ُي َوأَنْتُ ْم ِفي َها خَالِدُونَ.
اف ِم ْن َذه ٍ
َب َوأَكْ َو ٍ
اب َو ِفي َها َما تَشْ تَهِي ِه األنْف ُ
اب كَان َْت قَ َوارِي َر.
[[[ َ ويُط َُاف َعلَيْ ِه ْم بِآنِيَ ٍة ِم ْن ِفضَّ ٍة َوأَكْ َو ٍ
[[[ َ وكَأْساً ِدهَاقاً.

Luxenberg, 2007, p. 281- 282. ][4
[5] ibid., p. 283.
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فعل -ما قاله لكسنربغ أو ال؟ وبعد ذلك نذكر جمل ًة منما إذا كان السياق يقبل ً
الروايات الواردة عن األمئَّة املعصومني؛ نق ًدا ملا قاله لكسنربغ ،ومن ث َّم نتط َّرق
إىل املصادر التي راجعها لكسنربغ وندرس مدى اعتبارها .ويف الختام نشري إىل بعض
االنتقادات التي و َّجهها املسترشقون اآلخرون إىل لكسنربغ ومزاعمه ،وبالتايل نق ِّيم
محاولته يف ِّ
فك رموز القرآن.
َّ
 - ١نقد منهجية لكسنبرغ:

يتوصل إليها ،وللمنهج َّية
تح ِّدد منهج َّية ِّ
كل مؤلِّف مسا َره نحو النتائج التي َّ
عالق ٌة وثيق ٌة بص َّحتها أو بطالنها .فتجدر اإلشارة إىل منهج َّية لكسنربغ يف تعديل
أي أساس آخر .ومن نافلة القول :إ َّن
قراءة اآليات أو فهمها قبل البدء بالنقد عىل ِّ
لكسنربغ ليس أ َّول من ش َّمر عن ساعديه يف الكشف -كام يزعم -عن أصول القرآن؛
إلهي للقرآن ا ِّدعاء قديم ِق َد َم نزو ِل القرآن؛ فقد لفَّق املرشكون
فا ِّدعاء أصلٍ غري ٍّ
التُّهم لرسول الله بأ َّن اليهود يعينونه عىل ما يقول  ،وأشار القرآن الكريم إىل
مقالهتهم هذه يف قوله -تعاىل  :-ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ . وقد اكرتث
تلفيق من عنارص
ج ٌّم غف ٌري من املسترشقني بدراسة أصول القرآن ،مفرتضني أنَّه
ٌ
الثقافة السائدة يف البيئة العرب َّية أو كتب اليهود والنصارى  .ويف ما يأيت عرض
موجز ألبرز املؤلَّفات يف هذا املجال.
[[[

[[[

[[[

أصل يهوديًّا للقرآن هو املسترشق األملا ّين «آبراهام
أ َّول من حاول أن يُثبت ً
غايغر» يف كتابه« :ما أخذه مح َّمد من اليهوديَّة؟» الذي كان له عظيم األثر
يف عرصه؛ مبا ق َّدمه املؤلِّف من رؤي ٍة متط ِّرف ٍة إىل إسهام اليهود يف القرآن  .وجاء
[[[

[[[

[[[

[[[ انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ص.137
[[[ سورة الفرقان ،اآلية .4
اإلسالمي املعارص ،ال ط ،القاهرة ،ال ن1992 ،م ،ص.84
[[[ انظر :الرشقاوي ،مح َّمد عبد الله :االسترشاق يف الفكر
ّ

[4] Abraham Geiger.
[5] Was Hat Mohammed Aus Dem Judenthume Aufgenommen, 1833.
[6] Stillman, Norman: The story of Cian and Abel in the Qur’an and the Muslim commentators: Some observations,
Journal of Semitic Studies, 19(2), 1974, p. 231.
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بعده املسترشق «فيليام موير»  ،مؤلِّف كتاب« :حياة مح َّمد»  ،الذي كان يرى
مقتبس من املسيح َّية  .ث ّم تبعهم «تيودور نولدكه» يف
أ َّن جز ًءا كب ًريا من اإلسالم
ٌ
كتابه« :تاريخ القرآن»  ،حيث عقد بابًا إلنكار نب َّوة رسول الله و َع ْزا تعاليمه
إىل اليهود والنصارى  .ويف أواخر هذا القرن ألَّف «هارتويغ هريشفلد» رسال َة
دكتوراه بعنوان« :العنارص اليهوديَّة للقرآن»  .ومن مدعاة التع ُّجب هو أ َّن
محاوالت املسترشقني اليهود يف القرن التاسع عرش كانت تهدف إىل وضع اإلسالم
صف واحد يف معارضة املسيح َّية  ،وحتَّى نهاية هذا القرن
إىل جانب اليهوديَّة يف ٍّ
قليل .
مل يُطلق االسترشاق نفسه من الخلفيَّة الدينيَّة َّإل ً
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

وظلَّت فكرة عدم أصالة اإلسالم واقتباسه من األديان السابقة سائد ًة بني عموم
املسترشقني يف القرن العرشين  ،لك َّن دراساتهم يف هذا القرن ات َّجهت نحو املقارنة
بني ما يف القرآن من املصطلحات ،والقصص ،واملعتقدات وما يشاكلها يف التعاليم
املسيح َّية واليهوديَّة  .وميكن اإلشارة إىل أه ّم املؤلَّفات يف هذا املجال وهي« :مصادر
[[[1

[[[1

[1] Sir William Muir.
[2] Life of Mahomet, 1858.
Martin, Richard: Islamic Studies: History of the Field, In The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ][3
New York, Oxford University Press, 1995, vol. 2, p. 329.
[4] Theodor Nöldeke.
[5] Geschichte des Qorāns, 1860.
[[[ انظر :نولدكه ،تاريخ القرآن ،م.س ،ج ،1ص7؛ وانظر :الفصل األ َّول من الكتاب نفسه.
[7] Hartwig Hirschfeld.
[8] Jüdische Elemente im Korân: ein Beitrag zur Korânforschung, 1878.
[9] Heschel, Susannah: German Jewish Scholarship on Islam as a Tool for De-Orientalizing Judaism, New German
Critique, 39(3), 2012, p 91.
[10]. Said, Edward: Orientalism, London, Penguin, 1977, p. 262.
[11] Rodinson, Maxime: A Critical Survey of Modern Studies on Muhammad, In Studies on Islam, New York,
Oxford University Press, 1981, p. 62.
[ [[1انظر :شاکر ،مح َّمد کاظم؛ ف َّياض ،مح َّمد سعيد[ :سري تح ُّول ديدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن] ،پژوهشهای قرآن
وحديث ،العدد 1389 ،1هـ.ش ،ص.125
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املسيحي «ويليام تيزدال»  ،و«محارضات حول
ش
القرآن األصليَّة»
ِّ
للقس املب ِّ
ّ
اإلسالم» للمسترشق َامل َجري «إجناس جولدتسيهر»  ،و«العنارص اليهوديَّة يف أجزاء
البولندي «إرسائيل شبريو»  ،و«اعتامد القرآن عىل
القرآن الروائيَّة» للمسترشق
ّ
األملاين «ويلهلم رودولف»  ،و«أسامء العلَم
ّ
اليهوديَّة واملسيح َّية» للمسترشق
اليهودي «يوزف هروفيتس» ،
األملاين
اليهوديَّة ومشتقَّاتها يف القرآن» للمسترشق ّ
ّ
و«قصص العهدين يف القرآن» لتلميذه «هرنيش شباير»  ،و«شخص َّيات الكتاب
اليهودي
املق َّدس يف القرآن» للمسترشق اإلسكتلندي «جان والكر»  ،و«األساس
ّ
األمرييك «تشارز توري»  ،و«أصول اإلسالم يف بيئته
ّ
لإلسالم» لعالِم اآلثار
الربيطاين «ريتشارد بل»  ،و«اليهوديَّة واإلسالم :الخلف َّية
ّ
املسيح َّية» للمسترشق
األمرييك «آبراهام كاتش» ،
ّ
العهدين َّية والتلموديَّة للقرآن وتفاسريه» للمسترشق
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[[[

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

[[[1

[[[2

[[[1

[1] The Original Sources of The Qur’an, 1905.
[2] William St. Clair Tisdall.
[[[ ( .Vorlesungen über den Islam, 1910جرى نقل الكتاب إىل العرب َّية بعنوان« :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم»).
[4] Ignác Goldziher.
[5] Die haggadischen Elemente im erzaehlenden Teil des Korans, 1907.
[6] Israel Schapiro.
[7] Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum und Christentum, 1922.
[8] Wilhelm Rudolph.
[9] Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran, 1925.
[10] Josef Horovitz.
[11] Die biblischen Erzählungen im Qoran, 1931.
[12] Heinrich Speyer.
[13] Bible Characters in the Koran, 1931.
[14] John Walker.
[15] The Jewish Foundation of Islam, 1933.
[16] Charles Cutler Torrey.
[17] The Origin of Islam in its Christian Environment, 1968.
[18] Richard Bell.
[19] Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries, 1980.
[20] Abraham Isaac Katsh.
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وأخريا ،تجدر اإلشارة إىل األب
ّ
و«مح َّمد» للمؤ ِّرخ
الربيطاين «ميخائيل كوك» ً .
انكب -زهاء عرشين سنة -عىل تأليف مجموع ٍة من
«يوسف د َّرة الح َّداد» الذي َّ
الهندي ال َعلامين املعروف
الكتب؛ ليُثبت نرصانيَّة دعوة القرآن  ،وكذلك الكاتب
ّ
بـ«ابن و ّراق» الذي ألَّف مجموع ًة من الكتب ض َّد اإلسالم ،من أه ِّمها :كتاب
«مصادر القرآن»  .والكتب واملقاالت يف هذا املجال كثرية ج ًّدا ،ال تتَّسع هذه
العجالة لذكرها .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

تُظهر دراسة مسار تأليف الكتب واملقاالت عىل م ِّر التاريخ أ َّن دعوى اقتباس
تغيت من رؤية جدليَّة إىل رؤية أكادمييَّة ،وقد
القرآن من اليهوديَّة والنرصانيَّة َّ
ألزم املسترشقون أنفسهم بأن يثبتوا دعاويهم وفقًا للمعايري العلم َّية ،وانتقادات
املسترشقني أنفسهم بعضهم عىل بعض من نتائج هذه الرؤية العلم َّية .وكانت
دراسات علم اللسان َّيات الرؤية السائدة يف هذا املجال ،لك َّن هذه الدراسات تسري
اإللهي  ،وقليلً
نحو زيادة التقارب من رؤية املسلمني حول القرآن الكريم ومصدره
ّ
ما نجد مسترشقًا ي َّدعي دعوى االقتباس يف العرص الراهن .
[[[

[[[

املسيحي للقرآن) ال يختلف
(أي األصل
من هنا ،اتَّضح بجالء أ َّن مبنى لكسنربغ ْ
ّ
عم كان بصدده أسالفه من املسترشقني  ،عندما سعوا يف إثبات اقتباس القرآن
َّ
[[[

[1] Muhammad, 1983.
[2] Michael Allan Cook.
عيل[ :ر ّد شبهات يوسف د َّرة الحدَّاد يف كتابه القرآن دعوة نرصانيَّة] ،مجلَّة دراسات
[[[ اسكندرلو ،محمد جواد؛ عتايب ،أحمد سامل عبد ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّسة ،بريوت ،العدد 2016 ،6م ،ص.43-42
استرشاقيَّة (تصدر عن املركز
ّ
[[[ هذا اسم مستعار .أ َّما اسمه الحقيقي ،فغري معروف.
[5] The Origins of The Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book, 1998.
[[[ ولالطِّالع عىل ٍ
فهرس من املصادر األخرى التي ركّزت عىل تأث ُّر القرآن بشتَّى الثقافات ،انظر.)161-Morrison, 2016, p. 160( :
[[[ انظر :شاکر؛ فيَّاض[،سري تح ُّول ديدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن] ،م.س ،ص.136
Schöller, Marco: Post-Enlightenment Academic Study of the Qurān. In Encyclopaedia of the Qurān, Leiden ][8Boston, Brill, 2004, vol. 4, p. 195.
[[[ وقد اعتنى عد ٌد من العلامء املسلمني بالر ِّد عىل هذه الدعوى ،انظر عىل سبيل املثال :معرفت ،مح َّمد هادي :شبهات وردود حول القرآن
الكريم؛ عصاصة ،سامي :القرآن ليس دعوة نرصان َّية؛ بدوي ،عبد الرحمن :دفاع عن القرآن ض ّد منتقديه؛ رضوان ،عمر بن إبراهيم :آراء
الحق والصدق املطلق.
املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه؛ فخر اإلسالم ،مح َّمد صادق :بيان ّ
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من التوراة واإلنجيل وغريهام؛ استنا ًدا إىل موافقته مع بعض مواضيعها  ،لك َّن
املسلمني يرون أ َّن سبب هذه املوافقة هو صدورها جميعها من مصد ٍر واحد  ال
أخ َذ ِ
بعضها من بعض وال عن صدفة  .ومضافًا إىل ذلك ،فإ َّن القرآن الكريم يصف
نفسه باملهيمن عىل الكتب السامويَّة األخرى ،وهو قوله -تعاىل :-ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ، 
ٍ
سامت من قبيل :املرجع َّية ،والجامع َّية ،والسيطرة
وتبي الهيمن ُة أ َّن للقرآن الكريم
ِّ
وفيصل حاك ٌم ت ُختم
ٌ
عىل الكتب السامويَّة األخرى ،وأنَّه مرج ٌع يلجأ إليه الخصامء،
عنده األشياء .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ونهدف يف هذا الكتاب إىل الر ِّد عىل ما امتاز به لكسنربغ عن غريه ،أال وهو
النص القرآ ّين والنتائج التي ترتتَّب عليها .مي ّر لكسنربغ
منهجيَّته الغريبة يف إعادة فهم ّ
باملراحل اآلتية واحد ًة تلو األخرى؛ ليصل -عىل ح ِّد قوله -إىل الفهم الصحيح من
املفردات القرآن َّية:
الطربي؛ بحجة أ َّن فيه بعض النقاط التي
ـ الخطوة األوىل :هي فحص تفسري
ّ
أغمض عنها مرتجمو القرآن إىل اللغات الالتين َّية
ـ الخطوة الثانية :تتمثَّل بالرجوع إىل معجم لسان العرب؛ بغية تبي ٍني أوضح
واملفسين املتق ِّدمني مل يراجعوا القواميس ق ّط
الطربي
للمفردات؛ فإ َّن
ّ
ِّ
ـ الخطوة الثالثة :ينتقل لكسنربغ إىل هذه الخطوة يف ما لو مل ينجح يف إثبات مراده
من الخطوتني السابقتني ،فيأيت إىل املعاجم الرسيان َّية-اآلرام َّية؛ ليجد مشرتكًا لفظ ًّيا يختلف
معناه عن معنى تلك املفردة الغامضة يف العرب َّية ،ويتناغم مع السياق القرآ ّين.
[[[ انظر :رضايئ اصفهاين ،مح َّمد عيل؛ پروان ،صديقه[ :دفاع دانشمندان شيعه از قرآن در برابر شبههى اقتباس] ،مجلَّة قرآن پژوهشی
خاورشناسان ،العدد 1369 ،23هـ.ش ،ص.67
مؤسسة التمهيد1423 ،هـ.ق ،ص.11
[[[ انظر :معرفت ،مح َّمد هادي :شبهات وردود حول القرآن ،ال ط ،قم املقدَّسةَّ ،
[[[ انظر :م.ن ،ص.13
[[[ سورة املائدة ،اآلية .48
[[[ انظر :الكاميل ،طالل فائق :نظريَّة الهيمنة يف القرآن الكريم ،ال ط ،كربالء املقدَّسة ،مركز كربالء للدراسات والبحوث1427 ،هـ.ق ،ص.709
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ـ الخطوة الرابعة :يف حال أعجزته الخطوات السابقة ،يق ِّدم لكسنربغ قراء ًة
جديد ًة للمفردة عرب تغيري نقاطها؛ أل َّن القرآن قد نُ ِّق َط يف ٍ
وقت الحقٍ [عن نزوله
ولربا حدث خطأٌ يف ذلك.
وكتابته]َّ ،
ـ الخطوة الخامسة :إن بقيت املفردة مبهم ًة يعمل لكسنربغ عىل إيجاد معا ِد ٍل
لها يف الرسيان َّية ـ اآلرام َّية بعد تغيري نقاطها.
ـ الخطوة السادسة :إ ْن مل ت ِ
ُجد محاوالته السابقة نف ًعا ،يلجأ إىل ترجمة هذه
املفردة العربيَّة إىل الرسيانيَّة؛ ألنَّها -بحسبه -قد أُخذت من الرسيانيَّة .وهذه الخطوة
للنص القرآ ّين مفهو ًما منطق ًّيا يرتضيه املؤلِّف .
تنطوي عىل أه ِّم َّية كربى ،وقد أعطت ِّ
[[[

مم أق َّر به املؤلِّف نفسه ومارسه خالل كتابه أ َّن له فرضً ا مسبقًا ،وهو أ َّن
يتَّضح َّ
املفردات الغامضة يف القرآن -مع أنَّه مل ينبس ببنت شفة عن معايريه يف تحديد هذا
رأي ناج ٌم عن اعتقاد أ َّن رسول الله
الغموض -مأخوذ ٌة عن الرسيان َّية .وهذا ٌ
كان يقرأ الكتب املق َّدسة ويقتطف منها ما يشاء :ولك َّن الله -سبحانه وتعاىل -قد
ر َّد هذه الشبهة البائسة يف قوله :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ . وفضلً عن هذا الكالم الرشيف -الذي هو
أي نسخة عرب َّية من التوراة واإلنجيل
الح َّجة البالغة -ميكن القول :إنَّه مل تكن هناك َّ
النبوي  ،بل إ َّن أقدم املخطوطات املتبقِّية من الكتب املق َّدسة يعود
يف العرص
ّ
تاريخها إىل القرن
الهجري الثاين  ،ث َّم إ َّن بعض املسترشقني نقلوا عن يهود املدينة
ّ
أ َّن رسول الله مل يكن عامل ًا باألسفار املق َّدسة  ،ومل يكن قد قرأها أب ًدا .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Luxenberg, 2007, p. 23 -24.
[[[ سورة العنكبوت ،اآلية .48
[[[ انظر :مغنية ،مح َّمد جواد :شبهات امللحدين واإلجابة عنها ،ال ط ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل1984 ،م ،ص.82
[[[ انظر :ع َّواد ،كوركيس :مكتبة نور أقدم املخطوطات العربيَّة يف مكتبات العامل ،ال ط ،العراق ،دار الرشيد للنرش1982 ،م ،ص.66-61
[5] Grunebaum, Gustave Edmund: Medieval Islam: A study in cultural orientation (Second), Chicago & London,
The University Of Chicago Press, 1953, p. 78.
[[[ انظر :آرمسرتونغ ،كارين :الله واإلنسان عىل امتداد  4000سنة من إبراهيم الخليل حتَّى العرص الحارض ،ترجمة :مح َّمد الجورا ،ال ط،
دمشق ،دار الحصاد للنرش والتوزيع1996 ،م ،ص.143
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وعليه ،فإ َّن ما انتهجه لكسنربغ هو أشبه بتفسري القرآن بالرأي؛ إذ إنَّه بهدف
الطربي،
تقديم بيانٍ أوضح ملفردة رآها غامضة ،مل يفحص -لذلك -سوى تفسري
ّ
واألشنع من ذلك كلِّه تغاضيه عن تفاسري علامء الشيعة بأرسها ،كام أنَّه مل يستخدم
منه ًجا إيتيمولوج ًّيا للبحث عن أصل املفردة واللغة التي أُ ِخذت منها ،بل راجع
مبارش ًة املعاجم الرسيانيَّة ،واختار املعنى الذي يتناسب مع متخيّله عن السياق
غي نقاطها بشكلٍ يتناسب مع فرضه املسبق ،مبعزل عن دراس ِة تاريخ
القرآ ّين ،أو َّ
العلمي واألد ّيب .وقد و ّجه
القرآن وقراءاتها املقبولة لدى العلامء املسلمني ،وتراثهم
ّ
ٍ
انتقادات -الذع ٍة أحيانًا -إىل لكسنربغ ومنهج َّيته ،وهي من
أنفسهم
املسترشقون ُ
أفضل األدلَّة عىل بطالن قوله.
[[[

 - ٢النقد على أساس المعاجم:

تق َّدم أ َّن لكسنربغ عمل عىل إعادة فهم التعابري القرآنيَّة ،وهذا بعد أن شكَّك
املفسين
يف عرب َّية هذه التعابري ،ورأى أنَّها مأخوذة من الرسيان َّية-اآلرام َّية ،وأ َّن ِّ
املسلمني أخطأوا يف قراءتها أو فهمها؛ لعدم علمهم بتلك اللغة ،واستند يف مواضع
كثرية إىل املعاجم الرسيان َّية-اآلرام َّية .هذا ،ولك ّن دراس ًة لغويَّ ًة تُثبت أ َّن دعاويه قد
ت ُعارِض ما ورد يف املعاجم الساميَّة ،من العربيَّة والرسيانيَّة م ًعا ،بل هناك شواهد
ع َّدة يف هذه املعاجم تؤيِّد فهم املسلمني من تلك التعابري.
أ َّول مفرد ٍة شكَّك لكسنربغ يف ص َّحة قراءتها هي لفظة «استف ِززْ»  ،واقرتح إزالة
أي استبدالها بـ«استف ِر ْر» -ليصبح املعنى أ َّن الشيطان يطلب من الناسنقطتَي الزايَني ْ
معجم
أن يف ّروا ،حسب القواعد العرب َّية .لك َّن املشكلة هي أ َّن «االستفرار» مل يرد يف
ٍ
و ٍ
احد من املعاجم العربيَّة ،بل ال أصل لها ،ومل يقرأ أحد من الق َّراء بهذه القراءة .
[[[

[[[

[[[ سيأيت بيانها الحقًا ،فانتظر.
[[[ الواردة يف اآلية  64من سورة اإلرساء ،وقد تقدَّم الكالم عنها تفصيلً يف الفصل األ َّول.
[[[ عمر ،أحمد مختار؛ مكرم ،عبد العال سامل :معجم القراءات القرآن َّية ،ال ط ،الكويت ،مطبوعات جامعة الكويت1408 ،هـ.ق ،ج ،3ص.330
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أ َّما املفردة الثانية ،وهي «وأجلِ ْب»  ،فرأى لكسنربغ أنَّه من الواجب وضع
نقطة الجيم فوقها وتعديلها إىل «واخلِ ْب» مبعنى الخدعة بحسب لسان العرب،
لك َّنه مل ينتبه إىل أ َّن هذا الفعل متع ٍّد إىل املفعول بنفسه ،وال يتع َّدى بواسطة حرف
يتبي ذلك من لسان العربَ « :خلَ َبه يَ ْخلُ ُبه َخلْباً ِ
وخالبَ ًةَ :خ َد َعه»  ،بينام
الج ّر ،كام َّ
«أجلب» بواسطة حرف الج ّر  .ث َّم إنَّه مل يختلف يف قراءتها أح ٌد
يتع َّدى الفعل
َ
من الق َّراء ،وهذه قرينة عىل أ َّن رسول الله قرأها كذلك .وبذلك تبقى دعوى
ريب ّ
وشك.
لكسنربغ موضع ٍ
[[[

[[[

[[[

ث َّم شكَّك لكسنربغ يف معنى مقطعٍ من اآلية  ٥٣من سورة األحزاب ﮢ
املحض ،بينام
املفسين ترجموا «إِنٰا ُه» بالطعام
َّ
ﮣ ﮤ ،حيث ا َّدعى أ َّن ِّ

القراءة الصحيحة هي «إِنٰثه» وتعني أزواجه .ويُستشكل عليه بأنَّه ما املشكلة
يف تفسري املسلمني ،وما الدليل عىل خطئه؟ فهو مل يربهن عىل ما ا َّدعاه  ،بل
املحض ،ومل يقل َمن قال به منهم؛ فإ َّن الهاء
نقل عنهم أنَّهم ترجموه بالطعام
َّ
ضمري عائد إىل الطعام املذكور قبل هذا املقطع ،و«ا ِإل َن» مصدر «أَ َن يَ ِأن» ومعناه
اإلدراك والبلوغ،وقد ورد فعله يف قوله -تعاىل  :-ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ، ويؤيِّده ما أنشده الحطيئة :
[[[

[[[

[[[

وهذه قرينة عىل أن رسول الله قرأها كذلك ،وما ادعاه لكسنربغ موضع
ريب وشك.
وآنيت ال َعشــا َء َإل ُس َهــيــلٍ
أ ِو الشّ ـــِ ْع َرى فطال َيب األنَا ُء
ُ
أ َّما بالنسبة إىل نظريَّته عن الحور العني ،فنبدأ من قوله -تعاىل :-ﮦ
[[[ الواردة يف اآلية  64من سورة اإلرساء.
[[[ ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،3ص.363
[[[ انظر :م.ن ،ج ،1ص.269
[4] Luxenberg, 2007, p. 246.
[[[ سورة الحديد ،اآلية .16
[[[ الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،22ص.25
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ﮧ ﮨ ﮩ ؛ فالتزويج من ما َّدة «الزوج» وله وجو ٌه من املعاين،
كالحليلة والصنف والقرين .وإذا ورد يف باب التفعيل يتع َّدى إىل مفعولني ،كام
يف قوله -تعاىل  :-ﮊ ، وال يحتاج إىل حرف الج ّر ،وهو مبعنى النكاح؛
لك َّن التزويج يف قوله -تعاىل :-ﮧ ﮨ ﮩ متع ٍّد بحرف الباء ،ويعني
قرناهم بحو ٍر عني؛ ألنَّه ليس يف الج َّنة عقد تزوي ٍج أو نكاح؛ ّ
ويدل عىل ذلك عدم
التكليف يف الج َّنة .إذًا ،ليس التزويج يف الج َّنة مبعنى النكاح املتعارف يف الدنيا.
بتأس القرآن بالعهدين-
وعليه ،فإ َّن دعوى لكسنربغ -عىل فرض ص َّحة فرضه املسبق ِّ
بتعارض القرآن والعهدين يف جزاء املؤمنني يف الج َّنة -أي وعد القرآن بنكاح املؤمنني
تعس ٍف وتع ُّجل؛ أل َّن يف الج َّنة القرآن َّية -أيضً ا -ال
وعدم ذلك يف العهدين -يعاين من ُّ
يوجد نكاح باملعنى املتعارف ،كام زعم لكسنربغ.
[[[

[[[

[[[

لفظة «الزوج» خالف الفرد  ،وتعني :امرأة الرجل  ،والقرين  ،أو رضب من
النبات  .وهذه املعاين متاثل ما ورد يف معاجم اللغات السام َّية؛ فمعنى ܙܘܓ
(زوج) يف املعجم الكلدا ّين« :زوج ،قرن»  ،ويف معاجم الرسيانيَّة« :انض ّم بعضهم
ببعض ،التو ُّحد بالزواج ،الحليلة ،الصاحب ،الزوجة ،املتساوي»  ،ويف معجم «بار
بلهول» ،وهو من أقدم املعاجم الرسيانيَّة« :ܙܘܓܐ (زوجا) .ܒܪ ܙܘܓܐ:
(بر زوجا) الشفيق ،الرفيق ،الربيب ،الخدن»  .وهذا التقارب يف معاين هذه
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[[[ سورة الدخان ،اآلية .54
[[[ سورة األحزاب ،اآلية .37
[[[ سورة الدخان ،اآلية .54
[[[انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص.291
[[[ انظر:ابن عبَّاد ،املحيط يف اللغة ،م.س ،ج ،7ص.148
[[[انظر :الزمخرشي ،أساس البالغة ،م.س ،ص.277
األزهري ،تهذيب اللغة ،م.س ،ص.6
[[[ انظر:
ّ
عريب ،تصحيح :روفائيل بيداويد ،ال ط ،بريوت ،منشورات مركز بابل1975 ،م ،ص.192
ّ
[[[ م ّنا ،يعقوب أوجني :قاموس
كلداين ّ
Smith, J. Payne: A Compendious Syriac Dictionary–Found upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, ][9
London, University of Oxford, 1903, p. 111.
Bar Bahlule, Hassano: Lexicon Syriacum, Parisiis, E Reipublicae Typographaeo, 1886, vol. 1, p. 678. ][10
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املفردة دليل عىل وجودها يف اللغات الساميَّة .إذًا ،ال داعي إلزالة نقطة الجيم يف
«ز َّوجناهم» ؛ فإ َّن لكسنربغ ـ حسب املنهج الذي يسري عليه -يحكم بإزالة النقطة
وتغيري القراءة إذا كانت الكلمة غري موجودة يف املعاجم العرب َّية والرسيان َّية ،بينام
أي لفظة الزوج -مستع َملة يف كلتا اللغتني .هي ْ
[[[

[[[

اللفظة التالية يف اآلية سالفة الذكر هي حرف الباء ،ويرى لكسنربغ أنَّه يعني
بني وتحت» يف الرسيان َّية-اآلرام َّية ،فيق ِّدم قراء ًة جديد ًة لآلية ،وهي« :ور ّوحناهم
بحو ٍر عني» ،ويق ِّدم معنى جدي ًدا لها ،وهو ترويح املؤمنني تحت حور عني .ومبا
أ َّن الحور العني تعادل -عنده -األعناب البيض ،فسيكون املعنى الجديد :ترويحهم
تحت [أشجار] األعناب البيض .لكن لهذا الحرف (الباء) أربعة عرش معنى يف
العرب َّية وأكرث من عرشين معنى يف معجم «م ّنا» -وهو املعجم الذي استند إليه
لكسنربغ -واملعنى العرشين هو «بني»  .ومل يرد معنى «تحت» للباء ال يف العرب َّية ،
وال يف معجم «م ّنا»  ،وال يف املعاجم الرسيانيَّة  .إذًا ،معنى «تحت» لحرف (الباء)
يصح حمله عىل اآلية الرشيفة.
هو من اختالق مخ ِّيلة لكسنربغ ومن صنعه ،وال ّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

