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بيته  آل  وعىل   محمد سيّدنا  عىل  الله  وصىّل  العاملني،  رّب  لله  الحمد 

...،الطاهرين

يتّضح للمتتبّع يف تاريخ ونتاجات االسترشاق األملايّن واهتامماته يف الّتاث العريّب 

واإلسالمّي بشكٍل عاٍم، وما يرتبط بالقرآن الكريم بشكٍل خاص، أّن أعامل املسترشقني 

إىل  تعّدتها  بل  الفرديّة،  والّدراسات  األعامل  تقترص عىل  مل  القرآيّن  املجال  األملان يف 

بدراسة  متخّصصة  وعاّمة  رسميٍّة  مؤّسساٍت  وتأسيس  الجامعيّة،  البحثيّة  املشاريع 

القرآن الكريم؛ نّصاً، تاريخاً، وجمعاً، وتفسرياً، وعلوماً...

وقد اختلفت نظرة علامء املسلمني ومفّكريهم بني مادٍح للخدمات العلميّة التي 

مل  وأنّهم  باملوضوعيّة،  فُوصفوا  واإلسالمي،  العريب  للتاث  األملان  املسترشقون  قّدمها 

ينطلقوا يف أعاملهم -كبقيّة املدارس االسترشاقيّة- من أهداف ذات صلٍة باالستعامر 

والتّبشري والهيمنة العلميّة واملعرفيّة والحضاريّة، وبني ناظٍر نظرة تفّحصيّة تجزيئيّة 

نتاجاتهم  خالل  من  بينهم  هؤالء  ميّز  حيث  كأفراد،  األملان  املسترشقني  أعامل  إىل 

وآرائهم املنصفة لإلسالم والقرآن أو غري املنصفة له.

وليس املورد هنا للنقاش يف ترجيح أحد هذين الرأيني تأييداً أو رفضاً. لكن لنا أن 

ننظر إىل املباين واملرتكزات التي توّصل إليها املسترشقون األملان -ومل ترفضها املدرسة 

األملانيّة، بل تحّولت إىل مرجعيٍّة عند املسترشقني األملان وغريهم- ونبني رأينا وفقها، 

وذلك من خالل أبرز آراء املسترشقني األملان حول القرآن الكريم، والتي يتّضح فيها 

عدم املوضوعيّة واإلنصاف، وخلّوها من الّشفافيّة البحثيّة والعلميّة، ومن هذه املباين 

والنتائج التي تبّناها املسترشقون األملان:
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. برشيّة القرآن وأنّه من صنع محّمد  -

تأثري الديانتني اليهوديّة والنرصانيّة عىل القرآن واإلسالم.  -

التّشكيك يف فصاحة القرآن ولغته التي نزل بها.  -

أّن الحروف املقطّعة يف أوائل الّسور هي اختصار ألسامء القرّاء من الّصحابة الذين   -

جمعوا القرآن وحفظوه.

وجود كلامٍت أجنبيّة يف القرآن.  -

القرآن نزل بلغٍة شعبيٍّة )غري فصيحة( أو بلغة أهل جنوب الجزيرة.  -

وجود الشعر والسجع يف القرآن.  -

تأثّر أسلوب القرآن بأساليب الكهانة والكهان يف جزيرة العرب.  -

تقسيم السور حسب مراحل الّنزول إىل أقسام متعّددة.  -

مصادر  عىل  واالعتامد  الّسطحيّة  من  بيشٍء  الكربى  العلميّة  القضايا  بعض  تناول   -

محدودة. من قبل بعض املسترشقني األملان، ويف هذا قال الدكتور شتيفات فيلد: "وحيثام كان 

من األفضل محاولة الوصول إىل فهم أكرث عمًقا كانوا كثريًا ما ينتقدون عىل نحٍو سطحي". وقال 

نولدكه )Noldekae( عن املسترشق األملاين فايل: "... إنّه مل يعرف املصادر العربيّة إاّل يف إطار 

ا".  محدود جدًّ

ويكفينا يف هذا املجال ما كتبه املسترشق األملاين نولدكه )Noldekae( يف رسالته للدكتوراه 

بعنوان: "أصل وتركيب سور القرآن"؛ ثّم أعاد كتابتها بعنوان "تاريخ القرآن" أو "تاريخ النص 

القرآن  عىل  أحكامه  يف  وتناقضه  مؤلّفه  اضطراب  الحظ  الكتاب  هذا  طالع  وَمْن  القرآين". 

الكريم. وماّم أثاره يف هذا الكتاب:

أنّه يفتح الباب أمام القول بتحريف القرآن ونقصانه كام يف فصل "الوحي الذي نزل   -

عىل محّمد ومل يحفظ يف القرآن". ومام نُقل عنه: "إنّه ماّم ال شّك فيه أّن هناك فقرات من 

القرآن قد ضاعت". أو يقول: "القرآن غري كامل األجزاء".
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مة المركز مقدِّ

أنه يصف أسلوب القرآن الكريم باعتباره أسلوبًا قصصيًّا ينقصه التسلسل يف طريقة   -

أو  األلفاظ  بعض  تكرير  الكريم  القرآن  يف  وانتقد  انقطاًعا،  ويرى يف قصصه  والسري  األخبار 

العبارات تكريرًا ال مسوغ له. وقد رّصح بأكرث من هذا يف مقاله: "عيوب األسلوب القرآين". 

وأنّه استعار من الكهان ومن غريهم استعامل الجمل القصرية املسجوعة يف الخطاب.

النبّي  ، وضعه  بل کنصٍّ منزَل،  القرآن ککتاب  العلامء  وأتباعه من  نولدکه  يقيِّم  ال   -

التي  والسياسيّة  واالجتامعيّة  الدينيّة  والتطّورات  األحداث  مع  متفاعاًل  إلهام،  نتيجة  محّمد 

واجهها خالل سنني.

يتبّنى نولدكه التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّكّ ومديّن، لكّنه يوزّع السور املّكيّة عىل   -

فتات ثالث، معتمًدا عىل صفاٍت أسلوبيٍّة ومضمونيٍّة، تجمع بني سور املجموعة الواحدة.

رأيه املضطرب يف الحروف املقطّعة وأرسارها؛ إذ رأى أنّها رموٌز وإشاراٌت حرفيٌّة إىل   -

أصحاب نسخ القرآن، ثّم رجع عن قوله وقِبل أّن لها معاٍن خاّصة هي أبعد من أن تكون معاٍن 

صوفيّة أو باطنيّة، وأنّها تعّد جزًءا من الوحي.

بها ما كان  التي قام   والدعوة  الّنازل عىل محّمد  الوحي  أّن سبب  كان يزعم   -

ينتابه من داء الرصع.

أّن القصص القرآيّن حافٌل باملؤثّرات اليهوديّة واملسيحيّة التي انتقلت إىل العرب عن   -

طريق اليهود املقيمني يف املدن الكربى وكذلك عن طريق العرب املتنرصين.

الكتاب وترجمته لعدم  أّن نولدكه كان متّدًدا يف نرش  وماّم يجدر أن يسّجل هنا   -

قناعته بكّل ما فيه؛ ففي خطابه إىل الّنارش بعد تصحيح الكتاب: "وكثري من املسائل التي كنت 

أعتقد قلياًل أو كثريًا بصّحتها تبيّنت يل فيام بعد أنّها غري مؤكّدة".

بناًء عىل ما تقّدم، وضمن مرشوعه العلمّي الكبري يف مواجهة ونقد ما أثاره الفكر الغريّب 

للّدراسات  اإلسالمّي  املركز  يقّدم  وشبهاٍت،  ومغالطاٍت  إشكالياٍت  من  الكريم  القرآن  حول 

املسترشق  وأطروحة  أفكار  نقد  كتاب جامعّي يف:  الكتاب، وهو مرشوع  االستاتيجيّة هذا 

األملاين تيودور نولدكه يف كتابه "تاريخ القرآن".
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لقد اعتمدنا يف اختيار عناوين املوضوعات البحثيّة يف هذا املرشوع، عىل ضوء منهجيّة 

تغطّي  نقديٍّة  بحثيٍّة  دراساٍت  إنجاز  بهدف  وذلك  القرآن"؛  "تاريخ  كتاب  يف  نفسه  نولدكه 

املوضوعات واألفكار املفصليّة التي جاءت يف هذا الكتاب.

هذا باإلضافة إىل أن كتاب "تاريخ القرآن" لنولدكه من أوسع ما صدر من كتب حول القرآن 

يف القرن العرشين باللّغة األملانيّة، وقد تعامل نولدکه وطالّبه مع القرآن کنصٍّ وضعه النبّي 

والسياسيّة  واالجتامعيّة  الدينيّة  والتطّورات  األحداث  مع  متفاعاًل  إلهام،  نتيجة   محّمد

التي واجهها خالل سنني. حيث يتبّنى نولدكه يف الجزء األّول التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّكّ 

ومديّن، لكّنه يوزّع السور املّكيّة عىل فتات ثالث، بعد أن قّدم  فهمه وتفسريه للوحي وملصدر 

علم النبي محمد. وعالج يف الجزء الثاين من الكتاب مسألة جمع القرآن الكريم، معتِمًدا 

عىل الروايات املتوارثة، مقارنًا بعضها بالبعض اآلخر، ومستخلًصا منها النتائج...، بينام يعالج يف 

الجزء األخري تاريخ نّص القرآن، مناقًشا أهم خصائص الرسم يف مصحف عثامن، ومقارنًا إيّاه 

بصيغ وقراءات غري عثامنيّة. 

يتضّمن الجزء )الثاين( من كتاب بحوث وقراءات نقديّة يف كتاب "تاريخ القرآن" لتيودور 

نولدكه ثالثة فصول؛ تناول الفصل األّول بعض مواضيع علوم القرآن التي تضّمنها كتاب "تاريخ 

القرآن"، من قبيل القرّاء والقراءات واإلعجاز القرآين. وتناول الفصل الثاين قراءًة تفصيليّة يف 

الفصل  القرآن. وتعرّض  القرآن سلّطت الضوء عىل أغلب طروحات نولدكه حول رسم  رسم 

الثالث ملجموعة من املوضوعات عالجت بعض آراء نولدكه يف كتابه.

ختاماً ال بد من تقديم الشكر والثناء والتقدير لكل من ساهم يف إنجاز هذا العمل، سائلني 

الله تعاىل أن يجعله ذخراً آلخرتنا ويوفق الباحثني األعزاء لالستفادة منه.

والحمد لله رّب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االستاتيجيّة



الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


علوم القرآن يف كتاب "تاريخ القرآن"



مقّدمة الفصل

يف هذا الفصل، مجموعة من موضوعات علوم القرآن، التي تطرّق لها تيودور 

النقدّي. وقد تضّمن  التاريخي  القرآن"، وعالجها مبنهجه  "تاريخ  كتابه  نولدكه يف 

والقراءات  القرّاء  موضوع  يف  نولدكه  طرحه  ما  عالجت  بحوث،  أربعة  الفصل 

واالختالفات املحتدمة يف هذا الصدد، كام عالجت موضوع مخطوطات القرآن كام 

ناقشها نولدكه، أي من باب الوضع الراهن للمخطوطات، وخّط املصاحف القدمية، 

وتزويد املصاحف بعالمات القراءة واألجزاء وعناوين السور، وتأريخ املخطوطات 

أحد  الفصل من خالل  أضاء  كام  الحديثة.  القرآن  ونسخ  كتابتها،  أماكن  وتحديد 

يتعلّق  فيام  نولدكه  ذهب  إذ  املختلفة؛  مجاالته  يف  القرآين  اإلعجاز  عىل  بحوثه 

باإلعجاز القرآين مذهبًا يفرغ املعجزة من محتواها، وفّسها مبا ال ميكن أن ينسجم 

مع املفهوم الذي يُراد من املعجزة. وانفرد أحد البحوث ليعالج موضوع جامليّة 

تلقي القرآن وكيف بنى نولدكه آراءه حول األدب والبالغة والجامليّة حتى وقع يف 

محذور مقارنة القرآن أدبيًّا وبالغيًّا بالّشعر الجاهيل وما خلّفته الحضارة اليونانيّة.  



 

الُقّراء والقراءات
حسام عبد الكريم]]]

خالصة جامعة للبحث

قمنا مبراجعة أهّم املصادر التي اعتمدها نولدكه يف بحثه عن القرّاء والقراءات، 

وشاٍف.  واٍف  بشكٍل  املوضوع  تغطّي  واملراجع  املصادر  هذه  أّن  بالفعل  ووجدنا 

كام درسنا تراجم أمئة القراءات األربعة عرش الكبار، السبعة ثم الثالثة ثم األربعة، 

وتتبّعنا أسانيد قراءاتهم املتعّددة وصواًل إىل طبقة كبار القرّاء من الّصحابة األوائل 

وعرضنا أقوى هذه األسانيد، بعد التّأكّد من اإلمكانيّة الزمانيّة لسلسلة شيوخها، 

لكّل واحد منهم. وبيّّنا أّن التّناقل الّشفهّي للقراءات، عن طريق جلوس التالميذ إىل 

شيوخهم وسامعهم منهم، كان األساس لكّل قراءات األمئة املعتربين وليس القراءة 

من املصحف املكتوب.

نولدكه بشأن  كتبها  التي  والّسلبيّة  القاسية  العبارات  قمنا مبناقشة بعض  كام 

النبّي وخصوًصا موضوع »نسيانه« لآليات وعدم اهتاممه أو تخطيطه ملستقبل 

ضعفها  وبيّّنا  عاصم،  عن  حفص  قراءة  بشأن  وكذلك  بعده،  من  والقرآن  اإلسالم 

اآلخر غولدتسيهر  املسترشق  فيه كالم  ناقشنا  وتهافت منطقها. كام عقدنا فصاًل 

عن »التعديالت املقصودة« التي أدخلها القرّاء عىل القرآن نظرًا لعالقتها مبوضوعنا 

وترابط وتكامل عمل املْسترشقنَْي الكبريين.

ا بحديث األحرف الّسبعة؛ بسبب عالقته الوثيقة مبوضوع  وأولينا اهتامًما خاصًّ

القراءات والتّداخل بينهام. كام خّصصنا فصاًل البن مجاهد؛ نظرًا ألهميّة الّدور الذي 

لعبه يف »ضبط« وإغالق باب االجتهاد يف القراءات وحرصها يف القرّاء املشهورين. 

]]]- باحث أردين.
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وأخريًا، تحّدثنا عن الكوفة والعوامل التي جعلتها يف صدارة عامل القرّاء والقراءات 

يف اإلسالم أكرث من غريها من األمصار.     

مقّدمة

الله  كالم  هو  بحرفيّته،  الكريم،  القرآن  بأّن  وإميانهم  املسلمني  اعتقاد  بسبب 

األخرى.  الديانات  أهل  من  غريهم  فاقت  خاّصًة  عنايًة  قراءته  أولوا  فقد  املنزل، 

صارت قراءة القرآن أحد فروع العلم الرشعي/ الفقهي يف تاريخ اإلسالم. وظهرت 

طبقات من »القرّاء« املحتفني الذين تخّصصوا بتالوة القرآن التي أضحت علاًم قامئًا 

بذاته له قواعده وأصوله ومبانيه.

التي  الغنيّة  املصادر  من  حقيقيٍة  ثروٍة  بتوفّر  اإلسالمّي  العريّب  تراثنا  وميتاز 

وكالميٍّة.  وفقهيٍّة  تاريخيٍّة  ناحيٍة  من  القرآنيّة  والقراءات  القرّاء  موضوع  عالجت 

والقرآن الكريم هو األساس الذي قام عليه اإلسالم، فال عجب أن يقبل املسلمون 

عليه دراسًة وبحثًا وتأليًفا عىل مّر العصور. واملسترشق األملايّن نولدكه قام مبجهوٍد 

فائق يف دراسة مصادرنا ومتيّز بكفاءٍة شديدٍة يف اإلحاطة مبوضوع البحث بشكٍل 

تفصييلٍّ عميٍق وبالرجوع ليس فقط إىل كتٍب مطبوعٍة كانت متوفّرًة لديه )قبل 

حوايل 50] سنة( ولكن أيًضا إىل مخطوطات ووثائق قدمية موزّعة يف أنحاء العامل 

اإلسالمي وأوروبا.

االختالفات بني املسلمني بشأن قراءة القرآن بدأت مبكرًا. قرار الخليفة عثامن، 

مؤيًّدا من قبل غالبيّة طبقة كبار الصحابة، بكتابة مصحٍف جامعٍ وفرِضِه عىل كّل 

األمصار كان حاساًم من جهة تثبيت نسخٍة رسميٍّة للقرآن يرجع إليها املسلمون، 

ولكّنه مل مينع استمرار التنّوع والتّعّدد يف القراءة الّشفهيّة للقرآن. وترجع معظم 

القراءات العراقيّة )وبالذات الكوفيّة( إىل طريقة الّصحايب عبد الله بن مسعود الذي 

-وإن كان »مصحفه« الخاص قد تم إحراقه عىل يد الخليفة عثامن- عاش يف الكوفة 

سنني طويلة أمضاها معلاًّم وأستاًذا، فبقي تأثريه طوياًل وتوارثته أجيال القرّاء وصواًل 

إىل القارئ الذي سادت قراءته يف املرشق اإلسالمي كلّه، عاصم وتلميذه حفص. وأّما 
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يف املدينة املنّورة، فإّن الّصحايب أيّب بن كعب هو األكرث تأثريًا يف أجيال القرّاء الذين 

وصلتهم طريقته من خالل ابن عباس وأيب هريرة وأنس بن مالك حتى استقرّت 

أخريًا يف بالد الغرب اإلسالمّي من خالل القارئ نافع وتلميذه املرصي ورش. 

يف وقٍت متأّخر نسبيًّا، أوائل القرن الرابع الهجري، تّم اعتامد قامئٍة شبه رسميّة 

القراءة. والذي توىل  الذين عىل املسلمني أن يسريوا عىل مذاهبهم يف  القرّاء  من 

ذلك كان أحد أبرز فقهاء بغداد، أبو بكر بن مجاهد الذي لسبٍب ما اختار الرقم 

سبعة لعدد أمئة القراءة املعتربين. وهذا االختيار )الذي تّم تعديله فيام بعد ليصبح 

عرشة، ومن ثم أربعة عرش( أّدى إىل تشويٍش كبريٍ يف أذهاب عاّمة املسلمني، وحتى 

بعض الفقهاء، بسبب متاثله مع الحديث املأثور عن النبي  بأّن القرآن أنزل 

عىل سبعة أحرف.  

أّوًل- موجز عن مصادر بحث موضوع القراءات القرآنّية

إسالميّة  ومراجع  مصادر  عىل  والقراءات  القرّاء  عن  بحثه  يف  نولدكه  اعتمد 

قدمية وأصيلة، وال شّك أنّها تغطّي املوضوع بشكٍل واٍف وتام. ورمبا باستثناء كتايب 

ا  »اإلتقان« للسيوطي و»الفهرست« البن الّنديم، فإّن بقيّة املصادر متخّصصة جدًّ

يف موضوع القراءات القرآنيّة واألحرف السبعة، وهي ليست من الّنوع الذي ميكن 

الحصول بسهولٍة عىل نسٍخ مطبوعٍة منه، ولذلك اعتمدنا نسًخا حّملناها من شبكة 

االنتنت التي أضحت عنرًصا مساعًدا ال غنى عنه ألعامل البحث العلمي. 

وهذا موجز عنها: 

- كتاب »النرش يف القراءات العرش« لبن الجزري )تويف 833هـ( لعلّه املصدر 

األكرب واألهم يف الّدراسة املتعلّقة بالقراءات والقرّاء يف تاريخ اإلسالم. وقد اعتمد 

نولدكه عليه بشكٍل كبري. الّنسخة املتوفّرة عىل اإلنتنت منه هي بتصحيح ومراجعة 

الديار املرصية«،  املقارئ يف  بأنّه »شيخ عموم  الذي يوصف  الضباع،  عيل محمد 

وهي تبدو قدميًة للغاية وتتكّون من جزءين: األّول من طباعة »املكتبة التجاريّة 
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الكربى« مبرص لصاحبها الحاج مصطفى محّمد )دون ذكر سنة الطبع(، ويقع يف 

0]5 صفحات من القطع املتوسط. ويف الصفحات من 9] إىل 54 منه كالٌم تفصييلٌّ 

ا عن األحرف السبعة والقرّاء واالحتامالت واملعاين واالختالفات. ويقوم  ومفيٌد جدًّ

 )[98 إىل   99 صفحة  )من  صفحة   [00 حوايل  مدى  وعىل  بعدها  الجزري  ابن 

باستعراض القرّاء العرشة ورشح طرقهم بالتّفصيل. وامللّخص الذي يُورده نولدكه يف 

كتابه بشأن القراءات العرش وطرقها )الصفحات من 7]6 إىل 9]6( مأخوٌذ بالكامل 

. ويف آخر 250 صفحة من هذا الجزء كالٌم تفصييلٌّ عن أحكام التّجويد  منه بال شكٍّ

والتالوة. وأّما الجزء الثاين من الكتاب )475 صفحة من الحجم املتوسط( فالغريب 

أنّه ليس من نفس النارش، بل هو من إصدار »دار الكتب العلميّة« يف بريوت - 

لبنان. وبغّض الّنظر عن ذلك، فهو يحوي ثروًة حقيقيًّة للباحثني يف علم القراءات. 

يتابع ابن الجزري يف أّول 0]2 صفحات منه الكالم عن أحكام التّجويد والّتتيل من 

إدغام وإظهار وقلٍب وإخفاء وترقيٍق ووقف وأحكام الياء والهاء والنون الساكنة 

والتنوين والغّنة واإلمالة. ومن ثم يستعرض يف حوايل 89] صفحة )من الصفحة 

0]2 إىل 399( تفاصيل من جميع سور القرآن الكريم ومواضع اختالف القراءات 

والقرّاء فيها.