اللفظة الثالثة يف اآلية هي «الحور» ،وهي جمع األحور أو الحوراء ،وقد ذُكرت
لها معانٍ ثالثة:
[[[ الواردة يف سورة الدخان ،اآلية .54
[[[ والجدير بالذكر أنَّه مل يختلف أحد من الق َّراء يف قراءة " َو َز َّو ْج َنا ُه ْم"(انظر :عمر ومكرم ،معجم القراءات القرآنيَّة ،م.س ،ج ،6ص-143
)144؛ وهذه قرينة عىل ص َّحة انتساب هذه القراءة إىل الرسول األكرم.
[[[ سورة الدخان ،اآلية .54
[[[ انظر :ابن هشام ،جامل الدين بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مح َّمد محيي الدين عبد الحميد ،ال ط ،قم
النجفي1404 ،هـ.ق ،ج ،1ص.101
املقدَّسة ،مكتبة آية الله املرعيش
ّ
عريب ،م.س ،ص.48
ّ
[[[انظر :م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
[[[انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،م.س ،ج ،1ص.106-101
عريب ،م.س ،ص.48-47
ّ
[[[انظر :م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
Maclean, 1902, p. 23; J. P. Smith, 1903, p. 33; Costaz, Louis: Dictionnarie Syriaque-Francais (Troisième), ][8
Beyrouthm Dar El-Macheq, 2002, p. 231902, p. 23; J. P. Smith, 1903, p. 33; Costaz, 2002, p. 23.
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ِيض الوجوه
ـب ُ

[[[

ـ شديد بياض العني وشديد سوادها 
[[[

ـ والتي يحار فيها الطَرف

[[[

وقد استبعد الطربي املعنى األخ َري لعدم موافقته مع القواعد العرب َّية ؛ أل َّن
ال َح ْو َر تعني ش َّدة بياض العني وش َّدة سوادها  .وتعادلها كلمة «ܚܘܪ» (حور) يف
الكلدان َّية وهي ،تعني« :اشت َّد بياض عينه»  ،وكذلك معناها يف القاموس الرسياين
بثياب ٍ
بيض كرم ٍز للحزب»  ،مضافًا
أبيض ،أن يلتزم ٍ
ذيل «ܚܘܪ» (حور)« :أن يصري َ
إىل« :أن يرى ،أن يالحظ ،أن يلمح»  .ومعنى هذا الجذر« :أن يكون أبيض» .
وبهذا اتَّضح معنى هذه اللفظة يف اللغات السام َّية ،وهناك عالقة ملحوظة بينها
وبني ال َعني يف هذه اللغات ،فال داعي لتخطئة تفاسري املسلمني؛ إذ إنَّهم أ َّولوا الحور
ببِيض األعني ،وهذا ما تؤيِّده الدراسة اللغويَّة.
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ث ّم تجدر اإلشارة إىل ما تشبَّثَ به لكسنربغ ليُثبت ما ا َّدعاه ،وهو املعنى الوارد يف
لسان العرب ذيل لفظة البيضةِ « :ع َن ٌب بالطائف أَبيض عظيم ال َح ّب»  .ولك َّنه أغمض
عم ورد بعده« :بَ ْيض ُة ِ
الخ ْدر :الجاري ُة؛ ألنَّها يف ِخ ْدرها مكنونة»  .فدعوى عدم العالقة
َّ
بني البياض وال َعني غري صحيح ،بل يُثبتها املعجم نفسه الذي استخدمه لكسنربغ.
[[[1

[[[1

العريب1423 ،هـ.ق،
[[[انظر :ابن سليامن ،مقاتل :تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق :عبد الله محمود شحاته ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ّ
ج ،3ص.826
الحاج ،ال ط ،بريوت ،عامل الكتب1405 ،هـ.ق ،ص.363
[[[ انظر :اليزيدي ،عبدالله بن يحيى :غريب القرآن وتفسريه :تحقيق :مح َّمد سليم
ّ
[[[ انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،25ص.82-81
[[[ انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،25ص.82-81
[[[انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،3ص.288
عريب ،م.س ،ص.228
ّ
[[[ م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
[[[ وهذا يؤيد ما ورد يف معنى الحواريِّني من أنَّهم كانوا رجالً يب ِّيضون ثيابهم(انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،3ص.)201
J. P. Smith, 1903, p. 133- 134. ][8
[9] Fraenkel, Siegmund: Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, Brill, 1886, p. 32.
[[[1ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،7ص.125
[ [[1م.ن.
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فسها لكسنربغ
أ َّما مفردة «ال ِعني» ،وهي جمع األعني أو العيناء -والتي َّ
بالالمع والشفَّاف ،الفتًا إىل حبوب العنب -فمعناها يف العرب َّية واسعات العيون ،
وتعادلها كلمة «ܥܝܢܐ» (عينا) يف الكلدان َّية ،وتعني« :عني ،بارصة ،نظر؛ وجه،
منظر ،لون»  ،ومن مشتقَّاتها كلمة «ܥܝܢܢܐ» (عيننا) التي تعني« :أعني ،متّسع
الرسياين ذيل لفظة «ܥܝܢ» (عني)« :أن ينظر ،أن
ّ
العينني»  .وقد ورد يف املعجم
يرى ،أن يشاهد؛ أن يشري ،أن يُظهِر»  ،وكذلك ورد معنى «ذو عني عظيمة» ذيل
لفظة «ܥܝܢܢܐ» (عيننا)  .ومل يرد يف معانيها الالمع وما شابه ذلك ،بل هو ما أىت
وحري بالذكر ورود معنى «أوسع عينه» يف معجم
به لكسنربغ من تلقاء نفسه.
ٌّ
«تزاروس» -وهو من مصادر لكسنربغ يف إثبات نظريَّته -وقد أغمض عنه ،وهذا
املعنى يؤيِّد ما ورد يف املعاجم العرب َّية ملفردة «ال ِعني» .
وبعد دراسة مفردات اآلية املذكورة نعالج شبه ًة أثارها لكسنربغ عن تعبري
طلقت عىل النباتات يف القرآن الكريم كام
ْواج ُمطَ َّه َرةٌ» ؛ حيث قال إ َّن الزوج أُ ْ
«أَز ٌ
فس هذا التعبري بأنوا ٍع طيِّب ٍة من األعناب.
أُ ْ
طلقت عىل زوجة الرجل ،ومن ث َ َّم َّ
والجواب هو أ َّن مشتقَّات «الزوج» وردت يف إحدى ومثانني آية من القرآن الكريم ،
وكلَّام استُخدمت للنباتات رافقتْها قرين ٌة ،ومن هذه القرائن:
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ـ « ِمن» البيان َّية :كام يف قوله -تعاىل  :-ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ، أو ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ. 
[[[1

[[[ انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،25ص.82
عريب ،م.س ،ص.540
ّ
[[[ م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
عريب ،م.س ،ص.540
ّ
[[[ م ّنا ،قاموس
كلداين ّ

[[[1

J. P. Smith, 1903, p. 411. ][4
ibid, p. 412. ][5
.Smith, R. Payne: Thesaurus Syriacus, Londini, E Typographeo Clarendoniano, 1895, p. II 2870 ][6
[[[انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،3ص.255
[[[ الوارد يف سورة البقرة ،اآلية .25
[[[ انظر :عبد الباقي ،مح َّمد فؤاد :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ال ط ،القاهرة ،دار الحديث1364 ،هـ.ق ،ص.334-332
[ [[1سورة الرعد ،اآلية .3
[ [[1سورة الرحمن ،اآلية .52
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ـ الفعل «أنبت» :كام يف قوله -تعاىل :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ، 
أو  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ. 
[[[

[[[

ـ الفعل «أخرج» :كام يف قوله -تعاىل :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ. 
[[[

فضل عن أنَّه مل تُطلق صفة «املط َّهر» يف القرآن الكريم عىل النباتات؛ َّإل
هذاً ،
أن نعترب «أزواج مط َّهرة» فواك َه الج َّنة ،وفقًا ملا قاله لكسنربغ ،وهذا يعني أ َّن فواكه
الدنيا غري مط َّهرة؛ ألنَّها مل تُنعت بالطهارة يف القرآن ،بينام امتازت فواكه الج َّنة
بها .ولكن ليس األمر كذلك؛ فإ َّن الطهارة يف هذه العبارة ض ّد الحيض ،كام ورد
هذا التضا ّد يف قوله -تعاىل :-ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ؛ وتؤيِّد هذا املعنى األحاديث
التي ستأيت الحقًا.
[[[

نعت القرآن الكريم الحو َر ال ِعني ِ
بس ٍ
غي مداليلها
امت أخرى ،حاول لكسنربغ أن يُ ِّ
فسها لكسنربغ
إىل ما يتناسب مع األعناب البيض ،ومنها «قارصات الطرف» ،التي َّ
بـ[األعناب] املنخفضة املتدلِّية .وإذا بدأنا بـ«القرص» ،فمعناها «الغاية» يف العرب َّية،
وجملة «قرصتُ طريف» تعني «مل أرفعه إىل ما ال ينبغي» ،و«قرص النفس» معناه
كفّها عن يش ٍء ما ؛ ولذلك قال الله -تعاىل :-ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ، وقيل معناه :ترك بعض أركانها ؛ أل َّن ال ِق َص خالف
قريب من الخاشع  .وورد املعنى املذكور نفسه يف معجم
الطول  ،وقارص الطرف ٌ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

الحج ،اآلية .5
[[[ سورة ّ
[[[ سورة لقامن ،اآلية .10
[[[ سورة طه ،اآلية .53
[[[ سورة البقرة ،اآلية .222
[[[ انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،5ص .58-57
[[[ سورة النساء ،اآلية .101
األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،م.س ،ص .673
ّ
[[[ .انظر :الراغب
[[[ انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،5ص.95
[[[انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،5ص.58
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«م ّنا» ذيل «ܩܨܪ» (قرص)  ،ومل يُقترص استعامله عىل األغصان واألشجار .وعليه،
أي الطرف.
يفتقر فهم املقصود من القرص إىل فهم ما أضيف إليهْ ،
[[[

أ َّما «الطرف» ،فهو اس ٌم جام ٌع للبرص  ،ومث َّة آيات رشيفة ورد فيها «الطرف»
بهذا املعنى؛ كقوله -تعاىل :-ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ، و ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ . وما يلفت
االنتباه هو معنى كلمة «ܛܪܦ» (طرپ) يف الكلدانيَّة« :التفت ،و ّجه نظره» ،
ومعنى كلمة «ܡܛܪܦ» (مطرپ) يف الرسيان َّية« :طرفة العني»  ،مضافًا إىل معنى
الورق ذيل كلمة «ܛܪܦܐ» (طرپا)  .لك َّن لكسنربغ اختار املعنى الثاين؛ بنا ًء عىل
وحري بالذكر أ َّن مصطلح «قارصات الطرف» كان
فرض عدم وجود الحوريَّات.
ٌّ
معروفًا قبل اإلسالم ،وقد أورده امرؤ القيس يف قصيدته :
من القارصات الطَّ ْر ِف لو َد ّب ُم ْح ِو ِل
من ال َّذ ّر فوق اإلتْــــب مـنهــا ألثَّرا
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

ومث َّة سم ٌة أخرى ُمدحت بها الحور ال ِعني ،هي « َخ ْ َياتٌ ِح َسانٌ»  ،مفردتان
يرى لكسنربغ أنَّهام يعادالن «ܓܒܝܬܐ ܛܒܐ» (گبیتا طبا) يف الرسيان َّية-
اآلرام َّية ،بينام هناك ٌ
جذري بني اللفظ العر ّيب واللفظ الرسيا ّين ،وال يُعرف
خالف
ٌّ
ّ
تستحق
مستدل عليها وال
من أين وجدهام معادلَني للَّفظ القرآ ّين؟ إذًا ،دعواه غري
ّ
[[[1

عريب ،م.س ،ص.696
ّ
[[[انظر :م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
[[[انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،7ص414؛ابن عبَّاد ،املحيط يف اللغة ،م.س ،ج ،9ص160؛
[[[ سورة النمل ،اآلية .40
[[[ سورة الشورى ،اآلية .45
عريب ،م.س ،ص.297
ّ
[[[ انظر :م ّنا ،قاموس
كلداين ّ
[[[ تزاروس ،ج ،1ص.1526
[[[ كمبنديوس ،ص.183
[[[ الف َّراء ،يحيى بن زياد :معاين القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجايت ومح َّمد عيل الن َّجار ،ال ط ،القاهرة ،الدار املرصيَّة للتأليف والرتجمة،
1980م ،ج ،2ص.409
[[[ املحول :الذي تم له َح ٌول(انظر :ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،م.س ،ج ،4ص)5؛ واإلتب :قرش الشعرية(انظر :م.ن ،ج  ،9ص .)514
[ [[1الواردة يف سورة الرحمن ،اآلية .70
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الر ّد .وكذلك ما ا َّدعاه بشأن «ال ُع ُرب»؛ إذ استبدل قراءتها بـ«ال ُعري» ،من دون أن
يأيتَ بدليلٍ عىل خطأ القراءة التي بني أيدينا ،والتي ات َّفق عليها الق َّراء بقراءة الباء
مع َجم ًة مو َّحد ًة  .وقد نقل الطربي أكرث من عرش روايات عن الصحابة والتابعني
يف معنى ال ُع ُرب ،واتَّفقوا عىل أنَّها تعني «غنجات متح ّببات إىل أزواجهن»  ،وهذا
دليل عىل أ َّن هذه املفردة كانت تُق َرأ هكذا منذ القرن األ َّول ،وتغيري قراءتها موضع
ٌ
ريب ّ
وشك .وإن سلَّمنا أ َّن القراءة الصحيحة هي «عريا» ،فهذه املفردة موجودة
ٍ
يف العرب َّية مبعنى الريح الباردة  ،وليست بالرضورة مفرد ًة مأخوذ ًة من الرسيان َّية،
كام يعتقد لكسنربغ.
[[[

[[[

[[[

اللغوي ،وهناك
نكتفي بهذا القدر إلثبات أخطاء ارتكبها لكسنربغ يف تحليله
ّ
إشكاالتٌ عىل املنهج الذي اتَّبعه للوصول إىل هذه النتائج ،نذكر جمل ًة منها يف
ٍ
مبحث الحق.
ّ
الجاهلي:
 - ٣النقد على أساس تراث األدب

تقدم سابقًا أ َّن لكسنربغ يقول :إ َّن املسلمني أخطأوا يف فهم بعض املفردات والتعابري
ففسوها عىل أساس تلك اللغة؛
الواردة يف القرآن الكريم ،لزعمهم أنَّها بالعربيّةَّ ،
ولك َّن الحقيقة هي أنَّها باللغة الرسيان َّية ويجب إعادة فهمها عىل أساس هذه اللغة.
يل أ َّن هناك عد ًدا ال
لكن يف املقابل ،تُظهِر دراسة األدب العر ّيب يف العرص الجاه ّ
بأس به من األشعار التي أنشدها شعراء ذلك العرص ،وقد استخدموا يف أشعارهم
املفردات والتعابري نفسها ،ومل تكن معانيها موافقة لِام ا َّدعاه لكسنربغ ،بل بقرينة
السياق واملفردات األخرى التي وردت يف األبيات ندرك أ َّن تلك املفردات والتعابري
كانت معروفة لدى العرب قبل اإلسالم ،واستُخدمت يف القرآن الكريم باملعاين
املفسون املسلمون محقِّني يف فهمها .ونقصد عىل وجه التحديد
نفسها ،فكان ِّ
[[[ انظر :عمر ومكرم ،معجم القراءات القرآنيَّة ،م.س ،ج ،7ص.67
[[[ انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،27ص .108-107
األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،م.س ،ص.563
ّ
[[[انظر :الراغب
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وكل لفظ ٍة قرآنيَّ ٍة أخرى تُشعر بوجود جواري الج َّنة .ونستنتج
مفهوم «الحور العني» ّ
من دراسة أشعار العرب قبل اإلسالم أ َّن شعراءهم كانوا يستخدمون هذه التعابري
مشريِين إىل جامل النساء؛ فدعوى لكسنربغ بأ َّن هذه األلفاظ ّ
تدل عىل األعناب
مناذج من الك ِّم َّية
البيض موضع ٍ
ريب وال ّ
متت إىل الواقع بصلة .ونذكر يف ما يأيت َ
يل يف وصف جامل حبيباتهم ،وهي شواه ُد
الهائلة َّ
مم أنشده شعراء العرص الجاه ّ
عىل وجود هذه األلفاظ يف اللغة العرب َّية قبل نزول القرآن املجيد ،وباملعاين نفسها
التي قال بها علامء اللغة والتفسري.
الهجري األ َّول ،وهو
نبدأ بتعبري «الحور العني» ،وقد كان الفتًا لالنتباه منذ القرن
ّ
ما سأل عنه ناف ُع بن األزرق اب َن عباس ،فأجابه منش ًدا بيتًا عزاه إىل األعىش :
وحو ٌر كأمثا ِل ال ّدمى و َمناسف
اح يَــضــــ ُع
ومــا ٌء و َريحــا ٌن ور َ
[[[

وقد وردت لفظة «الحور» يف أشعا ٍر كثرية أخرى؛ منها ما أنشده عبيد بن
قصة سبي عد ٍد من الشابَّات الحور الاليت تشبه الدمى ،فيقول :
األبرص ،يرشح فيه ّ
َوأَوانِ ٍ
ــس ِمــثـــلِ ال ُدمــى
حو ِر ال ُعيـونِ ق َِد اِسـتَـ َبـيــنا
[[[

ِ
يتبسمن
السحاب
بياض
ِ
ويف شع ٍر آخر ،يُش ّبه َ
ببياض أسنان فتيات شابَّات َّ
ويضحكن :
[[[

ٍ
واضحــات
تــبــسـم
والح بها
ُّ
َ
ِ
القالص
صفائـح الحو ِر
يَزي ُن
َ
[[[

[[[ ابن األزرق ،نافع :سؤاالت نافع بن األزرق إىل عبد الله بن ع َّباس ،جمع وتحقيق :إبراهيم السامر ّايئ ،ال ط ،بغداد  ،مطبعة املعارف،
1968م ،ص.44
العريب1414 ،هـ.ق ،ص.120
[[[ ابن األبرص ،عبيد :ديوان عبيد بن األبرص ،جمع وتحقيق :أرشف أحمد عدرة ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب ّ
[[[ابن األبرص ،ديوان عبيد بن األبرص ،م.س ،ص.73
أي األنثى من اإلبل(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج  ،7ص  ،)81ويريد بها هنا الفتاة الشابَّة.
[[[ جمع القلوصْ ،
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وأنشد عمرو بن سعد بن مالك ـ امللقَّب بامل ُرقِّش األكرب ـ يف وصف منطقة
قائل :
اسمها «برقة رعم» ً
[[[

وفـــيــهـ َّن ُحو ٌر كمـثـلِ الظِّـبـاء
تَ َق َّروا بأعىل الســلـيـلِ ال َهــداال
[[[

وفيه يش ِّبه الحور بالظباء ،وهذا تشبي ٌه شائع يُستخدم لوصف جامل املرأة؛ إذ
ال يشبّه عاقل األعناب بالظباء .كام استخدم -أيضً ا -ابن ع ّم أبيه ،الحارث بن ُعبَاد،
مامثل للحورُ ،منش ًدا:
تشبيها ً
أَقـ َوت َوقَـد كـانَـت تَ ُح ُّـل بِجـ ِّوهـا
الشـام
حـو ُر امل َــدا ِمـعِ ِمن ِظبـا ِء
ِ

[[[

وكذلك ما أنشده عرفجة بن جنادة بن أيب نعامن ،وفيه يشبِّه الحور بالظباء ،فيقول :
فروض ث ُ َويْـ ٍر عن ميـيـنٍ َرويّ ٍة
ُ
[[[

أوانس حو ُر
كـأن مل تـربَّعــْه ُ
ُ
رقاق الثّنايا والو ُجو ِه ،كأَنَّها
ِظبا ُء املال يف لحظه َّن فتور

[[[

وقد نعت بعضهم الحور بالناعامت ،كام أنشد عدي بن زيد العبادي ـ وهو من
أشهر شعراء النصارى من الجاهل ِّيني ـ ً
قائل :
[[[

[[[ابن سعد ،عمرو (املرقش األكرب)؛ ابن حرملة ،عمرو (املرقش األصغر) :ديوان املرقشَ ني ،تحقيق :كارين صادر ،بريوت ،دار صادر1998 ،م ،ص.65
صب املاء(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،5ص)83؛ والسليل :مجرى املاء يف الوادي(انظر :م.ن ،ج ،11ص)340؛ وهدَل
[[[ الق ّرّ :
اليشء :أرسله إىل أسفل (انظر :م.ن ،ج ،11ص.)692
أي األرض املنخفضة(انظر :م.ن ،ج ،14ص)159؛ واملدامع :أطراف العني(انظر :م.ن ،ج ،8ص.)91
[[[ الجوْ :
العريب1415 ،هـ.ق ،ج ،19ص.22
[[[أبو الفرج اإلصبهاين ،عيل بن الحسني :األغاين ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ّ
الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربيَّة ،م.س ،ج ،6ص.)2497
أي الصحراء(انظر:
ّ
[[[ املالْ :
التميمي ،عدي بن زيد :ديوان عدي بن زيد ،جمع وتحقيق :مح َّمد ج َّبار املعيبد ،ال ط ،بغداد ،رشكة دار الجمهوريَّة للطباعة
العبادي
[[[
ّ
والنرش1385 ،هـ.ق ،ص.138
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ــج ال َّداء يف فُـــــؤا ِد َك ُحـو ٌر
َهـــيَّ َ
ــب الِمــلــط ِ
َــاط
نـا ِعـمـاتٌ بِجــانِ ِ
ِ
َحديـــث يف َغريِ ف ٍ
ُحش
آنِ َســاتُ ال

[[[

ِ
ــسـطـاط
ـب ال ِف
را ِفـــعــاتٌ َجـوانِ َ
وتأويل ما ورد يف البيتني إىل األعناب البيض دونه خرط القتاد ،بل هو أصعب؛
ولك َّنه ميدح الفتيات جز ًما .وليس هو الوحيد َمن يصف الحور بالناعامت ،بل كان
وأمنوذج آخر من ذلك هو ما أنشده
هذا تشبي ًها شائ ًعا لدى الشعراء الجاهليِّني.
ٌ
قائل :
سالمة بن جندل ،يف شع ٍر له ميدح فيه محبوبته أسام َء ً
َو ِعـنـ َدنا قــيـ َنـ ٌة بَـيــضــا ُء نا ِعـ َمـ ٌة
[[[

اعيب
ِم ُ
ـثـل امل َـهـا ِة ِم َن الحو ِر ال َخر ِ

[[[

وقد استخدم بعضهم مفردة «الحور» مضاف ًة إىل العيون ،كام أنشد خليفة بن
بشري بن عمري شع ًرا ميدح فيه حبيبته.
وواضح من كالمه أنَّه ال يصف عن ًبا؛ إذ يقول :
ٌ
[[[

يــفـتـح أبـوابـاً ويـغــلـقُــها
ما ز َال
ُ
ويـــفـتـح بـاب ًـا بــعـد إ ْرتــا ِج
دوين
ُ
اج دونـه َحـ َج ٌـل
حـتـى أضـا َء ِسـر ٌ
الح طرفُهـا سـاجي
ُحو ُر العيـونِ ِم ٌ

[[[

[[[ امللطاط :أعىل حرف الجبل(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،7ص.)390
العريب1414 ،هـ.ق ،ص.61
[[[ابن جندل ،سالمة :ديوان سالمة ،جمع وتحقيق :مح َّمد بن الحسن األحول ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب ّ
[[[ القينةَ :األمة املغنية(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،13ص)351؛ والخرعبة :الشابَّة الحسنة القوام(انظر :الفراهيدي ،العني،
م.س ،ج ،2ص)284؛ واملهاة :قطعة من البِّلَ ْور(انظر :م.ن ،ج ،4ص.)99
[[[اآلمدي ،الحسن بن برش :املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ،تحقيق :ف .كرنكو ،ال ط،
بريوت ،دار الجيل1411 ،هـ.ق ،ص.155
[[[ الحجل :الخلخال(انظر :الجوهري ،1407 ،ج  ،4ص )1666؛ واملالح :جمع املليح أي الرشيف(انظر :م.ن ،ج ،1ص.)406
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ِ
والـلـذات عن بُـ ُر ٍد
يـكْــشـ ْر َن للّهو
تـكـشُّ َف الربق عن ذي لُ َّج ٍة داجي
ث َّم هناك أبياتٌ تض ُّم مفردة «الحوراء» ،تشري إىل محبوبة الشاعر ،كام أوردها
قائل :
عبيد بن األبرص يف شع ٍر ميدح فيه حبيبته َسعدة ً
ُـثـيـب بِـ ُو ِّدها
لِ َسعدة إذ كانت ت ُ
وإذ هي ال تَـلقـاك ّإل بأَســ ُع ِ
ــد
وإذ هي حوراء املــدا ِمع طَـفل ٌة
[[[

كمــــثــــل َمهـاة ُح َّرة أ ّم فَــرق ِ
َـــــد
وكذلك ما أنشده عمرو بن قميئة يف مدح حبيبته َخولَة وذكر فراقه عنها ً
قائل :
َوفــيهِــ َّن َخــــولَ ُة زَي ُن ال ِنــســا-
[[[

ِء زا َدت َعىل ِ
الناس طُ ّرا ً َجامال
لَها َعـيــ ُن َحـــورا َء يف َروضَ ـــ ٍة
َوتَقرو َم َع ال َن ِ
رطى ِطواال
بت أَ ً

[[[

ٌ
ومثال آخر هو ما أنشده عاجنة الهمداين؛ وكان قد بُعث إىل تجارة ،فعرث عىل
ما ٍل يف الطريق ،فأخذه وعاد ً
جذل ،ث َّم قال :
[[[

فأس ْع ُت
اإلياب ب َخ ْ ِي حا ٍل
َ
َْ

ــوب
إىل َحـ ْو َراء ُخ ْرعـب ُـ ٍة لَــ ُع ِ
[[[ابن األبرص ،ديوان عبيد ،م.س ،ص.57
[[[ ابن قميئة ،عمرو:ديوان عمرو بن قميئة ،جمع وتحقيق :خليل إبراهيم العطية ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1994 ،م ،ص.55
أي جمي ًعا(انظر :ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،م.س ،ج ،9ص)125؛ واألرطى :اسم شجرة(انظر :م.ن ،ج ،9ص)205؛ وقراه:
[[[ طُ ًّراْ :
أي تتبّعه (انظر :م.ن ،ج ،6ص.)545
ْ
[[[ امليداين ،أحمد بن مح َّمد :مجمع األمثال ،تحقيق :مح َّمد محي الدين عبد الحميد ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة ،ال ت ،ج ،1ص.304
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قصة لقائه مع حبيبته ،ويقول :
ومياثله ما أنشده ابن إرسائيل عندما يذكر َّ
[[[

وعدت بوصلٍ والزما ُن مس َّو ٌف
حورا ُء ناظــ ُرها ُحسـَا ٌم ُمر َه ٌـف
نَش َوانَة َخصـــبا ُء َمن َه ٌل ثـــغـــرها
َور ٌد ورِيــقـــتُها ُس ٌ
الف قَــرق ٌَف

[[[

والجدير باالنتباه ما أنشده حامل لواء الشعر ،امرؤ القيس بن حجر ،وفيه
ويعب عنها بـ«الحوراء»،
دالل ٌة واضحة عىل أنَّه يحيك عن امرأة تعطف عىل طفلهاِّ ،
فيقول :
نَظَ َرتْ َ
إليك ِب َع ْ ِي جازئَ ٍة
[[[

َح ْو َرا َء حانِيَ ٍة عىل ِطـفْـلِ
وأوضح منه دالل ًة ما أنشده مالك بن فهد األزدي -وكان من ملوك عامن -وهو
بسهم رماه َول ُده سليمة :
قصة حياته ،بعد إصابته ٍ
يحيك َّ
[[[

َـــحـــت بهــا فَتا َة بَني ُز َهريٍ
نَك
ُ
بنــت نَصـــ ِر األَسودانِ
َو َخو َد َة َ
رب
بنـت حارث َـة بن َح ٍ
َوجعــد َة َ
ـــــب ِة الحــِســــانِ
من الحور امل ُ َح َّ
كل ف ٍّن مستظرف ،ال ط ،بريوت ،عامل الكتب1419 ،هـ.ق ،ص.427
[[[األبشيهي ،مح َّمد بن أحمد :املستطرف يف ِّ
أي الرقیق(انظر :م.ن ،ج ،9ص)128؛ والنشوانة:
[[[ ُحسام السيف :طرفه(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،12ص)134؛ املرهفْ :
السلَف(انظر :م.ن ،ج ،9ص)158؛ والقرقف :اسم للخمر(انظر :م.ن ،ج ،9ص.)282
السكرانة(انظر :م.ن ،ج ،15ص)325؛ والسالف :جمع َ
[[[ الرصرصي ،سليامن بن عبد القوي :موائد الحيس يف فوائد القيس ،تحقيق :مصطفى عليان ،ال ط ،الكويت ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالميَّة1435 ،هـ.ق ،ص.262
القومي والثقافة،
اث
رت
ال
ارة
ز
و
مسقط،
ط،
ال
عامن،
اء
ر
شع
أسامء
يف
الجامن
سموط
عىل
النعامن
شقائق
[[[ الخصيبي ،مح َّمد بن راشد:
ّ
1427هـ.ق ،ج ،2ص.177-176
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وأُ ُّم َجـذيــمــ ٍة َوهـنــا َة بِــكــ ٌر
العرب الهِجانِ
َعقيلَ ُة من ذُرى
ِ
فضل عن «الحور»،
وقد استخدم بعض الشعراء الجاهليِّني مفردة «الكواعب» ً
مم
ما يثبت أنَّهام كانتا معروفتني لديهم لوصف الفتيات؛ كام يَظهر ذلك بجالء َّ
أنشده برش بن أيب خازم األسدي :
[[[

الــكــواعب كالدمى
البيض
الواهب َ
َ
ُ
ُ
َــــعـــزف
حو ًرا بأيــديهــا املـــزاهـــ ُر ت
وليست «الكواعب» دال ًة عىل األعناب أو فواكه أخرى ،بل ّ
تدل عىل الشابَّات
الناهدات الثدي منذ ٍ
أمد بعيد ،وهذا ما يُستنتج من أشعار العرب قبل نشأة
اإلسالم .ومنوذج ذلك ما أنشده امرؤ القيس ً
قائل :
[[[

ويا ُر َّب يـــوم قـد أروح مر َّجـــــال
حبيبا إىل البيـض الــكواعب أملسا
يُرعـ َن إىل صـــويت إذا ما َسمعـــ َنـــه
كام تَر َعوي َعـي ٌط إىل ِ
صوت أَعيَسا

[[[

ومث َّة أشعار كثرية وردت فيها لفظة «الكاعب» ،قص ًدا بها إىل فتا ٍة شابة .ومثال
رشا بعد أن لقي الغول فقتله ،وقال :
ذلك ما أنشده تأبّط ًّ
[[[

العريب1415 ،هـ.ق ،ص.110
[[[ ابن أيب خازم
األسدي ،برش :ديوان برش ،جمع وتحقيق :مجيد طراد ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب ّ
ّ
الكندي :ديوان امرئ القيس ،تحقيق :مصطفى عبد الشايف ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة،
[[[ امرؤ القيس ،ابن حجر بن الحارث
ّ
1425هـ.ق ،ص.86
كف عنه(انظر :م.ن ،ج ،14ص)328؛
أي ّ
رس ُح الشَ عر(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص)479؛ وارعوى إىل يشءْ :
[[[ املرجل :م َّ
أي الناقة الطويلة العنق(انظر :م.ن ،ج ،7ص)357؛ والجمل األعيس :ما فيه أُدمة(انظر :م.ن ،ج ،6ص.)152
العيط جمع العيطاءْ :
اإلسالمي،
رشا وأخباره ،جمع ورشح وتحقيق :عيل ذو الفقار شاكر ،ال ط ،ال م ،دار الغرب
رشا ،ثابت بن جابر :ديوان تأبّط ًّ
[[[ تأبّط ًّ
ّ
1404هـ.ق ،ص.164
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ـبــت جلــبــابَــه
وأَده َم قد ُج ُ
ِ
الكاعب ال َخيعال
اجتابت
كام
ُ
[[[

ٌ
ومثال آخر ،هو ما أنشده أوس بن َحجر يف شعر يع ّزي نفسه يف رزيَّ ٍة قد
أصابته ،فيقول :
ِ
الكاعب املم َّنع ُة الـ
وكانت
ُ
حسناء يف زَاد أهلِها َسبُعا
[[[

[[[

وكذلك ما أنشدتْه َجنوب الهذيل َّية ،وهي تريث أخاها َعم ًرا ذا الكلب وتقول :
ــسـنـا َء ُم ْذ ِعن ًة
امل ُخر ُِج الــكا ِع َب ال َح ْ
[[[

ِّيب
يف َّ
السبْ ِي يَنف َُح من أَ ْردانِها الط ُ

ومياثله ما أنشدتْه هند بنت معبد يف رثاء ابن عمها خالد بن حبيب ،وموض ُع
الشاهد قولُها :
الكاعب ِمن ِخدرِها
خرج
إ ْذ يَ ُ
ُ
يِــو َمك ال تــذكر فيه الَح َيـــــا
[[[

[[[

وزِد عليه ما أنشدتْه خويلة الرئام َّية القضاع َّية ،وذلك بعد مجزر ٍة ارتكبها بنو
وصنعت بها ِقالدة ،ثم
داهن وبنو ناعب يف قبيلتها ،فقطَّعت خويلة خنارص أُرستها
ْ
علَّقتْها يف عنقها ،وقالت :
[[[

قميص ال ك ّم له(انظر :م.ن ،ج ،1ص.)116
أي لبس(انظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،م.س ،ج ،11ص)149؛ والخيعلٌ :
[[[ اجتابْ :
[[[ابن حجر ،أوس :ديوان أوس بن حجر ،جمع وتحقيق :مح َّمد يوسف نجم ،ال ط ،بريوت ،دار بريوت للطباعة والنرش1400 ،هـ.ق ،ص.66
أي املحفوظة املخ َّبأة (انظر :امل َّربد ،مح َّمد بن يزيد :التعازي ،تحقيق :إبراهيم مح َّمد حسن الجمل ،ال ط ،مرص ،نهضة مرص
[[[ املمنعةْ :
للطباعة والنرش والتوزيع ،ال ت ،ص.)66
[[[الشعراء الهذل ُّيون :ديوان الهذيل ِّيني ،ترتيب وتعليق :مح َّمد محمود الشنقيطي ،ال ط ،القاهرة ،الدار القوم َّية للطباعة والنرش1385 ،هـ.ق،
ج ،3ص.126
[[[ ميوت ،بشري :شاعرات العرب يف الجاهليَّة واإلسالم ،ال ط ،بريوت ،املكتبة األهليَّة1352 ،هـ.ق ،ص.28
[[[ الخدر :هو سرت الجارية(انظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،م.س ،ج ،7ص.)119
[[[ مه ّنا ،عبد :معجم النساء الشاعرات يف الجاهل َّية واإلسالم ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية ،ال ت ،ص.81
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ِ
رسود ًة
هذي َخ
ـــنــاصـــ ُر أُرسيت َم ُ
مثل ِس ْمط الكاعب
يف الجِيد ِم ّني ُ

[[[

وما أنشده املن َّخل بن ال َحرث اليشكري يثبت أ َّن لفظة «الكاعب» ّ
تدل عىل
أي فاكهة أخرى؛ فهو القائل :
املرأة ،ال عىل العنب وال ّ
[[[

ـلت عىل الفَتا ِة
ولقَد َد َخ ُ
وم امل َـــطريِ
الخــد ِر يف ال َي ِ
الكا ِع ُب ال َحــســنــا ُء تَر-
ف ُُل يف ال ِّد َم ِ
قس َويف ال َحري ِر

[[[

وهناك أشعار وردت فيها الكواعب إىل جانب األتراب -كام ورد يف القرآن
الكريم  -وأمنوذج ذلك ما أنشده زهري بن جناب ،وفيه يع ِّي بني تغلب بعد قتا ٍل
شديد ش َّنه عليهم :
[[[

[[[

حي دا ًرا تَغـ ّيـرتْ بال َجـنـاب
ِّ
اب
أقفَرتْ ِمن كَوا ِع َب أتر ِ

[[[

[[[ رسدَ :أي نسج (انظر :الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربيَّة ،م.س ،ج ،2ص)487؛ والسمط :هو الخيط ما دام فيه الخرز (انظر :م.ن،
ج ،3ص.)1134
[[[ التربيزي ،يحيى بن عيل :ديوان الحامسة ،ال ط ،بريوت ،دار القلم ،ال ت ،ص .204
أي سحب أذياله ومىش(انظر :ابن دريد ،مح َّمد بن الحسن :جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منري بعلبيك ،ال ط ،بريوت ،دار العلم
[[[ َ
رفلْ :
رضب من الحرير (انظر :م.ن ،ج ،2ص.)1165
الدمقس:
ص)787؛
ج،2
للماليني،
ٌ
[[[ سورة النبأ ،اآلية .32
الكلبي ،جمع وتحقيق :مح َّمد شفيق البيطار ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1999 ،م ،ص.62
الكلبي ،زهري :ديوان زهري بن جناب
[[[ ابن جناب
ّ
ّ
أي خال(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،5ص.)110
املكان:
[[[ أقفر
ْ
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وكذلك األمر يف «األتراب» ،فهي مبعنى الذين هم يف س ٍّن واحدة ،وال ّ
تدل عىل
فواكه طازجة ،كام ا َّدعى لكسنربغ .والدليل عىل ذلك ما أنشده املسيّب بن علس
قائل :
وهو يشيد بحبيبته ليىل ً
[[[

َــيـــل وأترابَهــا
ف َد ْع َعنك ل َ
فَقد تَ َقطَّ َع الغانيات الوِصاال
النهدي يذكر فيه هن ًدا ،وهذا بعد أن
ومياثله ما أنشده عبد الله بن عجالن
ّ
دام وانهزمت بنو عامر ،فقال
طلَّقها وأُنكحت يف بني عامر ،فنشب بينهام قتال ٍ
عبد الله :
ذكرتُ بهــا ِهنــ ًدا وأَترابَهــا األُىل
[[[

عص أَم ُريها
كذب الوايش َويُ َ
بها يُ ُ

[[[

ويف شع ٍر آخر ميدحها ً
قائل :
[[[

شت
أت َْت بَني أتر ٍ
اب تَ ايَ ُس إذ َم ْ
بيب القَطا أَو ُه ّن ِمنه َّن أقط َُف
َد ُ

[[[

وكذلك ما أنشده عنرتة بن ش َّداد واستخدم فيه لفظة «األتراب» الفتًا إىل أقران
حبيبته ،وهو يقول :
[[[

الفرنيس
الحق والباطل من مفاخر أبناء قحطان واليمن ،تحقيق :مح َّمد عبد الرحيم جازم؛ منري عربش ،ال ط ،صنعاء ،املعهد
[[[ الفاصل بني ّ
ّ
لآلثار والعلوم االجتامعيَّة واملعهد األملا ّين لآلثار1430 ،هـ.ق ،ص.102
[[[ ابن العجالن النهدي ،عبد الله :ديوان عبد الله بن العجالن النهدي ،جمع وتحقيق :إبراهيم صالح ،ال ط ،أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي
للثقافة والرتاث2009 ،م ،ص.27
[[[ وىش بفالن :إذا سعى به أو ذكره بالقبيح (انظر :ابن دريد ،جمهرة اللغة ،م.س ،ج ،1ص.)239
األصبهاين ،األغاين ،م.س ،ج ،22ص.435
ّ
[[[ أبو الفرج
أي تبخرت يف مشيه(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،6ص)224؛ والقطا :طائ ٌر معروف ،س ِّمي بذلك لثقل مشيه(انظر:
[[[ ماسْ :
أي أساءت السري وأبطأت(انظر :م.ن ،ج ،9ص.)286
م.ن ،ج ،15ص)189؛ وقطفت الدابَّةْ :
[[[ابن شدَّاد ،عنرتة :ديوان عنرتة بن شدَّاد ،جمع وتحقيق :مح َّمد معروف الساعدي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية2009 ،م ،ص.104
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أسائِل َعن فتا ِة بَني قُ َراد
َوعن أَترابِهـا ذ ِ
َات ال َجامل
وقد نعت القرآن الكريم الحور العني ِ
بس ٍ
امت أخرى ،من قبيل :األبكار ،وال ُع ُرب،
واملقصورات .وهذه كلها مستع َملة يف أشعار الشعراء الجاهل ِّيني ،ومنها عىل سبيل
املثال ما قاله عبيد بن األبرص ،وهو يصف مشهد رحيل األح َّبة :
وفوق الجِامل النا ِع َج ِ
َ
اعب
ات كَ َو ٌ
[[[

ِـيـض
يـص أَبكا ٌر أَوانِ ُس ب ُ
َمخا ِم ُ

[[[

رش بن أيب خازم ماد ًحا خليله وهو يقول :
َ
وقد وصف
الرحيل ب ُ
[[[

تبي َخلييل َهل ت َرى ِمن ظَعائِن
َّ ْ

ِــــبقَ ِة ثَ ــــثَم
َغرائــ َر أَبــــكا ٍر ب ُ

[[[

وأنشد أوس بن حجر شع ًرا ميدح فيه الجواري الحسان ً
قائل :
[[[

غ ٌّر َغرائ ُر أَبـــكا ٌر نَشَ ــأ َن م ًعـا

ُحســ ُن الَخالئِق َع َّم يَتقى نور
لَبِس َن َريطًا َو ِديبا ًجا وأَ ِ
كسي ًة
شَ تَّى بِهــا اللَون إِلَّ أَنّهــا فور

[[[

[[[ابن األبرص ،ديوان عبيد بن األبرص ،م.س ،ص.75
[[[ الناعجات من اإلبل :هي البيض الكرمية (انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص)381-380؛ والخميص :ضامر البطن (انظر:
م.ن ،ج ،7ص.)30
األسدي ،ديوان برش ،م.س ،ص.136
[[[ابن أيب خازم
ّ
[[[ الظعائن :جمع الظعينة ،وتعني امرأة يف هودج(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،13ص)271؛ والغريرة :الشابَّة التي ال تجربة
لها(انظر :م.ن ،ج ،5ص)16؛ وبرقة مثثم :اسم موضع(انظر :الحموي ،ياقوت بن عبد الله :معجم البلدان ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1995 ،م،
ج ،1ص.)392
[[[ابن حجر ،ديوان أوس بن حجر ،م.س ،ص.40
رضب من الثياب(انظر :ابن دريد ،جمهرة
والريط:
ص)276؛
ج،8
م.س،
العني،
اهيدي،
ر
الف
[[[ النور :جمع النوار ،وهي املرأة العفيفة(انظر:
ٌ
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والحري بالذكر ما أنشده النابغة الذبياين يف نهي قومه عن رعي مواشيهم يف
ُّ
وادي «ذي أُقر» ،خوفًا من إغارة الغساسنة عليهم وسبي نسائهم ،وعندما يش ِّبههن
بالبقر
الوحيش يف ال َجامل ،يقول :
ّ
ال أَع ِرفَ ْن َربْ َربا ُحو ًرا َمدا ِم ُعها
[[[

ـــاج ُد ّوار
كَأَّ َن أَبــكَا َرها نـِــعـَ ُ

[[[

وأ َّما لفظة «ال ُع ُرب» فقد استُخدم مفردها يف أشعا ٍر ع َّدة؛ ومن جملة ذلك ما
قائل :
أنشده لبيد بن ربيعة العامري وهو يتغ َّنى مبناظر الحياة الصحراويَّة ً
[[[

وب غ ُري ِ
فاحشَ ٍة
ويف الْ ُح ُدو ِج َع ُر ٌ
ص
َريَّا ال َّر َوا ِد ِف يَ ْع َش د َونها البَ َ ُ

[[[

وكذلك ما أنشده النابغة الذبياين وهو يصف حبيبته ُسعدى ً
قائل :
[[[

وسعدى َغرِير ٌة
َعهِدتُ بِها ُسعدىُ ،
روب ،تَهــا َدى يف َجـــوا ٍر َخر ِ
ائد
َع ٌ

[[[

اللغة ،م.س ،ج ،2ص)726؛ والفور :أي الظباء وال مفرد لها(انظر م.ن ،ج ،2ص.)788
[[[ النابغة الذبياين ،زياد بن معاوية بن ضباب املري :ديوان النابغة الذبياين ،جمع وتحقيق :ح َّنا نرص الحتّي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب
العر ّيب1411 ،هـ.ق ،ص.108
أي جامعة البقر(انظر :ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،م.س ،ج ،10ص)240؛ والدوار :مستدار رمل تدور حوله الوحش
[[[ الربربْ :
(انظر :م.ن ،ج ،9ص.)418
العامري ،تحقيق :حمدو طمَّس ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1425 ،هـ.ق ،ص.38
العامري ،لبيد :ديوان لبيد بن ربيعة
[[[ابن ربيعة
ّ
ّ
[[[ الحدوج :جمع ِ
الحدج وهو من مراكب النساء(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص)230؛ والروادف :األعجاز(انظر :م.ن ،ج،9
ص)115؛ والعشا :سوء البرص(انظر :م.ن ،ج ،15ص.)56
[[[ النابغة الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،م.س ،ص .63
[[[ تهادَت املرأة :إذا متايلت يف مشيها (انظر :الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،م.س ،ج ،6ص)2534؛ خرائد :جمع الخريدة وتعني
العذراء (انظر :م.ن ،ج ،2ص.)468
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قائل :
ووردت مفردة «العروب» يف شعر أنشده طفيل الغنوي وهو يصف حبيبته ً
[[[

َحت ِقنا ِع َها
مس ت َ
َع ُر ٌ
وب كأ َّن الشَ َ
َبس ِم
إِذَا ابتَ َس ْ
ــمت أو َســا ِف ًرا لَم ت َّ

[[[

وهو َم ْن أنشد شع ًرا ،واستخدم فيه مفردة «املقصورة» ناعتًا امرأ ًة محبوس ًة يف
بيتها ،وهو يقول :
ف َ
َقـال اِركَبوا أَنتُم ُح َم ٌة لِ ِمــثلِــها
[[[

ف ِ
َـطـرنـا إِ َل َمقـصـو َر ٍة لَم تُ َعـبَّلِ
وقد تق َّدم يف ما سبق أ َّن لكسنربغ ات َّخذ من مقارنة القرآن الكريم بني الحور
العني وبني الياقوت واملرجان أو اللؤلؤ املكنون -يعني تشبيهه ّن بها -مؤيِّ ًدا لداللة
الحور العني عىل األعناب البيض ،معت ًربا وجه الشبه بينهام هو املساواة يف اللون.
ولك َّن الشعراء الجاهل ِّيني قد ش َّبهوا املرأة بالد ّر وما شابه ذلك ،فكان التشبيه
معروفًا لديهم لبيان جامل النساء ،ال لذكر بياض األعناب .ومن هذه األشعار :ما
قائل :
أنشده سويد بن أيب كاهل اليشكري وهو يش ِّبه حبيبته ُسليمى بد ّرة عامن ّية ً
كالتُّوأَ ِم َّيـــ ِة ِإ ْن بــاشَ ــــ ْرت َهــــا
[[[

قَ َّر ِت ال َع ْ ُي
وطاب املُضْ طَ َج ْع
َ

[[[

وش َّبه املس ِّيب بن علس حبيبتَه بد ّرة وأباها بغ ّواص وج َّدها بأعامق البحر،
قائل :
فأنشد ً
[[[

[[[الغنوي ،طفيل :ديوان طفيل الغنوي ،جمع وتحقيق :حسان فالح أوغيل ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1997 ،م ،ص.103
[[[ املرأة السافر :التي سفرت النقاب عن وجهها(انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،7ص.)246
[[[الغنوي ،ديوان طفيل الغنوي ،م.س ،ص.91
[[[الضبي ،املفضل بن مح َّمد :املفضليات ،تحقيق :أحمد مح َّمد شاكر؛ عبد السالم مح َّمد هارون ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف ،ال ت ،ص.196
[[[ التؤاميَّة :هي د َّرة نُسبت إىل تؤام قصبة عامن(انظر :ابن عبَّاد ،املحيط يف اللغة ،م.س ،ج ،9ص.)477
[[[ابن علس ،املس ِّيب :ديوان املس ِّيب بن علس ،جمع وتحقيق :عبد الرحمن مح َّمد الوصيفي ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب1423 ،هـ.ق ،ص.78
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كَ ُجامنَ ِة البَحر ِِّي جا َء بِها
اصها ِمن لُ َّج ِة ال َبح ِر
َغ ّو ُ

[[[

وتجدر اإلشارة إىل قصيد ٍة أنشدها األعىش الكبري وهو يح ّن إىل حبيبته قَتْلَة،
قائل :
ويش ِّبهها بأجمل ما يعرفه العربً ،
َوقَد أَرا َهــــا َوســـ َط أَت َرابِهــا
[[[

والسام ِر
ِف ال َح ِّي ِذي ال َبه َجة َ
كَ ُدمــ َيـــ ٍة ُص ِّور ِمحــــ َرابُهــــا
ــــب ِف َمر َم ٍر َمــــائ ِر
مبُــــذ َه ٍ
أَو بَيضَ ٍة ِف ال ِّد ِ
عص َمك ُنون ٍة
َـــت لَدى ت َــــاج ِر
أَو ُد َّر ٍة ِشيف ْ
ــيــل ال َنفْس َل ٍه بِها
يَش ِفي َغلِ َ
َحو َرا ُء تُصبِي نَــظَـــ َر ال َناظ ِر

[[[

ومن تشبيه العرب النسا َء بالبيضة قصيد ُة عدي بن زيد العبادي ،وكان مسجونًا
قائل :
مل َّا أنشدها ،فوصف حبيبته ً
[[[

[[[ الجامنة :أي الد ّرة(انظر :ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،م.س ،ج ،7ص)469؛ ل َّجة البحر :حيث ال ت ُرى أرض(انظر :الفراهيدي،
العني ،م.س ،ج ،6ص.)19
[[[ األعىش الكبري ،ميمون بن قيس :ديوان األعىش الكبري ،جمع وتحقيق :مح َّمد حسني ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،ال ت ،ص.139
أي
أي مل ينم(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،4ص)376؛ واملحراب :صدر البيت(انظر :م.ن ،ج ،1ص)305؛ واملذهبْ :
[[[ سم َرْ :
أي قور من الرمل(انظر :م.ن ،ج ،7ص)35؛
الوسوسة يف املاء(انظر :م.ن ،ج ،1ص)394؛ واملائر :الرباق(انظر :م.ن ،ج ،5ص)187؛ والدعصْ :
أي استامل(انظر:
أي جاله(انظر :م.ن ،ج ،9ص)184؛ والغليل :شدَّة العطش والحرارة(انظر :م.ن ،ج ،11ص)499؛ وأصبىْ :
وشاف اليش َءْ :
م.ن ،ج ،14ص.)451
التميمي ،ديوان عدي ،م.س ،ص .84
[[[ العبادي
ّ
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ِيب أَو كالـ
كَ ُد َمى ال َعا ِج يف امل َحار ِ
يض يف ال َر ِ
بَ ِ
وض زَهوه ُمسـتَـ ِنـ ُري
قائل :
واآلخر قول املخ ّبل السعدي وهو ميدح حبيبته الرباب ،حيث أنشد ً
أَ ْو بَيْضَ ِة ال ِّد ْع ِص التي ُو ِض َع ْت
[[[

يف األَ ِ
رض ليس لِ َم ِّسها َح ْج ُم

[[[

واألفصــح مــن ذلــك مــا أنشــده امــرؤ القيــس ،وهــو يشـ ِّبه لــون العشــيقة
بلــون بيــض النعــام قائـ ًـا :
[[[

كِب ْك ِر امل ُقانا ِة ال َب َي ِ
بصفْر ٍة
اض ُ

َغذَاها نَ ِ ُري امل َــا ِء غ ْ ََي ُمحلَّلِ

[[[

وعىل الرغم من وصف الشعراء الجاهليِّني النساء بالبيض،مل يتمكَّنوا من اإلتيان
ببالغة القرآن ومل يقدروا عىل ذلك؛ فلقد أبدع القرآن الكريم يف الوصف؛ إذ ش ّبه
الحور العني بالبيض املكنون ؛ فلفظة «املكنون» تتض َّمن معنى السالمة من جميع
العوارض التي تُنقص رونقه ،وتشني بياضه ،وتكسف بهاءه .
[[[

[[[

لنثبت أ َّن املفردات القرآن َّية
ويكفينا ما ذكرنا من أشعار الشعراء الجاهل ِّيني
َ
املفسون يف فهمها
وتشبيهاته كانت معروفة لديهم لوصف جامل النساء .فام حار ِّ
كام زعم لكسنربغ -بل كانوا مصيبني يف تأويلها إىل جواري الج َّنة الحسان ،وهو مايوافق الرتاث العر ّيب العريق.
[[[الضبي ،املفضليات ،م.س ،ص.115
أي النت ّو(انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،12ص.)116
[[[ الحجمْ :
[[[األنباري ،مح َّمد بن القاسم :رشح القصائد السبع الطوال الجاهل َّيات ،تحقيق :عبد السالم مح َّمد هارون ،ال ط ،ال م ،دار املعارف ،ال ت ،ص .70
[[[ املقاناة :أي إرشاب لونٍ بلون(انظر :الفراهيدي ،العني ،م.س ،ج ،5ص)218؛ واملرية :جلب الطعام(انظر :م.ن ،ج ،8ص)295؛ واملحلل:
أي اليسري(انظر :م.ن ،ج ،3ص.)38
[[[ سورة الصافات ،اآلية .49
[[[ابن ناقيا ،عبد الله بن الحسني :كتاب الجامن يف تشبيهات القرآن ،تحقيق :محمود حسن أبو ناجي الشيباين ،ال ط ،جدَّة ،براج وخطيب،
1407هـ.ق ،ص.191
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ّ
القرآني:
 - ٤النقد على أساس السياق

املفسين املسلمني لبعض التعابري
ا َّدعى لكسنربغ غري م َّرة عدم تناسب فهم ِّ
فهم آخر
واملفردات القرآن َّية مع السياق الذي وردت فيه؛ ما دفعه إىل تقديم ٍ
ومعاين أخرى لهذه املفردات ،اعتربها أكرث مالمئ ًة وتناس ًبا مع السياق القرآ ّين.
لذا ،كان ال ب َّد من عرض السياق القرآ ّين ودراسته؛ ملعرفة ما إذا كان فهم
املفسين املسلمني معارضً ا للسياق ،وما إذا كانت املعاين التي ق َّدمها لكسنربغ
ِّ
تنسجم مع السياق كام ي َّدعي.