الدين  لإلمام شمس  واألعصار«  الطبقات  عىل  الكبار  القّراء  »معرفة  كتاب   -

الذهبي )تويف 748هـ( يحتوي عىل أوسع مجموعة من تراجم القرّاء يف األمصار 

املختلفة، ويكاد يكون ال غنى عنه لكّل باحٍث. وقد قّسم القرّاء إىل مثانية عرش 

طبقة، ابتداًء من طبقة القرّاء من كبار الصحابة الذين عددهم سبعة )عثامن، عيل، 

أيّب، ابن مسعود، زيد بن ثابت، أبو موىس األشعري و أبو الدرداء( وصواًل إىل الطبقة 

الثامنة عرشة واألخرية التي تضم قرّاًء من القرن الثامن الهجري. والكتاب املتوفّر 

من االنتنت يتكّون من أربعة مجلّداٍت، وهو بتحقيق الدكتور التيك طيار آلتي 

قوالج، وصدر يف أسطنبول سنة 995]. أّما نولدكه]]] فقد أشار إىل وجود مخطوط 

مكتمل من الكتاب يف برلني.

]]]- تاريخ القرآن لنولدكه، )حاشية 856 ص593(.
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- كتاب »الكامل يف القراءات العرش« أليب القاسم الهذيل املغريب )تويف 465هـ( 

مفيد للغاية. وقد خّصص مؤلّفه حوايل 45 صفحة للكالم عن القرّاء السبعة وعن 

فضائل قرّاء األمصار املختلفة وأخبارهم. كام خّصص فصاًل تحّدث فيه عن األحرف 

السبعة ومعانيها واالختالفات بشأنها. والكتاب املوجود عىل اإلنتنت من تحقيق 

والتوزيع  للنرش  سام  مؤّسسة  مطبوعات  ومن  الشايب  رفاعي  السيد  بن  جامل 

.2007

- كتاب »جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة« أليب عمرو الداين )تويف 

القرّاء  عن  فيه  تكلّم  وموسوعّي  ومهم  صفحة(،   808( للغاية  ضخم  444هـ( 

اختالف  مواضع  عن  تكلّم  كام  وأسانيدهم.  وتالميذهم  وشيوخهم  وتراجمهم 

القراءات يف جميع سور القرآن الكريم. والّنسخة التي وجدتها عىل اإلنتنت هي 

بتحقيق محمد صدوق الجزائري ومن طباعة دار الكتب العلميّة - بريوت لبنان، 

الطبعة األوىل 2005.

- كتاب »اإلبانة يف معاين القراءات« مليك بن أيب طالب )تويف 437هـ(، صغري 

ا ومركٌّز ومتخّصٌص يف  الحجم نسبيًّا )58] صفحة مع الفهارس(، ولكّنه مفيٌد جدًّ

عىل  وجدناها  التي  والنسخة  السبعة.  واألحرف  واختالفاتها  وتعّددها  القراءات 

اإلنتنت من تحقيق د. عبد الفتاح إسامعيل شلبي وطباعة دار نهضة مرص )غري 

مذكور السنة(.

للقرّاء  تراجٌم مخترصٌة  فيه  )تويف 385هـ(،  النديم  لبن  »الفهرست«  كتاب   -

الّسبعة وتالميذهم ومن روى عنهم يف األمصار. والّنسخة املتاحة عىل االنتنت منه 

هي من منشورات دار املعرفة - لبنان وتقع يف مجلّد واحد من 528 صفحة ودون 

ذكر سنة الطبع وال املحّقق.

- كتاب »الوجري يف رشح قراءات القرّاء الثامنية أمئة األمصار الخمسة« أليب عيل 

األهوازي )تويف 446هـ(. وهو كتاٌب قيٌّم خصوًصا يف رشح االختالفات بني القرّاء الثامنية 

)هم السبعة املشهورون وأضاف لهم يعقوب بن اسحق( وقد استعرض جميع سور 
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القرآن الكريم وتفاصيل اختالف القراءات فيها يف 267 صفحة. وقبل ذلك قّدم ترجمًة 

موجزًة لألمئة الثامنية يف 3] صفحة ذكر فيها شيوخهم وتالميذهم. والّنسخة من اإلنتنت 

بتحقيق د. دريد حسن أحمد ومن مطبوعات دار الغرب اإلسالمي 2002.

- كتاب »السبعة يف القراءات« لبن مجاهد )تويف 323هـ( يقّدم فيه مؤلفه، 

كقرّاء  اختارهم  الذين  السبعة  األمئة  عن  ترجمة  السبعة،  سبّع  من  أّول  وهو 

600 صفحة  بـ  يتبعها  ثم  صفحة   50 يف  قراءاتهم  وأسانيد  وشيوخهم  معتمدين 

يتكلّم فيها عن تفاصيل االختالف يف القراءات بني السبعة )اإلدغام، الهمز، إلخ( 

وذلك يف جميع مواضع سور القرآن الكريم. والّنسخة املوجودة عىل اإلنتنت هي 

بتحقيق د. شوقي ضيف ومن طباعة دار املعارف مبرص، 972].

- كتاب »إبراز املعاين من حرز األماين« هو عبارة عن رشٍح مفّصٍل قام به الشيخ 

الّدمشقي أبو شامة )تويف 665هـ( للقصيدة الضخمة التي يبلغ عدد أبياتها 73]] 

التي ألّفها اإلمام أبو القاسم الشاطبي )أندليس، تويف 590هـ( يف موضوع القراءات 

السبعة املتواترة عن األمئة املشهورين. ويف هذه القصيدة الالميّة تناول الشاطبي 

تعليميٍّ  بأسلوٍب شعريٍّ  فيها  القراءات  اختالف  مبيًّنا  الكريم  القرآن  جميع سور 

 8( شامة  أبو  كتبها  التي  واملقّدمة  مستفيٍض.  واٍف  بشكٍل  بتبيانه  شامة  أبو  قام 

ا وبها تلخيص لعلم القراءات وتراجم األمئة  صفحات من القطع الكبري( مفيدة جدًّ

السبعة. والكتاب املوجود عىل اإلنتنت من تحقيق وضبط إبراهيم عطوة عوض 

)من جامعة األزهر الرشيف( وطباعة دار الكتب العلميّة )دون ذكر السنة(. 

وأخريا كتاب »التقان يف علوم القرآن« للسيوطي )تويف ]]9هـ( هو موسوعة 

كربى لكّل ما يتعلّق بعلوم القرآن الكريم، وبه فصول مهّمة تتعلّق ببحثنا، منها 

»يف معرفة حّفاظه ورّواته« و»معرفة املتواتر واملشهور واآلحاد والشاذ واملوضوع 

التي  والنسخة  القرآن«، وغريها.  عليها  نزل  التي  السبعة  األحرف  واملدرج« و»يف 

اعتمدناها من اإلنتنت هي تحقيق مركز الّدراسات القرآنيّة يف مجمع امللك فهد 

لطباعة املصحف الرشيف يف السعوديّة.
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 ثانًيا- القّراء األربعة عرش: شيوخهم وسالسل أسنادهم إىل الّنبّي

رغم وجود املصحف الرّسمي )العثامين( املكتوب، وتوفّره بني أيدي القرّاء إاّل 

أّن التّناقل الّشفهي للقراءات ظّل عىل الّدوام هو األساس، وهو املعتمد يف أوساط 

أنّهم  كيف  توّضح  ا  جدًّ عديدٌة  أمثلٌة  وهناك  األمصار.  مختلف  يف  الكبار  القرّاء 

تعاملوا مع املصحف الرّسمي أساًسا كمرجعٍ ال بّد أن تتّفق الّرواية الّشفهيّة مع 

القراءة، وليس كمصدٍر للقراءة.  نّصه املكتوب بالعربيّة، أي كضابٍط تعرض عليه 

األمئة  لقراءات  الّشفهي  للنقل  املعتربة  اإلسناد  سالسل  أهّم  سنذكر  اآلن  ونحن 

األربعة عرش مرتّبني حسب تسلسلهم الزمني )تاريخ وفاة كل منهم(. وقد اختنا 

أهم األسانيد التي اقتنعنا بقّوتها لتوصل كل واحٍد منهم إىل طبقة القرّاء األوائل 

من أكابر الّصحابة:

- اإلمام املشهور الحسن البرصي، هو األقدم يف قامئة القرّاء األربعة عرش )تويف 

سنة 0]]هـ(. واملصدر الرئييس الذي استمّد منه القراءة]]] كان حطان بن عبد الله 

الرقايش )تويف 70هـ(، والذي بدوره قرأ عىل الصحايب املشهور أيب موىس األشعري 

)تويف 44هـ( الذي سكن البرصة وكان أمريًا عليها أيّام عمر. 

السبعة،  أحد  )وهو  اليحصبي  عامر  بن  الله  عبد  الّشهري  الشام  أهل  قارئ   -

ُولد سنة ]2 وتويف 8]]هـ( أخذ قراءته بشكٍل رئييسٍّ من املغرية بن أيب شهاب 

املخزومي )ولد سنة ] وتويف ]9هـ( الذي كان قرأ عىل الخليفة عثامن]]].

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج] ص36]-37]، وأيًضا ص68]- 69]. ومن اآلثار املشهورة التي تروى عن النبي أنه 

امتدح صوت أيب موىس وتالوته. 

]2]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل ص56 والوجري يف رشح قراءات القراء الثامنية أليب عيل األهوازي ص67 والنرش يف 

القراءات العرش البن الجزري ج]، ص44] ومعرفة القراء الكبار للذهبي ج]، ص36]. ومن الجدير بالذكر أن اإلمام الطربي 

أنكر أن يكون املغرية قرأ عىل عثامن مبارشة، مام أّدى لردود قاسية عليه من بعض العلامء )قال اإلمام السخاوي: هذا قوٌل 

ظاهر السقوط(. ونحن نرى أنه ليس هناك ما مينع أن يكون بالفعل قد سمع مبارشة من عثامن، رمبا مل يتلق منه دروًسا خاصة 

ا أن يكون سمعه يقرأ يف املسجد أو يف مجلسه ورمبا تكرر ذلك خاصة  وأنه من العائالت القرشية  يف القراءة ولكن ممكن جدًّ

املرموقة ذات املكانة وليس غريبًا أن يكون من األوساط املقربة من الخليفة. ومن ناحية زمنية فذلك جائز أيًضا فقد كان عمره 

حني قتل عثامن 34 عاًما. وقد وصفه السيوطي يف اإلتقان )ج2 ص476( بـ »صاحب عثامن«.
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- والقارئ املّك عبد الله بن كثري )45 – 20]هـ وهو أحد السبعة( له طريقان]]] 
. وكال الطريقني ميّر من خالل مجاهد بن جرب  الّنبي  القراءة توصالنه إىل  يف 
)]2 – 04]هـ( الذي قرأ عىل مواله الّصحايب عبد الله بن السائب املخزومي )تويف 
70هـ( وأيًضا قرأ عىل الّصحايب اآلخر األكرث شهرًة عبد الله بن عباس )تويف 68هـ(. 
وابن السائب وابن عباس كالهام كان من صغار الصحابة، وهام يرجعان يف القراءة 
إىل صاحب املصحف املشهور واملقرّب من النبي  أيّب بن كعب )تويف 30هـ(. 

- ويف مّكة أيًضا كان القارئ ابن محيصن )أو محيسن، وهو أحد األربعة عرش، 
تويف 23]هـ( معارًصا البن كثري ونظريًا له ومثله، قرأ عىل مجاهد بن جرب وعىل 
)قتله  جبري]]]  بن  سعيد  عىل  بالقراءة  عليه  زاد  ولكّنه  عباس.  ابن  موىل  درباس 
الحجاج سنة 95هـ( الذي بدوره قرأ عىل ابن عباس أيًضا. وعن سبب تفّوق قراءة 
ابن كثري عىل قراءته قال ابن مجاهد]]]: »كان البن محيصن اختيار يف القراءة عىل 
مذهب العربية فخرج به عن إجامع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا 

عىل قراءة ابن كثري«.

- أحد أبرز السبعة وصاحب أشهر قراءة عاصم بن بهدله )تويف سنة 27] أو 
28]هـ( كان قد تتلمذ يف شبابه وقرأ عىل شيخ قرّاء الكوفة وإمامهم األبرز عبد 
الله بن حبيب السلمي]]] )تويف سنة 73 أو 74هـ( الذي بدوره أخذ علمه وقراءته 
من اإلمام عيل مبارشة، وكذلك من الصحايب الكبري ابن مسعود. ويف مرحلٍة 
الحقٍة من حياته قرأ عاصم عىل الجيل األصغر من كبار قرّاء الكوفة، وبالتّحديد 
زر بن حبيش )تويف 82هـ( وسعد بن الياس الشيباين )تويف 95 أو 96هـ( الذين 

يرجعان يف قراءتهام إىل عبد الله بن مسعود.

- وقارئ املدينة املنورة أبو جعفر يزيد بن القعقاع )35 - 30]هـ، أحد العرشة( 

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص97]–98]، وأيًضا ج]، ص29]–33]. كام أّن ابن كثري قرأ أيًضا عىل درباس الذي هو 

موىل البن عباس. وهناك رواية أنّه قرأ عىل ابن السائب مبارشة، وذلك ممكن من ناحية زمنية. 

]2]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص]22- 223.

]3]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، حاشية ص52.

]4]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص46]-]5]، وأيًضا النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص55]. وتوجد بعض 

ا ألنّه كان رضيرًا  روايات تفيد بأن ابن حبيب السلمي قرأ عىل الخليفة عثامن و عىل زيد بن ثابت أيًضا ولكن ذلك مستبعد جدًّ

ومقياًم يف الكوفة بينام عثامن وزيد مل يذهبا للكوفة قط.
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له ثالثة طرق]]] تتّصل بالّصحايب قارئ القرآن املعروف أيّب بن كعب )تويف 30هـ(. 

األوىل عن طريق مواله عبد الله بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي )ُولد يف الحبشة 

قبل سنة 7هـ وتويف ما بني سنة 70 إىل 78هـ(. والثانية عن طريق أيب هريرة )تويف 

59هـ( والثالثة عن طريق ابن عباس )تويف 68هـ(. وهؤالء الثالثة الذين قرأ عليهم 

القرآن يف املدينة كانوا بدورهم قد قرأوا عىل أيّب بن كعب.

- يف معرض مجادلٍة مع خصٍم له يقول األعمش]]] الكويّف )تويف سنة 48]هـ 

وهو من القراء األربعة عرش( إنّه قرأ عىل يحيى بن وثاب األسدي )تويف 03]هـ( 

الذي بدوره قرأ عىل زر بن حبيش ) أسدي أيًضا، تويف 82هـ( والذي أخذ قراءته 

عن الّصحايب عبد الله بن مسعود )تويف 32هـ(.

البرصة  قرّاء  أبرز  وهو  54]هـ(،  وتويف   68 سنة  )ولد  العالء  بن  عمرو  أبو   -

َمرْصه  قرّاء  تراث  عىل  عمرو  أبو  يقترص  مل  السبعة.  أحد  وهو  شهرًة،  وأكرثهم 

القراءات  الحسن ونرص بن عاصم، بل حرص عىل معرفة وإتقان  البرصيني، مثل 

الحجازيّة والكوفيّة أيًضا، حتى ميكن القول إنّه قارئٌ شامٌل. وبحكم ذلك فإّن له 

بقراءاتهم. وسوف  اشتهروا  الذين  الصحابة  كبار  كّل  إىل  توصله  وأسانيد]]]  طرقًا 

نستعرض هنا أربعة طرٍق توصله إىل:

- اإلمام عيل: قرأ أبو عمرو عىل يحيى بن يعمر )تويف 90هـ( الذي قرأ 

عىل أيب األسود الدؤيل )تويف 69هـ(. 

- أبو موىس األشعري: قرأ أبو عمرو عىل الحسن البرصي )تويف 0]]هـ( الذي 

مّر إسناده معنا.

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص72]-73].

]2]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص78. والفارق الزمني الكبري بني زر بن حبيش والصحايب عبد الله بن مسعود 

يصل إىل 50 سنة ولكن هذا ال مينع إمكانية سامع وتلقي األول من الثاين مبارشة وهو شاٌب يافع. وانظر أيًضا معرفة القراء 

الكبار للذهبي، ج]، ص43]-44].

]3]- معرفة القراء الكبار للذهبي ج]، ص223 -237. وكذلك النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص33].
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- أيّب بن كعب: قرأ أبو عمرو عىل أيب جعفر )تويف 30]هـ( والذي سبق وذكرنا 

إسناده.

- ابن مسعود: قرأ أبو عمرو عىل عاصم بن بهدلة الكويف )تويف 27]هـ( الذي 

مّر إسناده.

وبناء عىل هذه الخربة والكفاءة فإّن أبا عمرو جعل لنفسه قراءًة مميزًة أحبّها 

أهل البرصة وأقبلوا عليها.

- القارئ الكويف الّشهري حمزة بن حبيب الزيات )أحد السبعة، ولد سنة 80 

وتويف 56]هـ( وبحكم سعة نشاطه يف الكوفة جمع طرقًا عديدًة للقراءات التي 

توصل إىل ثالثة من كبار الصحابة األوائل. وميكن إحصاء أربعة طرق]]] عىل األقل 

توصله إىل قراءة اإلمام عيل  نلخصها كام ييل: األوىل من طريق أيب اسحق 

من  والثانية  73هـ(.  )تويف  السلمي  الرحمن  عبد  أبو  27]هـ(/   -  33( السبيعي 

طريق أيب اسحق السبيعي ذاته/ عاصم بن ضمرة )تويف 74هـ(. والثالثة من طريق 

وأما  65هـ(.  )تويف  الهمداين]]]  الله  عبد  بن  الحارث  أيًضا/  السبيعي  اسحق  أيب 

الرابعة فمن طريق آل البيت: عن اإلمام جعفر الصادق )تويف 48]هـ( عن أبيه 

.اإلمام الباقر، إىل اإلمام عيل

 كام أّن له خمسة طرق أخرى عىل األقل توصله إىل قراءة الصحايب عبد الله 

األعمش،  اآلخر،  الكويف  القارئ  طريق  من  األوىل  ييل:  كام  نلخصها  مسعود  بن 

والذي تقّدم ذكر سلسلته. والثانية من طريق حمران بن أعني )تويف 30]هـ(/ عبيد 

بن نضيلة )تويف 74هـ(/ علقمة بن قيس )]6هـ(. والثالثة من طريق طلحة بن 

مرصف )تويف 2]]هـ(/ يحيى بن وثاب )تويف 03]هـ(/ مسوق بن األجدع )تويف 

63هـ(. والرابعة والخامسة من طريق طلحة ويحيى نفسيهام ثم/ علقمة بن قيس 

]]]- النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص65]. واإلمام الذهبي يف »معرفة القراء الكبار« يروي تفاصيل كثرية عن 

حمزة يف ج]، ص265-250.

.2]- شارك يف معركة صفني إىل جانب اإلمام عيل[
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)تويف ]6هـ( واألسود بن يزيد )تويف 74هـ(. وأخريًا ميكن تتبّع طريق له إىل قراءة 

الصحايب أيب بن كعب: من طريق ابن أيب لييل )تويف 48]هـ(/ املنهال بن عمرو 

)تويف 3]]هـ(/ سعيد بن جبري )94هـ(/ ابن عباس )تويف 68هـ(. 

- وشيخ قرّاء أهل املدينة وأحد السبعة الذي انترشت قراءته يف املغرب اإلسالمي 

نافع بن أيب نعيم )ولد سنة 79 وتويف 69]هـ( له طرق عّدة]]] توصله إىل طبقة 

الصحابة األوائل من قرّاء القرآن نوجزها كام ييل: فهو أّواًل قرأ عىل قارئ املدينة 

املنورة البارز أيب جعفر )تويف 30]هـ، وهو أحد العرشة(، فكان تلميًذا له ثم تفّوق 

عليه )تقدم ذكره(. وقرأ أيًضا عىل عبد الرحمن بن هرمز األعرج )تويف 7]]هـ( 

الذي هو نظرٌي أليب جعفر يف األخذ عن طبقة صغار الصحابة واملتأخرين منهم )أبو 

هريرة، ابن عباس وعبد الله بن عياش املخزومي(. كام قرأ عىل ابن شهاب الزهري 

)تويف 23] أو 25]هـ( الذي كان قرأ عىل سعيد بن املسيّب ) تويف 94هـ( والذي 

بدوره قرأ عىل أيب هريرة وابن عباس. وأخريًا فهو قرأ عىل ثالثة من القرّاء البارزين 

يف املدينة الذين توفّوا جميًعا يف نفس الفتة تقريبًا )بحدود 30]هـ( وهم شيبة 

بن نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان والذين اجتمعوا عىل األخذ عن عبد 

الله بن عياش املخزومي. أي إّن له طرقًا متعّددًة إىل قراءة كاتب الوحي الشهري أيّب 

 . بن كعب بشكٍل رئييسٍّ

- عيل بن أحمد الكسايئ )أحد السبعة، ولد سنة 20] وتويف 89]هـ( هو تلميذ 

عنه،  عليه وأخذ  قرأ  )تويف 56]هـ( وخليفته،  الزيات  الكبري حمزة  الكوفة  قارئ 

ابن الجزري]]] »وعليه اعتامده«. ولكّنه استقّل بقراءة خاّصة به،  وحسب تعبري 

أيب  ابن  بالقارئ  تأثّره  أّن  ويبدو  قراءة«.  لنفسه  »اختار  الداين]]]  عمرو  أبو  قال 

ليىل هو سبب اختالفه عن أستاذه، قال ابن النديم يف الفهرست]]] »فام خالف 

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص]24–246، وأيًضا النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص2]].    

]2]- النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص72].

]3]- حسب ما نقله عنه الذهبي يف معرفة القراء الكبار، ج]، ص297. وانظر أيًضا ص40]-43] بشأن علقمة بن قيس وقراءته 

عىل ابن مسعود..

]4]- الفهرست البن النديم ص45-44.
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فيه الكسايئ حمزة فهو بقراءة ابن أيب ليىل«، وأضاف »كان أّواًل يقرأ الناَس بقراءة 

حمزة ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس يف خالفة هارون«. وقد انتقل الكسايئ 

إىل بغداد )مدينة السالم( واستقّر بها. ونذكر له هذا السند القوّي من طريق ابن 

أيب ليىل )تويف 48]هـ(/ عامر الشعبي ) تويف 05]هـ(/ علقمة بن قيس النخعي 

)تويف ]6هـ( الذي كان تلميًذا البن مسعود ومالزًما له.

- يحيى بن املبارك اليزيدي]]] )تويف 202هـ، أحد األربعة عرش( كان عىل عالقٍة 

املقرّب  صديقه  أبوه  كان  فقد  العالء،  بن  عمرو  أيب  األول  البرصة  بقارئ  وثيقٍة 

وبحكم ذلك تتلمذ عىل يديه حتى صار يعترب خليفته بعد وفاته. مل تكن له أسانيد 

مستقلّة يف القراءة، بل كلّها ترجع إىل أستاذه العاّلمة أيب عمرو. انتقل الحًقا إىل 

بغداد حيث اتّصل بأرسة الخلفاء العباسيني وعمل لهم. قال الذهبي »له اختياٌر 

كان يقرأ به، خالف فيه أستاذه أبا عمرو يف أماكن يسرية«.

- ويعقوب بن اسحق )تويف سنة 205هـ، وهو أحد القرّاء العرشة ومن أهل 

أيب  عىل  قرأ  فهو  كعب.  بن  أيّب  الصحايب  قراءة  إىل  توصله  طريق]]]  له  البرصة( 

املنذر سالم بن سليامن )تويف ]7]هـ( الذي بدوره قرأ عىل عاصم الجحدري )تويف 

28]هـ(، وهذا األخري قرأ عىل سليامن بن قتة )تويف تقديرًا 95هـ( والذي قرأ عىل 

عبد الله بن عباس )68هـ( الذي ترجع قراءته إىل أيّب. كام أّن له طريًقا آخر إىل 

قراءة الصحايب أيب موىس األشعري وذلك أّن عاصم الجحدري ذاته قد قرأ أيًضا عىل 

الحسن البرصي الذي تقّدم ذكر أسانيده. 

- والقارئ الكويف املتأخر نسبيًّا، خلف بن هشام البزار )تويف 229هـ، وهو أحد 

]]]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل ص66 -67. وأيًضا معرفة القراء الكبار  للذهبي، ج]، ص322-320.

]2]-  النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ص85]-86]. وأيًضا معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص0]2-]]2. وهناك رواية 

يف الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل ص70 تذكر طريًقا ليعقوب إىل عمر بن الخطاب. ولكن الرواية ال يكمن أن تكون 

ا )تويف  صحيحة ألن فيها أن الذي قرأ عىل عمر هو أبو العالية الرياحي، وإن فارق السن بني أيب العالية والخليفة عمر كبري جدًّ

بعده بـ 67 سنة( وعىل هذا يكون يكون أبو العالية ولًدا صغريًا حني قرأ عىل عمر. وطبًعا الخليفة عمر كان رجاًل مشغواًل 

بالفتوحات وشؤون الدولة ومل يعرف عنه التفرغ لتعليم الصبيان قراءة القرآن. 
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الّتاث الكويّف الغنّي بقرّائه وقراءاته]]]. فقرأ مبارشة عىل الكسايئ  العرشة( ورث 

)تويف 89]هـ( وعىل تلميذه يحيى الفراء )تويف 207 أو 5]2هـ(. كام أخذ قراءة 

تلميذه سليم بن عيىس )تويف 88]هـ(.  الزيات )تويف 56]هـ( عن طريق  حمزة 

وأخذ طبًعا قراءة أبرز الكوفيني عاصم )تويف 27] أو 29]هـ( عن طريق تالمذته أيب 

بكر واملفضل وأبان العطار. ولعّل ما ميّز خلف وجعل له مكانًة بني القرّاء العرشة 

أنّه انفتح عىل قراءات األمصار األخرى مام مّكنه من االستقالل عن بقيّة الكوفيني 

بقراءٍة خاّصٍة به إىل حّد ما. فقد روى عن أهل مّكة عن طريق ابن عقيل، وروى 

عن أهل البرصة عن طريق أيب زيد، وعن أهل املدينة من طريق املسيبي، وعن 

أهل الشام من طريق هشام.

وهكذا وجدنا أسانيد قويّة تبعث عىل االطمئنان، تصل جميع القرّاء الكبار عن 

طريق الّنقل الّشفهي إىل كبار القرّاء من الصحابة، ومنهم إىل النبي  طبًعا.  

ثالًثا- كبار القّراء مل يعتمدوا إّل عىل الّنقل الّشفهّي

يف الّصفحات ما بني 629 إىل 633 من كتابه يتكلّم نولدكه عن اختالف القراءات 

والّنقط  التّشكيل  غياب  حيث  من  القديم  العريّب  الخّط  كتابة  أسلوب  بسبب 

وعدم كتابة األلف والهمزة وطريقة كتابة الهاء والتاء املربوطة. ويبدو هنا متأثرًا 

وأعطى  الشأن  هذا  الحديث يف  يف  استفاض  الذي  غولدتسيهر  اآلخر  باملسترشق 

أمثلة عليه.

ويُرّد عىل نولدكه وزميله غولدتسيهر بأّن القرّاء يف جميع األمصار اإلسالميّة كانوا 

ليسمع  إىل شيخه  التلميذ  للقراءة، حيث يجلس  الّشفهّي  التّناقل  يعتمدون عىل 

التي  اإلسالميّة  الكتب  وراء جيل. ويف  كان يحدث جياًل  ويرّدد خلفه، وهذا  منه 

تحّدثت عن القراءات يتم استخدام مصطلح »قرأ عىل«، للتعبري عن تلك الطريقة 

يف التّعلّم الّشفهّي حيث يقرأ التلميذ عىل أستاذه إىل أن يُجيزه. وال يوجد قارئ يف 

اإلسالم أخذ نسخًة مكتوبًة من املصحف وبدأ يقرأ منها ويتلو، هكذا لوحده. أي 

]]]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص86-87. وأيًضا النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص]9].
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إّن األمر كان نقاًل متّصاًل عرب أجيال القرّاء وصواًل إىل الّصحابة األوائل الذين سمعوا 

تكمن يف  فقيمته  )العثامين(  الرّسمي  املصحف  أّما  منه.  وتعلّموا    الّنبّي  من 

كونه ضابطًا للقرّاء والقراءات بحيث تكون قراءاتهم منسجمًة مع خّط املصحف 

املصحف  دور  هو  وذاك  مكتوب،  مرجع  وجود  من  بّد  فال  بوجه.  ولو  »اإلمام« 

الرسمي )العثامين(. وقد سبق وخّصصنا فصاًل يوّضح تسلسل أسانيد القرّاء األربعة 

عرش املشهورين واتّصالها وصواًل إىل الّنبّي  وطبقة الّصحابة القرّاء )األوائل(.

وهناك الكثري من األدلّة والّشواهد التي توّضح كيف أّن كبار القرّاء كانوا يعّولون 

عىل الّنقل واألثر، وال يشء سواه! وفيام ييل نستعرض أمثلة عىل هذه الفكرة:  

- قال نافع]]] لبعض أهل البرصة: »إّن القرآن ليس بقياس، بل هو أخٌذ بخلٍف 

عن سلف«.

وقال محمد بن املنكدر]]]: »قراءة القرآن سّنة يأخذها اآلخر عن األّول«.

األحرف  تفسري حديث  الناس واضطرابهم يف  اختالف  الكالم عن  - ويف سياق 

الّسبعة ذكر أبو القاسم الهذيل]]]، »ومنهم من قال: نحن ال ندري ما السبعة ولكن 

يُقرأ كام ُعلّمنا إذ القراءة سنة«.

- يف معرض كالمه عن قاريَئْ مّكة الكبريين قال شبل]]]: »قرأُت عىل ابن محيصن 

وابن كثري  فقاال )ربِّ اْحُكم( فقلُت: إّن أهل العربيّة ال يعرفون ذلك! فقاال: ما لنا 

والعربية! هكذا سمعنا أمئتنا. يعني أنّهام معتمدان عىل األثر«. ويف رواية أيب عمرو 

الداين أنّهام قاال: »إّن الّنحو ال يدخل يف هذا. هكذا سمعت أمئتنا ومن مىض من 

السلف«]]].

]]]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص]9.

]2]- جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ص40.

]3]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص]9. 

]4]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص52.

]5]- جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ص]4.
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- قال األصمعي]]]: »سمعُت أبا عمرو )بن العالء( يقول: لوال أنّه ليس يل أن 

أقرأ إاّل مبا قُرئ به لقرأُت حرف كذا وحرف كذا«. وقال ابن مجاهد]]]: » كان أبو 

عمرو بن العالء ال يقرأ مبا مل يتقّدمه فيه أحد«.

- وقال الكسايئ »لو قرأُت عىل قياس العربية لقرأُت )كُربه( برفع الكاف )سورة 

النور، اآلية ]](؛ ألنّه أراد عظمه، ولكني قرأُت عىل األثر«]]].

- وقال أبو القاسم الهذيل]]] يف معرض مدحه أليب عمرو بن العالء: »كان متبحرًا 

.» يف علوم القرآن متمّسًكا يف اختياره باآلثار عن النبي

- قال عامر الشعبي]]]: »القراءة سنة، فاقرأوا كام قرأ أولوكم«.

وقال حمزة الزيات]]]: »ما قرأُت حرفًا إال بأثر«.

أنس )تويف 79]هـ( أجاب عىل شخص كان  املنّورة مالك بن  املدينة  - وإمام 

يراجعه يف نصب الياء وسكونها يف بعض آيات القرآن بقوله: »القراءة سّنة تؤخذ 

من أفواه الرجال، فكن متبًعا وال تكن مبتدًعا«. وأجاب عىل رجل آخر سأله عن 

اختالف حركات بعض كلامت القرآن من سورة آلخرى: »ال تدخُل عىل كالم ربنا لَِم 

وكيف. وإّنا هو سامٌع وتلقنٌي، أصاغر عن أكابر«]]]. 

القرآن  قرّاء  القراءات عند  أساس  الّشفهّي هو  الّنقل  أّن  توّضح  األمثلة  وهذه 

فيأخذون  اللّغة،  قواعد  من  املعلوم  مع  الّنقُل  تعارض  لو  وحتى  الكتابة.  وليس 

بالنقل! أي أّن اختالف القراءات مل يكن نابًعا من األسلوب البدايّئ للخّط العريّب 

الذي كُتب به املصحف العثامين. 

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص232.

]2]- كتاب السبعة يف القراءات البن مجاهد، ص48.

]3]- جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ص42.

]4]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، ص64.

]5]- الكامل يف القراءات أليب القاسم الهذيل، هامش صفحة 84.

]6]- جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ص66.

]7]- جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، ص42.
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رابًعا- أين املشكلة بالّتحديد فيام قاله نولدكه؟

القدماء  القرّاء  أشخاص  وعن  املصادر  عن  نولدكه  كتبه  ماّم  كبريٍة  أجزاٍء  يف 

وسالسلهم، وعن التّطّور التّاريخّي للقراءات وانتشارها يف األمصار، وعن خصائص 

القراءات املختلفة، ال يوجد تعارٌض قويٌّ يعتّد به آلرائه مع املأثور اإلسالمي، بل 

إّن بحثه يتميّز بالعمق واإلحاطة. فقط الصفحات ما بني 629 إىل 633 يوجد بها 

نوٌع من التّعارض وذلك حني يبدأ يف الكالم عن اختالف القراءات بسبب التّشكيل 

وكتابة األلف وتاء التأنيث وغياب النقط، أي بسبب الكتابة، وقد تحّدثنا عن ذلك 

فيام سبق.

أّما التّعارض الحقيقّي فموجود يف الصفحات من 44 إىل 46 حني يقول: إّن بعض 

مقاطع القرآن تالها محمد عىل أناس مختلفني بصيغٍ مختلفٍة؛ بسبب:

إّما ألنّه أراد أن يحّسنها، أو ألّن ذاكرته عجزت عن حفظها دون تعديل )وهو 

األكرث(. وبالتّايل كان الحّل لهذه املشكلة هو حديث أّن القرآن أنزل عىل األحرف 

السبعة.

ونحن نقول: بخصوص مسألة »تحسني اآليات« التي أشار لها نولدكه، ال نجادل 

بشأن موضوع »نسخ اآليات« القرآنيّة فهذا مؤكّد ويعتف به كّل علامء اإلسالم، 

وألّفوا فيه الكتب واملجلّدات. وكثريًا ما كانت تنزل آياٌت جديدٌة تعّدل عىل القدمية 

يخطّط  كان    الّنبّي  أّن  يعني  ال  هذا  ولكن  تحذفها.  أو  املعنى  أو  اللفظ  يف 

لتحسني اآليات الّسابقة، إّنا هكذا سياق الوحي القرآين وطريقته يف التّفاعل مع 

الواقع. وقد حصل بالفعل أّن بعض الّصحابة كانوا يسمعون من الّنبّي  آيات 

تّم نسخها فيام بعد دون أن يسمعوا الجديدة، أو العكس أن يكون بعضهم سمع 

الّنقل  الجديدة دون القدمية. وقد أشار االمام عيل مرة إىل أسباب اختالف 

عن رسول الله ، وتحّدث عن أنواع الّرواة وكان مام قاله]]]: »ورجٌل ثالث سمَع 

من رسول الله  شيئًا يأمر به ثم إنّه نهى عنه، وهو ال يعلم. أو سمعه ينهى 

]]]- رشح نهج البالغة البن أيب الحديد )بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار إحياء الكتب العربية - ج]]، ص39(.
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عن يشء ثم أمَر به، وهو ال يعلم. فحفظ املنسوَخ، ومل يحفظ الناسخ. فلو علم أنّه 

منسوٌخ لرفضه. ولو علم املسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه«. 

عمر  اختالف  حادثة  بأّن  شّك  فال  وحفظه،    النبي  ذاكرة  بخصوص  وأّما 

لقراءة    النبي  الفرقان وإقرار  الخطاب مع هشام بن حكيم بشأن سورة  بن 

كّل منهام هي املثال األبرز الذي يستدّل به نولدكه عىل رأيه هذا. فالرجالن من 

نفس القبيلة، قريش )التي نزل القرآن بلغتها حسب املأثور اإلسالمي(، وبالتايل ال 

مجال الختالف »اللسان« أو »اللغة« وال حتى اللّهجة بينهام. فكيف يختلفان فيام 

سمعاه من النبي ؟ وكيف يحكم هو بصواب القراءتني؟! ليس هناك من تفسريٍ 

، بحسب نولدكه، سوى أّن محمًدا  قرأ السورة عىل عمر بكلامٍت فيها  منطقيٍّ

اختالٌف عاّم قرأه عىل هشام يف موقفني أو زمانني مختلفني؛ ألنّه »نيس« كلامته 

األوىل أو بعًضا منها. وطبًعا ال ميكن لباحث مثل نولدكه أن يقتنع بأّن الّسبب هو 

لدى  املوجود  الكبري  االضطراب  مع  أحرف«، وخصوًصا  سبعة  القرآن عىل  »نزول 

علامء وفقهاء اإلسالم بشأن األحرف السبعة ومعناها وتفسريها، فكان »النسيان« 

هو التّفسري الوحيد املقنع له. 

ونحن لن نقول لنولدكه بأّن محّمًدا  كان نبيًّا مرساًل معصوًما بإرادة الله 

الذي تكّفل بحفظ كتابه، وقال له: »َسُنْقرِئَُك فاَل تَنىَس«، كال لن نطالبه بأن يقتنع 

بهذا التفسري الديني للموضوع، بل سنقّدم له الّتفسري العقالين التايل بخمس نقاط:

]- إّن رجاًل عظياًم مثل محّمد ، متّقد الذهن وذيكّ حّد العبقريّة ال ميكن أن 

يكون نّساًء عاجزًا عن حفظ كلامت قرآنه الذي هو أساس دعوته والدين الجديد 

الذي أىت به. وما العجيب أن يكون قادًرا عىل الحفظ؟! فنحن نعلم يقيًنا بأّن آالف 

كاماًل وعن  القرآن  يحفظون  يزالون(  )وال  كانوا  التّاريخ  )العاديني( عرب  األشخاص 

ظهر قلب، بالكلمة والحرف، فلامذا ال يقدر عىل ذلك صاحب القرآن نفسه؟!

2- كان محّمد  يتعامل مع عاّمة الّناس، وليس فقط مع األذكياء وأصحاب 

أن  مؤمٍن  بكّل  يُفتض  وقرآنه  للعموم  موّجه  فدينه  العالية.  العقليّة  الكفاءات 
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به  الذي دخل  الجديد  الديَن  يعلم  األقل حتى  منه عىل  أجزاء  أو  كاماًل  يحفظه 

وكالَم ربه. 

3- يف ذلك الزمان مل تكن وسائل الكتابة متاحًة، بل كانت نادرًة ومن الّصعب 

ا الحصول عليها. األوراق شبه منعدمٍة واألخبار غري متوفّرٍة. والكتابة عىل سعف  جدًّ

الّنخيل وأكتاف اإلبل كانت أمرًا شاقًا وال يقدر عليه إاّل القلّة. عدا عن عدم توفّر 

أماكن مناسبة للحفظ والتخزين. واألهم من ذلك األميّة التي كانت سائدًة، بحيث 

ا من الناس. فكان عىل الرسول  ال يعرف القراءة والكتابة أصاًل إاّل نسبة ضئيلة جدًّ

 أن يجد طريقًة ليساعد عاّمة املسلمني عىل حفظ القرآن وتالوته دون االعتامد 
عىل الكتابة.

4- لجأ الرسول  يف تلك الظّروف إىل أسلوب التيسري عىل املؤمنني وتشجيعهم 

عىل حفظ القرآن عن طريق تسهيل أمر قراءته دون اشتاط الدقّة التّاّمة يف كّل 

لفظة وحرف؛ ألّن ذلك أمٌر عسرٌي جًدا وشاقٌّ وخصوًصا مع تعّدد اللّهجات العربيّة 

تغرّي يف  باستخدام كلامٍت متادفات ال  األمر ويقبل  يتساهل يف  واختالفها. فكان 

املعنى واملضمون  ويقول: »كلٌّ من عند الله، أو هكذا أنزل« يف إشارة إىل عدم 

التّوقّف كثريًا عند األلفاظ. وقد أطلق هو عىل هذا األمر عبارة »األحرف السبعة«.    

5- وألجل إزالة اللّبس املحتمل الناتج عن هذا األمر، فإّن الرسول، كام تخربنا 

املصادر اإلسالميّة، كان يعقد -وخصوًصا يف سنواته األخرية- جلسات مراجعة مع 

الّصحابة الذين كان يعتمدهم لكتابة الوحي للتأكّد أّن نقلهم عنه وكتابتهم لآليات 

والسور سليم وتام. ويف صحيح البخاري أّن كاتب الوحي املشهور أيّب بن كعب قال 

إّن الّنبّي  قال له: »إّن الله أمرين أن أقرأ عليك«]]]، وكذلك يف الصحيحني أّن 

القارئ املشهور اآلخر عبد الله بن مسعود قال إّن النبي أمره قائاًل: »اقرأ عيّل 

القرآن«]]]. أي إّن األمر كان مضبوطًا ومنظاّمً.

]]]- و »أقرأ عليك« تعني أن النبي يقرأ وأيّب يستمع له ويقارن مبا هو مكتوٌب عنده للضبط والتأكد من املطابقة.

]2]- أما »اقرأ عيّل« فتعني أن ابن مسعود هو الذي يقرأ والنبي يستمع للتأكد من صحة ما كتبه وإقراره.
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سينشب  الذي  الخالف  هذا  يتوّقع  يكن  مل   الّنبّي إّن  نولدكه]]]  وقال 

»إّن  وأضاف  وفاته.  من  قصريٍ  بعد وقت  القرآيّن  الّنّص  بحرفيّة  الفائق  واالهتامم 

تفكريه الذي انصّب بالفطرة عىل األهداف القريبة مل يكن يف وسعه تصور املنحى 

الذي سيأخذه اإلسالم بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية باألمور البعيدة، ورمبا مل 

يشغله مصري القرآن، بقدر ما فكر يف اختيار من يخلفه«.