أ َّما األمنوذج األ َّول ،فهو قوله -تعاىل  :-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ، وفيه وعد
الله املؤمنون بن َع ٍم يجزيهم بها يف الج َّنة ،ومن هذه النعم األزواج املط َّهرة ،التي
ترجمها لكسنربغ بنو ٍع من الفاكهة ،وتحدي ًدا األعناب الطيِّبة.
[[[

ولفهم املقصود منها الذي يتناسب وينسجم مع السياق الواردة فيه ال ب َّد من
دراسة اآليات السابقة والالحقة لها؛ ففي اآلية السابقة يذ ّم الله -تعاىل -الناس
لح ِّبهم الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضَّ ة ،وما
إىل ذلك من متاع الدنيا القليل الفاين التي وعدهم -يف اآلية موضع الدراسة -بخريٍ
منها ،ويحثّهم عىل العمل لآلخرة والنعم األخرويَّة البديلة عن متاع الدنيا هذه
والتي ال تُقارن بها ،وقد ترك ما يقابل شهوات الدنيا يف ذكر ن َعم اآلخرة ،وكذلك
املال والبنني؛ لالستغناء عنها يف الج َّنة ،وأبقى النساء والحرث؛ مبا يُفهم منه أ َّن
ج َّنات اآلخرة بديل ٌة من حرث الدنيا ،وهي خري منه جز ًما ،وأ َّن األزواج املط َّهرة
تقابل نساء الدنيا  .وافرتاض أ َّن األزواج املط َّهرة هي األعناب البيض معناه وعد
[[[

[[[

[[[ سورة آل عمران ،اآلية .15

ات ِم َن ال ِّن َسا ِء َوالْ َب ِن َني َوالْ َق َن ِ
ب الشَّ َه َو ِ
ح َيا ِة الدُّ نْ َيا
[[[ ُ زيِّ َن لِل َّن ِ
َب َوالْ ِفضَّ ِة َوالْ َ
اط ِري الْ ُم َق ْنطَ َر ِة ِم َن ال َّذه ِ
ح ْرث َٰذلِكَ َمتَا ُع الْ َ
خ ْيلِ الْ ُم َس َّو َم ِة َوا َلْنْ َع ِام َوالْ َ
اس ُح ُّ
َواللَّهُ ِعنْدَ هُ ُح ْس ُن ال َْم ِب سورة آل عمران ،اآلية .14

[[[انظر :ابن عاشور ،مح َّمد الطاهر بن مح َّمد :التحرير والتنوير ،ال ط ،تونس ،الدار التونس َّية للنرش1984 ،م ،ج ،3ص .184
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ومناقض له؛ إذ ال
مخالف لسياق الوعد
مم يف الدنيا ،وهو
ٌ
ٌ
املؤمنني مبا هو أسوأ َّ
مم لديه
يقول ٌّ
عاقل بأ َّن األعناب خري من النساء ،وال يُعقل أن يوعد اإلنسان بأسوء َّ
كف نفسه عنه! وعليه ،فإ َّن املعنى الذي اقرتحه لكسنربغ يف غاية الغرابة
مقابل ّ
املفسون املسلمون
والبعد عن السياق ،عىل العكس متا ًما من املعنى الذي فهمه ِّ
والذي هو يف غاية االنسجام والتناسب والتناسق مع السياق.
وأ َّما األمنوذج الثاين ،فهو قوله -تعاىل -يف اآلية  ٢٢من سورة الواقعةَ  :و ُحو ٌر
فس لكسنربغ الحور العني يف هذه اآلية باألعناب البيض ،كام تق َّدم
ِع ٌني .وقد َّ
مرا ًرا وتكرا ًرا .ولك َّن هذا املعنى غري متناسب مع اآليات السابقة؛ أل َّن هذه اآليات
يتخيها
كام هو واضح  -بصدد بيان نِ َعم الج َّنة؛ ففي اآلية َ ٢٠ذكَ َر الفواكه التي َّاملؤمنون ،وهو طعامهم النبايتّ ،ويليها ذك ُر طعامهم من لحوم الطري ،ث َّم جاء
بعدهام ما هو أفضل منهام ،وهو الحور العني التي يعرفها املسلمون بالجواري
الحسان .وتفسريها باألعناب البيض غري صحيح ،وهو تكرار ال فائدة منه؛ أل َّن
العنب من الفواكه ،وقد ذُكرت بعمومها ،فيكون ذكر العنب بالخصوص لغ ًوا.
الخاص بعد العا ّم إلفادة التأكيد غري صحيح أيضً ا؛ ألنَّه قد
واعتبارها من باب ذكر
ّ
ف ُِص َل بينهام بفاصلٍ من ٍ
جنس آخر ،وهو لحوم الطري.
مم ذكر قبلها؛
وزياد ًة عىل ذلك ،فإ َّن سياق اآليات يُظهر أ َّن الحور العني أفضل َّ
شخصا آخر ليح ِّرضه عىل عمل ،وعده أ َّو ًل مبا يح ُّبه ومبا هو
أل َّن الشخص إذا وعد ً
مم وعده به
مم عنده ،ث َّم إن أراد ترغيبه أكرث يف العمل وعده مبا هو أفضل ّ
أفضل َّ
مم تق َّدم كلَّام أراد ترغيبه أكرث .فإن وعده أ َّولً مبا يحبُّه
أ َّو ًل ،وهكذا يعده باألفضل َّ
آيسه .وكذلك األمر بالنسبة إىل اآليات
ث ُ َّم جاء ثانية مبا هو ّ
أقل منه درج ًة فقد َ
الرشيفة ،فإنَّها تعد املؤمنني بالطعام النبا ّيت ث َّم بالحيوا ّين وتختار أطيبها وهي لحوم
خاص من املأكوالت النبات َّية
الطري ،فإ ْن جاءت بعدهام ويف مقام ترغيبهم بنو ٍع ٍّ
فقد آيستهم عن العمل وحطَّت من عزميتهم عليه .وهذا ال ينسجم أب ًدا مع سياق
الدعوة إىل عملٍ ما والرتغيب به.
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ال ينتهي تعارض تفسري لكسنربغ مع السياق القرآ ّين يف هذه اآليات فحسب،
بل إ َّن معظم آيات هذه السورة -أيضً ا -ترفض ما ا َّدعاه بشأنها؛ فاآليات (-١٠
 )٢٦تصف نعيم «السابقون السابقون» ،واآليات ( )٣٨-٢٧تصف نعيم أصحاب
ٍ
وفسها لكسنربغ باألعناب
اليمني ،وفيها إشارة إىل
كائنات أبكا ٍر ع ُر ٍب أترابَّ ،
الطازجة الباردة .فتبدأ نِ َعم هؤالء األبرار باألشجار الوارفة الظالل ،ث َّم تليها مثار
األشجار وهي  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜٍ ، ث َّم يتغ َّي الضمري
بعد ذلك من املفرد املؤنَّث إىل جمع املؤنَّث ،فيقول -تعاىل :-ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ، وهذا التغيري يفيد تغيري مرجع الضمري ،ولو كانت
هذه الكائنات من جنس الفواكه لقال :إنَّا أنشأناها إنشا ًء ،فجعلناها أبكارا؛ أل َّن
صحصة تفسري لكسنربغ -ليست
األبكار الع ُرب األتراب -وهي األعناب عىل فرض
َّ
الفواكه الوحيدة التي هي طازجة طريّة ،وغريها من فواكه الجنة ذابلة! إذًا ،ما قاله
النص القرآ ّين من سياقه وتجاهل اآليات السابقة
لكسنربغ ال ميكن قبوله إلَّ بقطع ّ
والالحقة.
[[[

[[[

واألمنوذج الثالث ،هو قوله -تعاىل  :-ﭘ ﭙ  يف سورة النبأ ،وقد تق َّدم
سابقًا أ َّن لكسنربغ يرى «الكواعب» نعتًا لألعناب .ولك َّن هذا التفسري يخالف قواعد
اللغة العرب َّية؛ أل َّن اآلية السابقة تح َّدثت عن األعناب ،قائل ًة  :ﭕ ﭖ ، ث ّم
ُعطفت عليها الكواعب ،ومبا أ َّن النعت ال يُعطف عىل املنعوت  ،ال ميكن أن تكون
الكواعب نعتًا لألعناب.
[[[

[[[

[[[

ث َّم إ َّن أغرب دعاوى لكسنربغ قولُه بأ ْن ليس يف الج َّنة َّإل األطعمة واألرشبة .
ولكن ير ّد دعواه هذه قولُه -تعاىل -يف وصف نعيم اآلخرة :ﮢ ﮣ ﮤ
[[[

[[[ سورة الواقعة ،اآليتان .33-32
[[[ سورة الواقعة ،اآليتان .36-35
[[[ سورة النبأ ،اآلية .33
[[[ سورة النبأ ،اآلية .32
عيل :رشح الجمل ،تحقيق :روعة ناجي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة1434 ،هـ.ق ،ج ،1ص.147
[[[انظر :ابن الفخار ،مح َّمد بن ّ
Luxenberg, 2007, p. 270. ][6
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ؛ فإ َّن
مم يخطر عىل البال وما ال يخطر ،كام
اإلطالق يف اآلية دليل عىل وجود ِّ
كل نعم ٍة َّ
جل جالله :ﮠ ﮡ ﮢ
قال -سبحانه -يف وصف الذين يسهرون الليايل بذكره َّ
دليل عىل التلذُّذ يف الج َّنة
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ، وهو ٌ
مبا ال نعرفه من ال ِن َعم ،فليس من املستبعد أن تشتمل عىل نسا ٍء حسانِ الوجوه
رس ناظرِيها ،كام يُشعر بذلك قوله -تعاىل :-ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ت ّ
ﯦ. 
[[[

[[[

[[[

فهــذه جملــة مــن النــاذج الكافيــة يف تثبيــت ضعــف دعــاوى لكســنربغ
وتعارضهــا مــع العقــل والنقــل.
ّ
الروائي:
 - ٥النقد على أساس التراث

اإلسالمي بكامله سوى القرآن الكريم ،ويحاول دو ًما
يتجاهل لكسنربغ الرتاث
ّ
مستدل
ًّ
تقديم قراء ٍة جديد ٍة من اآليات القرآن َّية عرب تعديل رسمها أو إصالح فهمها،
الهجري ،كام أشار إىل ذلك يف
أي يف القرنني الثالث والرابعّ
املفسين املتأ ِّخرين ْ
بأ َّن ِّ
الحقيقي للمقاطع القرآن َّية وأخطؤوا يف تأويلها.
آخر مقاله -قد حاروا يف فهم املراد
ّ
وال َّ
شك بأ َّن أفضل الطرق لفهم القرآن هو مراجعة من نزل عليه القرآن؛ فله
مه َّمة تبيني القرآن ،كام أكَّد ذلك قوله -تعاىل  :-ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
دليل عىل ح ِّجيَّة قول الرسول يف بيان القرآن ،
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ؛ إذ فيه ٌ
عم أُشكل من القرآن .وقد ثبت عنه بالتواتر
وهو املرجع األ َّول يف الكشف ّ
اس إِ ِّن تَارِكٌ ِفيك ُُم ال َّث َقل ْ َِي أَ َما إِنْ تَ ََّسكْ ُت ْم ِبه َِم
لدى الفريقني أنَّه قال« :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
ل الْ َح ْو َض» ،
لَ ْن ت َِضلُّوا ِك َت َ
اب اللَّ ِه َو ِع ْ َت ِت أَ ْه َل بَ ْي ِتي َفإِنَّ ُه َم لَ ْن يَف َ ِْت َقا َح َّتى يَ ِر َدا َع َ َّ
[[[

[[[

[[[

[[[ سورة النحل ،اآلية .31
[[[ سورة السجدة ،اآلية .17
[[[ سورة الزخرف ،اآلية .71
[[[ سورة النحل ،اآلية .44
[[[انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،12ص.261
[[[ الصفَّار ،مح َّمد بن الحسن :بصائر الدرجات يف فضائل آل مح ّمد ،تصحيح :محسن كوچه باغى ،قم املقدَّسة ،مكتبة آية الله املرعيش
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وعد ُم افرتاقهام ّ
مفسو القرآن  ،وهم خ َّزان علمه
يدل عىل أ َّن العرتة هم ِّ
وتراجمة وحيه  ،وهم أهل البيت الذين نزل عليهم جربائيل  ،وأهل البيت
سين عىل أه ِّميَّة االستفادة من
مبا يف البيت أدرى  ،وقد ش َّدد جملة من املف ِّ
كلامتهم يف فهم القرآن .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

وليس هذا األمر غري ًبا؛ إذ ليس رسول اللهِ ب ْد ًعا من الرسل  ،وكان األنبياء
السابقون- أيضً ا -يب ّينون ألقوامهم ِ
آيات الله  ،وقد أعطى عيىس لحوارييه
أن ينرشوا تعاليمه يف العامل ،وتُعترب كلمتهم كلم ًة من الله  ،وكذلك أهل بيت
رسول الله ،حديثُهم حديثُ رسول الله ،وهو قول الله سبحانه وتعاىل .
أقرب إىل فهمه م َّمن مل يدرك ذلك الزمن
رص تك ُّو َن ٍّ
نص ما هو ُ
ث ّم إ َّن من عا َ
ومل يعش الخطاب السائد يف بيئته؛ فاألمئَّة املعصومون والصحابة والتابعون
الحقيقي من آياته أفضل م َّمن جاء بعدهم بقرونٍ
النص القرآ ّين واملرا َد
يفهمون َّ
َّ
عم مىض يف تلك العصور.
ع َّدة ومل تَصله سوى مرويَّات شتَّى َّ
[[[

[[[

[[[

[[[

النبي األكرم
من هذا املنطلق نذكر -هنا -جمل ًة من الروايات الواردة عن ّ
وعن األمئَّة األطهار ،ونستكمل النقد مبا نُقل عن الصحابة والتابعني -وقد
لنتبي كيف كانوا يفهمون املقاطع
عاش جميعهم قبل القرن الثالث
ّ
الهجري-؛ َّ
اإلسالمي ما يؤيِّد دعاوى لكسنربغ أو يرفضه.
القرآن َّية آنذاك؛ وما إذا كان يف الرتاث
ّ
الحقيقي للتعابري القرآن ّية حتّى عىل مقولة
واألحاديث النبوية تدلّنا عىل املراد
ّ
ٍ
ويص الله مح َّمد عبَّاس،
النجفي1404 ،هـ.ق ،ج ،1ص413؛ وانظر -مع
اختالف يسري يف اللفظ :-ابن حنبل ،أحمد :فضائل الصحابة ،تحقيقّ :
ّ
مؤسسة الرسالة1403 ،هـ.ق ،ج ،2ص.585
ال ط ،بريوتَّ ،
عيل إسالمي ،ال ط ،قم املقدَّسة ،إرساء للنرش1388 ،هـ.ش ،ج ،1ص.150
[[[انظر :جوادي آميل ،عبدالله :تفسري تسنيم ،تحقيقّ :
[[[انظر :ابن قيس ،سليم :كتاب سليم بن قيس الهاليلّ ،تحقيق :مح َّمد أنصاري زنجاين خوئيني ،ال ط ،قم املقدَّسة ،الهادي1405،هـ.ق،
ج ،2ص.857
الكليني ،مح َّمد بن يعقوب :الكايف ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالميَّة ،ج ،1ص.400
[[[انظر:
ّ
الكاشاين ،محسن :تفسري الصايف ،تحقيق :حسني أعلمي ،ال ط ،طهران ،مكتبة الصدر1415 ،هـ.ق ،ج ،1ص.8
ّ
[[[ انظر:الفيض
عيل نقي[ :نقش احاديث معصومان در تفسري قرآن] ،مجله سفينه ،العدد 1383 ،2هـ.ش ،ص.8
[[[انظر :خداياريّ ،
ل َو َما أَنَا إِلَّ نَ ِذي ٌر ُمب ٌِني.
[[[ سورة األحقاف ،اآلية  :9ق ُْل َما كُ ْن ُ
ب َولَ ِبك ُْم إِنْ أَتَّب ُِع إِلَّ َما يُو َح ٰى إِ ََّ
ت بِدْ عًا ِم َن ال ُّر ُسلِ َو َما أَ ْدرِي َما يُ ْف َع ُل ِ
ي لَ ُه ْم َف ُي ِض ُّل اللَّهُ َم ْن يَشَ ا ُء َويَ ْه ِدي َم ْن يَشَ ا ُء َو ُه َو الْ َعزِي ُز الْ َح ِكيمُ.
[[[ سورة إبراهيم ،اآلية َ  :4و َما أَ ْر َسلْ َنا ِم ْن َر ُسولٍ إِلَّ ِبلِ َسانِ َق ْو ِم ِه لِ ُي َب َ ِّ
Coppieters, Honoré: Apostles, In The Catholic Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company, 1907, vol. 1, p. 1692. [8].

الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1ص.53
[[[انظر:
ّ
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لكسنربغ وزعمه الباطل بأ ّن رسول الله قد ألّف القرآن من تلقاء نفسه وليس
متس الحاجة إىل كلامته الرشيفة ومنقوالت من أدركه
هو وحيًا من الله ،فال تزال ّ
ومن توارثوا علمه يف الحصول عىل مقاصد اآليات ومفرداتها الغامضة لدينا .
[[[

أ -معاني مفردات اآلية  ٦٤من سورة اإلسراء[[[:

اإلسالمي ما يؤيِّد األلفاظ البديلة التي اقرتحها لكسنربغ
ليس يف الرتاث الروا ّيئ
ّ
لبعض مفردات اآلية  ٦٤من سورة اإلرساء ،بل مث َّة ما يؤيِّد ويؤكِّد األلفا َظ
فمم ورد عن
واملفردات نفسها الواردة يف اآلية وينفي بالتايل مزاعم لكسنربغَّ .
أمري املؤمنني- وهو من أدرك الرسول األعظم وتعلَّم منه القرآن الكريم
واملعنى املنشود آلياته -خطبته القاصعة التي يذ ّم فيها إبليس ويدعو الناس
مم صنع ،بقوله« :فَا ْح َذ ُروا ِع َبا َد اللَّ ِه َعدُ َّو اللَّ ِه أَنْ يُ ْع ِديَك ُْم بِدَ ائِ ِه َوأَنْ
إىل االعتبار َّ
َي ْس َت ِف َّزك ُْم ِب ِندَ ائِ ِه َوأَنْ ُي ْجلِ َب َعلَ ْيك ُْم ِب َخ ْيلِ ِه َو َرجِ لِه» ؛ فهو يستخدم األلفاظ
أي تغيريٍ يف قراءة مفرداتها ،ولو كانت القراءة الصحيحة لتلك
القرآنيَّة من دون ّ
األلفاظ ما ا َّدعاه لكسنربغ ،كان عىل أمري املؤمنني ـ وهو الذي رأى نور الوحي
عم بني أيدينا من القرآن .وكذلك ما ورد عن
والرسالة -أن يقرأها بشكلٍ مختلف َّ
النبي ،وحرب األ َّمة عىل ما لق َّبه بذلك أهل
ابن ع َّباس ـ وهو من كبار أصحاب ّ
يس
الس َّنة  -يف وصفه من حارب أمري املؤمنني ،قائلًَ « :واللَّ ِه لَ َق ْد أَ ْجل ََب إِبْلِ ُ
َع َل أَ ِمريِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ك َُّل َخ ْيلٍ كَان َْت ِف غ ْ َِي طَا َع ِة اللَّ ِه َواللَّ ِه إِ َّن ك َُّل َراجِلٍ قَات ََل أَ ِم َري
القرآين وفقًا
ّ
دليل عىل ص َّحة ال َنقط
يس»  ،فهذا -أيضً اٌ -
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني كَا َن ِم ْن َر َّجالَ ِة إِبْلِ َ
عب عن أعداء أمري املؤمنني ب َر َّجالَة
لقراءة رسول الله،
ً
وخصوصا عندما َّ
[[[

[[[

[[[

[[[ هذا كلّه بحسب دعوى لكسنربغ ومعتقده .أ َّما حقيق ًة وواق ًعا فالقرآن وحي من الله أنزله عىل نب ِّيه مح َّمد ،وقد ب ّينه ورشحه
الحقيقي لله تعاىل؛ ألنَّه ال ينطق عن الهوى ،إن هو إلَّ وحي يوحى.
النبي للناس ،وهذا الرشح هو بيا ٌن للمراد
ّ
ل ِد َو ِعدْ ه ُْم َو َما يَ ِعدُ ه ُُم الشَّ ْيطَانُ
ف ا َلْ ْم َوالِ َوا َلْ ْو َ
اس َتطَ ْع َ
ب َعلَ ْيه ِْم ِب َ
ت ِم ْن ُه ْم ب َ
ِص ْوتِكَ َوأَ ْجلِ ْ
اس َت ْف ِز ْز مَنِ ْ
[[[ َ و ْ
خ ْيلِكَ َو َرجِ لِكَ َوشَ ا ِركْ ُه ْم ِ
إ َِّل ُغ ُرو ًرا.
عيل بن أيب طالب ،)
[[[ الرشيف الريض ،مح َّمد بن الحسني :نهج البالغة (الجامع لخطب ومواعظ ورسائل وكلامت أمري املؤمنني اإلمام ّ
تحقيق :صبحي الصالح ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دار هجرت1414 ،هـ.ق ،ص.287
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ.ق،
[[[ انظر :الذهبي ،مح َّمد بن أحمدِ :س َي أعالم النبالء ،أرشف عىل التحقيق :شعيب األرناؤوط ،ال ط ،ال مَّ ،
ج ،3ص.331
عيل :مناقب آل أيب طالب  ،ال ط ،قم املقدَّسة ،عالمة للنرش1379 ،هـ.ش ،ج ،3ص .123
[[[ابن شهر آشوب ،مح َّمد بن ّ
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إبليس .وبذلك يتَّضح بجالء أ َّن اللفظ القرآ ّين الصحيح هو الرِجل وليس الدجل.
رصح بأ َّن إبليس يشارك
أ َّما بالنسبة إىل مفردة «شارِك» ،فهناك روايات ع َّدة تُ ِّ
يف األوالد إذا كان املولود مب ِغضً ا ألمري املؤمنني ،من قبيل الروايات التي ّ
تدل
عىل أ َّن أمري املؤمنني قد رأى إبليس ،وبينام هام يتحادثان قال له اللعني أنَّه
يدخل يف رحم أ ّم مبغضيه .ومن هذه الروايات:
َ
إبليس ،وقال اللعني له بعد كالم:
ـ ما نُقل عن أمري املؤمنني أنه
صادف َ
شك ُْت ِف َر ِح ِم أُ ِّم ِه» .
«يَا ابْ َن أَ ِب طَالِ ٍب َما أَ َح ٌد يُ ْب ِغضُ َك إِلَّ أَ ْ َ
جالسا عند باب الدار مع رسول الله ،وإذ
ـ ما نُقل من أنَّه كان ً
ُ
الرسول عليه  أنَّه إبليس ،فأراد اإلمام أن يرضبه
أقبل شيخ وع َّرفه
بالسيف ،فقال له اللعني« :ظَلَ ْمتَ ِني يَا أَبَا الْ َح َسنِ  ،أَ َما َس ِم ْع َت اللَّ َه َع َّز َو َج َّل يَق ُ
ُول:
َوشا ِركْ ُه ْم ِف الْ َ ْموا ِل َوالْ َ ْوال ِد؛ فَ َو اللَّ ِه َما شَ ا َرك ُْت أَ َحدا ً أَ َح َّب َك ِف أُ ِّمه» .
ـ ما رواه جابر بن عبد الله األنصاري من أنَّه كان مب ًنى مع الرسول
رض ًعا ،فاستحسنوا صالته حتى قال
األعظم ،فرأى األصحاب شي ًخا يُ ِّ
صل مت ِّ
يل بقتله ،فأقبل
الرسول األكرم أنَّه من أخرج أباهم من الج َّنة ،فَ َه َّم ع ٌّ
ُوم ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبَ .ما ل ََك تُرِي ُد قَتْ ِل؟
إبليس ً
قائل« :لَ ْن تَق ِْد َر َع َل َذلِ َك إِ َل أَ َجلٍ َم ْعل ٍ
َت نُطْ َف ِتي إِ َل َر ِح ِم أُ ِّم ِه قَبْ َل نُطْ َف ِة أَبِي ِه َولَ َق ْد
فَ َو اللَّ ِه َما أَبْغَضَ َك أَ َح ٌد إِلَّ َسبَق ْ
شَ ا َرك ُْت ُمبْ ِغ ِض َيك ِف الْ َ ْم َوا ِل َوالْ َ ْولَ ِد» .
[[[

[[[

[[[

جالسا مع رسول الله فرأوا
ـ وكذلك ما نقله ابن ع َّباس من أنَّه كان ً
يس
يل ليرضبها بالعصا ،فنهاه الرسولً 
قائل« :إِنَّ ُه إِبْلِ ُ
ح َّي ًة عظيم ًة ،فقام ع ٌّ
شوطاً ،أَ َّل يُ ْب ِغضَ َك ُم ْب ِغ ٌض إِلَّ شَ ا َركَ ُه ِف َر ِح ِم أُ ِّمه» .
َوإِ ِّن قَ ْد أَ َخ ْذتُ َعلَ ْي ِه ُ ُ
[[[

ّ
ّ
اإلسالمي،
مؤسسة الطبع والنرش يف وزارة اإلرشاد
الكويف ،فرات بن إبراهيم :تفسري فرات
[[[
الكويف ،تحقيق :مح َّمد كاظم ،ال ط ،طهرانَّ ،
ّ
1410هـ.ق ،ص .148
[[[ الربقي ،أحمد بن مح َّمد :املحاسن ،تصحيح :جالل الدين محدث ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دار الكتب اإلسالميَّة1371 ،هـ.ق ،ج ،2ص.332
عيل :علل الرشائع ،ال ط ،قم املقدَّسة ،كتابفروشی داوری1385 ،هـ.ق ،ج ،1ص.143-142
[[[ ابن بابويه ،مح َّمد بن ّ
[[[ الحسكاين ،عبيد الله بن عبد الله :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تحقيق :مح َّمد باقر محمودي ،ال ط ،طهران ،مجمع إحياء الثقافة
اإلسالم َّية1411 ،هـ.ق ،ج ،1ص .451
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وقد ورد هذا املعنى -أيضً ا -عن الرسول األكرم يف تفسري اآلية الرشيفة ،عندما
شكَهُ ِفْ األَ ْم َوالِ املُكْ َت َس َب ِة
قال« :أَ ْخلِفُوا ظَ َّن إِبْلِ ْي َس اللَّ ِع ْ ِي ِف ْي َم َسأَ َل َربَّهُ َ ،فإِنَّ ِ ْ
َاحَ ،وا ْز َد َج ُروا َع ِن ال ِّزنَا» .
شكُهُ ِفْ األَ ْو َل ِد ال َح َر ِامَ ،فطَ ِّي ُبوا ال ِّنك َ
ِم ْن غ ْ َِي ِحلِّ َهاَ ،و ِ ْ
ت ُظهِر هذه الروايات أ َّن القراءة الصحيحة لآلية املذكورة هي «شَ ار ِْك» ،وتعني
«ش ْك» مبعنى إضالل الشيطان الناس بالحبائل.
إسهام الشيطان يف الوالدة ،وليست َ ِّ
رشك) بح َّجة أن ال معنى ملشاركة
أ َّما لكسنربغ ،فقد تب َّنى القراءة الثانية ْ
(أي ِّ
متجاهل هذه األحاديث الكثرية التي تُثبت أ َّن هذا املعنى
ً
الشيطان يف األوالد،
ٌ
معروف لدى املسلمني؛ ولك َّنه تجاهل ذلك كلّه ،ومن ث َ َّم قام بتغيري رسم القرآن
اإلسالمي.
بشكلٍ ال يتناسب والرتاث
ّ
[[[

ب  -الحور العين:

التح ِّدي األكرب للكسنربغ يتمحور حول مدلول الحور العني؛ إذ ي َّدعي أ َّن هذا
التعبري ّ
يدل عىل العنب األبيض ال عىل جواري الج َّنة ،ومن هذا املنطلق ع َّدل
كل ما يُش ِعر بأ َّن يف الجنة نسا ًءا يتز َّوج به ّن أهلُها ،وحرص نِ َع َم الج َّنة
مداليل ّ
ٍ
كائنات
بالفواكه ،وبأعالها جود ًة وهي العنب .ويكفي يف الر ّد عليه إثبات وجود
أنثويَّة يف الج َّنة القرآنيَّة يستمتع به ّن أهلُها .ولكن قبل األخذ باستعراض الروايات
التي تثبت ذلك ،نقف عىل بعض املالحظات املفيدة يف املقام:
ـ املالحظة األوىل :إنَّه عىل فرض الحكم عىل هذه الروايات بر َّمتها بأنَّها
موضوعة مختلقة ،ال يزال باإلمكان إثبات أ ّن متخ ّيل املسلمني من الحور العني يف
ٍ
بغض النظر عن تفاصيلهن.
القرون األوىل مل يكن َّإل نسا ًءا
متواجدات يف الج َّنةِّ ،
وهذه قرين ٌة عىل أ َّن َ
رسول الله قد ع َّرفهم بالنساء ،وذاع املفهوم يف املجتمع
اإلسالمي ،وإلَّ كيف يتبادر إىل أذهان املسلمني أ َّن الحور العني -قبل أن ينبس
ّ
ويبي حقيقتها -نساء؟ ومبا أ َّن الروايات الواردة يف هذا
الرسول ببنت شفة ِّ
املعنوي يف هويَّة هذه
املجال كثري ٌة ج ًدا -سيأيت ذكر عد ٍد منها -يث ُبت التواتر
ّ
الكائنات يف الج َّنة.
مؤسسة البعثة،
مؤسسة البعثة ،ال ط ،قم املقدَّسةَّ ،
[[[ البحراين ،هاشم :الربهان يف تفسري القرآن ،تحقيق :قسم الدراسات اإلسالم َّية يف َّ
1374هـ.ق ،ج ،3ص.357
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ـ املالحظة الثانية :لو مل تكن هذه الكائنات نسا ًءا بل كانت أعنابًا لكان من
املتوقَّع أن نجد أث ًرا لذلك يف األخبار الواردة عن األمئَّة أو الصحابة الذين
خصوصا مع
أدركوا رسول الله وتعلَّموا منه تفسري القرآن الذي قرأه عليهم،
ً
عم يجري يف
توفُّر الدواعي الكثرية لنرش هذه األخبار؛ نتيج ًة لكرثة تساؤل ال َّناس َّ
كف
وعم يجزى به املؤمنون يف الج َّنة ،وما سيستلمون حيال ّ
الحياة اآلخرة عا َّمةَّ ،
خاصة .هذا ،مضافًا إىل انتفاء موانع النرش،
أنفسهم عن الشهوات يف الحياة الدنيا َّ
الحكومي أو التق َّية؛ فإنَّها ال ته ِّدد أيًّا من الت َّيارات السياس َّية أو
من قبيل الحظر
ّ
طمسها.
الطائفيَّة يف عرص البعثة وما بعدها حتَّى يحاول ٌ
فريق منهم َ
ـ املالحظة الثالثة :إنَّه حتَّى عىل فرض كون تعبري «الحور ال ِعني» مشرتكًا بني
يبي أنَّها فواكه أو يش ٌء
النبي أن ِّ
جواري الج َّنة وبني األعناب ،لكان لزا ًما عىل ّ
آخر -ألنَّه هو املرجع األساس واملع َّول عليه يف تبيني آيات القرآن املجيد–
حتَّى ال يبقى املقصود من هذا التعبري مختلطًا عىل األ َّمة ،ومن ث َ َّم ك َّنا سنشهد
نتيج ًة لتلك الروايات الصحيحة إىل جانب الروايات املوضوعة -اضطرابًا يفالرتاث الروا ّيئ بني األحاديث التي تعترب الحور العني أعنابًا وبني ما تعتربها نسا ًءا؛
ولكن مل يكن األمر كذلك ،بل إ َّن كرثة الروايات التي تع ِّرف الحور العني بأبكار
الج َّنة ،مضافًا إىل عدم وجود رواية واحدة تع ِّرفها باألعناب البيض تفيد االطمئنان
بأ َّن َ
رسول الله أو خلفا َءه مل يقولوا بأ َّن الحور العني أعناب ،وكذلك املسلمون
الهجري األ َّول كانوا يع ّدون الحوريَّات فتيات ال فواكه مثل األعناب.
منذ القرن
ّ
وهذا خالف ما ي َّدعيه لكسنربغ حني يصف الحور الحني بالخرافة ،ويح ِّدد تاريخ
الهجري الثالث فصاع ًدا ،إلَّ أ ْن نفرتض أ َّن رسول الله مل يعرف
وضعها بالقرن
ّ
املفسون يف القرن الثالث
مدلول هذا التعبري ،ومل يسأله الصحاب ُة عنه حتَّى جاء ِّ
واختلقوا هذه األكذوبة ،وبقي هذا التعبري رم ًزا غامضً ا إىل أن جاء لكسنربغ
فرض ال يعدو الخيال ،وبالتايل ليس فرضً ا علم ًيا واقع ًيا
وكشف الستار عنه؛ ولك َّنه ٌ
قابل للدراسة والتحقيق.
حتَّى يكون ً
أ َّما الروايات ،فهي عىل طوائف سبع:
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ّ
* الطائفة األولى :الروايات اليت تدل على المقارنة بي�ن الحور