ومع كامل االحتام لشخص نولدكه وجهوده العلميّة الكبرية إاّل أّن هذا الكالم 

ينّم عن قصوٍر شديٍد يف فهم شخصّية محّمد  وبه انتقاص من الرجل الذي 

غرّي مجرى الّتاريخ. فحتى لو مل تكن مسلاًم ال بّد إْن كنَت منصًفا أن تقّر بعظمة 

وعبقريّة النبّي وبصريته وبُعد نظره وحسن تقديره. فالقول إّن محّمًدا  كان 

تفكريه منصبًا عىل األهداف القريبة دون البعيدة وإنّه مل يكن لديه تصّور واضح 

ُمذ  النبويّة  الّدعوة  مراحل  كّل  تنقضه  كالم  بعده،  من  الدين  ملستقبل  خطّة  أو 

دولته يف  وأّسس  العرب  وّحد  أن  إىل  مّكة،  قّوة يف  وال  أنصار  بال  كان مستضعًفا 

املدينة بعد عرشين سنة من الكفاح املتواصل بال كلٍل أو ملل. كان الهدف البعيد 

أّن  ، وقد عرّب عنه مراًرا وتكراًرا حني تحّدث عن  للنبي  والّنهايّئ واضًحا متاًما 

  دين الله سيظهر يف األرض وسيشمل »األحمر واألسود«. وكم مرة ذكر النبي

وريثًا  نفَسه    النبي  يعلن  أمل  وأتباعه؟  ألصحابه  الروم  وقيرص  الفرس  كسى 

لألديان كلّها و»خاتم النبينّي«؟ وكيف يكون خامتًا للنبيّني ووريثًا لألديان كلّها إاّل إذا 

كانت دعوته عامليًّة موّجهًة لكّل البرش، وليست مجرّد حركٍة محليٍة خاّصة بجزيرة 

العرب؟! بل إّن النبي مل يكتِف باإلعالن ووضع األساس الّنظرّي للتوّجه العاملّي 

بعيد املدى لدين اإلسالم بل اتّخذ خطواٍت عمليّة يف هذا املجال، و ميكن القول 

إنّه كان بالفعل املُطلِق الحقيقّي لحركة الفتوحات التي أكملها أصحابه من بعده 

حني أرسل جيًشا صغريًا إىل مؤته يف الشام داخل حدود دولة الروم، ثم قام بنفسه 

بقيادة جيش ضخم وصل إىل حدود الشام )تبوك( واختتم آخر مراحل حياته وهو 

الشام )جيش أسامة(. وتخربنا  الرومان يف بالد  باتّجاه  للتوّجه شاماًل  يجّهز جيًشا 

]]]- تاريخ القرآن لنولدكه، ص44.
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مصادر سرية محّمد  أنّه يف أواخر حياته بعث رساًل إىل كبار ملوك الدنيا يف ذلك 

العرص يدعوهم فيها للدخول يف دينه. وغري ذلك الكثري من الّشواهد التي تشري إىل 

أّن األمور يف ذهن الرسول  وعقله كانت واضحًة متاًما وأنّه كان واثًقا متاًما أّن 

دينه سينترص وينترش يف العامل كلّه كام ظهر وانترص يف جزيرة العرب.

ملستقبل  تصّوره  وعدم  املدى  قصرية  األهداف  عن  نولدكه  كالم  فإّن  ولذلك، 

اإلسالم وأنّه مل يشغله مصري القرآن، كالٌم مردوٌد ومرفوٌض. وكيف ال يشغله مصري 

القرآن؟!! أليس القرآن الذي جاء به محمد  هو أساس دينه ودعوته كلّها؟! 

خامًسا- عبارة غريبة لنولدكه

قال نولدكه »يعود فوز رواية حفص عن عاصم يف إطار التّنافس بني القراءات 

شبه  توافقها  وبسبب  لها«،  لون  »ل  كونها  إىل  األخرى،  القراءات  وبني  الكوفيّة 

الكامل مع نطق اللغة العربّية الكالسيكيّة السائد«]]]. 

نحن نرى أنّه ال ميكن تفسري هذه العبارة إاّل بأّن نولدكه يفتض بأّن كون قراءة 

ما منسجمًة مع اللّغة العربيّة وبال أخطاء تذكر أمرًا غريبًا وُمريبًا، أو حسب تعبريه 

باالضطراب  مليئًة  القراءة  تكون  أن  األساس  أّن  يعترب  فكأنّه  لون«!،  »بال  يجعلها 

والّشذوذ عن اللغة العربيّة وقواعدها ونطقها. ولسنا ندري عىل أّي أساس استند يف 

حكمه هذا؟! وملاذا ال يكون األصل والطبيعي أن تكون القراءة سليمًة من الناحية 

اللغويّة؟ أليست القراءات كلّها مرويّة، جياًل بعد جيل، عن علامء كبار يف الفقه 

مّمن أتقنوا اللغة العربيّة وبرعوا يف علومها؟ هل كان األمئّة من كبار القرّاء، حتى 

الوصول إىل طبقة الّصحابة األوائل، ممن يُعرف بلْحِن القوِل، مثاًل؟! أمل يكن من 

أقدم قرّاء البرصة أبو األسود الدؤيل، وهو َمن هو يف علوم العربيّة؟ أمل يكن من أبرز 

قرّاء املدينة املنّورة اإلمام جعفر الصادق، وهو من آل البيت ومن صميم قريش؟ 

أمل يكن الكسايئ، أحد السبعة، يوصف بأنّه »إماُم نُحاة الكوفة«]]]؟ أمل يكن أبو 

]]]- تاريخ القرآن لنولدكه، ص0]6.

]2]- إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة، ص7.
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عمرو، أحد الّسبعة وشيخ قرّاء البرصة، يوصف بأنّه »أعلم الّناس بالقرآن، والعربية، 

وأيام العرب والشعر«]]]؟ أمل يكن ابُن كثري قارئ مّكة األبرز »فصيًحا بليًغا مفوًها« 

كام يرد يف ترجمته]]]؟

مل يكن نولدكه موفًّقا يف عبارته هذه، وال ندري إن كانت زلّة أم إنّه بالفعل كان 

يرمي إىل املبالغة يف إبراز االختالفات بني القراءات الّسبعة، وتضخيم التّباعد بني 

بعضها البعض من جهة وبينها وبني اللّغة العربيّة من جهٍة أخرى.  

سادًسا- دور ابن مجاهد يف تحديد القّراء السبعة املعتمدين

القارئ البغدادي الكبري أبو بكر بن مجاهد )تويف 324هـ( كان »واحد عرصه« 

كام يقول ابن النديم]]]، و»انتهت إليه الرياسة«. وحسب تعبري الذهبي]]] »تصدر 

وتجمع  األقطار«.  من  إليه  ورُِحل  صيتُه  وبُعَد  األداء،  أهل  عليه  وازدحم  لالقراء 

ألّف كتابه »السبعة يف  السبعة«]]]، وذلك حني  أنّه كان »أّول من سّبع  املصادر 

أّدى  املعتمدين  القرّاء  تحديد  يف  سبعة  للعدد  مجاهد  ابن  اختيار  القراءات«. 

السبعة  القراءات  بني  الخلط  املسلمني بسبب  عامة  بني  كبري  لبٍْس  إىل  الواقع  يف 

واألحرف السبعة الواردة يف الحديث املشهور. وقد تعرّض ابن مجاهد إىل اللّوم 

من طرف الكثريين من كبار العلامء بسبب هذا العدد واتّهموه بسوء التقدير]]]. 

فهناك إجامع بني الفقهاء أن ال عالقة البتّة بني القراءات السبعة )التي ممكن أن 

تكون أكرث أو أقل( واألحرف السبعة]]]. 

]]]- معرفة القراء الكبار للذهبي، ج]، ص233.

]2]- النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص]2].

]3]- الفهرست البن النديم، ص47.

]4]- ترجمته يف »معرفة القراء الكبار« للذهبي، ص533 -538.

]5]- انظر الهامش يف ص70-]7 من كتاب »الكامل يف القراءات« للهذيل. ومام يؤرش عىل أهمية رأي ابن مجاهد يف موضوع 

السبعة وعلّو مكانته االعتبارية ما رواه الهذيل يف »الكامل يف القراءات« ص70 عن أحد املتأخرين قوله »لوال ابن مجاهد حني 

قّدم ابَن عامر يف السبعة لجعلُت يعقوب مكانه«.

]6]- روى السيوطي يف »اإلتقان يف علوم القرآن« ص525 عن ايب العباس بن عامر انه قال » لقد فعل مسبُّع هذه السبعة ما 

ال ينبغي له، وأشكل األمر عىل العامة بإيهامه كل من قّل نظرُه أن هذه القراءات هي املذكورة يف الخرب! وليته إذ اقترص نقص 

عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة«.

]7]- قال مك بن ايب طالب يف »اإلبانة عن معاين القراءات« ص36: من ظّن أن قراءة كل واحد من هؤالء القراء، كنافع وعاصم 
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إًذا، قّرر ابن مجاهد، استناًدا إىل مكانته العالية ومقامه الرفيع يف عامل القراءات، 

أن يحتذي مبا فعله الخليفة عثامن وكبار الصحابة يف صدر اإلسالم. فكام قّرروا هم 

أن يعتمدوا نسخًة مكتوبًة واحدًة للقرآن واعتبارها املصحف الرسمي للمسلمني، 

وإحراق ومنع كّل ما عداها من نسخ كانت موجودة )حتى لو كانت لها وجاهة 

ابن مجاهد  فإّن  دينهم(،  يشك يف  ال  وكفؤين  مؤهلني  أشخاص  قبل  من  وكتبت 

قراءات  يعتمد عدة  وذلك حني  املتلّو،  بالقرآن  يتعلّق  فيام  مشابٍه  سيقوم بيشٍء 

بعينها )سبعة( ألشخاص يحّددهم هو بناء عىل مواصفات معيّنة ويعتربها وحدها 

القراءات الرسمية دون غريها من قراءات وقرّاء. أي إنّه يقوم بعمليّة حرص وإغالق 

عالقاته  أيًضا  مجاهد  ابن  يستغل  وسوف  القراءة.  يف  والتّعّدد]]]  االجتهاد  لباب 

الناس.  التّوحيد وفرضه عىل  الوثيقة مع الّسلطة الحاكمة يف بغداد لتطبيق قرار 

وهذا ما حصل.

ولكن ما قام به ابن مجاهد مل مير بسالسٍة تامٍة، فقد اعتض كثريون عىل تحديد 

القرّاء السبعة بأشخاصهم، باعتبار وجود آخرين يستحقون أن يكونوا ضمن قامئة 

القرّاء املعتمدين، وبالفعل فقد تم الحًقا إضافة ثالثة قرّاء إىل السبعة، ليصبحوا 

عرشة، وفيام بعد أضيف أربعة آخرون لتصبح القامئة النهائيّة لقرّاء القرآن أربعة 

عرش.

ولكّن التّحّدي األبرز الذي واجهه ابن مجاهد، كان من طرف قارٍئ آخر منافٍس 

البن مجاهد، رفيع املكانة أيًضا وعنيد، اسمه محمد بن شنبوذ]]]. واملشكلة مع 

ابن شنبوذ أنّه كان يعارض أصل فكرة ابن مجاهد يف اإلغالق والحرص، ويرّص عىل 

الحق يف  القراءة ما دام حسب األصول، وبالتايل  الجتهاد يف  بالحّق يف  الّتمّسك 

القراءة مبا يخالف ليس فقط القرّاء الّسبعة الذين اعتمدهم ابن مجاهد، بل مبا 

وأيب عمرو، أحُد الحروف السبعة التي نص النبي عليها فذلك منه غلٌط عظيم.

]]]- يتكلم نولدكه )تاريخ القرآن، ص586( عن »املذهب السلفي« يف علم القراءات ويعترب ابن مجاهد من رواده.

]2]- قال ابن الجزري يف ترجمته )النرش يف القراءات العرش، ج]، ص22](: »كان إماًما شهرًيا وأستاًذا كبرًيا ثقة ضابطًا صالًحا رحل 

إىل البالد يف طلب القراءات واجتمع عنده منها ما مل يجتمع عند غريه، وكان يرى جواز القراءة مبا صح سنده وإن خالف الرسم«.

وكان ابن شنبوذ يتّهم ابن مجاهد أنه مل يجتهد مبا فيه الكفاية يف طلب العلم ومل يسافر مثله ألجل ذلك.
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يخالف املصحف العثامين ذاته إذا تّم الّضبط وصّح الّسند. ولذلك أرّص ابن شنبوذ 

أن يقرأ علًنا يف بغداد بقراءاٍت تعود يف أصلها إىل مصحف ابن مسعود مبا فيها 

من اختالفات يف بعض الكلامت ومتادفات وتغيريات يسرية وإضافات ال تتّفق مع 

رسم املصحف العثامين.   

ونعرض هنا ثالثة أمثلة من قراءة محمد بن شنبوذ]]]:

إَِذا  َواللَّيِْل  من  بداًل   واألنىث واذلكر  َتََلّ  إَِذا  َوانلََّهارِ  َيْغَش  إَِذا  َواللَّيِْل   -

.نْىَث
ُ
َكَر َواأْل َيْغَش َوانلََّهارِ إَِذا َتََلّ َوَما َخلََق اذَلّ

َتْفَعلُوهُ  إِلَّ  من  بداًل   َوفََساٌد عريض رِْض 
َ
اأْل ِف  فِتَْنٌة  تَُكن  َتْفَعلُوهُ  إِلَّ   -

.ٌرِْض َوفََساٌد َكبرِي
َ
تَُكن فِتَْنٌة ِف اأْل

عن  ناهون  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َوَيأ اْلَرْيِ  إىل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ ِمنُْكْم  يلُكْن   -

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن بداًل من َوْلَُكْن 
ُ
المنكر ويستعينون بالل ىلع ما أصابهم أ

ولَئَِك ُهُم 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوأ

ْ
ٌة يَْدُعوَن إىل اْلَرْيِ َوَيأ مَّ

ُ
ِمنُْكْم أ

.الُْمْفلُِحوَن
وبوشايٍة من ابن مجاهد عقد الوزير ابن مقلة محاكمة]]] البن شنبوذ حرضها 

ذاته، ومتّت  ابن مجاهد  القرّاء عىل رأسهم  القايض عمر بن محمد وجامعة من 

كان  ولكّنه  جميًعا،  بها  فاعتف  بها،  يقرأ  التي  املخالفة  القراءات  عن  ُمساءلته 

بقلّة  واتّهمهم  القوَل  املحاكمة  ولهيئة  للوزير  وأغلظ  بل  موقفه،  بصواب  مقتنًعا 

املعرفة! وعندئذ أمر الوزير بنزع ثيابه ورضبه وتعذيبه، ومن شّدة األمل صاح ثم 

لتلك  العودة  بعدم  )تعهد  عليه  ووقّع  محرض  بذلك  وكتب  توبته!  وأعلن  أذعن 

القراءات املخالفة(.

]]]- ذكر ابن النديم يف الفهرست ص47 -48 ترجمة ابن شنبوذ باختصار وروى قصة عقابه وجلده يف بغداد من قبل الوزير 

ابن مقلة سنة 323 هجرية بسبب قراءته املخالفة ملصحف عثامن كام روى ناذج من تلك القراءة.

]2]- الذهبي يف »معرفة القراء الكبار«، ص546 -553 يورد تفاصيل كثرية عن سرية ابن شنبوذ وتفاصيل محاكمته واستتابته 

أمام الوزير ابن مقلة.
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ومن بعد حادثة ابن شنبوذ مل يعد أحد يف بالد املسلمني يقرأ بخالف املصحف 

الرسمي )العثامين(]]].

سابًعا- ملاذا تصّدرت الكوفة

القرّاء والقراءات.  الكوفة هي يف صدراة األمصار اإلسالميّة يف عامل  أّن  ال شّك 

ثالثة من القرّاء الكبار الّسبعة هم من الكوفة )عاصم، حمزة والكسايئ( يف مقابل 

واحٍد لكّل من البرصة )أبو عمرو(، املدينة )نافع(، دمشق )ابن عامر( ومكة )ابن 

الذين بعد السبعة )خلف( وواحد من  الثالثة  كثري(. وإذا أضيف لهم واحد من 

األربعة الذين بعد العرشة )األعمش( يصبح لدينا خمسة من األربعة عرش الكبار 

كوفينّي. وميكن أيًضا االستدالل عىل ريادة الكوفة يف مجال القراءات القرآنيّة من 

خالل »الطرق« التي أوردها ابن الجزري يف كتابه. فابن الجزري، املتأخر يف الزمن 

)يفصله  املشهورين  القرّاء  إىل  تقوده  التي  األسانيد]]]  عدد  ذكر  833هـ(،  )تويف 

عنهم حوايل 650 عام( بعد أن طاف وتجّول يف أهم أرجاء العامل اإلسالمي. فهو 

نفسه من دمشق، وأمىض فتًة طويلًة متنّقاًل ما بني الشام ومرص، كام قىض فتات 

يف الحجاز والبرصة، وسنوات عّدة يف تركيا العثامنيّة أيّام السلطان بايزيد، قبل أن 

ينتقل إىل أفغانستان وإيران حيث تويف يف شرياز. أي إنّه تجّول مبا يكفي ليأخذ 

القراءات من األعالم مبشاربهم ومراجعهم املختلفة. واألرقام التي ذكرها يف كتابه 

الكوفيّة بلغت 3]3، تليها البرصة 54]  التايل: الطرق للقراءات  النحو  كانت عىل 

طريًقا، ثم املدينة 44] طريًقا، ثم دمشق 30] وأخريًا مّكة 73 طريًقا]]].

ونحن نرى أّن هناك ثالثة أسباب لصدارة الكوفة:

األّول: وجود الّصحايب الكبري املتخّصص بقراءة القرآن عبد الله بن مسعود يف 

]]]- هناك حادثة تكاد تكون نسخة طبق األصل عن قصة ابن شنبوذ تتعلق بالقارئ »ابن مقسم« وحصلت يف نفس توقيتها 

أيًضا، وبها نفس التفاصيل، املحاكمة/ الوزير/ ابن مجاهد/ االستتابة، إلخ. والغريب أن نولدكه )تاريخ القرآن، ص]56-562( مييل 

إىل تصديقها اعتامدا عىل رواية لياقوت يف »اإلرشاد«! 

]2]- النرش يف القراءات العرش البن الجزري، ج]، ص9 -73].

]3]- وهذه األرقام ذاتها ذكرها نولدكه يف ملخصه لنظام القراءات، تاريخ القرآن، ص7]6 -9]6.
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الكوفة لفتة طويلة. فقد أمىض ابن مسعود ما يقرب من عرشة أعوام يف الكوفة يف 

زمن الخليفتني عمر وعثامن شغل خاللها منصبًا رسميًّا كخازن بيت املال لسنوات 

عّدة. وكان نشاط ابن مسعود الرئييس يف الكوفة هو التّعليم الّديني للناس فيها 

وخصوًصا تعليم القرآن الكريم تالوًة وحفظًا وتفسريًا. وبحكم كونه صحابيًّا عريًقا 

ومقّربًا من النبي  أقبل عليه أهل الكوفة، املنحدرين من قبائل عربيّة من شتى 

أنحاء الجزيرة العربيّة والذين غالبيتهم الساحقة مل تشاهد النبي  ومل تسمع 

منه، بكثافة ليتعلموا منه. وهكذا تكّون يف الكوفة مجتمع دينّي يعود يف مرجعيّته 

إنّه ترك  القول  الذي ميكن  الله بن مسعود  إىل تعليامت ورشوحات أستاذه عبد 

بصمة وأثرًا طويل املدى يف الكوفة. 

الثاين: انتقال اإلمام عيل بن أيب طالب إىل الكوفة واتّخاذها عاصمة لخالفته 

للكوفة  الفرصة  أتيحت  أربع سنوات  من  فيها ألكرث  وبحكم وجوده  سنة 36هـ. 

وأهلها للتعرف عن قرب عىل الصحايّب األكرث قربًا من رسول الله وصلة به. وهو 

من جانبه مل يبخل عليهم يوًما بعمله الغزير، فكان يعلمهم ويخطب فيهم ويقرأ 

عليهم القرآن، إىل جانب شغله كأمريٍ للمؤمنني. وكان هو بدوره يشجع الناس عىل 

طلب العلم والتفّقه يف الدين، وقد اشتهر عنه قوله: سلوين قبل أن تفقدوين.

-الفكري-  الديني  للّنشاط  مركزًا  كانت  عموًما،  والعراق  الكوفة  إّن  الثالث: 

السيايس يف اإلسالم يف القرنني األّول والثاين الهجري. وفيها ظهرت التيّارات الفكريّة 

السنيّة،  الفقهيّة  املذاهب  )الشيعة،  واملذهبيّة  الكالم(  أهل  الفالسفة،  )املعتزلة، 

اإلسالم  بني  الفكرّي  والتاّلقح  التاّلقي  مركز  العراق  وكان  والسياسيّة.  الخوارج( 

األصول  وذوي  املوايل  من  الكبار  والفقهاء  العلامء  من  طبقات  أنتج  مام  وإيران، 

الفارسيّة، ومنهم عدد كبري من قرّاء القرآن )اثنان فقط من القرّاء السبعة من أصل 

عريب: أبو عمرو )املازين( وابن عامر )اليحصبي(. وأّما الخمسة اآلخرون فمن املوايل 

ذوي األصل الفاريس مبا فيهم القارئان األكرث شهرًة نافع وعاصم(.

البرصة تأيت ثانًيا بعد الكوفة يف األهميّة. أربعة من القرّاء الكبار األربعة عرش 
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كانوا برصيني )أبو عمرو، يعقوب، اليزيدي والحسن البرصي(. وباإلضافة إىل كونها 

فإّن هناك سببًا إضافيًّا  العراقي كام ذكرنا  العامل  الكوفة، من  بعد  الثاين،  النصف 

لربوزها يف مجال قراءة القرآن وهو وجود الّصحايب البارز أيب موىس األشعري فيها 

ألكرث من ستة أعوام )عيّنه عمر واليًا عليها( وهو املعروف بحبّه الّشديد وإتقانه 

لتالوة القرآن )ويُنسُب للنبي  مدُحُه لتالوة أيب موىس وإعجابه بها(. وإىل قراءة 

أيب موىس األشعري يرجع الفقيه الكبري الحسن البرصي.

املدينة املنورة تأيت ثالًثا، وليست بعيدة عن البرصة. وقد اشتهرت فيها قراءة 

نافع التي انتقلت بواسطة تلميذه القبطي ورش إىل مرص ومنها إىل املغرب اإلسالمي 

كلّه. وطبًعا ترجع مكانة القراءات املدينيّة إىل أنّها كانت مهد اإلسالم ومقر النبي 

 والخلفاء الثالثة األوائل. ورغم أنّها فقدت مكانتها السياسيّة إثر انتقال الحكم 
العمر،  الذين طال بهم  أّن طبقة من صغار الصحابة  إاّل  العراق والشام  منها إىل 

من أمثال ابن عباس وابن عمر وعائشة وايب هريرة وأنس بن مالك، وأبناء كبار 

الصحابة من أمثال أبان بن عثامن وعروة بن الزبري، بقيت يف املدينة وتحّولوا إىل 

القيام بدوٍر تعليميٍّ إرشاديٍّ للمسلمني سواء املقيمني يف املدينة أو القادمني أثناء 

، ومن ذلك طبعا قراءة  الرسول  الحج من خالل وجودهم يف مسجد  موسم 

القرآن. 

من  ابتداًء  اإلسالميّة  الدولة  عاصمة  أضحت  أنّها  فرغم  رابًعا،  دمشق  وتأيت 

سنة ]4هـ وملّدة تسعني سنة إاّل أّن بني أميّة كانوا يف اإلجامل سياسينّي وإدارينّي 

تجذب  مل  ولذلك  والثقافة  بالعلوم  اهتامم  كبري  عنهم  يعرف  ومل  وعسكرينّي 

العباسية( ومل تنشأ فيها  الفكر والفقه )مثل بغداد  الكثريين من أهل  عاصمتهم 

حركات وتيّارات متنّوعة مثلام حصل يف العراق. 

وأخريًا تأيت مكّة، فهي تضاءلت مكانتها السياسيّة وثقلها الحضاري بعد هجرة الرسول 

 وتأسيسه دولته يف املدينة ومن ثم انتقال الخالفة اإلسالميّة إىل الشام والعراق. 
بقيت ملّكة مكانتها الرمزية فقط، بوصفها حاضنًة للمسجد الحرام ومكان الحج.
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نسبيًّا،  كان صغريًا  الفتح  بعد  فيها  )اإلسالمي(  العريب  التّجّمع  فإّن  مرص،  وأّما 

)رمبا  الكبار  القرّاء  من  الكثري  فيها  يظهر  مل  أيًضا  واليمن  للشام.  تابعة  فكانت 

باشتثناء ابن السميفع اليامين(، ولعّل هجرة أعداد كبرية من أبناء القبائل اليامنيّة 

ومشاركتهم يف الفتوحات واستقرارهم يف العراق والشام من األسباب يف ذلك.

ثامًنا- مراجعة ملا كتبه املسترشق الكبري اآلخر إغناس غولدتسيهر حول اختالف 

القراءات: التبايُن والتفاق بني نولدكه وغولدتسيهر

النحو  عىل  القراءات  اختالف  أسباب  بشأن  غولدتسيهر]]]  رأي  تلخيص  ميكن 

التّايل:

)عدم  العثامين  املصحف  به  كتب  الذي  العريب  الخّط  عن  ناتجة  اختالفات   -

التنقيط، غياب حرف األلف والحركات(.

- إضافات تفسرييّة ألِحقت بالقرآن وقُرأت كجزٍء منه.

- تغيريات »تنزيهية« قام بها القرّاء.  

أّن  باعتبار  نقطتني  بأّول  يتعلّق  فيام  بغولدتسيهر  الظّن  نحسن  أن  شئنا  ولو 

الثالثة هي ما  الّنقطة  فإّن  الّصحابة والقرّاء،  املقصود( وارٌد من قبل  الخطأ )غري 

نرغب يف اإلشارة إليها، باعتبارها نوذًجا عىل ميول غولدتسيهر السلبيّة وتحامله 

عىل كبار القرّاء والفقهاء والعلامء عن طريق اتّهامهم )أو البعض منهم عىل األقل( 

بأنّهم قاموا، عن عمد، بإدخال تغيريات عىل قراءة بعض نصوص القرآن، الهدف 

منها عدم الّسامح باستعامل عبارات »غري الئقة« متّصلة بالله ورسوله. وهذه تهمة 

خطرية للغاية، إحداث تغيري يف كتاب الله، ومن شأنها أن تخرج فاعلها من امللّة. 

وال يجوز توجيه هكذا تهمة اعتامًدا عىل الظّّن والتّوقّع، وهذا ما فعله غولدتسيهر، 

أو استناًدا إىل أدلّة واهية. وسوف نعرض هنا مثالني مام أىت به غولدتسيهر كدليٍل 

عىل ما ذهب إليه.

]]]- يف كتابه املشهور »مذاهب التفسري االسالمي«.
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؛ حيث  ّقِ بِاْلَ َرّبِ اْحُكْم  قَاَل  األّول، يتعلّق باآلية 2]] من سورة األنبياء 

إّن هذه العبارة مل ترِض »أحد ثقات القرّاء«]]] -حسب وصف غولدتسيهر-؛ ألّن 

طلب الرسول  من الله أن يحكم بالحّق رمبا يعني وكأّن يف اإلمكان أن يحكم 

بغري ذلك، وهذا أمر ال يجوز حسب العقيدة اإلسالميّة، فأراد رفع الشبهة بتحويل 

 أي  ّقِ الصيغة اللغويّة للعبارة من الدعاء إىل التّفضيل، فتصبح َرّبِ أْحَكُم بِاْلَ

ريب أعظُم حكاًم بالحّق من كّل حاكم. 

ونالحظ مدى الجهد والتكلّف الذي بذله غولدتسيهر خصوًصا عندما نعلم أّن 

القارئ الذي أشار إليه ليس من الثقات، والقراءة هذه قراءة آحاد مل تُعتمد ضمن 

القراءات السبعة وال حتى األربعة عرش. 

ابَْن  يَا ِعيَس  اْلََوارِيُّوَن  قَاَل  إِذْ  املائدة  باآلية 2]] من سورة  يتعلّق  والثاين 

 فيقول غولدتسيهر إّن  َماءِ َِل َعلَيَْنا َمائَِدةً ّمَِن السَّ ن ُيَنّ
َ
َمْرَيَم َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك أ

مثل هذا الّسؤال ال ميكن أن يصدر عىل لسان الحواريني، ولذلك لجأ بعض القرّاء 

إىل تغيريها قليالً لتصبح )َهْل تَْستَِطيُع َربََّك( مبعنى هل تستطيع سؤال ربّك، أي أن 

تجعله يفعل ذلك بناء عىل سؤالك إيّاه.

فام  غولدتسيهر.  من طرف  التنطّع  حّد  إىل  الّشديد  التكلّف  نرى  أيًضا  وهنا 

املانع أن يطلب الحواريون من عيىس دلياًل عىل صدق رسالته؟؟ هذا أمٌر طبيعيٌّ 

ومتوقّع من أي إنسان يريد االطمئنان إىل ما يُدعى إليه من دين أو يصله من خرب. 

وليس هناك أّي حاجة لفقيه أو قارئ أن يقوم بتغيري آيات الله عن عمد ألجل هذا 

»التصحيح« الذي ال قيمة له. 

الباب.  هذا  يف  غولدتسيهر  يستعرضها  التي  األمثلة  بقيّة  مع  الحال  وهكذا 

ويبقى السؤال البديهي املوّجه إىل غولدتسيهر: كيف إًذا بقيت تلك »املخالفات« 

]]]- مذاهب التفسري االسالمي لغولدتسيهر ص74. ويف الهامش توضيح نقالً عن الطربي أن القارئ املشار إليه هو الضحاك بن 

مزاحم )تويف 05]هـ(.



41

القّراء والقراءات

ويعدل،  يصّحح  من  هناك  كان  لو  اليوم؟!  إىل  املصحف  يف  موجودة  العقائديّة 

فلامذا تركها؟!

من  شواهد  عن  املقصود  البحث  يف  األسلوب  هذا  يتبع  ال  نولدكه  أّن  ورغم 

الّنصوص ليدعم بها فكرة موجودة قباًل يف رأسه، إاّل أنّه رّحب بشغل غولدتسيهر 

هذا وأشار إليه بإيجابيّة، وذلك يف معرض كالمه عن اختالف القراءات، وبالذات 

فيام يتعلّق بنّص عبد الله بن مسعود، عن املصحف الرسمي )العثامين(]]].

الكبريين  املسترشقني  بني  املنهجّية  باختالف  تتعلّق  نقطة  إىل  يقودنا  وهذا 

البصرية  عىل  يعتمد  استدالليًّا  غولدتسيهر  منهج  كان  فقد  ونولدكه.  غولدتسيهر 

يدعها  يك  كّل يشٍء  من  خاليًا  الّنصوص  إىل  يدخل  يكن  مل  أنّه  مبعنى  والوجدان. 

ويف  الّنصوص  عىل  يُقبُل  كان  بل  يقول،  أن  ظاهرها  يريد  ما  تقول  بنفسها  هي 

نولدكه  أّما  الّنصوص.  عىل  تطبيقها  يحاول  إجامليّة  وصور  وأفكار  مقوالت  عقله 

النتائج  إىل  منها  يخرج  يكاد  وال  الّنصوص  عىل  يعتمد  خالص  استقرايئٌّ  فمنهجه 

الواسعة العريضة. فمنهجه بشكٍل عام علمّي وباملعنى الدقيق والصارم، يهتم كثريًا 

بالبيانات واإلحصاءات واملعلومات، وال يُفرُط يف التأويالت البعيدة الخيالية.

وقد كانا متعارصين لفتٍة طويلٍة )تويف غولدتسيهر سنة ]92] ونولدكه 930](، 

ينتجها  التي  الصيت  ذائعة  الكبرية  األعامل  عىل  مطّلًعا  منهام  كّل  كان  شّك  وال 

اآلخر. وهناك إشارات متبادلة يف كتب كليهام إىل أبحاث وكتابات اآلخر. وحني بدأ 

غولدتسيهر يتكلّم عن قراءات الّنّص القرآين قال]]]: »وقد عالج هذه الظاهرة عالًجا 

األصيل  كتابه  نولدكه يف  تيودور  الكبري  زعيمنا  القرآن  بفحص  عالقتها  وبنّي  وافيًا 

البكر: تاريخ القرآن«]]].

]]]- تاريخ القرآن لنولدكه، ص8]5-9]5. حيث يشري نولدكه إىل قيام غولدتسيهر بإبراز »إزالة املخالفات من حيث املحتوى 

أو اإليضاح املوضوعي أو التوضيح اللغوي للنص يضاف إىل ذلك حذف الغرائب أو األخطاء وحاالت أسلوبية قاسية والتبسيط 

والتسهيل العام«.

]2]- مذاهب التفسري االسالمي لغولدتسيهر، ص45.

]3]-  وقد وجدُت عىل املوقع اإلكتوين لـ »مكتبة األكادميية املجرية للعلوم« صورة عن رسالة بعثها نولدكه إىل غولدتسيهر سنة 

6]9] مكتوبة بخط اليد وباللغة األملانية ولألسف مل استطع قراءتها وال ترجمتها.
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  خامتة

القرآنيّة وخصائصها  القراءات  عن  بحثه  ا يف  مفيدًة جدًّ إضاءاٍت  نولدكه  قّدم 

وكبار األمئة القرّاء والتطّور التاريخّي لعلم القراءات يف األمصار اإلسالميّة املختلفة. 

والجزء  والّشمول.  واإلحاطة  بالّدقّة  يتميّز  استقرائيًّا  علميًّا  منهًجا  استخدم  وهو 

املأثور اإلسالمي. فقط  تعارض مهم مع  به  ليس  نولدكه وكالمه  األكرب من بحث 

القرآنيّة  القراءات  يف  االختالفات  حاالت  بعض  »تفسري«  بــ  األمر  يتعلّق  عندما 

وتعليل أسبابها يدخل نولدكه يف تضاّد مع ما يعتقده املسلمون. وهذا يعود أساًسا 

إىل عدم إميان نولدكه بنبّوة محمد  ماّم يقوده إىل قبول فكرة »القصور« يف 

شخصيّة الرسول  وشغلِِه، فينسب له مآخذ أبرزها االنهامك يف تحقيق األهداف 

قصرية املدى وعدم توقّع مآل األمور وأين ستسري من بعده، ويجيز عليه النسيان 

غولدتسيهر  اآلخر  املسترشق  بزميله  متأثرًا  الناحية  هذه  يف  يبدو  وهو  والتّدد. 

الذي ذهب إىل مدى أبعد حني اتّهم، ضمًنا، كبار القرّاء وعلامء اإلسالم بالتعديل 

املتعّمد لبعض اآليات والكلامت من أجل »تصحيح« املعنى وجعله ينسجم أكرث 

مع العقيدة اإلسالميّة.

قدمية  مطبوعات  مبراجعة  قياُمه  له  ويُسّجل  لنولدكه  يُذكر  أن  يجب  ومام 

ومخطوطات إسالميّة محفوظة يف برلني وغوتنغن واليدن وفيينا واستنبول وحيدر 

األصالة  عام صفة  بشكٍل  أبحاثه  يضفي عىل  مام  وغريها  ودمشق  والقاهرة  آباد 

والريادة.
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القّراء والقراءات

لئحة املصادر واملراجع 

أّوًل: كتب تم تحميلها من شبكة النرتنت 

بتصحيح  اإلنتنت  من  نسخة  الجزري  البن  العرش«  القراءات  يف  »النرش   .[

وهي  املرصية«  الديار  يف  املقارئ  عموم  »شيخ  الضباع  محمد  عيل  ومراجعة 

من جزئني: األول من طباعة »املكتبة التجارية الكربى« مبرص لصاحبها الحاج 

القطع  من  صفحات   5[0 يف  ويقع  الطبع(  سنة  ذكر  )دون  محمد  مصطفى 

من  املتوسط(  الحجم  من  صفحة   475( الكتاب  من  الثاين  والجزء  املتوسط. 

إصدار »دار الكتب العلميّة« يف بريوت - لبنان. 

2. »معرفة القرّاء الكبار عىل الطبقات واألعصار« لإلمام شمس الدين الذهبي. 

والكتاب املتوفر من اإلنتنت يتكون من أربعة مجلدات وهو بتحقيق الدكتور 

التيك طيار آلتي قوالج وصادر يف أسطنبول سنة 995]. 

3. »الكامل يف القراءات العرش« أليب القاسم الهذيل املغريب. والكتاب املوجود 

مطبوعات  ومن  الشايب  رفاعي  السيد  بن  جامل  تحقيق  من  اإلنتنت  عىل 

مؤسسة سام للنرش والتوزيع 2007.

4. »جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة« أليب عمرو الداين. النسخة من 

 - العلمية  الكتب  دار  الجزائري ومن طباعة  بتحقيق محمد صدوق  اإلنتنت 

بريوت لبنان، الطبعة األوىل 2005.

5. »اإلبانة يف معاين القراءات« ملك بن أيب طالب. النسخة من اإلنتنت تحقيق 

د. عبد الفتاح إسامعيل شلبي وطباعة دار نهضة مرص )غري مذكور السنة(.

6. »الفهرست« البن النديم. النسخة من اإلنتنت هي من منشورات دار املعرفة 

- لبنان وتقع يف مجلد واحد من 528 صفحة ودون ذكر سنة الطبع وال املحقق.

7. »إبراز املعاين من حرز األماين« للشيخ أيب شامة الدمشقي. الكتاب املوجود 
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األزهر  جامعة  )من  عوض  عطوة  إبراهيم  وضبط  تحقيق  من  اإلنتنت  عىل 

الرشيف( وطباعة دار الكتب العلمية )دون ذكر السنة(. 

8. »اإلتقان يف علوم القرآن« للسيوطي. النسخة التي اعتمدناها من اإلنتنت 

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  يف  القرآنية  الدراسات  مركز  تحقيق  هي 

الرشيف يف السعودية.

النسخة من  األهوازي.  الثامنية« أليب عيل  القراء  قراءات  »الوجري يف رشح   .9

اإلسالمي  الغرب  دار  د. دريد حسن أحمد ومن مطبوعات  بتحقيق  اإلنتنت 

.2002

0]. »السبعة يف القراءات« البن مجاهد. والنسخة املوجودة عىل اإلنتنت هي 

بتحقيق د. شوقي ضيف ومن طباعة دار املعارف مبرص، 972].

ثانًيا: كتب مطبوعة

]. »تاريخ القرآن« لتيودور نولدكه. منشورات الجمل، كولونيا )أملانيا( - بغداد، 

 - كونراد  بالتعاون مع مؤسسة  تامر. نرش  د. جورج  العربية  إىل  نقله   .2008

أديناور.

2. »مذاهب التفسري اإلسالمي« إلغناس غولدتسيهر. منشورات الجمل، بريوت 

- بغداد، 6]20. ترجمة د. عبد الحليم النجار. الطبعة األوىل.



 

مناقشة آراء  املستشرق "نولدكه" 
حول مخطوطات القرآن يف كتابه "تاريخ القرآن"

د. أحمد عطّية]]]

مقّدمة

من  الثالث  الجزء  من  الثالث  الفصل  القرآن  مخطوطات  عن  الحديث  شغل 
عن  للحديث  كتابه  من  الثالث  الجزء  عقد  فقد  لنولدكه،  القرآن«  »تاريخ  كتاب 
مه إىل ثالثة فصول أساسيّة: دار الفصل األّول منها حول  »تاريخ نص القرآن«، وقسَّ
املعرفيّة  بنيته  الثالث فقد دارت  الفصل  ا  أمَّ القراءة،  الثاين حول  الرسم، والفصل 

حول مخطوطات القرآن]]].

وقد عالج نولدكه يف هذا الفصل عدة قضايا أساسيّة ترتبط باملوضوع األسايس 
الذي انشغلت به الدراسة يف هذا الجزء متمثلة يف مخطوطات القرآن، وقد توزّعت 

هذه القضايا حول خمس نقاط أساسيّة متثلت فيام ييل]]]:

أوًل: الوضع الراهن ألبحاث املخطوطات.

ثانًيا: خط املصاحف القدمية.

ثالًثا: تزويد املصاحف بعالمات القراءة واألجزاء وعناوين السور.

رابًعا: تأريخ املخطوطات وتحديد أماكن كتابتها.

خامًسا: نسخ القرآن الحديثة.

القضايا  الّدراسة حول ثالث قضايا من  وسوف تدور مناقشة نولدكه يف هذه 

الخمس الّسابقة، وهي: خط املصاحف القدمية -تزويد املصاحف بعالمات القراءة 

]]]- كبري الباحثني مبركز املخطوطات - مكتبة اإلسكندرية.

]2]- انظر: تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، تعديل: فريدرش شفايل، نرشة دار نرش جورج أملز، زوريخ، نيويورك، 2000، ص677. 

]3]- م.ن.
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ا ما كتبه  واألجزاء وعناوين السور- تأريخ املخطوطات وتحديد أماكن كتابتها. أمَّ

يف القضيّتني األوىل والخامسة، فهو مجرّد تقريرات وقف عليها من بعض املصادر.

لذلك ستبدأ هذه الدراسة مبناقشة نولدكه فيام كتبه يف موضوع خط املصاحف 

القدمية، وقد شغلت النقطة الثانية من الفصل الثالث من الجزء الثالث من كتابه 

»تاريخ القرآن«.

أّوًل- خط املصاحف القدمية:

إنَّ معالجة نولكه ملوضوع خط املصاحف القدمية ميكن تلخيصها يف عّدة نقاط 

أساسيّة مثَّلت يف مجملها خالصة التصّور الفكرّي عند نولدكه لهذا املوضوع، وهي 

تتمثل فيام ييل:

عن  تختلف  بحروٍف  الغالب-  -يف  األوىل  األربعة  القرون  يف  املصاحف  كُتبت 

الحروف العربيّة املائلة املعتادة التي حملت يف وقٍت مبكر اسم الحروف الكوفيّة.

هذه الحروف التي كتبت بها املصاحف كانت تتّصف بضعف عنارصها الفنيّة، 

فبعض الحروف كانت تُرسم عىل هيئة عالمٍة بسيطٍة معقوفٍة، مثل حروف )ب- 

ت- ث- ن- ي(، وبعضها كان يُرسم عىل هيئة دائرٍة صغريٍة يف مجموعة الحروف 

)م- و- ف- ق( أو عىل شكل موازيات طويلة ملجموعة الحروف )د- ذ- ص- ض- 

ط- ظ- ك(

اتّخذت بعض الحروف يف هذا الخط الذي كُتبت به املصاحف القدمية أشكااًل 

مختلفًة، ومل تحتفظ بشكٍل موّحٍد، مثل حروف الحاء والعني واأللف، فالعني عىل 

سبيل املثال كُتبت بهيأتني، حيث تقع يف إحدى الهيأتني عىل خط الّسطر، وبزاوية 

ومرة أخرى كنصف دائرة يحملها ساق هكذا  مفتوحة إىل أعىل هكذا 

عىل  يطرأ  الذي  التغري  من  واأللف  الحاء  حريف  عىل  نفسه  والكالم 

رسمهام بني الحني واآلخر.