العين ونساء الدني�ا:

توضح هذه الروايات بجالء أ َّن الحور العني غري نساء الدنيا ،وأنَّه َّن من نوع
اإلنسان ال الفواكه؛ إذ ال يُعقل السؤال عن التفاضل بني اإلنسان وبني العنب .ومن
هذه الروايات:
ات الْ ِح َسانُ ِم ْن نِ َسا ِء أَ ْهلِ الدُّ نْ َيا
َي ُ
ـ ما ورد عن أيب عبد الله  أنَّه قال« :الْخ ْ َ
نص يف أ َّن الخريات الحسان نسا ٌء،
َو ُه َّن أَ ْج َم ُل ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ»  .وهذه الرواية ٌّ
مجال لتخ َّيل أنَّه َّن فواكه ممتازة ،كام زعم لكسنربغ .ومبقارنته ّن بالحور
وال تبقي ً
العني ندرك أ َّن الحور العني -أيضً ا -من الجنس نفسه ولسن من جنس املأكوالت!
[[[

ـ وما ورد عن أيب عبد الله عن أبيه يف رواي ٍة أخرى ،يشيد فيها
كل مؤمن ٍة بحوراء
بالشيعة ويحثّهم عىل التنافس يف فضائل الدرجات ،فيصف َّ
املنطقي -طب ًعا -أن يوصف اإلنسان
وكل مؤمنٍ بص ّديق  .ومن غري
عيناء َّ
ّ
كل مؤمنة يف الج َّنة تحظى مبواصفات
بالفاكهة! بل املراد من هذا التشبيه أ َّن َّ
الحوريَّات من الحسن والجامل .
[[[

[[[

ـ ما ورد من ٍ
نقاش دار بني التابعني حول التفاضل بني الحور العني ونساء
دليل آخر عىل أنَّهم كانوا يرونه ّن نسا ًءا؛ فإ َّن العاقل ال يجادل
الدنيا  .وهو ٌ
عىل التفاضل بني العنب واإلنسان .ويُستنتج من هذا الخرب أ َّن الذين أدركوا
الصحابة كانوا جازمني بأ َّن الحور العني نسا ٌء .وهذه قرين ٌة أخرى تُثبت -لنا -أ َّن
فس لهم الحور العني بنساء الجنة؛ إذ ال يوجد مبدأ لهذه النقاشات
الرسولَّ 
سوى تفسريه ،وما يوصلنا إىل هذا التفسري هو ذلك النقاش املذكور.
[[[

[[[ الطربيس ،الحسن بن الفضل :مكارم األخالق ،ال ط ،قم املقدَّسة ،مطبعة الرشيف الريض1412 ،هـ.ق ،ص.200
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.213
[[[ انظر:
ّ
[[[ انظر :املجليس ،مح َّمد باقر :مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،تصحيح :هاشم رسويل محاليت ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالميَّة،
1404هـ.ق ،ج ،26ص.123
[[[انظر :القرطبي ،مح َّمد بن أحمد :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد الربدوين؛ إبراهيم أطفيش ،ط ،2القاهرة ،دار الكتب املرصيَّة،
1962م ،ج ،17ص.188-187
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ـ ما َّ
استدل به بعضهم يف إثبات أفضليَّة الحور العني ،وهو دعاء الرسول األعظم
يف تشييع أحد املؤمنني بعد أن استغفر الله له وطلب منه الرحمة والعفو عنه:
َيا ِم ْن َز ْوجِ ِه » .
َيا ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َز ْو ًجا خ ْ ً
َيا ِم ْن َدا ِر ِه َوأَ ْه ًل خ ْ ً
« َوأَبْ ِدلْهُ َدا ًرا خ ْ ً
[[[

َّ
مم نقلت عنه أ ُّم سلمة عندما سألتْه عن أفضلهام،
ـ ما
استدل به آخرون َّ
فأجاب« :نِ َسا ُء الدُّ نْ َيا أَفْضَ ُل ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِع ِني كَفَضْ لِ الظِّ َها َر ِة َع َل الْ ِبطَانَ ِة»،
الفتًا إىل عبادته ّن الل َه .
[[[

فهذه الروايات توضح وضوح الشمس أ َّن يف الج َّنة نسا ًءا يتز َّوج به َّن املؤمنون،
وأ َّن نِ َع َم الج َّن ِة ال تقترص عىل الفواكه.
َّ
صفات إنساني ٍ�ة إلى
* الطائفة الثاني�ة :الروايات اليت تنسب
ٍ

الحور العين:

وقد وردت يف هذه األخبار نعوتٌ يستحيل انطباقها إلَّ عىل اإلنسان؛ فبعض
هذه الروايات ناظرة إىل أفعاله َّن يف الج َّنة العليا ،وأخرى ّ
تدل عىل مجيئه ّن العابر
إىل الدنيا.
َّ
*أفعال الحور العين في الجنة:

نبدأ ذكرها من استقباله ّن املؤمنني بحفاوة عند دخولهم الج َّنة؛ إذ ترضب
املالئكة حلقة بابها األعظم ،فيتنامى صوت رصيرها إىل «ك ُّل َح ْو َرا َء َخلَ َق َها اللَّ ُه
اشن»  ،وتُرسل الحور إىل من بىك عىل اإلمام الحسني
َوأَ َع َّد َها ِلَ ْولِ َيائِ ِه فَ َيتَ َب َ ْ
يف الدنيا قائالت« :إِنَّا ق َِد اشْ تَ ْق َناكُ ْم َم َع الْ ِولْ َدانِ الْ ُم َخل َِّدي َن»  .واألروع منهام مشهد
دخول الس ِّيدة فاطمة الزهراء املحرش تستقبلها سبعون ألف حوراء مستبرشات
[[[

[[[

العريب ،ال ت ،ج ،2ص.662
[[[ مسلم ،ابن الح َّجاج :صحيح مسلم ،تحقيق :مح َّمد فؤاد عبد الباقي ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ّ
[[[ الطرباين ،سليامن بن أحمد :املعجم الکبري ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة ابن تيميَّة1994 ،م ،ج ،23ص.367
ائري ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دار الكتب1404 ،هـ.ق ،ج ،2ص54؛ وانظر
القمي ،تصحيح :طيِّب
عيل بن إبراهيم :تفسري
القميّ ،
[[[
موسوي جز ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.96
اختالف يسريٍ يف اللفظ:-
معّ
[[[ابن قولويه ،جعفر بن مح َّمد :كامل الزيارات ،تحقيق :عبد الحسني أميني ،ال ط ،النجف األرشف ،دار املرتضويَّة1356 ،هـ.ق ،ص.82
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بالنظر إليها ،يحملن ِمجمرات من نو ٍر يفوح منها ريح العود 143.ث َّم إ َّن املؤمنني
إذا دخلوا الج َّنة وسكنوا منازلهم و ُوضع عىل رؤوسهم إكليل الكرامة وأُلبسوا بالحلل
ميش باه ٌر يُسمع من
والذهب ،مشت الحور العني صوبهم مع وصائفهن  ،ولها ٌ
ساقيها تقديس الخالخيل ومن ساعديها متجيد األسورة  .وللمؤمن أن يعانق الحور
الحسان إن كان قد أ َّدى حقَّه عىل أخيه
وأحب أمري املؤمنني . 
َّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

*كالم الحور العين:

كالم تقوله الحور العني؛ منها:
مث َّة روايات تشري إىل ٍ
ـ ما ورد عن أيب بصري ،أنَّه سأل اإلمام الصادق عن كالمهن فقال:
«[لهن] ك ََل ٌم يَ َتكَلَّ ْم َن ِب ِه ل َْم يَ ْس َمعِ الْخ ََلئِ ُق بِ ِ ْثلِ ِه» .
[[[

ـ ما نُقل عن أمري املؤمنني؛ إذ قال إ َّن يف الج َّنة سوقًا تجتمع فيه الحور
العني« ،يَ ْر َف ْع َن أَ ْص َواتًا ل َْم يَ َر الْخ ََلئِ ُق ِم ْثلَ َها»  .ومبا أنَّه يف الج َّنة ال يُسمع لغو
وال تأثيم  ،ب َّي رسول الله املقصود من الرواية بأ َّن غناء الحور العني «لَ ْي َس
بِ ِ ْز َما ِر الشَّ ْيطَانِ َولَ ِك ْن ِب َت ْمجِ ي ِد اللَّ ِه َوتَ ْق ِد ِ
يس ِه» .
[[[

[[[

[[[1

[[[ ما يُوضَ ع فيه ال َج ْمر مع البخور(انظر :مختار ،أحمد :معجم اللغة العربيَّة املعارصة ،ال ط ،ال م ،عامل الكتب1429 ،هـ.ق ،ج ،1ص.)391
ّ
ّ
الكويف ،م.س ،ص .445
الكويف ،تفسري فرات
[[[ انظر:
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.97
[[[ انظر:
ّ
وصائفه ّن :خادماته ّن(انظر :مختار ،معجم اللغة العرب َّية املعارصة ،م.س ،ج ،3ص.)2448
[[[ انظر :الثعلبي ،أحمد بن مح َّمد :الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،تحقيق :أبو مح َّمد بن عاشور ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء اتلرتاث
العر ّيب1422 ،هـ.ق ،ج ،9ص.205
[[[ انظر :الخصيبي ،الحسني بن حمدان :الهداية الكربى ،ال ط ،بريوت ،دار البالغ1419 ،هـ.ق ،ص.231
العسكري  ،تحقيق ونرش :مدرسة اإلمام املهدي ،ال ط،
عيل :التفسري املنسوب إىل اإلمام الحسن
[[[ انظر :العسكري ،الحسن بن ّ
ّ
قم املقدَّسة1409 ،هـ.ق ،ص.306
[[[ انظر :الشعريي ،مح َّمد بن مح َّمد :جامع األخبار ،ال ط ،النجف األرشف ،املطبعة الحيدريَّة ،ال ت ،ص.173
[[[ ابن أيب شيبة ،عبد الله بن مح َّمد :الكتاب املص َّنف يف األحاديث واآلثار ،تحقيق :كامل يوسف الحوت ،ال ط ،الرياض ،مكتبة الرشد،
1409هـ.ق ،ج ،7ص.30
ْ
ِ
يام سورة الواقعة ،اآلية .25
[[[ َ ال يَ ْس َم ُعونَ ِفي َها لَغْواً َو َال تَأث ً
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ.ق ،ج ،2ص 423؛
[ [[1الطرباين ،سليامن بن أحمد :مسند الشام ِّيني ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،ال ط ،بريوتَّ ،
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ـ ما ورد يف بعض الروايات من ضحكه ّن يف وجوه أزواجه ّن .
[[[

يل ، 
ـ ما نُقل عن قراءتهن القرآ َن يو َم ز َّوج الله -تعاىل -فاطمة من ع ٍّ
وتهاديه ّن وتفاخره ّن بهذا الزواج املبارك .
[[[

[[[

[[[

ُّ
* تزين الحور العين:

ٍ
سامت
وردت جملة من الروايات التي تصف جامل الحور العني وتنسب إليهن
ال يتَّصف بها إلَّ اإلنسان .ومن هذه الروايات ما نقله ابن ع َّباس عن رسول الله
يف فضائل شهر رمضان الكريم ،وأ َّولها تزيُّن الج َّنة يف بداية هذا الشهر ،ث َّم هبوب
ري ٍح من تحت العرش ،فتصفق ورق أشجار الج َّنة ،ومن ث َّم تتزيَّن الحو ُر الع ُني
ٍ
شف الج َّنة ،ينادين الله أن يز ِّوجه ّن َم ْن يخطبه ّن .وقد ورد الخرب
واقفات عىل ُ َ
ٍ
باختالف يسريٍ يف اللفظ .ويف بعض الروايات إشارة إىل بروزه ّن  ،أو مجيئه ّن ،
ذاته
أو نظره ّن بدلً من تزيُّنه ّن .وقد أعد الله -تعاىل -لصامئي هذا الشهر املبارك يف
كل منه َّن خام ًرا ِ
«خ َم ُر
الج َّنة قصو ًرا تسكنها الحور العني مع خ َّدام له ّن ،وترتدي ٌّ
إِ ْح َدا ُه َّن َخ ْ ٌي ِم َن ال ُّدنْيَا َو َما ِفي َها» .
[[[

[[[

[[[

[[[

*مجيء الحور العين إلى الدني�ا:

الروايات التي تتح َّدث عن املجيء العابر للحور العني إىل الدنيا أو إرشافهن
دليل عىل هويَّتهن اإلنسان َّية إ ْن قبلنا ص َّحة نقلها ،وإن مل نقبل
عليها كثريةٌ ،وت ُع ُّد ً
[[[انظر :ابن قتيبة ،عيون األخبار ،م.س ،ج ،2ص396؛
عيل :األمايل ،ال ط ،طهران ،کتابچي1376 ،هـ.ش ،ص.559
[[[ انظر :ابن بابويه ،مح َّمد بن ّ
[[[ تبادل الهدايا(انظر :مختار ،معجم اللغة العربيَّة املعارصة ،م.س  ،ج ،3ص.)2337
مؤسسة البعثة ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دار الثقافة1414 ،هـ.ق ،ص.257
[[[ الطويس ،مح َّمد بن الحسن :األمايل ،تصحيحَّ :
عيل أكرب غفَّاري ،ال ط ،قم املقدَّسة ،کنگرهي شيخ مفيد( 1413 ،أ) ،ص.230
[[[ انظر :املفيد ،مح َّمد بن مح َّمد :األمايل ،تحقيق :حسني استاد ويل؛ ّ
بروزهن :خروجهن إىل مكان( انظر :مختار ،معجم اللغة العرب َّية املعارصة ،م.س  ،ج ،1ص.)188
[[[انظر :الفاكهي ،مح َّمد بن إسحاق :أخبار مكَّة يف قديم الدهر وحديثه ،تحقيق :عبد امللك عبد الله دهيش ،ال ط ،بريوت ،دار خرض،
1414هـ.ق ،ج ،2ص.287
عيل :مسند أيب يعىل ،تحقيق :حسني سليم أسد ،ال ط ،دمشق ،دار املأمون للرتاث1404 ،هـ.ق ،ج ،9ص.180
[[[ انظر :املوصيل ،أحمد بن ّ
[[[ ابن بابويه ،األمايل ،م.س ،ص.49
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ذلك فهي دليل عىل اليشء نفسه يف متخيّل واضعيها -عىل فرض وضعها جمي ًعا-
من الصحابة والتابعني أو أصحاب األمئَّة يف القرنني األ َّول والثاين ،ث ُ َّم نُسبت إىل
دليل آخر يبطل دعوى لكسنربغ من أنَّها قد اختُلقت
رسول الله .وهذا –أيضً اٌ -
يف القرنني الثالث والرابع.
من هذه الروايات ما ورد يف فضل يوم الجمعة ،وهي تشري إىل إرشاف الحور
العني عىل الدنيا وقولهن آنذاك« :أَيْ َن ال َِّذي َن يَ ْخطُ ُبونَّا إِ َل َربِّ َنا»  .وتزيد بعض
شف َْت
الروايات يف وصف هذه الحوريَّات ،فتقول« :لَ ْو أَ َّن ُحورا ً ِم ْن ُحو ِر الْ َج َّن ِة أَ ْ َ
َع َل أَ ْهلِ ال ُّدنْ َيا َوأَبْدَتْ ُذ َؤابَ ًة ِم ْن َذ َوائِ ِب َها َلَفْ َ َت أَ ْه َل ال ُّدنْ َيا» .
ومنيش،
وهذه الصفات التي أثبتتها هذه الروايات للحور العني -من استقبا ٍل،
ٍ
وتحادث ،وتزيُّنٍ  ،وإرش ٍ
ٍ
اف عىل الدنيا ،ومجي ٍء إليها -تُثب ُِت
وتفاخرٍ ،وقراءة قرآنٍ ،
مجال ّ
جميعها مبا ال يبقى معه ٌ
للشك إنسان َّية الحور العني ،وبالتايل بطالن دعوى
لكسنربغ؛ إذ ال تنطبق هذه الصفات عىل األعناب البيض بوج ٍه من الوجوه ،ولو
والتعسف.
بالتكلُّف
ُّ
[[[

[[[

[[[

َّ
ُ ِّ
*الطائفة الثالثة :الروايات اليت تصرح بأن الحور العين إناث:

رصح جملة من األحاديث بوجود نساء يف الج َّنة ه َّن من الحور العني؛ وذلك
ت ِّ
باستخدام « ِم ْن» البيانيَّة .ومن هذه األحاديث:
النبي األكرم يف ِ
آخر خطبة له قبل وفاته ،يتناول فيها ثواب
ـ ما ورد عن ِّ
الحسنات وعقاب السيئات ،ويويص فيها -بعد أن نهى عن قطع الرحم -بالتزويج
بني املؤمنني ً
قائلَ « :م ْن َع ِم َل ِف تَ ْزوِيجٍ بَ ْ َي ُم ْؤ ِم َن ْ ِي َح َّتى يَ ْج َم َع بَ ْي َن ُه َم َز َّو َجهُ اللَّهُ
ْف أَل ِ
ْف ا ْم َرأَ ٍة ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ» .
أَل َ
[[[

[[[ الربقي ،املحاسن ،م.س ،ج ،1ص.58
[[[ ضفرية ُم ِ
نسدلة من وسط رأس الفتاة إىل ظهرها(انظر :مختار ،معجم اللغة العربيَّة املعارصة ،م.س ،ج ،1ص.)799
[[[ الكويف األهوازي ،الحسني بن سعيد :الزهد ،تحقيق :غالم رضا عرفانيان يزدي ،ال ط ،قم املقدَّسة ،املطبعة العلميَّة1402 ،هـ.ق ،ص.103-102
عيل :ثواب األعامل وعقاب األعامل ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دار الرشيف الريض للنرش1406 ،هـ.ق ،ص.288
[[[ ابن بابويه ،مح َّمد بن ّ
145

ـ ما ورد عنه يف تفسري (مساكن طيِّبة) يف قوله -تعاىل  :-ﯦ ﯧ
كبريا من
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ؛ بأنَّها ٌ
قرص يف الج َّنة يض ُّم عد ًدا ً
اش ا ْم َرأَ ٌة ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ»  .ومثله حديثٌ
فرش كثريةَ « ،ع َل ك ُِّل ِف َر ٍ
البيوت ،فيها ٌ
آخر نُقل عن أيب الحسن الرضا ،لكن فيه « َز ْو َج ٌة ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ» ؛ بدلً
من (امرأة من الحور العني).
ف َعلَ ْيه ِْم أَ ْز َوا ُج ُه ْم
ـ ما ورد يف وصف مشهد دخول املؤمنني الج َّنة« :ت ْ ِ
ُش ُ
ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِع ِني َو ْال َد ِم ِّي َني»  .فهذا املقطع من الرواية يثبت أ َّن الحور العني
من األزواج ال من الفواكه ،ويُبطل يف الوقت نفسه الدليل الذي حاول لكسنربغ
التمسك به إلنكار وجود الحور العني يف الج َّنة .فقد أنكر لكسنربغ وجود
ُّ
الحوريَّات يف الج َّنة بح َّجة أ َّن متتُّع الرجال به ّن سيكون سببًا الستياء زوجاتهم من
النظر إىل هذا املشهد حس ًدا له ّن ؛ ولك َّن هذه الرواية تب ِّي أ َّن للمؤمنني أزوا ًجا
من اآلدم ِّيني -وهم رجال الدنيا للمؤمنات أو نساءها للمؤمنني -ومن الحور
مم يُضحك الثكىل! هذا،
العني .وإ ْن ترجمنا الحور إىل األعناب سيكون املعنى ّ
مضافًا إىل أ َّن دعوى لكسنربغ هذه ال ميكن تعميمها عىل املؤمنني بأَرسهم؛ فمن
املؤمنني من ميت قبل أن يتز َّوج يف الدنيا ،ومنهم من يكون مصري زوجته النار،
النسوي
كام أكَّد القرآ ُن الكريم عىل أ َّن بعضَ ه َّن أعدا ٌء للمؤمنني  ،فهذا الحسد
ّ
دليل عىل نفي وجود الحور العني مبعناها املتص َّور عندنا  .هذا،
بتعبريه -ال يصلح ًمضافًا إىل قوله -تعاىل :-ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ سورة الصف ،اآلية .12
[[[ ابن املبارك ،عبد الله :الزهد ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة ،ال ت ،ج ،1ص.550
عيل بن موىس :صحيفة اإلمام الرضا  ،تحقيق :مح َّمد مهدي نجف ،ال ط ،مشهد املقدَّسة ،كنگره جهاىن امام رضا،
[[[ انظر :الرضاّ ،
1406هـ.ق ،ص.92
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.96
القمي ،م.س ،ج ،2ص54؛
القمي ،تفسري
[[[
ّ
ّ
ّ
[5] Luxenberg, 2007, p. 254.
يم سورة
حوا َوتَ ْغ ِف ُروا َفإِنَّ اللهَ َغفُو ٌر َر ِح ٌ
[[[يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِنَّ ِم ْن أَ ْز َواجِ ك ُْم َوأَ ْو َال ِدك ُْم عَدُ ّواً لَك ُْم فَا ْح َذ ُروه ُْم َوإِنْ تَ ْعفُوا َوت ْ
َص َف ُ
التغابن ،اآلية .14
[[[انظر :ه َّمتي؛ شاكر :گزارش نقد و بررسی آراء کريستف لوگزنربگ در کتاب قرائت آرامی-رسيانی قرآن ،م.س ،ص.225
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ﯯ ؛ ما يعني االختالف الكبري بني الدنيا واآلخرة من ناحية األنساب؛
فقد ال تُرافق املؤم َن زوجتُه التي كانت معه يف الدنيا ،وبالتايل لن يكون هناك
النسوي لزوجة املؤمن عند مشاهدتها استمتا َعه بالحور العني.
معنى للحسد
ّ
ً
[[[

ّ
* الطائفة الرابعة :الروايات اليت تدل على زواج ولد آدم 
َّ
بحوراء من الجنة:

اإلسالمي عن كيف َّية استمرار نسل البرش بعد مقتل هابيل،
مث َّة نقاش يف الرتاث
ّ
وقد اختلف العلامء املسلمون يف الجواب عن هذا السؤال املحرج؛ فمنهم من
حكم بزواج أبناء آدم ببناته ،واستدلُّوا لذلك بقول الصحابة  ،ومنهم من خالفهم
وحكم بزواج أوالد آدم بغريهم .والنقاش يطول وذو شجون؛ لكن هناك روايات
تنفي نظريَّة زواج أوالد آدم بعضهم ببعض؛ أل َّن زواج املحارم حرام ،وتؤيِّد الرأي
الثاين املذكور يف املصادر الشيع َّية.
من هذه الروايات ما رواه زرارة عن أيب عبد الله عندما سأله عن
قول العا َّمة يف هذه املسألة وعقيدتهم يف التزاوج بني أوالد آدم ،فش ّنع اإلمام
عىل معتقدهم واعتربه سببًا ل َخلْق صفوة َخلْق الله وأحبَّائه من األنبياء واملرسلني
واملؤمنني واملؤمنات من حرام ،بينام كان الله -تعاىل -قاد ًرا عىل خلقهم من حالل،
وقد أخذ ميثاقهم عىل ذلك ،ث ّم أخذ اإلمام ببيان حقيقة األمر ،فقال« :إنَّ
الله أنزل حوراء من الج َّنة ،فأمر آدم أن يز ِّوجها شَ ْيثًا ،وهكذا استم َّر النسل من
الحالل» .
[[[

[[[

وتؤيِّد هذه الرواي َة رواياتٌ أخرى متاثلها يف املضمون  .وهي جميعها تص ِّور
أقل تقدير.
للحور العني هويَّ ًة إنسان َّي ًة ،أو شيئًا غري الفاكهة عىل ّ
[[[

[[[ سورة املؤمنون ،اآلية .101
السدّي عن بعض الصحابة ،والحديث موقوف.(انظر :الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،م.س،
[[[ وقد أورد الطربي هذا الحديث عن ُّ
ج ،10ص.)206
[[[ انظر :ابن بابويه ،علل الرشائع ،م.س ،ج ،1ص.20-18
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5ص.569
[[[انظر:
ّ
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ِّ
* الطائفة الخامسة :الروايات اليت تعبر عن الزواج مع الحور

ّ
القرآني:
العين بغير اللفظ

بدأ لكسنربغ يف إثبات نظريَّته -من أ َّن املقصود بالحور العني هو األعناب
البيض -بقوله تعاىل :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ، ما اضط َّره إىل تعديل
كل عبارة قرآنية أخرى
غي مدلول ّ
قراءة (وز َّوجناهم) إىل (ور َّوحناهم) ،ث َّم أخذ يُ ِّ
تُشعر بوجود نسا ٍء يف الج َّنة يستمتع بهن املتَّقون.
وما يُستشكل به عىل هذه النظريَّة هو نفس البدء بهذه اآلية ،فلو بدأ بآية
آخرى مل َّا استطاع الوصول إىل النتيجة التي وصل إليها .وبعبارة أخرى :لو بدأ
ٍ
بألفاظ أخرى ملا وصل إىل ما وصل إليه،
بتعابري أخرى تحمل املعنى نفسه ولكن
عم انتهى إليه .ومن هذه التعابري ما ورد يف روايات
ولكانت النتيجة ستختلف َّ
متع ِّددة تلفت إىل اآلية ذاتها مع اختالف يسريٍ يف األلفاظ املستخدمة فيها .
[[[

[[[

يعتقد لكسنربغ بأ َّن املسلمني أخطأوا يف قراءة اآلية حني قرأوها ز ّوجناهم،
وفهموا اآلية ِ
مخطئني لسبب قراءتهم الخاطئة يف القرون التالية .لكن مث َّة -يف
اإلسالمي -روايات ج َّمة استخدم راويها ما َّدة «زوج» ال «روح» ،وعىل فرض
الرتاث
ّ
–أي
القبول بدعوى لكسنربغ واألخذ بها ،يلزم تغيري ّ
كل رواية ورد فيها هذا اللفظ ْ
أي صيغة أخرى من هذا الجذر -وتعديل قراءتها إىل ما ا َّدعاه لكسنربغ.
التزويج أو َّ
ولكن يجب َّأل نغفل عن أ َّن هذه الروايات منقول ٌة عن الصحابة والتابعني
أو أصحاب األمئَّة الطاهرين  ،وبعضهم أدركوا رسول الله وسمعوا قراءته
مشافه ًة ،وبعضهم تعلَّموا من الطبقة السابقة عليهم قراءة رسول الله .فلو
بدل من «ز َّوجناهم» ،لوجدنا لها أث ًرا يف الرتاث
كانت القراءة الصحيحة «ر ّوحناهم» ً
تعب
الروا ّيئً ،
فضل عن القراءات .ولكن األمر عىل العكس ،بل إ َّن الروايات الكثرية ِّ
عن استلذاذ املتَّقني يف الج َّنة مبا َّدة «التزويج» ،وهذا دليل عىل أ َّن الذين سمعوا
[[[ سورة الدخان ،اآلية .54
(أي التز ُّوج بالحور أو ما مياثله)
واحد
مبضمون
كثرية
رواية
هناك
ن
أ
نقصد
بل
الرشيف؛
القرآين
ّ
النص
تعادل
الروايات
[[[ وال نعني أ َّن هذه
َّ
ّ
ْ
ٍ
وبألفاظ مختلفة ّ
تدل عىل وجود مدلو ٍل واحد ُع ِّب عنه بألفاظ شتَّى.
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النبي األكرم أو سمعوا القراءة م َّمن تعلَّم منه القرآن -عىل فرض وضع
قراءة ّ
عني»؛
جميع الروايات عىل أيدي هؤالء  -كانوا يقرأون اآلية « َو َز َّو ْجنا ُه ْم ِب ُحو ٍر ٍ
أي التزويج وما إىل ذلك .إذًا ،القراءة التي
ولذلك استخدموا يف ما رووه هذا اللفظْ ،
بني أيدينا ليست خاطئة ،وبنا ًءا عىل هذه القراءة ال ميكن إنكار التزويج يف الج َّنة.
وقد تق َّدم كالم يف معنى هذه العبارة يف مبحث الر ّد عىل أساس املعاجم.
[[[

أ َّما الروايات التي تتح َّدث عن تزويج املؤمنني بالحور العني مستخدم ًة عبار ٍ
ات
غري اللفظ القرآ ّين الرشيف ،فمنها:

وعب الرواي
ـ الروايات الواردة يف بيان ثواب جمل ٍة من األعامل الحسنةّ ،
عن جزاء عاملها بـ«التزويج من الحور العني»؛ إذ ال ميكن تأويله مبا ا َّدعاه
لكسنربغ الختالفه عن اللفظ القرآ ّين ،وهو دليل عىل وجود تزويج املتقني يف
بغض النظر عن تفاصيله .ومن ذلك ما نقله الحسني بن خالد عن أيب
الجنةّ ،
الحسن الرضا ،من أنَّه قال« :إِنَّ اللَّهَ تَ َبا َركَ َوتَ َع َال أَ ْو َج َب َع َل نَف ِْس ِه
أَنْ َل ُيك ِّ ََب ُه ُم ْؤ ِم ٌن ِمائَ َة تَكْ ِب َري ٍة َو ُي َح ِّمدَ ُه ِمائَ َة تَ ْح ِميدَ ٍة َو ُي َس ِّب َحهُ ِمائَ َة ت َْسبِي َح ٍة
ل َع َل ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِه ِمائَ َة َم َّر ٍة ثُ َّم يَق َ
ُول :اللَّ ُه َّم َز ِّو ْج ِني
َويُ َهلِّلَهُ ِمائَ َة تَ ْهلِيلَ ٍة َويُ َص ِّ َ
ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ ،إِ َّل َز َّو َجهُ اللَّهُ َح ْو َرا َء ِم َن الْ َج َّنة»  .وما ورد يف دعا ٍء عن
اإلمام الصادق يف تعقيب الصالة« :اللَّ ُه َّم أَ ْع ِت ْق ِني ِم َن ال َّنا ِر َوأَ ْد ِخلْ ِني الْ َج َّن َة
َو َز ِّو ْج ِني ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ» ،وما ورد عنه- أيضً ا -يف دعا ٍء يستعيذ فيه بالله
من سكرات املوت وغمراته ،ويستعينه عىل ضيق القرب ووحشته ،ويستنجده من
أهوال القيامة ،ث َّم يقول« :اللَّ ُه َّم َز ِّو ْج ِني ِم َن الْ ُحو ِر الْ ِعنيِ» .
ـ الروايات الواردة يف حثِّ املؤمنني عىل عد ٍد من األعامل الصالحة ،والتي
تع ِّرف هذه األعامل الصالحة بأنَّها مهور الحور العني ،ما يعني أنَّه َّن نساء الج َّنة،
[[[

[[[

[[[

[[[ وإن قبلنا ص َّحتها فال حاجة إىل هذا االستدالل.
عيل ،عيون أخبار الرضا ،تحقيق :مهدي الجوردي ،ال ط ،طهران ،نرش
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5ص376؛ ابن بابويه ،مح َّمد بن ّ
[[[
ّ
جهان1378 ،هـ.ش ،ج ،2ص.84
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،3ص .344
[[[
ّ
[[[ الراوندي ،سعيد بن هبة الله :الدعوات ،ال ط ،قم املقدَّسة ،انتشارات مدرسه امام مهدي عجل الله تعاىل فرجه الرشيف1407 ،هـ.ق،
ص.251-250
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وكأ َّن الزواج به ّن ومتكُّن املؤمن من التمتُّع به َّن يف الج َّنة ،يتطلَّب سدا َد مهورهن
مثل -تلك التي أوىص الرسول األعظم أمريقبل املوت .ومن هذه األعامل ً
املؤمنني بها ،والتي منها خدمة العيال  ،وأكل ما يقع من الطعام تحت
املائدة  .هذا ،وقد اعترب رسول الله- يف مواضع أخرى -تنظيف املساجد
وإخراج القاممة منها -أيضً ا -مهو َر الحور العني .
[[[

[[[

[[[

ـ الروايات التي ورد فيها التعبري بالخطوبة؛ فالخطوبة –أيضً ا -مفردة من
املفردات التي ترتبط مبوضوع الزواج من الحور العني ،وورودها يف بعض الروايات
يرشدنا إىل الهويَّة اإلنسان َّية له ّن؛ إذ ال تُعقل الخطوبة من الفواكه .ومن هذه
الروايات املرتبطة بالخطوبة من الحور ما نُقل عن اإلمام زين العابدين
فسئل عن قصده ،فقال« :إِ ِّن
عندما خرج إىل املسجد ليل ًة معطَّ ًرا بالغالية ُ
أُرِيدُ أَنْ أَ ْخطُ َب الْ ُحو َر الْ ِع َني إِ َل اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل ِف َه ِذ ِه اللَّ ْيلَة»  .ونُقل يف رواية
أخرى ما تقوله الحور العني عند إرشافهن عىل الدنيا أيَّام الجمعة« :أَ ْي َن الَّ ِذي َن
يَ ْخطُ ُبونَّا إِ َل َربِّ َنا» .
[[[

[[[

[[[

دليل عىل الحياة الزوج َّية بني املتَّقني والحور
ـ هاتان الروايتان وما مياثلهام ٌ
أي الحياة الزوجيَّة -يف جمل ٍة منالعني يف الج َّنة .ووجود هذا املضمون الواحد ْ
ٍ
املعنوي عن ص َّحته.
بألفاظ شتَّى يكشف بالتواتر
األحاديث
ّ

* الطائفة السادسة :الروايات اليت تفصل الحور العين عن
َّ
فواكه الجنة:

يرد يف بعض الروايات ذكر الحور العني من نِعم الجنة إىل جانب األشجار والفواكه،
املنطقي أن يجعل املتكلِّم العاقل
قسم منها .ومبا أنَّه ليس من
قسيم لها ال ً
ولك َّنها ترد ً
ّ
[[[ انظر :الشعريي ،جامع األخبار ،م.س ،ص.103
[[[ انظر :الراوندي ،الدعوات ،م.س ،ص.154
[[[انظر :الطرباين ،املعجم الکبري ،م.س ،ج ،3ص.19
[[[ نو ٌع من الطيب مركَّب من مسك وعنرب وعود ودهن(انظر :ابن األثري ،النهاية يف غريب الحديث واألثر ،م.س ،ج ،3ص.)383
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،6ص.516
[[[
ّ
[[[ الربقي ،املحاسن ،م.س ،ج ،1ص.58
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قسيم له  ،يُستنتج أ َّن الحور العني لسن من نوع املأكوالت بل له َّن هويَّة
ِقس َم اليشء ً
أخرى اتَّضحت َع ْب الروايات السالفة الذكر .ومن هذه الروايات:
[[[

ـ دعاء اإلمام زين العابدين ألهل الثغور يطلب لهم من الله إنسا َءهم ذكر
دنياهم الخ ّداعة ،وإمحاء خطرات املال الفتون عن قلوبهم ،وج ْعل الجنة نُصب
أعينهم والتلويح ألبصارهم ما أع ّد لهم فيهاِ « :م ْن َم َسا ِك ِن الْ ُخلْ ِد َو َم َنازِلِ الْكَ َرا َم ِة،
ش َب ِة َو ْالَشْ َجا ِر الْ ُمتَدَ لِّ َي ِة ب ُِص ُن ِ
وف
َوالْ ُحو ِر الْ ِح َسانِ َ ،و ْالَنْ َها ِر الْ ُمطَّ ِر َد ِة ِبأَنْ َواعِ ْالَ ْ ِ
ال َّث َمرِ» ؛ لكيال يه ّم أحدهم باإلدبار ويح ّدث نفسه بالفرار .فلو كانت الحور
قسيم لهام
الحسان من جنس األشجار واألعناب لكان لزا ًما ّأل يذكره ّن
ً
أي األنهار.
ويفصل بينهام -أي الحور واألشجار -بنعم ٍة أخرىْ ،
[[[

مم فيه داللة أوضح عىل تباين الحور
ـ ما ورد يف مناجاته– أيضً اَّ -
ْت
العني واألعناب؛ إذ يصف الج َّنة وينادي الله خاش ًعا« :اللَّ ُه َّم إِنَّكَ َخلَق َ
ْب َت َع ْن ُسكَّانِ َها َو َما
َج َّن ًة لِ َم ْن أَطَاعَكَ َ ،وأَ ْعدَ ْد َت ِفي َها ِم َن ال َّن ِع ِيم الْ ُم ِقيمَ ...وأَخ َ ْ
ِفي َها ِم ْن ُحو ٍر َع ْ ٍي كَأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌض َمكْ ُنونٌ َ ،و ِولْدَ انٌ كَاللُّ ْؤلُ ِؤ الْ َم ْنثُورَِ ،وفَا ِك َه ٍة َونَ ْخلٍ
َو ُر َّمانٍ َ ،و َج َّن ٍ
اب»  .ففي هذا الخرب يذكر اإلمام السجاد الحور
ات ِم ْن أَ ْع َن ٍ
العني وكذلك األعناب ،ولو كانتا شيئًا واح ًدا لكان حش ًوا ولغ ًوا يف الكالم ،بل ال
توجد عالقة بينهام سوى توفُّرهام يف الج َّنة ملن يدخلها.
[[[

حكايت�ان:

وختا ًما لهذا املبحث ،نشري إىل حكايتني يعود تاريخهام إىل القرنني األ َّول والثاين،
وقد م َّيز را ِويهام بني العنب والحور؛ فهام تنفيان وتدحضان بق َّوة ما ا َّدعاه لكسنربغ
من أ َّن عبارة «الحور العني» فُهمت خطأً منذ القرن الثالث للهجرة ،وتُثبتان -يف
النبوي.
الجوهري بني الحور العني والعنب منذ العرص
الوقت نفسه -وضوح الفارق
ّ
ّ
ـ الحكاية األوىل :نقل األصبغ بن نباتة ـ وكان من أصحاب أمري املؤمنني

مؤسسة انتشارات دار العلم1394 ،هـ.ق ،ج ،1ص.109
[[[انظر :املظفر ،مح َّمد رضا :املنطق ،ال ط ،قم املقدَّسةَّ ،
عيل بن الحسني  :الصحيفة الس َّجاديَّة ،ال ط ،قم املقدَّسة ،دفرت نرش الهادي1376 ،هـ.ش ،ص.128-126
[[[ انظر :الس َّجادّ ،
[[[املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،91ص.135
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يل دخلوا عليه طالبني منه املعجزة ،
ـ أ َّن جامعة من أصحاب ع ٍّ
فانطلقوا إىل الصحراء فأشار بيده املباركة نحوها ،فرأوا قصو ًرا فاخرة ،فيها حو ٌر
وغلامنٌ ،وأشجا ٌر وأنها ٌر ،وطيو ٌر ونباتٌ  ،وما كانت سوى لحظات حتى امنَ َحت
بأرسها .
[[[

[[[

قصة رجل شارك يف غزو الروم ،فدخل كر ًما قبل جهاده،
ـ الحكاية الثانيةَّ :
فغض برصه
وبينام كان ميأل مائدته من عنبه ملح امرأة من الحور العني عيانًا َّ
عنها ،وكان أ َّول من استشهد يف تلك الحرب الدامية  .وال اعتبار لص َّحة هذا
كتاب أُلِّف قبل القرن الثالث
النقل أو عدمه؛ إذ امله ّم هو ورود هذه الحكاية يف ٍ
الهجري ،وهذا دليل عىل وجود تأويل الحور العني إىل نساء الج َّنة قبل ذلك
ّ
تأويل مختَلَقًا من القرن الثالث فصاع ًدا.
الزمن ،وليس ً
[[[

َّ
* الطائفة السابعة :الروايات اليت تذكر أوصاف نساء الجنة

بتعابير أخرى غير «الحور العين» استعملها القرآن الكريم في
وصف الحور العين:

تتح َّدث جملة من الروايات الواردة عن األمئَّة األطهار عن فتيات الج َّنة،
وبعض صفاتها وخصائصها وما يتعلَّق بها ،وتستعمل يف وصفها بعض األوصاف التي
استعملها القرآن الكريم يف وصف الحور العني ،من دون أن تشري هذه الروايات إىل
تبي حقيقة هذه الكائنات ،وتصفها
عبارة «الحور العني» بح ِّد ذاتها .فهذه الروايات ِّ
باألوصاف نفسها التي وصف بها القرآن الكريم الحور العني ،وترشح -بلسان من
ّ
للشك بأنَّها صفات
يعرف القرآن ظاهره وباطنه -تلك األوصاف مبا ال يبقي مجالً
توصف بها الفتيات والنساء ال الفواكه واألعناب .ومن هذه األوصاف:
يبي اإلمام الصادق املقصود من املط َّهرة بأنَّها املط َّهرة
ـ «األزواج املط َّهرة»َّ :
[[[ دليلً عىل إمامته.
مؤسسة األعلمي1425 ،هـ.ق ،ج ،3ص.560
ّ
[[[انظر :الح ّر
العاميل ،مح َّمد بن الحسن :إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات ،ال ط ،بريوتَّ ،
[[[ انظر :ابن املبارك ،عبد الله :الجهاد ،تحقيق :نزيه حمَّد ،ال ط ،تونس ،الدار التون َّية1972 ،م ،ص.117
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ْواج
من الحيض والحدث ،
ويفصل اإلمام العسكري املراد منها بقوله« :أَز ٌ
ِّ
َاسَ ،ل َو َّل َج ٍ
ُمطَ َّه َر ٌة ِم ْن أَنْ َواعِ ْالَ ْق َذا ِر َوالْ َمكَا ِر ِهُ ،مطَ َّه َر ٍ
ات
ات ِم َن الْ َح ْي ِض َوال ِّنف ِ
االت َو َل ُم َتغَا ِي َر ٍ
َّاالت َو َل َخ َّت ٍ
ات َو َل َدخ ٍ
َو َل َخ َّرا َج ٍ
َات َولَ
ات َو َل ِلَ ْز َواجِ ِه َّن َف ِرك ٌ
وب َوالْ َمكَا ِر ِه بَ ِريَّ ٍ
ات َو َل َف َّحاشَ ٍ
َصخَّابَ ٍ
ات»  .وقد ذُكر
ات َو َل َع َّيابَ ٌ
اتَ ،و ِم ْن ك ُِّل الْ ُع ُي ِ
أنَّه من أجل ذلك ُس ِّميت فاطمة الزهراء بالحوريَّة؛ فهي مل تر د ًما .
[[[

[[[

[[[

[[[

فسها اإلمام الباقر بالفتيات الناهدات .
ـ «الكواعب»َّ :
[[[

ـ «ال ُع ُرب» :ورد عن أمري املؤمنني تفسري لفظة «ال َع ِربَة» بالغنجة الرض َّية
لشاب استفرسه اآلية ﮨ ﮩ. 
املرض َّية  ،يف جوابهٍّ 
بخيات األخالق وحسان
ـ «الخريات الحسان» :وقد َّ
فسها رسول اللهّ 
الوجوه  ،وزاد اإلمام الصادقُ « :ه َّن َص َوالِ ُح الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات الْ َعا ِرفَات» .
[[[

[[[

[[[

[[[

مم فيه الكفاية للحصول
ذكرنا إىل هنا عد ًدا ال بأس به من الروايات ،وهو أكرث َّ
املعنوي بأ َّن املسلمني -من مختلف االتِّجاهات املذهبيَّة -كانوا يرون
عىل التواتر
ّ
الهجري األ َّول ،ومل يختلفوا يف هويَّتهن قطُّ.
الحور العني جواري الج َّنة منذ القرن
ّ
وضوح
الحقيقي من هذا التعبري القرآ ّين كان واض ًحا
وهذا دليل عىل أن املراد
َ
ّ
اإلسالمي .ولو كان الرسول ـ وهو املرجع يف تفسري
الشمس لدى املجتمع
ّ
اإلسالمي التابعة
مؤسسة النرش
[[[انظر :ابن بابويه ،مح َّمد بن ّ
عيل :من ال يحرضه الفقيه ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري ،ال ط ،قم املقدَّسةَّ ،
ّ
لجامعة املد ِّرسني1413 ،هـ.ق ،ج ،1ص.89
[[[ أي مب ِغضات ألزواجهن(انظر :الطريحي ،مجمع البحرين ومطلع الن ّيين ،م.س ،ج ،5ص.)285-284
العسكري  ،م.س ،ص.203
[[[العسكري ،التفسري املنسوب إىل اإلمام الحسن
ّ
مؤسسة البعثة ،قم املقدَّسة،
[[[ انظر :الطربي ّ
اآلميل ،مح َّمد بن جرير :دالئل اإلمامة ،تحقيق ونرش :قسم الدراسات اإلسالميَّة يف َّ
1413هـ.ق ،ص.148
القمي ،م.س ،ج ،2ص.402
تفسري
القمي،
[[[انظر:
ّ
ّ
الثدي :أي ب َرز وارتفع(انظر :مختار ،معجم اللغة العرب َّية املعارصة ،ج ،3ص.)2291
نه َد
ُ
[[[ انظر :املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،97ص.13
[[[ سورة الواقعة ،اآلية .37
العاملي أللفيَّة
[[[ انظر:املفيد ،مح َّمد بن مح َّمد :االختصاص ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري؛ محمود محرمي زرندي ،ال ط ،قم املقدَّسة ،املؤمتر
ّ
الشيخ املفيد( 1413 ،ب) ،ص.352
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،8ص.156
[[[
ّ
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فسه لهم باألعناب البيض  ،ل َبان أث ٌر من ذلك يف الرتاث
كالم الله سبحانه وتعاىل ـ ّ
أقل تقدير ،بل قد ات َّفقت الروايات عىل
اب يف الروايات عىل ّ
الروا ّيئ ،أو اضطر ٌ
هويَّتهن اإلنسان َّية ،وما كان لهذا االتِّفاق أن يتحقَّق إلَّ أل َّن له مبدأً واح ًدا ،وهو
تفسري رسول الله.
[[[

اإلسالمي ،وال ميكن قبولها
وعليه ،فإ َّن نظريَّة لكسنربغ تعارض الرتاث الروايئ
ّ
حتَّى إن فرضنا ضعف الروايات بر ّمتها؛ أل َّن الروايات يعود تاريخها إىل القرن األ َّول
أو الثاين ،بينام ا َّدعى لكسنربغ أ َّن داللة الحور العني عىل نساء الج َّنة موضوع ٌة يف
القرن الثالث أو الرابع.
َ
َّ
 - ٦االنتقادات الموجهة إلى لكسنبرغ من ِقبل المستشرقين:

أثار كتاب لكسنربغ «القراءة الرسيان َّية ـ اآلرام َّية للقرآن» جدلً واس ًعا يف األوساط
ٍ
وانتقادات كثري ًة من ِق َبل املسترشقني .وهي انتقادات ت ُثبت
العلم َّية ،وتلقَّى ردو ًدا
ـ يف ح ِّد نفسها ـ ضعف منهج لكسنربغ؛ إذ مل يكن هؤالء املنتقدون مسلمني
حتَّى ينتقدوه دفا ًعا عن معتقداتهم وتعاليم أسالفهم .وقد تع َّدت هذه االنتقادات
وتن َّوعت عىل أكرث من صعيد ويف أكرث من جهة:
عاب عىل لكسنربغ منهجه ،وأنَّه ليس منه ًجا فيلولوجيًّا يف األصل،
ـ فمنهم من َ
بل اعتمده وسيل ًة لتربير ما افرتضه مسبقًا .ويف ذلك قال «كينغ»  :أغرب يش ٍء يف
الحقيقي عرب
بكل ما أويت من ق َّوة أن يعي َد إىل القرآن معناه
َع َملِه هو أنَّه يحاول ِّ
ّ
إيجاد املوافقة بينه وبني العهدين؛ ليؤيِّد ما ا َّدعاه القرآن بشأن ات ِّساقه مع العهدين.
وإيديولوجي مل يثبت من قبل ،ما يضع مرشوعه
ديني
وهذا بغرابته كلِّهاٌ ،
ٌّ
نقاش ٌّ
ريب ويجعله يبدو كالميًّا؛ فهو يق ّدم قراء َة ما بعد الحداثة
الفيلولوجي موضع ٍ
ّ
للقرآن من أجلِ حوا ٍر بني األديان  .ويأيت يف السياق نفسه ما قاله «غريفيث»
[[[

[[[

تفسريا آخر.
الحقيقي من ذلك التعبري
[[[ إذ ال يُعقل أن يكون املراد
َ
األعناب البيض ،ويقدّم لهم رسول اللهً 
ّ

[[[

[2] Daniel King.
[3] King, Daniel: A Christian Qur’ān? A Study in the Syriac background to the language of the Qur’ān as presented
in the work of Christoph Luxenberg, Journal for Late Antique Religion and Culture, (3), 2009, p. 64 -65.
[4] Sidney Griffith.
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فيلولوجي بحت يف البحث
يف ذ ِّمه؛ إذ يقول :يتع َّهد لكسنربغ الس َري عىل منه ٍج
ٍّ
فيلولوجي  .وكذلك
عن املواضيع؛ لك َّنه يبدأ البحث -بالتأكيد -عىل أساس غري
ّ
الفيلولوجي ضيِّقٌة يف املنهج ،ويف
قول «بويرينغ»  :دراسة لكسنربغ من املنظور
ّ
الوقت نفسه تخمينيَّ ٌة يف النتائج بوج ٍه عا ّم  .وهذا ماديغان يؤكِّد -أيضً ا -ارتكاز
دراسة لكسنربغ عىل االفرتاضات املسبقة الالهوتيَّة والتأويليَّة ،ويقول :إ َّن ضعفه
يف فهم كيفيَّة عمل اللغات وتط ُّورها يزيد الطني بلّة  .وللسبب نفسه يستهزئ
«وايلد» من ح َّجة لكسنربغ يف ما قاله حول اآلية  ٧٤من سورة الرحمن التي
حاول تغيري معنى الطمث فيها لتص ُّوره أ َّن الوحي ال يتح َّدث عن الجنس برصاحة،
فيشبِّه محاولته بعمل ٍ
الفيلولوجي عىل ِسفر «نشيد األناشيد»؛
شخص يطبِّق املنهج
ّ
لتض ُّمنه إشار ٍ
ات جنسيّة؛ بغية تعديل مفرداته .
ـ ومنهم من اعترب عمله مبنيًّا عىل الدور والصدفة .فهذا «هرسنت» يُعرب عن
استدالل
ً
أسفه لعدم تحديد لكسنربغ معايريه يف دراسته ،ويقول :يواجه القارئ
كثريا من مواضيع
دائريًّا ،إن مل يجد عمله اعتباط ًّيا  .وهذه «نويفريت» ترى أ َّن ً
لكسنربغ يعتمد عىل ٍ
دائري واضح ،وتصف الرسيان َّية بالزاخرة باملفردات
نقاش
ٍّ
الدينيَّة التي توفِّر ك ِّميَّ ًة هائل ًة من النامذج للدراسة اإلتيمولوجيَّة ،ولك َّنها ليست
متاس ثقا ٍّيف بني الرسيان َّية والعرب َّية ،وبالتايل
يف الوقت نفسه -بالرضورة ًدليل عىل ٍّ
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[1

[1] Griffith, Sidney: St. Ephraem the Syrian, the Quran, and the Grapevines of Paradise: An Essay in Comparative
Eschatology, In Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, Leiden, Brill, 2017, vol. 2, p. 787.
[2] Gerhard Böwering.
[3] Böwering, Gerhard: Recent research on the construction of the Qur’an, In The Quran in its Historical Context,
USA and Canada, Routledge, 2008, p. 77.
[4] Daniel Madigan.
[5].Madigan, Daniel: Foreword, In The Quran in its Historical Context, USA and Canada, Routledge, 2008, p. xi.
[6] Stefan Wild.
[7] Wild, Stefan: Lost in Philology? The Virgins of Paradise and the Luxenberg Hypothesis, In The Qurʾān in
Context, Leiden, Brill, 2010, p. 639.
[8] Piet Horsten.
[9] Horsten, Piet: Review of Christoph Luxenberg, Islamochristiana, (28), 2002, p. 311.
[10] Angelika Neuwirth.
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تستشكل عىل لكسنربغ منهجه؛ إذ اتَّخذ األصول الرسيانيَّة للمفردات العربيَّة ح َّج ًة
اللغوي ،ومن ث َ َّم تصف تحليله اللغوي بأنَّه
كالم َّي ًة ،إىل جانب دليلٍ عىل التقارض
ّ
آل َّية وظَّفها لتساعده عىل نظريَّته الكالم َّية  .أ َّما «شودري» فقد المه عىل اختياره
اآليات بشكلٍ عشوا ّيئ ،عىل الرغم من قوله :إنَّه بصدد دراسة النصوص القرآن َّية
الصعبة .
ـ وم َّنهم من اتَّهمه باتِّخاذه هذه الدعوى بشأن لغة القرآن -من أنَّها مزيجة
من العرب َّية اآلرام َّية -ذريع ًة من أجل تفسري القرآن كيف يشاء .قال «دونر»  :يلجأ
ٍ
ٍ
تعريف يعطيه عذ ًرا لي َّدعي أ َّن قواعد
سقيم للُّغة املزيجة،
لكسنربغ إىل
تعريف ٍ
اللغات املعروفة (يعني العرب َّية واآلرام َّية) ال ميكن تطبيقها عىل النصوص الغامضة،
ٍ
نصوص مختارة ،عىل الرغم من
وهذا يُطلِق له العنان ليصنع ظنونًا نزويَّ ًة حول
أنَّها مرفوض ٌة ملخالفتها القواعد  .وقوله هذا يُاثله ما صدر عن «وايلد» يف هذا
املجال ،من أنَّ :اللغة املزيجة من العرب َّية واآلرامية التي افرتضها لكسنربغ لفرتة ما
امي؛ ولذلك
قبل [نزول] القرآن ال تخضع لقواعد علم الرصف العر ّيب وال الرصف اآلر ّ
َقل املعايري للتمييز بينها  .ث َّم إ َّن
تزداد التفاسري املحتملة [من اآليات] بينام ت ّ
دراسة النقوش املتبق َّية من قَبل اإلسالم ونشوء الخ ِّط العر ّيب ،حدَتْ بـ«هويالند»
إىل اعتبار فكرة لكسنربغ حول تأث ُّر القرآن بالبيئة الرسيان َّية نو ًعا من املبالغة .
ـ ومنهم من ف ّند مزاعم لكسنربغ وفروضه املسبقة مستدلِّني بضعف وثائقه
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Neuwirth, Angelika: Qur’an and History: a Disputed Relationship Some Reflections on Qur’anic History and
History in the Qur’an, Journal of Qur’anic Studies, (5), 2003, p. 9 -10.
[2] Saf Chowdhury.
[3] Chowdhury, Saf: Grapes in Heaven: Lüling, Luxenberg and The Ol’ Syriac Route, Birkbeck College, 2009, p. 17.
[4] Fred Donner.
[5]Donner, Fred: The Qur’an in recent scholarship: challenges and desiderata, In The Quran in its Historical
Context, USA and Canada, Routledge, 2008, p. 38 -39.
[6] Wild, 2010, p. 637.
[7] Robert Hoyland.
[8] Hoyland, 2008, p. 63.
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وحججه .ومن هؤالء« :برينشتيل» الذي نعت محاوالته بأنَّها فاشلة ومح ِّرفة،
قائلّ :
ً
كل تعديل اقرتحه لكسنربغ يثبت أنَّه بُني عىل مزاع َم خاطئ ٍة أو استناد خاطئٍ
إىل مصادر اللغة الرسيان َّية  .ومنهم -أيضً ا« -باسنت» الذي نعت نتائجه بأنّها
بعيدة التناول ،ووثائقه بأنّها ضعيفة ج ًّدا  .وكذلك «داي» الذي عاب عىل لكسنربغ
مهجه يف أكرث من موضعُ ،مرج ًعا السبب يف استخدامه هذا املنهج إىل عدم مباالته
االعتباطي لألدلَّة اللغويَّة  .ومثله
التاريخي واألد ّيب [لآليات] واستخدامه
بالسياق
ّ
ّ
«شودري» الذي يرى بأ َّن لكسنربغ افرتض من البداية ماه َّي ًة رسيان َّي ًة للقرآن وقام
بقراءة [اآليات] بشكلٍ يتناسب مع افرتاضه هذا ،ويلومه بالتايل عىل دراسة القرآن
الحقيقي  .واستشكلت «نويفريت» عىل لكسنربغ ارتكاز نظريَّته
مبعز ٍل عن تاريخه
ّ
عىل ٍ
أسس متواضع ٍة ،قائل ًة :لكسنربغ مل يأخذ بعني االعتبار املؤلَّفات السابقة عليه
يل،
يف شتَّى املجاالت املرتبطة بالقرآن؛ ال التاريخ َّية وال الدين َّية ،وال الرتاث الجاه ّ
وال العالقات اليهوديَّة ،عىل الرغم من ارتباط أبحاثه مبعظم هذه الجوانب ،بل
وضعي دون االلتفات إىل املالحظات النظريَّة يف
لغوي آ ٍّيل
نفسه عىل منه ٍج ٍّ
قرص َ
ٍّ
علم اللسان َّيات الحديثة  .ويف هذا السياق يقول «ستيوارت» أيضً ا :مل يكرتث
لكسنربغ بالدراسات األكادمي َّية ذات الصلة باملوضوع ،ومن الواضح أنَّه تجاهل يف
جمل ٍة من املواضع النتائج املقبولة [يعني البحوث األكادمي َّية] عىل نطاقٍ واسع،
ٌ
إشكال وار ٌد عىل كتاب لكسنربغ
من دون أن يُق ِّدم ح َّج ًة مقنع ًة لفعله هذا  .وهذا
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[1] Daniel Birnstiel.
[2] Birnstiel, Daniel: Illibration or Incarnation? A critical assessment of Christoph Luxenberg’s alleged Christmas
liturgy, Horizonte der Koranexegese und Koranwissenschaften, 2015, p. 42.
[3] Martin Baasten.
[4] Baasten, Martin F.J.: A Syriac Reading of the Qurʾān? The Case of Sūrat al-Kawṯar, In Arabic in Context, Leiden,
Brill, 2017, p. 389.
[5] Dye , Guillaume: Traces of Bilingualism/Multilingualism in Qurʾānic Arabic, In Arabic in Context, Leiden, Brill,
2017, p. 337, footnote.
[6] Chowdhury, Saf: Grapes in Heaven, Lüling, Luxenberg and The Ol’ Syriac Route, Birkbeck College, 2009, p. 18.
[7] Neuwirth, 2003, p. 10.
[8] Devin Stewart.
[9] Stewart, Devin: Notes on medieval and modern emendations of the Qur’an, In The Quran in its Historical
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بكامله ،ومن أجل ذلك قال «كورينت» حينام ير ّد عليه :مبا أنَّه ليست هناك
واللغوي يف
االجتامعي
مصادر تاريخ َّية لصدر اإلسالم أو رواية موثوقة عن الوضع
ّ
ّ
ذلك العرص تؤيِّد دعاوى لكسنربغ ،فهو يلفّق نظريَّته عىل أساس جدوى القراءة
بديل لفهم النصوص املبهمة من القرآن ،وقد يفا َجأ الشخص
الرسيانيَّة ـ اآلراميَّة ً
كل حالة ،فيجد قليالً منها مقبولً  ،وعىل الرغم من إمكان
بالحل الذي ق َّدمه يف ّ
ّ
قبول بعضها؛ لك َّنها ليست بالرضورة صحيح ًة ،وبعضها اآلخر يجب أن يُستبعد عىل
اإلطالق؛ لخطأ الفهم أو املعلومات الخاطئة .
ـ ومنهم من وجد عنده مشكلة يف الفهم واملعلومات ،أمثال« :هابكينز» الذي
رأى أ َّن لكسنربغ ارتكب أخطا ًء ع َّدة يف نسخ املفردات الرسيان ّية ،وقال -بعد أن
وصف منهجه بالته ُّور :لجأ املؤلِّف غري م َّرة إىل معاجم العرب َّية املعارصة ،وهذا أم ٌر
قائل :إىل جانب تط ُّرفه
غريب يف دراس ٍة تركِّز عىل اللغة العرب َّية القدمية ،وأضاف ً
ٌ
يف الفيلولوجيا ونزوته يف التفسري ،مل يحاول لكسنربغ ق ّط أن يض َع نتائج البحث
يف سياقٍ
تاريخي معقول  .وإىل جانب ذلك ،تح َّدث «غريفيث» عن سوء فهم
ٍّ
السبب يف ذلك تص ُّوره املسبق عن الكتاب املق َّدس
لكسنربغ لكتاب «أفرام» ،واعترب
َ
ورؤيته الفريدة عن أصول القرآن ،ثم ع َّد الفيلولوجيا آل َّي ًة وظَّفها لكسنربغ إلنتاج
قراء ٍة جديد ٍة عن القرآن  .وتوقّ َع «دي بلوا» أن ت ُشكِّل هذه البدع والشذوذ
جاذب َّي ًة للكتاب لدى العا َّمة ،عىل الرغم من أنَّه ال يسلط الضوء عىل القرآن أو
تاريخ اإلسالم .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