بعض  عىل  معتمًدا  الثالث  الفصل  من  الجزء  هذا  يف  نولدكه  استطاع  لقد 
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

التغرّيات التي تُصيب نهايات الحروف ذات األشكال املختلفة أن يصّنف عدًدا من 

املخطوطات املختلفة يف مجموعات أسلوبيّة صغرية، ورصد لكّل مجموعٍة بعض 

ق، ومن أهم  السامت الفّنيّة املميّزة لها، فتحّدث عن مجموعة الخط الكويّف املنمَّ

العليا مقارنة مع جسم  التّشديد عىل األطوال  املبالغة يف  سامت هذه املجموعة 

الخط، وتزيني األطوال العليا وأيًضا الخطوط املستقيمة الواقعة عىل خط السطر 

بزخارف ورق الشجر. ثم هناك مجموعٌة أصغر من املخطوطات كُتبت بخطٍّ يجمع 

بني الحروف املقتضبة )الكوفية( والحروف املائلة، ومن أهم ما مييّز خطوط هذه 

اليمني، وهي مجموعة  إىل  العليا  األطوال  وميل  الخط،  ازدحام هيكل  املجموعة 

الخط الحجازي التي أشار إليها النديم يف »الفهرست«]]]. ثم هناك مجموعة ثالثة 

من املصاحف القدمية مكتوبة بالخط املغريب يدّل عىل ذلك شكل الخط وقسامته 

وخصائصه عىل حّد تعبري نولدكه. وأقدم نسخة من هذه املجموعة هي نسخة 

الرقم 3735 مكتوب  اسطنبول، وهي مخطوط ضخم يحمل  األوقاف يف  متحف 

بسبعة أسطر]]].

هذا هو ملّخص ما أورده نولدكه يف هذا الجزء الذي يتحّدث فيه عن خطوط 

املصاحف القدمية، وقد آثرت إيراده مجمًعا حتى تتكّون لدى القارئ رؤيًة كليًّة 

حول الرأي الذي قال به نولدكه، والنقد املوّجه إليه، وهو ما سنعرضه يف الّسطور 

القادمة إن شاء الله تعاىل.

يقول نولدكه: كُتبت املصاحف يف القرون األربعة األوىل –يف الغالب- بحروٍف 

اسم  مبكر  وقٍت  يف  حملت  التي  املعتادة،  املائلة  العربيّة  الحروف  عن  تختلف 

الحروف الكوفيّة. ثم يقول نولدكه وال شك أنَّ املقصود بهذا الوصف هو الخط 

املقتضب.

ومعنى كالم نولدكه أنَّنا أمام نوعني من الخطوط، الخط املائل الذي كان معروفًا 

]]]- انظر: النديم: الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان، نرشة دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 7]4] هجرية، ص6].

]2]- تاريخ القرآن، ص684.
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يف البيئة العربيّة، والخط الذي كتبت به املصاحف يف القرون األربعة األوىل، وهو 

الخط الكويف أو املقتضب، والذي حملت حروفه اسم الحروف الكوفيّة.

ويؤيّد هذا الفهم ما ذكره نولدكه بعد ذلك يف قوله: »حدوث ذلك يف الوقت 

ذاته الذي حدث فيه تغريُّ كتابة الخط يدفع بنا إىل الظن بأنَّه جرت العادة هناك 

الحرف  وصف  ذلك  يفّس  ورمبا  فقط،  املقتضب  بالخط  املصاحف  كتابة  عىل 

املقتضب بأنه خط كويف«]]].

وإشكاليّة هذا الفهم تتمثل يف أمرين:

األمر األّول: إنَّ نولدكه مل يخربنا بنوع الخط الذي كان معروفًا يف البيئة العربيّة 

قدميًا، واكتفى فقط بذكر بعض أوصافه )الخط املائل(. 

األمر الثاين: مل يقّدم لنا نولدكه أدلًّة كافيًة تؤكد أنَّ املصاحف يف القرون األربعة 

الكويف أو املقتضب، وغاية ما ذكره هو رسوم لبعض  األوىل كانت تكتب بالخط 

الحروف التي رمبا تتداخل مع الخط الحجازي األقدم يف البيئة العربيّة من الخط 

الكويف.

إنَّ هذه البداية تُعاين من نوٍع من االضطراب يف فهم الخطوط العربيّة بشكل 

يجعلنا نقتب من أنّه اضطراٌب مقصوٌد، فنحن أمام نوعني من الخطوط كام بينَّا 

وذلك عىل  املقتضب(  أو  الكويف  والخط  العربية-  البيئة  يف  املعتاد  املائل  )الخط 

حّد ذكر نولدكه نفسه، والخط الثاين هو الذي كتبت به املصاحف بحسب رؤية 

نولدكه، وهو ما أيّدته مواطن أخرى يف هذا الجزء الذي تحدث فيه عن خطوط 

املصاحف القدمية.

ثم يعود نولدكه يف موطن آخر ويذكر لنا أنَّ الخط املائل هذا هو املعروف يف 

إليه كاراباسيك هو  الفهرست، وذهب  النديم يف  العربيّة بحسب ما ذكره  البيئة 

الخط الحجازي.

]]]- تاريخ القرآن، ص683.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

إًذا، فالخط املائل الذي ذكره نولدكه يف بداية حديثه يف هذا الجزء هو الخّط 

الحجازي يف مقابل الخط الكويف أو املقتضب، فلامذا مل يرصح بذلك نولدكه؟

لعّل الترّصيح بذلك سيفتح أبواب الّنقد يف وجهه عىل مرصعيها، فمن املعروف 

أّن الخّط الحجازي هو أقدم الخطوط يف البيئة العربيّة، وبه كتبت املصاحف يف 

القرون الهجريّة األوىل.

وتبقى قضيّة أسبقيّة الخط الكويّف يف كتابة املصاحف يف القرون األربعة األوىل 

هي موطن اإلشكاليّة يف آراء نولدكه، فمن املعلوم عند العلامء الذين تصّدوا لدراسة 

علم الخطوط العربيّة، ووقفوا أمام الخطوط التي كُتبت بها املصاحف يف القرون 

الكويف،  الخط  من  الكتابة  يف  األسبق  هو  كان  الحجازي  الخط  أنَّ  األوىل  األربعة 

واألدلّة عىل ذلك كثرية، وفيام ييل رسٌد لبعض ما قاله العلامء عن الخط الذي كتبت 

به املصاحف القدمية، خاّصة يف القرون األربعة األوىل:

يقول النديم يف »الفهرست«: »قال محمد بن إسحاق فأّول الخطوط العربية 

الخط املك، وبعده املدين، ثم البرصي، ثم الكويف. فأّما املك واملدين ففي ألفاته 

تعويج إىل مينة اليد وأعىل األصابع ويف شكله انضجاع يسري]]]«.

إنَّ ما أورده النديم يف الفهرست يدّل عىل أنَّ الخّط املّك هو أقدم الخطوط 

نفس  ويحمل  املّك،  الخط  من  ا  جدًّ قريب  وهو  املدين،  الخط  ويليه  العربيّة، 

خصائصه الفنيّة يف األغلب األعم، ويُعرف هذان الخطّان يف كتب املصادر بالخط 

الحجازي، وقد أشار إليه نولدكه يف هذا الفصل الثالث من كتابه »تاريخ القرآن« 

وذكر بعض خصائصه الفنيّة]]].

الكويّف مرتبٌط يف  الكويّف بال شّك، فالخط  الخط  الحجازي أقدم من  إنَّ الخط 

نشأته بنشأة الكوفة التي كانت سنة 7] هجرية، يقول صاحب كتاب تاريخ الخط 

ا الكويف الذي مل يُعرف إال بعد متصري الكوفة فليس إال نتيجة  العريب وآدابه: »أمَّ

]]]- الفهرست، ص6].

]2]- انظر: تاريخ القرآن، ص]68.
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هندسة ونظام يف الخط الحجازي«]]].

ولعّل السبب الذي أحدث شبهة أسبقيّة الخط الكويف، خاّصة لدى املسترشقني، 

هو شيوع هذا الّنوع من الخط يف تلك البيئات القدمية، فقد جاء يف كتاب »تاريخ 

الخط العريب وآدابه«: »ولعلَّ شبهة اإلفرنج آتية من شيوع السطرنجييل والكويف يف 

الكتابة الجلة عىل املعابد واملساجد والقصور... مع شدة تشابه ما فيها من الزخرفة 

والزينة«]]].

الخّط  يكون  أن  اإلسالم«  قبل  العرب  تاريخ  يف  »املفصل  يستبعد صاحب  وال 

الحجازّي قد أُخذ من خّط عرب العراق يف الجاهليّة، مع تطعيمه بيشٍء من قلم 

أهل مّكة واملدينة، حيث يقول: والصفة التي يذكرها »ابن النديم« عن ألفات أهل 

مكة وأهل املدينة، تدّل عىل أّن أهل املدينتني قد أخذوا خطّهم من أهل العراق 

والنبط؛ ألّن الصورة املذكورة هي صورة كتابة األلف يف الخط الشاميل، ومل يعدل 

األلف، بحيث صري مستقياًم إال يف اإلسالم]]].

ثم إنَّ الّدراسات التي متَّت عىل مصاحف صنعاء، والتي قام بها الباحث األملاين 

 Gerd( بوين  جريد 

سبعينيات  يف   )Puin

أنَّ  تثبت  املايض  القرن 

كُتبت  املصاحف  هذه 

ولعّل  الحجازّي،  بالخّط 

الّنامذج  هذا يتّضح من 

تلك  من  وصلتنا  التي 

املصاحف.

]]]- انظر: تاريخ الخط العريب وآدابه، محمد طاهر بن عبد القادر، مكتبة الهالل، القاهرة، الطبعة األوىل، 939]م، ص39.

]2]- م.ن.

]3]- انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: 5]/ ]]3.
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التي  البحوث  كانت  وإن 

والتي  بوين،  جريد  بها  قام 

الفكريّة  أراءه  فيها  أثبت 

تحتاج إىل مراجعٍة ورّد، فقد 

بعض  ورد يف  ما  اعتمد عىل 

حقائق  تقرير  يف  املصاحف 

الكريم،  القرآن  عن  خطرية 

النُّساخ  متناسيًا يف ذلك دور 

بعض  يف  بالّنّص  التاّلعب  يف 

بغري  أو  بقصد  رمبا  األحيان 

فالّنسخة يف مضمونها  قصد، 

، ومعالجة  الكيّل منجٌز برشيٌّ

الّنسخة الخطيّة ال يتّم إاّل يف 

ضوء نسخ أخرى تحمل املنت 

الّنسخة  حالة  يف  إاّل  نفسه، 

الفريدة، فإّن لها قواعد يف املعالجة.

القرون  يف  الرقوق  عىل  املكتوبة  صنعاء  مصاحف  دراسة  إنَّ  حاٍل،  كّل  عىل 

الهجريّة األوىل تُثبت أنَّ الخّط الحجازّي كان هو الخّط األسبق يف الكتابة يف البيئة 

العربيّة من الخط الكويف، وبالتايل فإنَّ ما أورده نولدكه يف هذا الجزء من كتابه من 

أسبقة الخط الكويف عىل الخّط الحجازي يحتاج إىل مراجعة.

ه فرانسوا ديروش ملخطوطات القرآن الكريم  ثم إّن مراجعة الفهرس الذي أعدَّ

القرآنيّة  الخطيّة  الّنسخ  لبعض  تعرَّض  قد  نجده  الفرنسيّة  الوطنيّة  املكتبة  يف 

كتبت  أنّها  ديروش  ذكر  وقد  األوىل،  الهجريّة  القرون  إىل  تاريخها  يف  تعود  التي 

يف  صنعه  الذي  امللحق  يف  منها  الّنامذج  بعض  لنا  أورد  وقد  الحجازّي،  بالخّط 

نهاية كّل جزٍء من جزيئ الفهرس. ففي نهاية الجزء األّول جاءت الصورة الخامسة 
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والسادسة والسابعة مكتوبة بالخط الحجازي، وذلك بحسب الفهرس الذي أعّده 

ديروش نفسه مللحق الصور]]].

نورد  أن  هنا  املفيد  من  يكون  وقد 

بعض الّنامذج منها؛ لرنى مدى مطابقتها 

ملا ذكرته املصادر التي تحّدثت عن الخّط 

الحجازّي.

وتتضّمن هذه الصورة آيات من سورة 

َوَبيَْنَك  بَيِْن  تعاىل:  قوله  من  الزخرف 

 38 اآلية   الَْقرِيُن فَبِئَْس  الَْمْشَِقْيِ  ُبْعَد 
ْم ُهَو 

َ
آلَِهُتنا َخرْيٌ أ

َ
إىل قوله تعاىل: َوقالُوا أ

 اآلية )58(، وقد ذكر ديروش  ُبوهُ َما َضَ
القديم، أي الصورة األقدم لهذا  أنّها تعود إىل الخّط الحجازّي  بحسب تقسيامته 

[1[- Catalogue des Manuscrits Arabes, Manuscrits Musulmans, Les Manuscrits du coran, Aux orgigines 

de la calligraphie coranique, par Francois Deroche,  Paris, Biblioteque Nationale, 1983. 
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الخط، والتي كانت معروفًة يف البيئة العربيّة يف زمن كتابة القرآن الكريم.

واملتأّمل يف هذه الصورة يجد أنّها مطابقٌة ملا ذكره النديم يف »الفهرست« عن 

اليد  ألفاته تعويج إىل مينة  الحجازي، حيث قال: »فأّما املك واملدين ففي  الخط 

وأعىل األصابع ويف شكله انضجاع يسري«]]].

كانت  الحجازّي  الخّط  فتة  كتبت يف  التي  املصاحف  أغلب صفحات  أنَّ  كام 

كثيفًة من حيث صغر الهوامش وتقارب املسافات بني الّسطور إىل درجة تالمس 

كام  فوقه.  الذي  السطر  قاعدة  مع  مات  والالَّ كاأللفات  العالية  الحروف  أطراف 

أّن الحروف ذوات املقاطع املتدلية وخاّصة حرف القاف تختق مسار الكتابة يف 

السطر الذي هو أسفل منه]]].

وقضيّة الكثافة املتمثّلة يف صغر الهوامش وتقارب املسافات بني الّسطور، والتي 

هي من مميّزات الخط الحجازي أشار إليها نولدكه نفسه يف هذا الجزء من كتابه 

تحت ما أطلق عليه »الخط املزدحم« حيث يقول: »تتَّصف هذه املجموعة بهيكل 

للخط مزدحم، ومتيل األطوال العليا إىل اليمني، وبرصف الّنظر عن بعض األشكال 

االنتقاليّة املتأّخرة كان لهذه املخطوطات دامئًا شكل عاٍل، وهي تكتب باستمرار 

بحرٍب أسود غامق، ليس له درجة سيولة واحدة، وبناء عىل أحد املواضع يف فهرست 

ابن النديم وصف كاراباسيك هذا الخط بأنّه حجازّي«]]].

ث فيه عن خط  والذي يؤكّد لنا أنَّ نولدكه قصد يف بداية هذا الجزء الذي تحدَّ

املصاحف القدمية التأكيد عىل أنَّ الخط الكويّف أقدم من الخط الحجازّي أنه يذكر 

هنا أنَّ مجموعة أصغر من املخطوطات -أي من السابقة التي وقف عليها، وكتبت 

الحروف  بني  وسطًا  موقًعا  خطّها  أسلوب  يف  تتّخذ  املقتضب-  أو  الكويف  بالخط 

املقتضبة والحروف املائلة املعروفة من الربديات، وأطلق عىل خّط هذه املجموعة 

]]]- الفهرست، ص6].

]2]- من دراسة تحت عنوان: خصائص الخط الحجازي. موجودة تحت هذا الرابط:

 https://arabictype.wordpress.com/201717/12//hijaziscriptcharacteristics/

]3]- تاريخ القرآن، ص]68.



54

الخط الحجازي، وأورد بعض صفاتها كام بينَّا من قبل.

ثم يعرض فرانسوا ديروش يف امللحق الذي صنعه يف نهاية فهرس مخطوطات 

القرآن يف املكتبة الوطنية الفرنسيّة صورًة أخرى، متثّل الخّط الحجازّي يف املرحلة 

الثانية من مراحل تطّوره، وهي ال تختلف كثريًا عن املرحلة األوىل، ولكن تتّضح 

فيها قضيّة الكثافة هذه، أو ازدحام الخّط عىل حّد تعبري نولدكه.

بقي لنا أن نقارن بني ما أورده نولدكه من رسم بعض الحروف يف الخط الكويف 

أو املقتضب، وبني ما ورد من رسم لها يف الخط الحجازي، وهي مقارنة تؤكّد مبا ال 

يدع مجااًل للشك ذلك االضطراب الحادث يف ذهن نولدكه حيال بعض الخطوط 

التي كانت مستخدمًة يف البيئة العربيّة.

لقد بنّي نولدكه أنَّ من أهم ما مييّز الخّط الكويّف أو املقتَضب، وهو ذلك الخط 

الفنيّة، حيث  الذي كتبت به املصاحف يف القرون األربعة األوىل ضعف عنارصه 

يقول: وتتّصف الحروف املختلفة لهذا الخط بضعف عنارصها الفنيّة، واقتصارها 

ملجموعة الحروف )ب، ت،  عىل عالماٍت بسيطٍة معقوفٍة 

ق(...وتكتب  ف،  و،  )م،  الحروف  مجموعة  يف  دائرٍة  شكل  وعىل  ي(...  ن،  ث، 

األلف مع رشطة أفقيّة تتجه نحو اليمني أو بدونها، والعني تقع عىل خط السطر، 

أو كنصف دائرٍة يحملها ساق هكذا  وبزاوية مفتوحة إىل أعىل هكذا  

.[[[»

لقد نقل لنا نولدكه يف كالمه الّسابق كيفيّة رسم بعض الحروف يف الخّط الكويّف 

الذي كتبت به املصاحف يف القرون األربعة األوىل عىل حّد قوله، وركَّز عىل بعض 

الحروف املميّزة لهذا الخط، وباملقارنة بني ما أورده نولدكه من رسم لبعض الحروف 

الحجازّي جاءت يف  للخّط  فرانسوا ديروش من صوٍر  أورده  الكويّف وما  الخط  يف 

]]]- تاريخ القرآن، ص680-679.
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امللحق الذي صنعه يف نهاية الجزء األّول من فهرس مخطوطات القرآن يف املكتبة 

والتي  الرَِّق،  عىل  املكتوبة  القرآنيّة  اللوحات  إحدى  يف  وذلك  الفرنسيّة.  الوطنيّة 

تنتمي إىل دائرة الخّط الحجازّي املتطّور، أو يف مرحلٍة من مراحله املتقّدمة، وذلك 

الحجازّي يف  للخّط  مثااًل  اتّخذها  نفسه، حيث  ديروش  فرانسوا  تصنيف  بحسب 

املرحلة الثالثة، واتّضح ذلك يف الفهرس الذي صنعه مللحق الصور، وقد عرضنا جزًءا 

منه فيام سبق.

إنَّ عمليّة املقارنة بني ما أورده نولدكه من أوصاٍف لبعض الحروف وبني اللوحة 

الّسابقة التي أوردها فرانسوا ديروش يف ملحقه، يؤكّد قرب أوصاف هذه الحروف 

من الخّط الحجازّي القديم، وهذا يؤكّد االضطراب الحادث عند نولدكه يف التّفرقة 

بني الخّط الحجازّي القديم والخّط الكويّف.

ثانًيا- تزويد املصاحف بعالمات القراءة واألجزاء وعناوين السور:

بنيَّ نولدكه يف بداية هذه املسألة أنَّ املصاحف كانت تُكتب بالحروف الّساكنة 

التي تحتمل معاٍن عديدة، ومل يكن بها حروُف مدٍّ وال عناوين أو تقسيم لآلياِت، ما 

سبَّب صعوبات يف االستعامل متّت إزالتها تدريجيًّا بإدخال عالمات القراءة وتقسيم 
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اآليات وكتابة أسامء رئيسيّة، ويف بعض األحيان كتابة أسامء فرعيّة للسور]]]. 

ثم ذكر نولدكه بعد ذلك أنَّ استعامل النَّقِط مل يلَق أيَُّة معارَضٍة، يف حني أنَّ 

أبا عمرو الداين يف كتابه »النَّقط« يذكر أّن عمليّة نقط املصاحف هذه قد وجدت 

معارضًة من بعض التّابعني، فيقول: »وقد وردت الكراهة بنقط املصاحف عن عبد 

الله بن عمر وقال بذلك جامعة من التابعني]]]«. 

اين قد روى الرّخصة يف ذلك عن عدٍد من التابعني، مثل ربيعة  صحيح أنَّ الدَّ

بن عبد الرحمن، والليثي، وقد وردت هذه الرّخصة من طريق ابن وهب عن نافع 

اين من نفس الروايِة أنَّ مالًكا ريض  ابن أيب نُعيم، ولكن يف الوقت نفسه يذكر الدَّ

ا املصاحف التي تُستخدم لتعليم الصبيان  الله عنه كره نقط املصاحف األمهات، أمَّ

فال بأس بها]]].

والّسبب يف كُره هؤالء للنقط هو أنه مثَّل زيادة يف املصاحف مل تكن موجودًة 

يف الهيأة األوىل التي تمَّ جمع القرآن عليها، وهي زيادٌة غري مقبولٍة عندهم؛ ألنّها 

رمبا أحدثت خلطًا يف بعض املواطن، ولعّل هذا األمر بالذات كان وراء رفض مالٍك 

ريض الله عنه الّنقط يف املصحف اإلمام، فريوي الداين يف كتابه »املحكم يف نقط 

أما  لَُه  فَأَقُول  الُْقرْآن  نقط  َعن  يسألني  اإْلِنَْسان  يزَال  »َواَل  مالك:  قول  املصاحف 

اإلَِمام من الَْمَصاِحف فاََل أرى أَن ينقط َواَل يُزَاد يِف الَْمَصاِحف َما مل يكن ِفيَها َوأما 

الَْمَصاِحف الصغار الَِّتي يتََعلَّم ِفيَها الّصبيان وألواحهم فاََل أرى بذلك بَأًْسا]]]«.

ومثَّلت مسألة الخوف من الزيادة هذه املحّك األكرب الذي دارت حوله أسباب 

اين يف الّسياق نفسه قول عبد  الرّفض من قبل بعض التّابعني، فريوي أبو عمرو الدَّ

]]]- انظر: تاريخ القرآن، ص684.

]2]- انظر: النقط، أليب عمرو الداين )املتوىف 444(، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ص29].

]3]- م.ن، ص30].

الثانية،  الطبعة  العريب، دمشق،  الفكر  دار  د. عزة حسن،  تحقيق:  الداين،  املصاحف، أليب عمرو  نقط  املحكم يف  انظر:   -[4[

404]هـ، ص]].
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

مسعود:  بن  الله  عبد  وقول  ء«.  ِبيَشْ تخلطوه  َواَل  الُْقرْآن  »جردوا  عمر:  بن  الله 

»جرّدوا الُْقرْآن«]]].

إًذا، فمسألة كراهة نقط املصاحف كان لها صًدى يف فكر بعض التّابعني، مام 

يخالف ما قال به نولدكه من أنَّ هذه املسألة مل تلَق أيّة معارضٍة عىل اإلطالق.

معظم  يف  النُّقُط  »وتُْكتَُب  أيًضا  املصاحف  نقط  مسألة  يف  نولدكه  يقول  ثم 

وقت  ويف  السواكن،  الحروف  به  تُكتب  الذي  الحرب  بنفس  القدمية  املخطوطات 

متأّخر بدأْت كتابة السواكِن وحروف املّد بألوان حرٍب مختلفة«]]].

يقّرر نولدكه إًذا، أنَّ الّنقط يف املخطوطات القدمية كانت تُكتب بنفس الحرب  

الذي كانت تُكتب به الّسواكن، ولكن مل يخربنا نولدكه بأّي لوٍن كانت تُكتب هذه 

السابقة أنَّ السواكن وحروف املد  الفقرة  السواكن، واملفهوم من كالمه يف نهاية 

بدأت تُكتب يف وقٍت متأّخٍر بألوان حرٍب مختلفٍة عن اللّون الذي كانت تُكتب به 

النقط، هذه واحدة، أو رمبا بألوان حرٍب مختلفة عن الحرب الذي كُتب به املنت.

فالواضح أنَّ هذه الفقرة التي تحّدث فيها نولدكه عن لون الحرب الذي كتبت 

عن  الحديث  عن  جليًّا  يتّضح  االضطراب  من  نوًعا  تعاين  أنّها  املصاحف  نقط  به 

ألوان الحرب الذي كان مستعماًل يف النقط عند القدماء، والذي بينَّه أبو عمرو الداين 

يف كتابه »املحكم يف نقط املصاحف«، حيث مييّز الداين بني أربعة ألواٍن أساسيّة، 

األسود، واألحمر، واألصفر، واألخرض.

خوف  ذلك  وعلّة  املصاحف،  نقط  يف  استعامله  يجوز  فال  األسود  اللّون  ا  أمَّ

نقط  »فَأَّما  الداين:  أبو عمرو  يقول  أيًضا،  األسود  باملداد  املكتوب  باملنت  االختالط 

َواِد من الحرب َوَغريه فاََل أستجيزه بل أنهى َعنُه َوأنْكرُه اقِْتَداء مِبن  الَْمَصاِحف ِبالسَّ

ابْتََدأَ النقط من الّسلف واتباعا لَُه يِف اْسِتْعاَمله لَذلِك صبغا يَُخالف لون املداد إِْذ 

الثانية،  الطبعة  العريب، دمشق،  الفكر  دار  د. عزة حسن،  تحقيق:  الداين،  املصاحف، أليب عمرو  نقط  املحكم يف  انظر:   -[[[

404]هـ، ص0].

]2]- تاريخ القرآن، ص685.
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كَاَن اَل يحدث يِف املرسوم تغيريا َواَل تَْخلِيطًا، والسواد يحدث َذلِك ِفيِه، أاَل ترى أنه 

ُرمبَا زيد يِف النقطة فتوهمت ألجل السَواد الَِّذي ِبِه ترسم الُْحُروف أنها حرف من 

َحابَة  ن تقدم من الصَّ الَْكلَِمة فزيد يِف تالوتها لَذلِك؛ َوألَجل َهَذا َوردت الَْكرَاَهة َعمَّ

َوَغريهم يِف نقط الَْمَصاِحف«]]].

وواضح من خالل قول أيب عمرو الداين الّسابق أّن خوف التّغيري والتّخليط كان 

هو الّسبب يف الّنهي عن كتابة الّنقط باللون األسود الذي كُتب به املنت.

اُط أهل املدينة فقد كانوا يستعملون اللونني )األحمر واألصفر( عىل تفصيل  ا نقَّ أمَّ

أورده أبو عمرو الداين يف املحكم، حيث يقول: »َوالَِّذي يَْستَْعِملُه نقاط أهل الَْمِديَنة 

ْهر َوَحِديثه من األلوان يِف نقط مصاحفهم الْحمرَة والصفرة اَل غري فَأَما  يِف قديم الدَّ

ة«]]]. ْفرَة فللهمزات َخاصَّ الْحمرَة فللحركات والسكون َوالتَّْشِديد َوالتَّْخِفيف َوأما الصُّ

هَذيْن  من  الَْمِديَنة  أهل  اْستَْعملُه  َما  »وَعىل  ذلك:  بعد  عمرو  أبو  يقوُل  ثم 

زَمان  قَِدميًا وحديثًا من  بلدنا  نقاط أهل  ة  َعامَّ ذَكرنَاَها  الَِّتي  الَْمَواِضع  يِف  اللونني 

الَْغاز بن قيس َصاحب نَاِفع بن أيب نعيم رَحَمه الله إِىَل وقتنا َهَذا اقِْتَداء مبذاهبهم 

واتباًعا لسننهم«]]].

اط العراق فلديهم منهٌج آخر يف الّنقط يختلف عن منهج أهل املدينة،  ا نقَّ أمَّ

حيث كانت تُكتب الهمزات يف مصاحفهم باللون األحمر، ولعلّه هو اللون الذي 

كانت تُكتب به الحركات، َوِبَذلِك تعرف مصاحفهم ومتيَّز من َغريَها]]].

كتابة  يف  والكوفة  البرصة  أهل  من  طوائف  استعملته  فقد  األخرض  اللون  ا  أمَّ

»َوطََوائِف  الداين:  أبو عمرو  يقول  املصاحف،  يدخلونها يف  التي  الشواذ  الحروف 

الَْمَصاِحف وينقطونها  يِف  الشواذ  الُْحُروف  يْدخلُوَن  َوالْبَرْصَة قد  الُْكوفَة  من أهل 

]]]- انظر: املحكم يف نقط املصاحف، ص9].

]2]- املحكم يف نقط املصاحف، ص 9].

]3]- م.ن، ص20.

]4]- م.ن.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

ِحيَحة َوجعلُوا الْحمرَة للِْقرَاَءة  بالخرضة َوُرمبَا جعلُوا الخرضة للِْقرَاَءة الَْمْشُهورَة الصَّ

الشاذة املتوكة َوَذلَِك تَْخلِيط وتغيري َوقد كره َذلِك جاَمَعة من الْعلاَمء«]]].

أبو  بيّنه  املصاحف كام  نقط  األلوان يف عمليّة  استعامل  التّفصيل يف  إنَّ هذا 

كتبه  فيام  له صدى  نجد  ال  املصاحف«  نقط  يف  »املحكم  كتابه  يف  الداين  عمرو 

نولدكه عن لون الّنقط يف املصاحف، بل أكرث من ذلك، إنَّ ما كتبه يف هذه املسألة 

يعاين من اضطراب معروف تتجىّل أوضح صوره من ذلك العموم الذي تتيه معه 

الفكرة األساسيّة.

ثم يقوُل نولدكه: »يبدو أنَّ تقسيم األجزاء مل يجد معارضة أيًضا، وكانت األجزاء 

نقط  ثالث  املصادر عن  وتتحّدث  مختلفة.  بعضها برشط  األصل مفصولًة عن  يف 

تفصل بني اآليات«]]].

واملفهوم من كالم نولدكه أنَّ املقصود بتقسييم األجزاء هو الفصل بني اآليات 

القرآنيّة، وليس املقصود بلفظة )األجزاء( ما أُصطلح عليه متأخرًا من مصطلح الجزء 

القرآين، ودليل ذلك أنّه يتحّدث عن ثالث نقاط تفصل بني اآليات القرآنيّة، وينقل 

بعد ذلك قول يحيى بن كثري: »ما كانوا يعرفون شيئًا مام أحدَث يف هذه املصاحف 

إال هذه النقط الثالث عند رؤوس اآلي«. 

إًذا، مقصد نولدكه من تقسيم األجزاء هو الفصل بني رؤوس اآليات القرآنيّة، 

التّقسيم هذه هي  التي ذكرها هنا نولدكه لعمليّة الفصل أو  والوسيلة الوحيدة 

استخدام النقط الثالث عند رؤوس اآليات، والحقيقة أنَّ عمليّة الفصل بني اآليات 

هذه عن طريق استخدام النقط الثالث مل تنشغل بها العقليّة العربيّة كثريًا، وإنا 

كانت لهم وسيلة أخرى مهّمة وأصيلة قام عليها علم العدد القرآين، وهي وسيلة 

مل يلتفت إليها نولدكه، عىل الّرغم من أهميتها، وعىل الّرغم من أنّها هي األصل يف 

معرفة رؤوس اآليات وفواصلها.

]]]- املحكم يف نقط املصاحف، ص20.

]2]- تاريخ القرآن، ص685.
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ث عن هذه الطريقة يف الفصل بني اآليات أبو عمرو الداين يف كتابه  لقد تحدَّ

»البيان يف عدِّ آي القرآن«، وقد أوردها تحت عنوان: »بَاب ذكر الْبَيَان َعن معرفَة 

ور َورشح علل الَعادِّين ِفياَم أَجمُعوا َعلَيِْه َوَما اْختلُفوا ِفيِه من َذلِك«.  ُرُؤوس آي السُّ

د قَاَل أَنا  يقول أبو عمرو الداين: »َحدثَنا أَبُو الَْفتْح َشيخَنا قَاَل أَنا أَْحمد بن ُمَحمَّ

أَْحمد بن ُعثاَْمن قَاَل أَنا الْفضل بن َشاذان قَاَل أَنا أَْحمد بن يِزيد قَاَل أَنا َهاُرون 

وا »َما كَاَن لَُهم أَن  د َعن َحْمزَة قَاَل: قلت لألعمش َما لكم مل تعدُّ َعن ابْن أيب َحامَّ

يدخلوها إاِلَّ َخائِفني« قَاَل إِنََّها يِف قراءتنا ُخيًَّفا.

ور َويِف مَتِْييز فواصلها َوَذلَِك  قَاَل الَْحاِفظ َهَذا الَْخرَب أصل يِف معرفَة ُرُؤوس آي السُّ

َوَما بعده من ُرُؤوس اآْلي يِف ُوقُوع  أَنَّ قَْوله )ُخيًَّفا( ملا مل يكن متشاكاًل ملا قبله 

حرف الَْمدِّ الزَّائِد قبل الَْحرْف املتحرك الَِّذي ُهَو آخر الَْكلَِمة الَِّتي ِهَي الفاصلة، َواَل 

مشبها لَذلِك َواَل ُمَساِويا لَُه يِف الزِّنة والبنية مل يكن رَأس آيَة يِف ُسورَة ُرُؤوس آيها 

َمبِْنيَّة عىل َما ذكرنَا، كَاَم اَل يكون مثله َرأس قافية يِف قصيدة مردفة َمبِْنيَّة عىل يَاء 

وواو قبل حرف الروي الَِّذي ُهَو آخر حرف من الْبَيْت؛ أِلَن ُرُؤوس اآْلي والفواصل 

يِف  واشتكن  واالنفصال  ااِلنِْقطَاع  يِف  اْجتَمْعَن  َحيُْث  من  القوايف  لرؤوس  مشبهات 

يَاَدِة َوالنُّْقَصان وَعىل نَْحو َما قُلَْنا يْجِري َسائِر َما يرد من مثل تِلَْك  لحاق التَّْغِيري ِبالزِّ

الَْكلَِمة يِف َجِميع سور الُْقرْآن يِف أَنه غري َمْعُدود َواَل رَأس آيَة ملَُخالَفته َما تقدمه 

أَو أىََت بعده من طَِريق التشاكل والتساوي وجهة الزنة والبنية وَكَون الَْكاَلم جملَة 

ُمْستَقلَّة وكالما تَاما ُمْنَفِصال«]]].

وهنا مقياٌس آخر يف الفصل بني اآليات يتخطّى تلك العالمات واإلشارات التي 

تحّدث عنها نولدكه، وهذا املقياس يتمثّل يف مشاكلة رؤوس اآليات وتساويها يف 

يحتج  مل  الرشط  ذلك  وأمام  العريب،  الشعر  يف  بالقافية  أشبه  فهي  والبنية،  الزِّنة 

املتصدون لعلم العدد يف القرآن الكريم الوقوف كثريًا أمام هذه العالمات، فمقياس 

املشاكلة هو األصل عندهم يف عملية الفصل.

الكويت،  املخطوطات والتاث،  الحمد، مركز  الداين، تحقيق: غانم قدوري  القرآن، أليب عمرو  آيات  البيان يف عدِّ  انظر:   -[[[

الطبعة األوىل، 4]4]هـ، ص09].
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

ثم يرضب لنا أبو عمرو الداين بعض األمثلة عىل ترك العادين بعض املواطن كان 

يُتوهم أنها رؤوس آيات لعدم مشاكلتها ملا قبلها ومن بعدها من رؤوس اآليات 

اين: »َوألَجل َذلِك انَْعَقد إِْجاَمع  القرآنية، وعدم تساويها يف الزِّنة والبنية، يقول الدَّ

العادين عىل ترك عد قَْوله يِف النَِّساء »َواَل الَْماَلئَِكة املقربون« َوقَوله يِف ُسبَْحاَن »إاِلَّ 

ِبِه الُْمتَِّقنَي« َوقَوله يِف طه »لََعلَُّهم  أَن كذب بَها اأْلَولوَن« َوقَوله يِف َمْريَم »لتبرش 

يَتَُّقوَن« َوقَوله »وَعَنت الُْوُجوه للَحيِّ القيوم« َوقَوله يِف الطَّاَلق »من الظُّلاَُمت إِىَل 

ء قدير« لَكونه ُمَخالًفا ملا قبله َوَما بعده من  النُّور« َوقَوله »إِن الله عىل كل يَشْ

ور َوغري مشبه َواَل مشاكل لَُه«]]]. ُرُؤوس آي تِلَْك السُّ

غاية القول إنَّ مشاكلة اآلية ملا قبلها أصل يف عملية الفصل.

وحتى نظام النَّقط الثاليث الذي تحدث عنه نولدكه يف الفصل بني اآليات ونسبه 

النظام املعمول به وحده قدميًا، فبالتأمل يف تلك  إىل يحيى بن كثري مل يكن هو 

اللوحات التي أوردها فرانسوا ديروش يف نهاية الفهرس الذي صنعه ملخطوطات 

يتخطّى  اآليات  بني  للفصل  آخر  نظاًما  نجد  اإلسبانية،  الوطنية  املكتبة  يف  القرآن 

الحجازي  الخط  إىل  تنتمي  التي  اللوحات  إحدى  ففي  هذا،  الثاليث  النقط  نظام 

القديم نجد نظاًما للنقط السدايس، أي ست نقاط متاكبة )ثالثة فوق ثالثة( هكذا:

]]]- م.ن، ص09]-0]].
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ثم هناك عالماٌت أخرى للفصل بني اآليات وردت يف بعض اللوحات التي كُتبت 

بالخط الكويف، وهي عبارة عن دائرة تحمل يف داخلها وردة )الشكل الوردي( هكذا:

ومعلوم من خالل التأّمل يف هذه اللوحة أنَّ طريقة الّنقط القديم واضحة فيه، 

بني  الفواصل  نجد  ذلك  ومع  بالقدم،  يوحي  الذي  ذاته  الخّط  نوع  إىل  باإلضافة 

اآليات قد اتخذت شكاًل مغايرًا ملا أقرَّه نولدكه.

ث نولدكه عن نظام يف الفصل بني اآليات يتخطّى اآليات املفردة إىل  ثم يتحدَّ

بالنظام  الفصل  يف  النظام  هذا  ويسمى  آيات(  أو عرش  )خمس  اآليات  من  عدد 

الخميس أو العرشي، ويذكر نولدكه أنَّ هذا الّنظام يُنسب إىل نرص بن عاصم الليثي 

إبراهيم  بينها  من  يذكر  قدمية  مراجع  قاومته  الّنظام  هذا  وأنَّ  90هـ(   /89 )ت 

النخعي، والحسن البرصي، وابن سريين، وابن مسعود]]]. 

الذين  العلامء  العرشي قد شغل مساحًة عند  أو  الخميس  الّنظام  أّن  ومعلوم 

درسوا رسم املصاحف ونقطها، فقد َعْنون أبو عمرو الداين جزًءا من كتابه »املحكم 

وتخميسها  الَْمَصاِحف  تعشري  يِف  َجاَء  َما  ذكر  »بَاب  هكذا:  املصاحف«  نقط  يف 

]]]- تاريخ القرآن، ص685.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

قد كرهوا  التّابعني  كثري من  أسامء  فيه  أَجازه«]]]، وقد ذكر  َومن  َذلِك  كره  َومن 

نظام التّخميس والتّعشري هذا. ويأيت عىل رأس هؤالء: عبد الله بن عمر، وعطاء، 

ومجاهد، وأبو العالية، وابن سريين...وغريهم.

ولكن مل يتحّدث نولدكه عن عالمات الفصل بني األرباع القرآنيّة املعروفة حديثًا، 

فقد وقفت لها عىل صدى فيام وصلنا من أوراق لبعض املصاحف القدمية املكتوبة 

نهاية  يف  صنعه  الذي  امللحق  يف  ديروش  فرانسوا  بعضها  أورد  الحجازي،  بالخط 

الفهرس الذي تناول فيه مخطوطات القرآن الكريم يف املكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، 

وهي لوحٌة كُتبت بالخّط الكويّف تضّمنت بعض آيات من سورة القصص، ويتّضح 

فيها عالمة الّربع القرآيّن واضحة عند اآلية الحادية عرش، وهي قوله تعاىل: َوقَالَْت 

يهِۖ  َفَبُصَْت بِهِ َعن ُجُنٍب َوُهْم َل يَْشُعُروَن، هكذا: ْختِهِ قُِصّ
ُ
أِل

إنَّ الّدائرة املنقوطة واضحٌة بعد اآلية الحادية عرش، وهي عالمة انتهاء الربع 

العالمة  تكون هذه  أن  كتابه هذا. وميكن  نولدكه يف  إليها  القرآين، ولكن مل يرش 

بعد  ورودها  من  الّرغم  عىل  أيًضا،  العرشي  للتقسيم  عالمًة  املنقوطة(  )الدائرة 

]]]- املحكم يف نقط املصاحف، ص4].
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اآلية الحادية عرش، فقد وقفت عىل لوحة أخرى من سورة الدخان وِضعت عالمة 

التّقسيم العرشي بعد اآلية الحادية عرش، فلعلَّ هذا كان ديدن هذا التقسيم:

َماُء بُِدَخاٍن ُمبٍِي َيْغَش  ِت الَسّ
ْ
وهذه العالمة واضحة عند قوله تعاىل: يَوَْم تَأ

.يِلٌم
َ
انلَّاَس َهَذا َعَذاٌب أ

وإن كانت قد اتّخذت شكاًل يختلف عن شكل الّدائرة املنقوطة يف املثال الّسابق.

أقرّه  عامَّ  يختلف  العالمات  من  نظاٍم  أمام  فإنّنا  هكذا  األمر  كان  وإن  حتى 

نولدكه من عالمات للنظام الخميس وأخرى للعرشي، يقول نولدكه: »وكانت الهاء 

ز( هي اإلشارة املعتادة للنظام الخميس، كام استعملت إشارات  )حسب األبجد هوَّ

وكانت  الكبرية.  والورود  الدوائر  أو  والسوداء  الحمراء  الكبرية  األلف  مثل  أخرى 

األجزاء العرشيّة تفصل بورود ملونة، أو -لتميّزها عن نظام التخميس- مبربعات 

ملونة مع كلمة عرش أو بدونها، أو بتقيم أبجدي«]]].

ثم يتحّدث نولدكه عن التّجديد املتمثّل يف كتابة عناوين الّسور، فيجمل قضايا 

عّدة يف حديث موجز اعتمد يف تقريره -غالبًا- عىل املصادر التاثيّة التي تناولت 

هذه املسألة من مسائل كتابة املصحف الرشيف. يقول نولدكه: »تناول التّجديُد 

السورة، ثم كتبْت يف  التي كانت تُكتب يف األصِل يف أسفل  وِر  السُّ اآلخُر عناوين 

أعالها مع إضافة خامتة سورة كذا، أو فاتحة سورة كذا، أو من دون هذه اإلضافة، 

]]]- تاريخ القرآن، ص686-685.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

وغالبًا مع إضافة عدد اآليات: »وهي...آية«. وال نجُد يف املصاحف القدمية أسامء 

للسور، ويبدو أنَّ الّنفور يف كتابة األسامء استمرَّ وقتًا طوياًل«]]].