Context, USA and Canada, Routledge, 2008, p. 228.
[1] Federico Corriente.
[2] Corriente, Federico: On a proposal for a “Syro-Aramaic” reading of the Qur’ān, Collectanea Christiana
Orientalia, (1), 2003, p. 309- 310.
[3] Simon Hopkins.
[4] Hopkins, Simon: Review of Christoph Luxenberg, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, (28), 2003, p. 379- 380.
[5] Griffith, 2017, vol. 2, p. 789- 790.
[6] Francois De Blois.
[7] De Blois, 2003, p. 96.
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وهذا غيض من فيض .ومث َّة ردو ٌد ج َّم ٌة أخرى ال تتَّسع لها هذه العجالة.
 - ٧نقد مصادر البحث:

ال َّ
دخل يف اعتبار بحثه،
شك أ َّن للمصادر التي يراجعها املؤلِّف ويسند إليها قولَه ً
بحيثُ يستطيع القارئ أن يثق بنتائج البحث يف ما إذا كانت املصاد ُر معتمدة
تقل صالح َّية البحث ونتائجه ويضعف اعتبارهام يف ما إذا كانت
وموثوقة ،بينام ّ
املصادر ضعيف ًة وتَ َجاهل املؤلِّف املصادر املوثوقة .وضعف املصادر هذا سم ٌة
ملحوظة يف كتاب القراءة الرسيان َّية ـ اآلرام َّية للقرآن عا َّمة ،ويف الفصلني الرابع
خاص ًة.
عرش والخامس عرش َّ
فعىل صعيد التفاسري ،مل يراجع لكسنربغ من التفاسري سوى تفسري الطربي،
بل وصل به األمر يف بعض األحيان إىل تجاهل بعض ما يقوله الطربي نفسه أو
االستهزاء ببعض ما أورده عن الصحابة والتابعني .ومل يدرس آراء علامء املسلمني،
وال س َّيام الشيعة منهم ،ومل يراجع من مؤلَّفاتِهم شيئًا.
وعىل صعيد الرجوع إىل القواميس واملعاجم العرب َّية ،فلم يرجع َّإل إىل لسان
العرب .وهذه بدعة غريبة؛ فإ َّن هذا الكتاب من املصادر املتأ ِّخرة يف علم اللغة،
ويحتوي عىل املعاين الحديثة للمفردات الواردة فيه ،وابن منظور [م  ٧١١هـ.ق]
نفسه يقول إنَّه جمع فيه ما ورد يف كتب أهل اللغة املتق ِّدمني عليه  .فكان عىل
لكسنربغ النظر يف هذه املعاجم املتق ِّدمة املعتربة ألجل العثور عىل معاين املفردات
القرآن َّية.
[[[

وأ َّما بالنسبة إىل املعاجم الرسيان َّية واآلرام َّية ،فقد استخدم لكسنربغ املعجم
الكلدا ّين لـ«أوجني م ّنا» ،ومعجم «تزاروس» الرسيا ّين لـ«باين اسميث»  ،مضافًا إىل
[[[

[[[ انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،1ص.8
[2] R. Payne Smith.
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املعجم الرسيا ّين لـ«كارل بروكلامن»  .وقد أثبتنا -يف ما سبق -أ َّن لكسنربغ اختار
املعنى الذي يحلو له ،وأغمض عن املعنى املتناسب مع التفاسري اإلسالم َّية.
[[[

وبنا ًء عىل هذا كلِّه ،فإ َّن دراسة لكسنربغ تفتقر إىل املصادر املوثوقة ،وتعاين من
وكل ما خالف نظريَّته.
تجاهل الحقيقة ّ

[1] Carl Brockelmann.
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خاتمة:

مم تق َّدم أ َّن املسترشق «كريستوف لكسنربغ» حاول أن يق ِّدم قراء ًة
تبني َّ
جديد ًة للقرآن الكريم يف كتابه املس َّمى بـ«القراءة الرسيان َّية-اآلرام َّية للقرآن».
ست:
وتتل َّخص أه ّم دعاويه يف نقاط ّ
1.نزل القرآن بلغ ٍة مزيج ٍة من العربيَّة واآلراميَّة ،وهي اللغة التي كانت
مستخدم ًة يف مكَّة أ ّم القرى؛ وذلك للوجود الحاشد للعرب النصارى فيها
الذين كانوا يشاركون يف الطقوس املسيحيَّة-الرسيانيَّة ،فأدخلوا عنارص
ديانتهم يف لغتهم العرب َّية.
2.ال توجد كتابات عرب َّية قبل القرآن؛ إذ كان الخ ُّط العر ُّيب متخلِّفًا إىل ح ٍّد ال
يصلح للكتابة به يف صدر اإلسالم ،فكان الخ ُّط الرسيا ُّين أمنوذ ًجا لتطوير الخ ِّط
العر ِّيب لدى مخرتعيه ،ث َّم إ َّن الخ َّط العر ّيب أخذ من الخ ِّط الرسيا ِّين اإلعجا َم.
3.مث َّة بعض املفردات القرآنيَّة التي ُس ِّجلت يف القرآن بشكلٍ خاطئٍ  ،ما أ َّدى إىل
اإلبهام يف فهم هذه اآليات وعدم التامسك يف مضامني القرآن؛ وأمنوذج ذلك
اآلية  ٦٤من سورة اإلرساء ،واآلية  ٥٣من سورة األحزاب.
4.مث َّة يف القرآن -أيضً ا -مفرداتٌ وتعابري ف ُِّست بشكلٍ خاطئٍ  ،وأسا َء املسلمون فه َمها؛
لعدم علمهم باللغة الرسيانيَّة؛ إذ كانت هذه الكلامت رسياي َّنة األصل ال عربيَّة؛
وأمنوذج ذلك اآليات التي تُشعر بوجود الجواري الحسان يف الج َّنة األخرويَّة ،ويجب
الحقيقي منها هو :األعناب البيض.
تعديل هذا الفهم؛ أل َّن املقصود
َّ
5.إ َّن دراس ًة فيلولوج َّي ًة تُعيد إىل القرآن معانيه الحقيق َّية ،وتثبِت أ َّن القرآن
يتوافق مع كتاب ترانيم «أفرام» الرسيان َّية؛ فال نِ َع َم يف الج َّنة القرآن َّية -أيضً ا-
إلَّ من األطعمة واألرشبة ،وأفضلها األعناب البيض.
الهجري فصاع ًدا.
6.التفاسري الخاطئة عن الحور العني موضوعة يف القرن الثالث
ّ
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متت إىل الواقع بصلة؛ لتعارضها مع
وقد أثبتنا يف ما سبق أ َّن هذه الدعاوى ال ّ
حقائق كثرية؛ منها:
بالنسبة إىل الفصل األ َّول:
١.مل يثبت تاريخ ًّيا أ َّن اللغة الرسيان َّية هيمنت عىل أهل مكَّة ،أو كانت منطوقة
لديهم بشكلٍ واسع النطاق؛ بل تُظهر الدراسات التاريخيّة أ َّن مكَّة كانت
مأهول ًة بالعرب قبل اإلسالم.
2.مل تكن هناك جامع ٌة مسيح َّي ٌة متأصل ًة يف مكَّة أو يف يرثب قبل اإلسالم ،بل كان
فضل عن إدخال
املسيحيُّون جالي ًة قليلة العدد ،ومل يتمتَّعوا بالنفوذ فيهامً ،
عنارص ديانتهم أو نرشها يف ٍ
أناس أقاموا عىل عبادة األصنام منذ عهو ٍد سحيقة.
3.أنزل الله -تعاىل -القرآن الكريم باللغة العرب َّية الفصحى ،وهي التي اصطلحنا
أي قبيلة أخرى بعينها ،فهي لغ ٌة نشأت
عليها باللغة املشرتكة ،ال لغة قريش أو ّ
شعوري يف مكَّة؛ بسبب اختالط وفود الحجاج ،ومنت وازدهرت يف
بشكلٍ غري
ٍّ
األسواق األدب َّية التي كانت تعقد قبل اإلسالم ،وهي متأث ِّر ٌة تأث ُّ ًرا شدي ًدا بلغة
أي لغة غريها.
قريش ،ولك َّنها -يف الوقت نفسه -تتف َّوق عليها وعىل ّ
النبطي،
مشتق من الخ ِّط
4.ت ُظهر دراسة النقوش املكتشفة أ َّن الخ َّط العر َّيب
ٌّ
ِّ
الفينيقي ،وهو بدوره
امي الذي يرجع أصله إىل الخ ِّط
ّ
وهو فر ٌع من الخ ِّط اآلر ّ
املرصي القديم.
مأخو ٌذ من الخ ِّط
ّ
5.كانت ظاهرة اإلعجام والتنقيط معروف ًة عند العرب يف عهد رسول الله،
وقد ُعرث عىل ٍ
ٌ
حروف معجم ٌة؛ لك َّن إهامل اإلعجام كان
نقوش نبط َّي ٍة ،وفيها
شائ ًعا للغاية؛ فناد ًرا ما يُعرث عىل وثيق ٍة عرب َّي ٍة تحمل نقط اإلعجام ويعود
تاريخها إىل ذلك الزمن.
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وبالنسبة إىل الفصل الثاين:
1.الفحص يف املعاجم الرسيان َّية وغريها يُثبت أ َّن لكسنربغ اختار من معاين
وتجاهل املعاين األخرى يف املعاجم نفسها،
َ
املفردات ما يتناسب مع نظريَّته،
والتي تؤيِّد تفاسري العلامء املسلمني لآليات.
2.إ َّن مفردة «الحور» واملفردات األخرى التي ع َّرفها لكسنربغ مب ِّيزات أعناب
الج َّنة وصفاتها كانت معروف ًة لدى الشعراء الجاهل ِّيني لوصف جامل املرأة،
فلم يكن القرآن أ َّول من وصف املرأة بهذه األوصاف ،ومل يكن استخدامها من
مذهل لهم.
ً
ِق َبلِه غري ًبا عند العرب أو
3.إ َّن التفاس َري التي ق َّدمها لكسنربغ لبعض اآليات ال تتناسب مع السياق القرآ ّين،
وتار ًة تعطي لآلية معنى ِ
مضحكًا ال ميكن القبول به.
املعنوي -أ َّن تعبري «الحور العني» والتعابري
4.تُظهر الروايات اإلسالميَّة -بالتواتر
ّ
ٍ
األخرى املامثلة لها ُّ
كائنات أنثويَّة ،يستمتع به َّن املؤمنون يف الج َّنة.
تدل عىل
وهذا ما يُبطل دعاوى لكسنربغ بشأنها.

ٍ
انتقادات حا َّدة إىل لكسنربغ وخطّأوا منه َجه
5.و َّجه جملة من املسترشقني
ونتائج بحثه ،وهذا أقوى دليل عىل فشله يف ِّ
فك غموض القرآن ،خالفًا ملا
َ
يَظهر من عنوان كتابه.
6.مل يُراجع لكسنربغ من تفاسري املسلمني سوى تفسري الطربي .وهذا التغايض
دليل عىل
وخصوصا مؤلَّفات علامء الشيعةٌ ،
عن املصادر اإلسالم َّية األخرى،
ً
العلمي يف هذا املجال.
ضعف مستواه
ّ
ُس ْب َحا َن َربِّ َك َر ِّب الْ ِع َّز ِة َع َّم يَ ِصفُو َن
َو َس َل ٌم َع َل الْ ُم ْر َسلِ َني
َوالْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َني
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الملحقات

[[[

خارطة أسامء املدن الواردة يف هذا الكتاب

» يف كتابMichael Macdonald«» لـAncient North Arabian« [[[ مقتبسة من مقالة
.180  ص،م2008 » سنةThe Ancient Languages of Syria -Palestine and Arabia«
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جدول املقارنة بني األقالم
165

صو ٌر من النقوش املكتشفة ونقحرتها وترجمتها
 - ١نقش أ ّم الجامل األ َّول

دنه نفسو فهربر سيل ربو جذميت ملك تنوخ

هذا قرب فهر بن سيل مريب جذمية ملك تنوخ

[[[

العريب جذوره وتط ّوره ،م.س ،ص166 .35
[[[ ضمرة ،الخ ّط ّ
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امللحقات

 - ٢النامرة

يت نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أرس التج
وملك األسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا
بزجي يف حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه
الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه
عكدي هلك سنة  ٢٢٣يوم بكسلول بلسعد ذو ولده
هذا قرب امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج
وملك األسدين ونزا ًرا وملوكَهم وه ّزم مزحج بقوته وجاء
وقسم بني بنيه
إىل نزجي يف حبج نجران مدينة شمر وملّك مع ًدا ّ
[أرض] الشعوب ووكّله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه
يف الحول عكدي هلك سنة  ٢٢٣يوم سبعة من كسلول ليسعد الذي ول َده

[[[ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص.190
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[[[

 - ٣زبد

قراءة ليتسبارسيك[ :بسـ]م اإلله رشحو ...بر مع قيمو ...بر مر القس
قراءة ليتامن[ :بنرص] اإلله رشحو بر امت منفو وظبى بر مر القس
ورشحو بر سعدو وسرت ورشيحو بتميمي (املفردة االخرية مكتوبة بالرسيانية)
 - ٤جبل أُ َسيس

[[[ ولفسون ،تاريخ اللغات السام َّية ،م.س ،ص.191
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[[[

امللحقات

أنه قيم/قثم بن مغرية األويس
أرسلني الحرث امللك عىل أسيس مسلحة سنت ٤٢٣

[[[

 - ٥حران

Al-Ghabban, 2008, p. 226. ][1
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أنا رش حيل بر ظلمو بنيت ذا املرطول
سنت  ٤٦٣بعد مفسد
خيرب
بعم
أنا رشاحيل بن ظامل بنيت هذه الكنيسة
سنت  ٤٦٣بعد مفسد
خيرب
بعام

[[[

 - ٦أ ّم الجامل الثاين

[[[ عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العرب َّية ،م.س ،ص.57
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الله غفرا الليه
بن عبيدة كاتب
الخبري اعىل بنى
عمري صلو عليه من
يقراه
يا رب اغفر ألليه بن عبيدة الكاتب
الخبري أشرشف بني
عمرو اد ُع له أيها
القارئ

[[[

 - ٧ورق بردي يعود إىل سنة  ٢٢للهجرة

[[[ عبد الت َّواب ،فصول يف فقه العرب َّية ،م.س ،ص.58
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبد الله
ابن جبري وأصحبه من الجزر من أهنس أخذنا
من خليفة تذرق ابن أبو قري األصغر ومن خليفة اصطفن ابن أبو قري األكرب
خمسني شاة
من جزر وخمسة عرشة شاة أخرى أجزرها أصحب سفنة وكتتبه وثقاله يف
شهر جمدي األوىل من سنة اثنتني وعرشين وكتب ابن حديده

[[[

 - ٨سدّ الطائف

هذا السد لعبد الله معاوية أمري املؤمنني بنيه
عبد الله بن صخر
بإذن الله لسنة مثن وخمسني اللهم اغفر لعبد
الله معاوية امري املؤمنني وث ّبته وانرصه ومتّع
[]2
املؤمنني به كتب عمرو بن جناب
Al-Ghabban, 2008, p. 220. ][1
Miles, George: Early Islamic Inscriptions Near Ṭāʾif in the Ḥijāz, Journal of Near Eastern Studies, 7 (4), 1948, p. 237. ][2
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 - ٩زهري

بسم الله أنا زهري كتبت زمن تويف عمر سنة أربع وعرشين
نبطي منقَّط
 - ١٠نقش ّ

[[[

[[[

Al-Ghabban, 2008, p. 212. ][1
Al-Ghul, 2004, p. 106. ][2
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المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم

ّ
المصادر والمراجع العربي�ة:

األسدي ،برش :ديوان برش ،جمع وتحقيق :مجيد طراد ،ال ط،
 .1ابن أيب خازم
ّ
بريوت ،دار الكتاب العر ّيب1415 ،هـ.ق.
.10 ابن النديم ،مح َّمد بن إسحاق :الفهرست ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،بريوت،
دار املعرفة1417 ،هـ.ق.
الحق والباطل من مفاخر أبناء قحطان واليمن ،تحقيق :مح َّمد
.100 الفاصل بني ّ
الفرنيس لآلثار والعلوم
عبد الرحيم جازم؛ منري عربش ،ال ط ،صنعاء ،املعهد
ّ
االجتامعيَّة واملعهد األملا ّين لآلثار1430 ،هـ.ق.
101. الفاكهي ،مح َّمد بن إسحاق :أخبار مكَّة يف قديم الدهر وحديثه ،تحقيق:
عبد امللك عبد الله دهيش ،ال ط ،بريوت ،دار خرض1414 ،هـ.ق.
.102 الفتَّال ،مح َّمد بن أحمد :روضة الواعظني و بصرية املتَّعظني ،ال ط ،قم
املق َّدسة ،انتشارات ريض1375 ،هـ.ش.
.103 الفخر الرازي ،مح َّمد بن عمر :التفسري الكبري ،تصحيح :مكتب تحقيق دار
إحياء الرتاث العر ّيب ،ط ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب1420 ،هـ.ق.
.104 الف َّراء ،يحيى بن زياد :معاين القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجايت ومح َّمد
عيل الن َّجار ،ال ط ،القاهرة ،الدار املرصيَّة للتأليف والرتجمة1980 ،م .
105. الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :العني ،ال ط ،قم املق َّدسة ،نرش هجرت1409 ،هـ.ق.
.106 الفريوز آبادي ،مح َّمد بن يعقوب :بصائر ذوي التمييز ىف لطائف الكتاب
العزيز ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالم َّي ة1416 ،هـ.ق.
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.107 الفيض الكاشا ّين ،محسن :تفسري الصايف ،تحقيق :حسني أعلمي ،ال ط ،طهران،
مكتبة الصدر1415 ،هـ.ق.
.108 القرطبي ،مح َّمد بن أحمد :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد الربدوين؛
إبراهيم أطفيش ،ط ،2القاهرة ،دار الكتب املرصيَّة1962 ،م.
.109 القشريي ،عبد الكريم بن هوازن :لطائف اإلشارات ،تحقيق :إبراهيم
البسيوين ،ال ط ،مرص ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،ال ت.
يل :األمايل ،ال ط ،طهران ،کتابچي1376 ،هـ.ش.
.11 ابن بابويه ،مح َّمد بن ع ّ
ائري ،ال
القمي ،تصحيح :ط ِّيب
يل بن إبراهيم :تفسري
.110
موسوي جز ّ
ّ
القمي ،ع ّ
ّ
ّ
ط ،قم املق َّدسة ،دار الكتب1404 ،هـ.ق.
.111 الكردي ،مح َّمد طاهر بن عبد القادر :تاريخ الخ ّط العر ّيب وآدابه ،ال ط ،ال م،
مكتبة الهالل1939 ،م.
الكليني ،مح َّمد بن يعقوب :الكايف ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري ،ال ط ،طهران،
.112
ّ
دار الكتب اإلسالم َّية1407 ،هـ.ق.
.113 الكاميل ،طالل فائق :نظريَّة الهيمنة يف القرآن الكريم ،ال ط ،كربالء املق َّدسة،
مركز كربالء للدراسات والبحوث1427 ،هـ.ق.
.114 الكويف األهوازي ،الحسني بن سعيد :الزهد ،تحقيق :غالم رضا عرفانيان يزدي،
ال ط ،قم املق َّدسة ،املطبعة العلم َّية1402 ،هـ.ق.
.115 امل َّربد ،مح َّمد بن يزيد :التعازي ،تحقيق :إبراهيم مح َّمد حسن الجمل ،ال ط،
مرص ،نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،ال ت.
امليمني
.116 امل ّربد ،مح َّمد بن يزيد :نسب عدنان وقحطان ،تحقيق :عبد العزيز
ّ
الراجكو ّيت ،ال ط ،الهند ،ال ن1936 ،م.
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.117 املجليس ،مح َّمد باقر :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئَّة األطهار ،تحقيق:
جم ٌع من املحقِّقني ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب1403 ،هـ.ق.
118. املجليس ،مح َّمد باقر :مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،تصحيح :هاشم
رسويل محاليت ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالم َّية1404 ،هـ.ق.
مؤسسة انتشارات دار العلم،
.119 املظفر ،مح َّمد رضا :املنطق ،ال ط ،قم املق َّدسةَّ ،
1394هـ.ق.
12. ابن بابويه ،مح َّمد بن عيل :الخصال ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري ،ال ط ،قم
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ِّرسني1362 ،هـ.ش.
مؤسسة النرش
املق َّدسةَّ ،
َّ
.120 املفيد ،مح َّمد بن مح َّمد :االختصاص ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري؛ محمود
العاملي أللف َّية الشيخ املفيد( 1413 ،ب)
محرمي زرندي ،ال ط ،قم املق َّدسة ،املؤمتر
ّ
هـ.ق.
يل أكرب غفَّاري،
.121 املفيد ،مح َّمد بن مح َّمد :األمايل ،تحقيق :حسني استاد ويل؛ ع ّ
ال ط ،قم املق َّدسة ،کنگرهي شيخ مفيد( 1413 ،أ) هـ.ق.
يل :مسند أيب يعىل ،تحقيق :حسني سليم أسد ،ال ط،
.122 املوصيل ،أحمد بن ع ّ
دمشق ،دار املأمون للرتاث1404 ،هـ.ق.
.123 امليداين ،أحمد بن مح َّمد :مجمع األمثال ،تحقيق :مح َّمد محي الدين عبد
الحميد ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة ،ال ت.
.124 النابغة الذبياين ،زياد بن معاوية بن ضباب املري :ديوان النابغة الذبياين،
جمع وتحقيق :ح َّنا نرص الحتّي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب العر ّيب1411 ،هـ.ق.
.125 اليزيدي ،عبدالله بن يحيى :غريب القرآن وتفسريه :تحقيق :مح َّمد سليم
الحاج ،ال ط ،بريوت ،عامل الكتب1405 ،هـ.ق.
ّ
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الكندي :ديوان امرئ القيس ،تحقيق:
.126 امرؤ القيس ،ابن حجر بن الحارث
ّ
مصطفى عبد الشايف ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1425 ،هـ.ق.
.127 أنيس ،إبراهيم :من أرسار اللغة ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصيَّة،
1966م.
.128 بروكلامن ،كارل :فقه اللغات السام َّية ،ترجمة :رمضان عبد الت َّواب ،ال ط،
اململكة العربيَّة السعوديَّة ،جامعة الرياض1977 ،م.
.129 تفلييس ،حبيش بن إبراهيم :وجوه قرآن ،ال ط ،طهران :دانشگاه طهران،
۱۳۷۱هـ.ش.
يل :ثواب األعامل وعقاب األعامل ،ال ط ،قم املق َّدسة،
13. ابن بابويه ،مح َّمد بن ع ّ
دار الرشيف الريض للنرش1406 ،هـ.ق.
.130 حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد الله :كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون ،ال ط ،بغداد ،مكتبة املثنى1941 ،م.
.131 حسام الدين ،كريم زيك :العرب َّية تط ُّور وتاريخ ،ال ط ،ال م ،ال ن1422 ،هـ.ق.
اللغوي عند العرب ،ال ط،
.132 حسان ،متام :األصول دراسة إبستيمولوج َّية للفكر
ّ
القاهرة ،عامل الكتب1420 ،هـ.ق.
أعجمي :نظرة جديدة إىل موضوع قديم،
.133 خشيم ،عيل فهمي :هل يف القرآن
ّ
ال ط ،بريوت ،دار الرشق األوسط1997 ،م.
قصة الحضارة ،ترجمة :زيك نجيب محمود وآخرون ،ال ط،
.134 ديورانت ،ويلَّ :
بريوت ،دار الجيل1408 ،هـ.ق.
135. ذنون ،يوسف« :قديم وجديد يف أصل الخ ّط العر ّيب وتط ّوره يف عصوره
املختلفة» ،مجلَّة املورد ،املجلَّد  ،15العدد 1986 ،4م.
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.136 رضا ،أحمد :رسالة الخطّ ،ال ط ،صيدا ،مطبعة العرفان1332 ،هـ.ش.
.137 زايل ،آن؛ بريثييه ،آين :تاريخ الخ ّط العر ّيب وغريه من الخطوط العامليَّة ،ترجمة:
سامل سليامن العيىس ،ال ط ،دمشق ،األوائل2004 ،م.
.138 شيخو ،لويس :النرصان َّية وآدابها بني العرب الجاهل َّية ،ال ط ،بريوت ،دار
املرشق1989 ،م.
139. صالح ،سلوى بالحاج :املسيح َّية العرب َّية وتط ُّوراتها من نشأتها إىل القرن
الهجري ،ال ط ،بريوت ،دار الطليعة1998 ،م.
الرابع
ّ
يل :علل الرشائع ،ال ط ،قم املق َّدسة ،كتاب فروشی
.14 ابن بابويه ،مح َّمد بن ع ّ
داوری1385 ،هـ.ق.
.140 ضمرة ،إبراهيم :الخ ّط العر ّيب جذوره وتط ّوره ،ال ط ،األردن ،مكتبة املنار،
1407هـ.ق.
يل ،ال ط ،القاهرة ،دار
.141 ضيف ،شوقي :تاريخ األدب العر ّيب العرص الجاه ّ
املعارف1940 ،م.
142. ظاظا ،حسن :السام ُّيون ولغاتهم ،ال ط ،دمشق ،دار القلم1410 ،هـ.ق.
143. ع َّباس ،إحسان :تاريخ دولة األنباط ،ال ط ،األردن ،دار الرشوق1987 ،م.
.144 عبد الباقي ،مح َّمد فؤاد :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ال ط،
ث1364 ،هـ.ق.
القاهرة ،دار الحدي 
.145 عبد الت َّواب ،رمضان :فصول يف فقه العربيَّة ،ال ط ،القاهرة ،الخانجي،
1420هـ.ق.
.146 عيل ،جواد :أصنام الكتابات ،ال ط ،بغداد ،دار الو َّراق2007 ،م.
.147 عمر ،أحمد مختار؛ مكرم ،عبد العال سامل :معجم القراءات القرآن َّية ،ال ط،
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الكويت ،مطبوعات جامعة الكويت1408 ،هـ.ق.
.148 ع َّواد ،كوركيس :مكتبة نور أقدم املخطوطات العربيَّة يف مكتبات العامل ،ال
ط ،العراق ،دار الرشيد للنرش1982 ،م.
149. كانتينو ،ج :.اللغة النبط َّية ،ترجمة :مهدي الزعبي ،ال ط ،األردن ،وزارة
الثقافة2015 ،م.
يل ،عيون أخبار الرضا ،تحقيق :مهدي الجوردي ،ال
15. ابن بابويه ،مح َّمد بن ع ّ
ط ،طهران ،نرش جهان1378 ،هـ.ش.
.150 ماسبريو ،غاستون :تاريخ املرشق ،ترجمة :أحمد زيك ،ال ط ،القاهرة ،هنداوي،
2014م.
.151 مختار ،أحمد :معجم اللغة العربيَّة املعارصة ،ال ط ،ال م ،عامل الكتب،
1429هـ.ق.
.152 معرفت ،مح َّمد هادي :شبهات وردود حول القرآن ،ال ط ،قم املق َّدسة،
مؤسسة التمهيد1423 ،هـ.ق.
َّ
.153 مغنية ،مح َّمد جواد :شبهات امللحدين واإلجابة عنها ،ال ط ،بريوت ،دار
ومكتبة الهالل1984 ،م.
.154 م ّنا ،يعقوب أوجني :قاموس كلدا ّين عر ّيب ،تصحيح :روفائيل بيداويد ،ال ط،
بريوت ،منشورات مركز بابل1975 ،م.
.155 مه ّنا ،عبد :معجم النساء الشاعرات يف الجاهل َّية واإلسالم ،ال ط ،بريوت ،دار
الكتب العلم َّية ،ال ت.
.156 ناصف ،حفني :حياة اللغة العرب َّية ،ال ط ،ال م ،مكتبة الثقافة الدين َّية،
1423هـ.ق.
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.157 نامي ،خليل يحيى :أصل الخ ّط العر ّيب وتاريخ تط ّوره إىل ما قبل اإلسالم ،ال
ط ،القاهرة ،مطبعة بول باربيه1935 ،م.
.158 نولدكه ،تيودور :تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامر ،ط ،1بريوت ،نرش جورج
أملز2004 ،م.
.159 ولفسون ،إرسائيل :تاريخ اللغات السام َّية ،ال ط ،مرص ،مطبعة االعتامد،
1929م.
الكلبي ،جمع وتحقيق :مح َّمد
الكلبي ،زهري :ديوان زهري بن جناب
.16 ابن جناب
ّ
ّ
شفيق البيطار ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1999 ،م.
.160 ميوت ،بشري :شاعرات العرب يف الجاهليَّة واإلسالم ،ال ط ،بريوت ،املكتبة
األهل َّية1352 ،هـ.ق.
.161ابن العر ّيب ،مح َّمد بن عبد الله :أحكام القرآن ،تحقيق :مح َّمد عبد القادر
عطا ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1424 ،هـ.ق.
يل :من ال يحرضه الفقيه ،تحقيق :عيل أكرب الغفَّاري،
.162ابن بابويه ،مح َّمد بن ع ّ
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ِّرسني1413 ،هـ.ق.
مؤسسة النرش
ال ط ،قم املق َّدسةَّ ،
ّ
.163ابن حجر ،أوس :ديوان أوس بن حجر ،جمع وتحقيق :مح َّمد يوسف نجم ،ال
ط ،بريوت ،دار بريوت للطباعة والنرش1400 ،هـ.ق.
.164ابن دريد ،مح َّمد بن الحسن :جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منري بعلبيك ،ال ط،
بريوت ،دار العلم للماليني1988 ،م.
.165ابن ش َّداد ،عنرتة :ديوان عنرتة بن ش َّداد ،جمع وتحقيق :مح َّمد معروف
الساعدي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية2009 ،م.
يل :مناقب آل أيب طالب عليهم السالم ،ال ط،
.166ابن شهر آشوب ،مح َّمد بن ع ّ
قم املق َّدسة ،عالمة للنرش1379 ،هـ.ش.
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.167ابن عبد ال ّرب ،يوسف بن عبد الله :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،
البكري ،ال ط ،املغرب ،وزارة
العلوي؛ مح َّمد عبد الكبري
تحقيق :مصطفى بن أحمد
ّ
ّ
عموم األوقاف والشؤون اإلسالم َّية1387 ،هـ.ق.
.168ابن علس ،املس ِّيب :ديوان املس ِّيب بن علس ،جمع وتحقيق :عبد الرحمن
مح َّمد الوصيفي ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب1423 ،هـ.ق.
.169ابن فارس ،أحمد :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ال ط،
اإلسالمي1404 ،هـ.ق .
قم املق َّدسة ،مكتب اإلعالم
ّ
.17 ابن جندل ،سالمة :ديوان سالمة ،جمع وتحقيق :مح َّمد بن الحسن األحول ،ال
ط ،بريوت ،دار الكتاب العر ّيب1414 ،هـ.ق.
.170ابن قتيبة ،عبد الله بن مسلم :تأويل مشكل القرآن ،تحقيق :إبراهيم شمس
الدين ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1423 ،هـ.ق.
.171ابن قولويه ،جعفر بن مح َّمد :كامل الزيارات ،تحقيق :عبد الحسني أميني ،ال
ط ،النجف األرشف ،دار املرتضويَّة1356 ،هـ.ق.
يل« :ر ّد شبهات يوسف د َّرة
.172اسكندرلو ،محمد جواد؛ عتايب ،أحمد سامل عبد ع ّ
الح َّداد يف كتابه القرآن دعوة نرصانيَّة» ،مجلَّة دراسات استرشاقيَّة (تصدر عن املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية التابع للعتبة الع َّباس َّية املق َّدسة ،بريوت ،العدد ،6
ّ
2016م.
كل ف ٍّن مستظرف ،ال ط ،بريوت،
.173األبشيهي ،مح َّمد بن أحمد :املستطرف يف ِّ
عامل الكتب1419 ،هـ.ق.
اإلسكندري ،أحمد؛ عناين ،مصطفى :الوسيط يف األدب العر ّيب وتاريخه ،ال ط،
.174
ّ
مرص ،مطبعة املعارف1925 ،م.
.175اآلمدي ،الحسن بن برش :املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء وكناهم
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وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ،تحقيق :ف .كرنكو ،ال ط ،بريوت ،دار الجيل،
1411هـ.ق.
.176األندليس ،مح َّمد بن يوسف :البحر املحيط يف التفسري ،تحقيق :صدقي مح َّمد
جميل ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر1420 ،هـ.ق.
.177الباقالين ،مح َّمد بن الط ِّيب :إعجاز القرآن ،تحقيق :أحمد صقر ،ال ط ،مرص،
دار املعارف1997 ،م
.178البحراين ،هاشم :الربهان يف تفسري القرآن ،تحقيق :قسم الدراسات اإلسالم َّية
مؤسسة البعثة1374 ،هـ.ق.
مؤسسة البعثة ،ال ط ،قم املق َّدسةَّ ،
يف َّ
البقاعي ،إبراهيم بن عمر :نظم الدرر ىف تناسب اآليات و السور ،تحقيق:
.179
ّ
عبد الرزَّاق غالب مهدي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1427 ،هـ.ق.
.18 ابن حزم ،عيل بن أحمد :جمهرة أنساب العرب ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب
العلم َّية1403 ،هـ.ق.
.180الخصيبي ،الحسني بن حمدان .)۱۴۱۹( .الهداية الكربى .بريوت :البالغ.
.181الداين ،عثامن بن سعيد :التيسري يف القراءات السبع ،تحقيق :أوتو تريزل ،ال
ط ،بريوت ،دار الكتاب العر ّيب1404 ،هـ.ق.
.182الشعراء الهذليُّون :ديوان الهذيليِّني ،ترتيب وتعليق :مح َّمد محمود الشنقيطي،
ال ط ،القاهرة ،الدار القوم َّية للطباعة والنرش1385 ،هـ.ق.
.183الطربي اآلميل ،محمد بن جرير .)۱۴۱۳( .دالئل اإلمامة( .قسم الدراسات
اإلسالمية مؤسسة البعثة ،محقق) .قم :بعثت.
.184الكو ّيف ،فرات بن إبراهيم :تفسري فرات الكو ّيف ،تحقيق :مح َّمد كاظم ،ال ط،
اإلسالمي1410 ،هـ.ق.
مؤسسة الطبع والنرش يف وزارة اإلرشاد
طهرانَّ ،
ّ
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يل :رشح الجمل ،تحقيق :روعة ناجي ،ال ط،
.185انظر :ابن الفخار ،مح َّمد بن ع ّ
بريوت ،دار الكتب العلم َّية1434 ،هـ.ق.
.186انظر :ابن قتيبة ،عبد الله بن مسلم :عيون األخبار ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب
العلم َّية1418 ،هـ.ق.
رشا وأخباره ،جمع ورشح وتحقيق:
رشا ،ثابت بن جابر :ديوان تأبّط ًّ
.187تأبّط ًّ
اإلسالمي1404 ،هـ.ق.
عيل ذو الفقار شاكر ،ال ط ،ال م ،دار الغرب
ّ
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ال ط ،ال م ،دار الساقي،
.188عيل ،جوادَّ :
1422هـ.ق.
.189القلقشندي ،أحمد بن عيل :صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء ،ال ط ،بريوت ،دار
الكتب العلم َّية ،ال ت.
ويص الله مح َّمد ع َّباس ،ال ط،
.19 ابن حنبل ،أحمد :فضائل الصحابة ،تحقيقّ :
مؤسسة الرسال ة1403 ،هـ.ق.
بريوتَّ ،
.190مسلم ،ابن الح َّجاج :صحيح مسلم ،تحقيق :مح َّمد فؤاد عبد الباقي ،ال ط،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب ،ال ت.
.191نامي ،خليل يحيى :العرب قبل اإلسالم ،القاهرة ،دار املعارف1986 ،م.
.2 ابن أيب شيبة ،عبد الله بن مح َّمد :الكتاب املص َّنف يف األحاديث واآلثار ،تحقيق:
كامل يوسف الحوت ،ال ط ،الرياض ،مكتبة الرشد1409 ،هـ.ق.
.20 ابن خالويه ،الحسني بن أحمد :الح َّجة يف القراءات السبع ،تحقيق :عبد العال
سامل مكرم ،ال ط ،بريوت ،دار الرشوق1401 ،هـ.ق.
.21 ابن خلدون ،عبد الرحمن بن مح َّمد :ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ العرب
والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب ،تحقيق :خليل شحادة ،ال ط ،بريوت،
دار الفكر1408 ،هـ.ق.
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.22 ابن خلكان ،أحمد بن مح َّمد :وفيَّات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق:
إحسان عبَّاس ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1900 ،م.
العامري ،تحقيق :حمدو
العامري ،لبيد :ديوان لبيد بن ربيعة
.23 ابن ربيعة
ّ
ّ
طمس ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1425 ،هـ.ق .
َّ

.24 ابن سعد ،عمرو (املرقش األكرب)؛ ابن حرملة ،عمرو (املرقش األصغر) :ديوان
املرقشَ ني ،تحقيق :كارين صادر ،بريوت ،دار صادر۱۹۹۸ ،م.
.25 ابن سليامن ،مقاتل :تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق :عبد الله محمود
شحاته ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب1423 ،هـ.ق.
يل بن إسامعيل :املحكم واملحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد
.26 ابن سيده ،ع ّ
هنداوي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1421،هـ.ق.
.27 ابن عاشور ،مح َّمد الطاهر بن مح َّمد :التحرير والتنوير ،ال ط ،تونس ،الدار
التونس َّية للنرش1984 ،م.
.28 ابن ع َّباد ،إسامعيل :املحيط يف اللغة ،تحقيق :مح َّمد حسن آل ياسني ،ال ط،
بريوت ،عامل الكتب1414 ،هـ.ق.
.29 ابن عبد ربّه ،أحمد بن مح َّمد :العقد الفريد ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب
العلم َّية1404 ،هـ.ق.
.3 ابن األبار ،مح َّمد بن عبد الله :التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق :عبد السالم
الهراس ،بريوت ،دار الفكر1415 ،هـ.ق.
.30 ابن فارس ،أحمد :الصاحبي يف فقه اللغة العرب َّية ومسائلها وسنن العرب يف
كالمها ،ط ،1ال م ،نرش مح َّمد عيل بيضون1418 ،هـ.ق.
31. ابن قميئة ،عمرو :ديوان عمرو بن قميئة ،جمع وتحقيق :خليل إبراهيم
العطية ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1994 ،م ،ص..55
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32. ابن قيس ،سليم :كتاب سليم بن قيس الهال ّيل ،تحقيق :مح َّمد أنصاري زنجاين
1405خوئيني ،ال ط ،قم املق َّدسة ،الهادي،هـ.ق.
.33 ابن مجاهد ،أحمد بن موىس :كتاب السبعة يف القراءات ،تحقيق :شوقي
ضيف ،ال ط ،مرص ،دار املعارف1400 ،هـ.ق.
34. ابن منظور ،مح َّمد بن مكرم :لسان العرب ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1414 ،هـ.ق.
.35 ابن ناقيا ،عبد الله بن الحسني :كتاب الجامن يف تشبيهات القرآن ،تحقيق:
محمود حسن أبو ناجي الشيباين ،ال ط ،ج َّدة ،براج وخطيب1407 ،هـ.ق.
.36 ابن هشام ،جامل الدين بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق:
مح َّمد محيي الدين عبد الحميد ،ال ط ،قم املق َّدسة ،مكتبة آية الله املرعيش
النجفي1404 ،هـ.ق.
ّ
.37 أبو الفرج األصفها ّين ،عيل بن الحسني :األغاين ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العر ّيب1415 ،هـ.ق.
.38 أبو عبيدة ،معمر بن املثنى :مجاز القرآن ،تحقيق :مح َّمد فؤاد سزگني ،ال ط،
القاهرة ،مكتبة الخانجي1381 ،هـ.ش .
39. آرمسرتونغ ،كارين :الله واإلنسان عىل امتداد  4000سنة من إبراهيم الخليل حتَّى
العرص الحارض ،ترجمة :مح َّمد الجورا ،ال ط ،دمشق ،دار الحصاد للنرش والتوزيع،
1996م.
.4 ابن األبرص ،عبيد :ديوان عبيد بن األبرص ،جمع وتحقيق :أرشف أحمد عدرة،
ال ط ،بريوت ،دار الكتاب العر ّيب1414 ،هـ.ق.
.40 اآليب ،منصور بن الحسني :نرث الد ّر يف املحارضات ،تحقيق :خالد عبد الغني
محفوظ ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة1422 ،هـ.ق.
.41 األزرقي ،مح َّمد بن عبد الله :أخبار مكَّة وما جاء فيها من اآلثار ،تحقيق:
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رشدي الصالح ملحس ،ال ط ،بريوت ،دار األندلس للنرش1403 ،هـ.ق.
األزهري ،مح َّمد بن أحمد :تهذيب اللغة ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
.42
ّ
العر ّيب1421 ،هـ.ق.
.43 األسد ،س ِّيد فرج :الكتابة من أقالم السام ِّيني إىل الخ ِّط العر ّيب ،ال ط ،القاهرة،
الخانجي1415 ،هـ.ق.
ف۱۹۸۸ ،م.
يل ،ال ط ،مرص ،دار املعار 
.44 األسد ،نارص الدين :مصادر الشعر الجاه ّ
.45 األعىش الكبري ،ميمون بن قيس :ديوان األعىش الكبري ،جمع وتحقيق :مح َّمد
حسني ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،ال ت.
.46 األلويس ،شهاب الدين محمود بن عبد الله :روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم و السبع املثاين ،تحقيق :عيل عبد الباري ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلميَّة،
1415هـ.ق.
.47 األنباري ،مح َّمد بن القاسم :رشح القصائد السبع الطوال الجاهل َّيات ،تحقيق:
عبد السالم مح َّمد هارون ،ال ط ،ال م ،دار املعارف ،ال ت.
48. الربقي ،أحمد بن مح َّمد :املحاسن ،تصحيح :جالل الدين محدث ،ال ط ،قم
املق َّدسة ،دار الكتب اإلسالم َّية1371 ،هـ.ق.
.49 البغوي ،الحسني بن مسعود :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تحقيق :املهدي
عبد الرزَّاق ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب1420 ،هـ.ق.
.5 ابن األثري ،املبارك بن مح َّمد :النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تحقيق:
طاهر أحمد الزاوي؛ محمود مح َّمد الطناحي ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية،
1399هـ.ق.
.50 البالذري ،أحمد بن يحيى :فتوح البلدان ،ال ط ،بريوت ،دار ومكتبة الهالل،
1988م.
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.51 البيضاوي ،عبد الله بن عمر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،تحقيق :مح َّمد عبد
الرحمن املرعشيل ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب1418 ،هـ.ق.
.52 التربيزي ،يحيى بن عيل :ديوان الحامسة ،ال ط ،بريوت ،دار القلم ،ال ت.
53. الثعلبي ،أحمد بن مح َّمد :الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،تحقيق :أبو
مح َّمد بن عاشور ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء اتلرتاث العر ّيب1422 ،هـ.ق.
.54 الجبوري ،سهيلة ياسني :الخ ّط العر ّيب وتط ّوره يف العصور الع َّباس َّية يف العراق،
ال ط ،بغداد ،املكتبة األهل َّية1962 ،م.
حمد :تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،تحقيق :أحمد عبد
.55
الجوهري ،إسامعيل بن َّ
ّ
الغفور عطَّار ،ال ط ،بريوت ،دار العلم للماليني1407 ،هـ.ق.
يل ،مح َّمد بن الحسن :إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات ،ال ط،
.56 الح ّر العام ّ
مؤسسة األعلمي1425 ،هـ.ق.
بريوتَّ ،
57. الحسكاين ،عبيد الله بن عبد الله :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تحقيق:
مح َّمد باقر محمودي ،ال ط ،طهران ،مجمع إحياء الثقافة اإلسالم َّية1411 ،هـ.ق.
يل بن إبراهيم :السرية الحلب َّية ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية،
.58 الحلبي ،ع ّ
1427هـ.ق.
.59 الحمد ،غانم قدوري :علم الكتابة العربيَّة ،عامن ،دار عامر1425 ،هـ.ق.
.6 ابن األزرق ،نافع :سؤاالت نافع بن األزرق إىل عبد الله بن عبَّاس ،جمع وتحقيق:
إبراهيم السامرا ّيئ ،ال ط ،بغداد  ،مطبعة املعارف1968 ،م.
.60 الحموي ،ياقوت بن عبد الله :معجم البلدان ،ال ط ،بريوت ،دار صادر1995 ،م.
.61 الخصيبي ،مح َّمد بن راشد :شقائق النعامن عىل سموط الجامن يف أسامء
القومي والثقاف ة1427 ،هـ.ق.
شعراء عامن ،ال ط ،مسقط ،وزارة الرتاث
ّ
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.62 الداين ،عثامن بن سعيد :املحكم يف نقط املصاحف ،تحقيق :عزة حسن ،ال ط،
دمشق ،دار الفكر1407 ،هـ.ق.
.63 الذهبي ،مح َّمد بن أحمدِ :س َي أعالم النبالء ،أرشف عىل التحقيق :شعيب
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ.ق.
األرناؤوط ،ال ط ،ال مَّ ،
.64 الراغب األصفها ّين ،الحسني بن مح َّمد :املفردات يف غريب القرآن ،تحقيق:
صفوان عدنان داودي ،ال ط ،بريوت ،دار القلم1412 ،هـ.ق.
65. الراوندي ،سعيد بن هبة الله :الدعوات ،ال ط ،قم املق َّدسة ،انتشارات مدرسه
امام مهدي عجل الله تعاىل فرجه الرشيف1407 ،هـ.ق.
يل بن موىس :صحيفة اإلمام الرضا  ،تحقيق :مح َّمد مهدي نجف ،ال
.66 الرضا ،ع ّ
ط ،مشهد املق َّدسة ،كنگره جهاىن امام رضا 1406 ،هـ.ق.
.67 الرفاعي ،بالل عبد الوهاب :الخ ّط العر ّيب تاريخه وحارضه ،دمشق؛ بريوت ،دار
ابن كثري1410 ،هـ.ق.
.68 الزمخرشي ،محمود بن عمر :أساس البالغة ،ال ط ،بريوت :دار صادر۱۹۷۹ ،م.
يل بن الحسني  :الصحيفة الس َّجاديَّة ،ال ط ،قم املق َّدسة ،دفرت نرش
.69 الس َّجاد ،ع ّ
الهادي1376 ،هـ.ش.
.7 ابن العجالن النهدي ،عبد الله :ديوان عبد الله بن العجالن النهدي ،جمع
وتحقيق :إبراهيم صالح ،ال ط ،أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث2009 ،م.
.70 السجستاين ،عبد الله بن سليامن :املصاحف ،تحقيق :مح َّمد بن عبده ،ال ط،
القاهرة ،دار الفاروق الحديثة1423 ،هـ.ق.
الحلبي ،أحمد بن يوسف :عمدة الحفّاظ ىف تفسري أرشف األلفاظ،
.71 السمني
ّ
تحقيق :مح ّمد التونجي ،بريوت ،عامل الكتاب1414 ،هـ.ق.
188

املصادر واملراجع

.72 السيِّد ،رضوان :املسترشقون األملان النشوء والتأثري واملصائر ،ال ط ،ال م ،دار
اإلسالمي2016 ،م
املدار
ّ
.73 السيوطي ،عبد الرحمن بن أيب بكر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق:
فؤاد عيل منصور ،ال ط ،بريوت ،دار الكتب العلم َّية1418 ،هـ.ق.
.74 الشافعي ،مح َّمد بن إدريس :الرسالة ،تحقيق :أحمد شاكر ،ال ط ،مرص ،مكتبة
الحلبي1358 ،هـ.ش.
ّ
اإلسالمي املعارص ،ال ط،
.75 الرشقاوي ،مح َّمد عبد الله :االسترشاق يف الفكر
ّ
القاهرة ،ال ن1992 ،م.
76. الرشيف الريض ،مح َّمد بن الحسني :نهج البالغة (الجامع لخطب ومواعظ
يل بن أيب طالب  ،)تحقيق :صبحي الصالح،
ورسائل وكلامت أمري املؤمنني اإلمام ع ّ
ال ط ،قم املق َّدسة ،دار هجرت1414 ،هـ.ق.
.77 الشعريي ،مح َّمد بن مح َّمد :جامع األخبار ،ال ط ،النجف األرشف ،املطبعة
الحيدريَّة ،ال ت.
امي يف اللهجات العرب َّية البائدة
.78 الشمري ،نهاد حسن حجي« :نظريَّة التأثري اآلر ّ
دراسة سام َّية مقارنة» ،مجلَّة الرك للفلسفة واللسان َّيات والعلوم االجتامع َّية ،املجلَّد
 ،3العدد 2019 ،32م.
.79 الرصرصي ،سليامن بن عبد القوي :موائد الحيس يف فوائد القيس ،تحقيق:
مصطفى عليان ،ال ط ،الكويت ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم َّية1435 ،هـ.ق.

حمد ،ال ط ،تونس ،الدار التون َّية،
.8 ابن املبارك ،عبد الله :الجهاد ،تحقيق :نزيه َّ
1972م.
.80 الصفَّار ،مح َّمد بن الحسن :بصائر الدرجات يف فضائل آل مح ّمد ،تصحيح:
النجفي1404 ،هـ.ق.
محسن كوچه باغى ،قم املق َّدسة ،مكتبة آية الله املرعيش
ّ

.81 الصويل ،مح َّمد بن يحيى :أدب الكتاب ،تصحيح :مح َّمد بهجة األثري ،ال ط،
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مرص؛ بغداد ،املطبعة السلفيَّة ،املكتبة العربيَّة1341 ،هـ.ق.
.82 الضبي ،املفضل بن مح َّمد :املفضليات ،تحقيق :أحمد مح َّمد شاكر؛ عبد السالم
مح َّمد هارون ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف ،ال ت.
مؤسسة
.83 الطباطبايئ ،مح َّمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،بريوتَّ ،
األعلمي للمطبوعات1390 ،هـ.ش.
.84 الطرباين ،سليامن بن أحمد :املعجم الکبري ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد ،ال
ط ،القاهرة ،مكتبة ابن تيميَّة1994 ،م.

.85 الطرباين ،سليامن بن أحمد :مسند الشام ِّيني ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ.ق.
السلفي ،ال ط ،بريوتَّ ،
يل :االحتجاج عىل أهل اللجاج ،تحقيق :مح َّمد باقر
86. الطربيس ،أحمد بن ع ّ
خراسان ،ال ط ،مشهد املق َّدسة ،نرش مرتىض1403 ،هـ.ق .

.87 الطربيس ،الحسن بن الفضل :مكارم األخالق ،ال ط ،قم املق َّدسة ،مطبعة
الرشيف الريض1412 ،هـ.ق.
.88 الطربيس ،الفضل بن الحسن :مجمع البيان يف تفسري القرآن ،تحقيق :فضل الله
يزدي؛ هاشم رسويل ،ال ط ،طهران ،نارص خرسون1372 ،هـ.ش.
.89 الطربي ،مح َّمد بن جرير :جامع البيان يف تفسري القرآن ،تحقيق :أحمد مح َّمد
شاكر ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1412 ،هـ.ق.
.9 ابن املبارك ،عبد الله :الزهد ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،ال ط ،بريوت،
دار الكتب العلم َّية ،ال ت.
النيين ،تصحيح:
.90 الطريحي ،فخر الدين بن مح َّمد :مجمع البحرين ومطلع ّ
أحمد حسيني أشكوري ،ال م ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی1375 ،هـ.ش.
مؤسسة البعثة ،ال ط ،قم
.91 الطويس ،مح َّمد بن الحسن :األمايل ،تصحيحَّ :
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املق َّدسة ،دار الثقافة1414 ،هـ.ق.
.92 الطويس ،مح َّمد بن الحسن :التبيان يف تفسري القرآن ،تصحيح :أحمد حبيب
يل ،ال ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب ،ال ت.
العام ّ
املوسوي خراسان،
الطويس ،مح َّمد بن الحسن :تهذيب األحكام ،تصحيح :حسن
.93
ّ
ّ
ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالم َّية1407 ،هـ.ق.
التميمي ،عدي بن زيد :ديوان عدي بن زيد ،جمع وتحقيق :مح َّمد
.94 العبادي
ّ
جبَّار املعيبد ،ال ط ،بغداد ،رشكة دار الجمهوريَّة للطباعة والنرش1385 ،هـ.ق.

مؤسسة األعلمي
يل :لسان امليزان ،ال ط ،بريوتَّ ،
95. العسقال ّين ،أحمد بن ع ّ
للمطبوعات1406 ،هـ.ق.
96. العسكري ،الحسن بن عبد الله :تصحيح الوجوه والنظائر ،تحقيق :مح َّمد
عثامن ،ال ط ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدين َّية1428 ،هـ.ق.
العسكري،
يل :التفسري املنسوب إىل اإلمام الحسن
ّ
.97 العسكري ،الحسن بن ع ّ
تحقيق ونرش :مدرسة اإلمام املهدي (عج) ،ال ط ،قم املق َّدسة1409 ،هـ.ق.
.98 الع َّيايش ،مح َّمد بن مسعود :تفسري العيايش ،تصحيح :هاشم رسويل محاليت ،ال
ط ،طهران ،املطبعة العلم َّية1380 ،هـ.ق.
.99 الغنوي ،طفيل :ديوان طفيل الغنوي ،جمع وتحقيق :حسان فالح أوغيل ،ال
ط ،بريوت ،دار صادر1997 ،م.
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.192 آذرنوش ،آذرتاش :تاريخ فرهنگ و زبان عربی ،تهران ،سمت1381 ،هـ.ش.
.193 پاکتچي ،أحمد :فقه الحديث با تکيه بر مسائل لفظ ،تهران ،دانشگاه امام
صادق1396 ،هـ.ش.
يل إسالمي ،ال ط ،قم
.194 جوادي آميل ،عبد الله :تفسري تسنيم ،تحقيق :ع ّ
املق َّدسة ،إرساء للنرش1388 ،هـ.ش.
.195 چهرقاين ،رضا :تأملی ريشه شناختی در خاستگاه و معنای کلمه «مکه»،
فصلنامه لسان مبني ،العدد 1398 ،38هـ.ش.
يل نقي« :نقش احاديث معصومان در تفسري قرآن» ،مجله
196. خداياري ،ع ّ
سفينه ،العدد 1383 ،2هـ.ش.
.197 شاکر ،مح َّمد کاظم؛ ف َّياض ،مح َّمد سعيد« :سري تح ُّول ديدگاههای خاورشناسان
در مورد مصادر قرآن» ،پژوهشهای قرآن وحديث ،العدد 1389 ،1هـ.ش.
.198 عبد الجليل ،ج .م :.تاريخ ادبيات عرب ،ترجمة :آذرتاش آذرنوش ،تهران،
امري كبري1363 ،هـ.ش.
.199 نفييس ،شادي؛ حقاللهي ،مهديه« :تأثري عرضه شواهد مادی در گزارشها
و آرای خاستگاه و تاريخ خط ابداع عربی» ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی،
العدد 1397 ،4هـ.ش.
.200 نويفريت ،أنجليكا :قرآن پژوهی در غرب در گفت وگو با خانم آنگليکا
نويورت ،هفت آسامن ،املجلَّد  ،9العدد 1386 ،34هـ.ش.
.201 ه َّمتي ،مح َّمد عيل؛ شاكر ،مح َّمد كاظم :گزارش نقد و بررسی آراء کريستف
لوگزنربگ در کتاب قرائت آرامی-رسيانی قرآن ،ال ط ،قم املق َّدسة ،دانشكده اصول
الدين1395 ،هـ.ش.
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.202راميار ،محمود :تاريخ قرآن ،تهران ،امري كبري1369 ،هـ.ش.
.203رضايئ اصفهاين ،مح َّمد عيل؛ پروان ،صديقه« :دفاع دانشمندان شيعه از
قرآن در برابر شبههى اقتباس» ،مجلَّة قرآن پژوهشی خاورشناسان ،العدد ،23
1369هـ.ش.
.204رصيف ،زهرا« :نقد ديدگاه لوگزنربگ درباره رسياين بودن خط قرآن در نگارش
نخستني» ،ادب عر ّيب ،العدد (1395 ،)1هـ.ش.
.205كرميينيا ،مرتىض :مسأله تأثري زبانهاى آرامى ورسياىن در زبان قرآن ،ال ط،
نرش دانش1382 ،هـ.ش.
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