إنَّ ما قّرره نولدكه يف بداية الفقرة الّسابقة من أنَّ عناوين السور كانت تُكتب 

يف األصل يف أسفل السورة ثم كتبت يف أعالها يحتاج -يف الحقيقة- إىل نقاش، فاألمر 

عناوين  أنَّ  عىل  تدّل  عّدة  أخباًرا  لدينا  أنَّ  الدرجة، صحيح  بهذه  محسوًما  ليس 

الّسور بالفعل كانت تُكتب يف أسفل السورة، وقد عرض لبعضها أبو عمرو الداين يف 

كتابه »املحكم يف نقط القرآن«، منها ما يرويه من طريق ابن أيب شيبة عن وكيع 

بن إبراهيم أنّه كره النَّقط وخامتة سورة كذا وكذا]]].

وما يرويه عن عبد اللِه بن الحكم من قوله »َوأخرج إِلَيَْنا َمالك ُمصحفاً محىل 

ورأيته  قَاَل  السطر  طول  يِف  السلسلة  عمل  عىل  حرب  من  خوامته  ورأينا  ِة  ِبالِْفضَّ

معجوم اآْلي بالحرب َوذكر أَنه لجده وأنه كتبه إِْذ كتب ُعثاَْمن الَْمَصاِحف«]]].

فهذه األخبار تدّل -بالفعل- عىل أنَّ عناوين السور كانت تُكتب –بالفعل- يف 

أسفل السورة، ولكن عىل الّرغم من ذلك هناك أخبار أخرى تدّل عىل أنَّ عناوين 

يف  السورة  أسامء  كتابة  مع  متزامنًة  كانت  ورمبا  أعالها،  يف  تُكتب  كانت  الّسور 

الخامتة، أي خامتة سورة كذا، ورمبا أسبق عليها، فريوي أبو عمرو الداين يف »املحكم« 

إِبْرَاِهيم  د بن َسلَمة َعن أيب َحْمزَة قَاَل رأى  عن إبراهيم النخعي من طريق َحامَّ

النَّخِعّي يِف مصحفي فَاتَِحة ُسورَة كََذا وَكََذا وفاتحة ُسورَة كََذا وَكََذا فََقاَل يل امحه 

فَِإن عبد الله بن َمْسُعود قَاَل اَل تخلطوا يِف كتاب الله َما لَيَْس ِمْنُه]]].

يِف  أأكتب  رزين  أليب  قلت  قَاَل:  اج  السَّ بكر  أيب  عن  الداين  يرويه  ما  وكذلك 

مصحفي ُسورَة كََذا وَكََذا قَاَل إيِنِّ أََخاف أَن ينشأ قوم اَل يعرفونه فيظنوا أَنه من 

الُْقرْآن]]].

]]]- تاريخ القرآن، ص686.

]2]- املحكم يف نقط املصاحف، ص7].

]3]- م.ن.

]4]- املحكم يف نقط املصاحف، ص6].

]5]- م.ن.
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وهذا الخرب األخري مل يحّدد فيه مكان الكتابة يف بداية السورة يف خامتتها، وإن 

كان األمر ينسحب عىل البداية أكرث من انسحابه عىل الخامتة.

نت مفتتح  ثم إنّنا نجد من بني اللّوحات التي عرضها فرانسوا ديروش لوحة تضمَّ

التي  القدمية  النقط  وبطريقة  القديم،  الكويف  بالخط  كتبت  وقد  الزخرف،  سورة 

أقرَّها أبو األسود الدؤيل عىل األغلب، وقد كُتب عنوان السورة وعدد آياتها يف أول 

السورة وليس يف خامتتها هكذا:

مه نولدكه عىل أنّه تقريٌر ثابٌت متثَّل يف قوله: تناول  إنَّ كّل ذلك يؤكد أنَّ ما قدَّ

ثم  السورة،  أسفل  األصِل يف  تُكتب يف  كانت  التي  وِر  السُّ عناوين  اآلخُر  التّجديُد 

كتبْت يف أعالها. يحتاج إىل نقاش ورد.

ثم يقّرر نولدكه مسألًة أخرى تخلق حالًة من االضطراب يف كالمه، وهي تتمثّل 

يف قوله: »وال نجُد يف املصاحف القدمية أسامء للسور، ويبدو أنَّ الّنفور يف كتابة 

األسامء استمرَّ وقتًا طوياًل«]]].

إّن جملة )وال نجد يف املصاحف القدمية أسامء للسور( مردوٌد عليها مبا أورده 

مالك،  الحكم بشأن مصحف  بن  الله  الداين يف »املحكم« من خرب عبد  أبو عمر 

]]]- تاريخ القرآن، ص686.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

ِة ورأينا خوامته من حرب  والذي يقول فيه: »َوأخرج إِلَيَْنا َمالك ُمصحفا محىل ِبالِْفضَّ

عىل عمل السلسلة يِف طول السطر قَاَل ورأيته معجوم اآْلي بالحرب َوذكر أَنه لجده 

وأنه كتبه إِْذ كتب ُعثاَْمن الَْمَصاِحف«]]].

السور كانت  أنَّ عناوين  فقد كان هذا املصحف معارًصا ملصحف عثامن، إال 

مكتوبة يف خامتتها.

وهذه لوحة أخرى كُتبت بالخط الحجازي القديم تضّمنت فاتحة سورة الرعد، 

وقد كُتب فيها عنوان السورة باإلضافة إىل السلسلة التي ُصنعت عىل طول السطر، 

وهي مام أورده فرانسوا ديروش يف امللحق الذي صنعه يف نهاية فهرس مخطوطات 

القرآن.

ثالًثا- تأريخ املخطوطات وتحديد أماكن كتابتها:

فقط  اقترصت  ا، حيث  جدًّ مقتضبًة  الجزء  هذا  نولدكه يف  دراسة  جاءت  لقد 

عىل األسس التي ميكن يف ضوئها تحديد أماكن املخطوطات، ومثّلت عنده أربعة 

معايري أساسيّة؛ دار املعيار األّول منها حول  صيغ الهجاء التي يختص بها كل مرص 

من األمصار، فلمّكة واملدينة قامئة هجاء خاّصة بهام، وللعراق قامئة أخرى، وقامئة 

ثالثة ألهل دمشق، ولكن املشكلة الكربى يف هذا األساس هي اختالط هذه الصيغ 

بني األمصار املختلفة، بشكل يعوق االعتامد عليها يف تحديد مكان مخطوط ما، أي 

يصعب بناء عىل صيغ الهجاء الواردة يف املصحف موطن الّدراسة أن نقول إنَّ هذا 

املصحف دمشقي، أو مك عىل سبيل املثال، ألنّنا من املمكن أن نقف يف املصحف 

]]]- املحكم يف نقط املصاحف، ص7].
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الّدمشقي عىل صيغ الهجاء الخاّصة بالقرآن املدين، ولعلَّ من األمثلة عىل ذلك ما 

قوله  قال يف  األمصار« حيث  »املقنع يف رسم مصاحف  الداين يف  أبو عمر  أورده 

 َ تعاىل يف سورة البقرة )اآلية  :)[32َوَوصَّ بِها إِبْراهِيُم بَنِيهِ َوَيْعُقوُب يَا بَِنَّ إِنَّ اللَّ

املدينة  ُمْسلُِموَن. ويف مصاحِف أهل  نُْتْم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  فَال  ادّلِيَن  لَُكُم  اْصَطىف 

« بغري ألف]]].  والشام »وأوص بها« بألف بني الواوين...ويف سائِِر املصاحِف »ووصَّ

التي يختّص بها كّل مرص من األمصار ال  الهجاء  إًذا، فإّن االعتامد عىل قوائم 

يقّدم دلياًل قويًا ميكن االعتامد عليه يف معرفة مكان مخطوط ما.

نولدكه يف تحديد مكان مخطوط ما من  اعتمد عليه  الذي  الثاين  ا األساس  أمَّ

املشكلة يف هذا  األمصار، ولكن  الذي يختلف بني  اآليات  ترقيم  املخطوطات هو 

املعيار تتمثّل يف أنّه ليس بني أيدينا ما ميكن أن يؤكّد لنا أنَّ ترقيم اآليات قد ُصنع 

يف زمن كتابة املصحف، فمن املمكن أن يكون قد أضيف إىل املصحف بعد فتٍة 

من الزمن، ورمبا يف بيئٍة غري البيئة التي كُتب فيها املخطوط.

ثم املعيار الثالث الذي ميكن االعتامد عليه يف تحديد أماكن مخطوطات الّنّص 

واألمر  ممكًنا،  ذلك  كان  كلاّم  املخطوطات  بتشكيل  االستعانة  يف  يتمثّل  القرآيّن 

املشكل يف هذا املعيار هو »عدم وجود ما يضمن حدوث التشكيل يف وقت كتابة 

الّنّص الّساكن«]]].

ثم يقّرر نولدكه معياًرا آخر ميكن عىل ضوئه تحديد أماكن املخطوطات، وهو 

نولدكه  عند  املعيار  املشكلة يف هذا  ولكن  املخطوط،  به  كُتب  الذي  الخط  نوع 

تتمثّل يف أنَّ »االختالفات الكثرية يف كتابة القرآن املقتضب متنع من البتِّ يف نسبة 

أسلوب واحد إىل مرص معني«]]].

هذا ملّخص ما أورده نولدكه عن املعايري أو األسس التي ميكن عىل ضوئها تأريخ 

]]]- املقنع يف رسم مصاحف األمصار، ص06].

]2]- تاريخ القرآن، ص697.

]3]- م.ن، ص698.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

مخطوط ما من املخطوطات وتحديد مكانه، وقد اقترصت عنده عىل معايري أربعة 

التأريخ  بابها، ولكن هناك معايري أخرى ميكن عىل ضوئها  فقط، وهي مفيدة يف 

للمخطوطات وتحديد أماكنها، وبعضها ال يعاين من مثل تلك املعوقات التي تعتض 

يرتبط  املعايري  هذه  وبعض  هذه،  دراسته  يف  نولدكه  أقرَّها  التي  املعايري  طريق 

بدراسة العنارص املاديّة للمخطوط العريب، والتي هي موضوع علم الكوديكولوجيا، 

وهو أحد العلوم الناشئة حديثًا، والتي تهتم بدراسة املخطوط باعتباره مكونًا ماديًا، 

أي دراسة كل يشء يف املخطوط سوى املنت.

أو كل  العريب،  للمخطوط  املاديّة  املكّونات  تلك  املادية هي  بالعنارص  وأقصد 

يشء يف املخطوط سوى الّنّص، وهي تتمثّل يف األوراق التي كُتب عليها املخطوط، 

أو ما ميكن أن نسّميه بحوامل الّنّص، ثم يف األحبار واألمدة املستعملة يف الكتابة، 

ثم دراسة الزخارف املنترشة عىل املخطوط، ثم دراسة عنرص التّجليد الذي يجمع 

املخطوط بني دفتيه، ثم دراسة كراسات املخطوط... إىل غري ذلك من تلك العنارص 

املادية للمخطوط العريب

إنَّ دراسة هذه العنارص املاديّة مهمٌّ جًدا يف التّأريخ للمخطوط يف املقام األّول، 

وتتمثّل قيمتها الكربى يف أنَّ نتائجها ميكن االعتامد عليها بدرجٍة كبريٍة، وهي عىل 

العكس من النتائج الظنيّة التي تقّدمها لنا املعايري التي أقرَّها نولدكه، وذلك ليشٍء 

بسيٍط أنّها قامئٌة عىل عنارص ماديّة واقعيّة.

وسنحاول يف الصفحات التالية -إن شاء الله تعاىل- أنَّ نقّدم بعض األمثلة التي 

التّأريخ  العريب يف  املاديّة للمخطوط  العنارص  بيان قيمة دراسة  ميكن من خاللها 

ملخطوط ما ومعرفة مكانه.

]- حوامل النص )الرَّق(

يعدُّ الرَّق أحد حوامل الّنّص املخطوط باإلضافة إىل الربدي والورق، ويعدُّ من 

الرّقوق  تفضل  كانت  ما  وغالبًا  عليه،  املكتوب  للمخطوط  املاديّة  العنارص  أهم  



70

لكتابة املصاحف]]]، ويف ذلك نوٌع من تقدير مكانتها وعلّو شأنها يف حياتهم، وهذا 

أمر مهّم، يقّدم انطباًعا عاًما أّوليًّا عن قضيّة نساخة املصاحف الرشيفة يف القرون 

األوىل، صحيح أنه ليس إلزاميًا، أي ليس كل ما أُثر من مصاحف عن القرون األوىل 

ال بّد أن تكون مكتوبة عىل الرَّق، ولكّنها إشارة مهّمة ميكن توظيفها يف موطنها من 

الّدراسة والتّحقيق.

وقد عرث عىل مخطوطة قرآنيّة يزيد عمرها عن 370] سنة يف جامعة برمنغهام 

الربيطانيّة، وأظهرت فحوص الكاربون املشع التي أُجريت يف جامعة اوكسفورد أّن 

الصفحات املكتوبة عىل الرّق املصنوع من جلود األغنام أو املاعز، هي من أقدم 

املصاحف يف العامل.

لوحة من أقدم مصحف مكتوب عىل الرق بالخط الحجازي يف جامعة برمنجهام

هذه  تاريخ  معرفة  يف  )الرَّق(  الّنّص  حوامل  عىل  االعتامد  مدى  هنا  وواضح 

من  الّرغم  عىل  املشع،  الكربون  استخدام  طريق  عن  وذلك  الخطّيّة،  الّنسخة 

]]]- استخدام الرق يف املخطوطات اإلسالمية )مالحظات متهيدية(، فرانسوا ديروش، كتاب مؤمتر »دراسة املخطوطات اإلسالمية 

بني اعتبارات املادة والبرش«، لندن - مؤسسة الفرقان للتاث اإلسالمي، 997]، ص99.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

ِقدم  قويًّة عىل  إشارًة  يقّدم  القديم، وهو  الحجازي  بالخّط  كتبت  املخطوطة  أنَّ 

املخطوط، ولكن النتائج التي تقّدمها الّدراسات املاديّة للمخطوط العريب يف سبيل 

معرفة تاريخه الزمني عادة ما تكون أكرث دقًّة وثقًة، وهذا مام مل يرش إليه نولدكه 

يف دراساته حول آليات التأريخ لنسخة خطيّة ما ومعرفة مكانها.

كذلك ميكن االعتامد عىل بعض الصفات املادية للمخطوط املكتوب عىل الرَِّق 

يف تحديد زمنه التّقريبي، فمن املعلوم أنَّ للرق وجهني )لحمي-ووبري( ونالحظ 

أنه يف الرقوق التي تعود إىل أواخر القرن األول الهجري/ السابع امليالدي استخدام 

الوجه اللحمي للرق يف صدارة الكراس]]].

]]]- استخدام الرق يف املخطوطات اإلسالمية، ص08].
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القرن األول الهجري، وهي إشارة  اللحمي للرَّق يعود إىل  إنَّ استخدام الوجه 

مهّمة يقّدمها فرانسوا ديروش، ميكن من خاللها التأريخ للنص املخطوط املكتوب 

عىل الرّق من خالل بعض العنارص املادية للامدة املكتوب عليها النص، أو لحامل 

النص، وهذا جزٌء مهمٌّ من محاوالت تأريخ الّنّص اعتامًدا عىل املاّدة الحاملة له، 

القرآن  ملخطوطات  التأريخ  حول  دراسته  يف  أيًضا  نولدكه  إليه  يرش  مل  مام  وهو 

الكريم ومعرفة مكانها.

2-كراسات املخطوط:

ميكن  والتي  العريب،  للمخطوط  املاديّة  العنارص  من  املخطوط  كراسات  تعدُّ 

االعتامد عليها يف التأريخ للنّص املخطوط ومعرفة مكانه، وهي مسألة مل يلتفت 

لها  التأريخ  باب  من  الكريم  القرآن  مخطوطات  حول  دراساته  يف  نولدكه  إليها 

ومعرفة مكانها.

باب  املخطوط يف  كراسات  دراسة  من  اإلفادة  مدى  واحًدا عىل  مثااًل  ولنأخذ 

التأريخ للمخطوط ومعرفة مكانه، وهي تتمثّل يف تلك الّدراسة التي قامت عىل 

مصحف جامعة توبنجن، وهو مصحٌف مكتوٌب عىل الرَّق بالخط الحجازي، فدراسة 

هذا املصحف يؤكد أنَّ الناسخني أو الوراقني يف العامل اإلسالمي مل يكونوا يطوون 

الذي  املخطوط  لحجم  املناسبة  باملقاسات  الرق  قطع  يفضلون  كانوا  بل  الجلد، 

يعملون فيه]]]. ثم تكّون منه الكراسات، وتجمع بعد ذلك بخيط واحد. 

فالكراس الواحد كان يصنع من صفحتني مزدوجتني مبعنى أّن الكراس يتضّمن 

قطعٍة  مع  يتعامل  إنّه  حيث  الخطاط  عمل  يُسهِّل  وهذا  فقط.  صفحات  أربعة 

مستطيلٍة واحدٍة من الرَّق يرتب الخطاط عليها نّص القرآن الكريم عىل صفحات 

متتابعة، ثم يطوي القطعة عند منتصفها ليكّون الكراس بعد الكراس والتي تجمع 

يف النهاية بخياطة الواحد باآلخر]]].

]]]- استخدام الرق يف املخطوطات اإلسالمية، ص02].

/hijaziparchment/30/01/https://arabictype.wordpress.com/2017 :2]- انظر الرابط[
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

من  أقل  أو  أكرث  الكراس  عدد صحائف  يكون  االستثنائيّة  الحاالت  بعض  ويف 

عرشة]]].

املصحف الحجازي يف جامعة توبنجن األملانّية

عىل  املكتوبة  املخطوطات  كراسات  دراسة  من  االستفادة  مدى  من  وانطالقًا 

املجموعة  استخدام  إّن  ديروش:  فرانسوا  يقول  نشأتها  مكان  معرفة  يف  الرقوق 

باملجموعة  هنا  يقصد  ولعلّه  مغربيّة]]]،  خاصيّة  يعترب  الرق  ملخطوطات  الثالثيّة 

الثالثية أي الصفحات )أو الصحائف( املكونة لكراسة الرَّق، والتي تُخيط مع بعضها 

تكون  واحد  بخيط  كراس  يف 

إشارة  وتلك  صفحات.  ثالث 

من  إليها  التوّصل  تمَّ  مهّمة 

خالل دراسة عنرص مادي من 

العريب، وهو  عنارص املخطوط 

عنرص كراسات املخطوط.

]]]- استخدام الرق يف املخطوطات اإلسالمية، ص06].

]2]- م.ن، ص09].
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ثم هناك مالحظة أخرى مهّمة تتمثّل يف أنّه يف بعض األحيان كانت كراريس 

املخطوطات املغربيّة املكتوبة عىل الرق تُصنع بالطي]]] وليس بالقطع، ويف بعضها 

كان يتصّدر الوجه الوبري.

 إنَّ دراسة العنارص املاديّة للمخطوط العريب تعدُّ بعيدًة كّل البعد عن املعايري 

لها،  التأريخ  حيث  من  الكريم  القرآن  مخطوطات  لدراسة  نولدكه  تناولها  التي 

دراسات  حقل  يف  بعد  ُعرف  قد  يكن  مل  الكوديكولوجيا  فعلم  مكانها،  ومعرفة 

املخطوط العريب، ولو كان معروفًا يف زمان نولدكه لوفَّر عليه جهًدا كبريًا يف مسألة 

التأريخ للمخطوطات ومعرفة مكان نشأتها.

3- التجليد:

املادية  العنارص  أحد  باعتباره  التجليد،  عنرص  دراسة  من  األسايس  الغرض  إنَّ 

عنرص  بها  متيَّز  التي  الّسامت  فهم  محاولة  يف  يتمثّل  العريب،  للمخطوط  املكونة 

التّجليد عرب فتاٍت زمنيٍّة مختلفٍة، وبالتايل االعتامد عليها يف تحديد العمر الزمني 

التقريبي ألحد املخطوطات املجلدة.

الكتاب، حيث يحصل  مراحل صناعة  العموم  تنتهي يف  التّجليد  بإمتام عمليّة 

مجموعة  خارجيًا  تحمي  التي  العنارص  »مجموع  أي:  )غالفه(  عىل  املخطوط 

الكراريس املشدودة بعضها إىل بعض، وتتألّف يف العموم من دفّتني وكعب«]]].

يقول فرانسوا ديروش: عرف العامل اإلسالمي أناطًا مختلفًة لألغلفة التي نقّسمها 

تيسريًا إىل ثالث مجموعات كبرية]]]، أو ثالثة أناط كبرية، وهذه األناط تشتمل 

عىل عنارص مشتكة، وهام الدفتان والجلد، والدفتان هام قطعتان من مادة صلبة 

االستخدام  حالة  لحاميته يف  املجلد  من  ورقة  آخر  أو  أّول  إىل  تشدُّ  اليشء  بعض 

والتخزين، والدفة العليا أو )دفة الرأس(  هي الدفة التي تُرى عندما يكون املجلد 

]]]- استخدام الرق يف املخطوطات اإلسالمية، م.س، ص09].

]2]- انظر: املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العريب، فرانسوا ديروش، تعريب: أمين فؤاد سيد، ص384.

]3]- انظر: املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العريب، ص389.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

فيه  توجد  الذي  الكراريس  مجموع  جانب  يطابق  الذي  الكعب  ويوجد  مغلًقا، 

الخياطة عىل ميني الناظر.

ويف رأيي، إّن دراسة الّصفات العاّمة ألقدم أناط التّجليد يف العامل اإلسالمي ميكن 

أن يقّدم لنا معلومات مهّمة عن تاريخ نسخة ما، وهو أمٌر يعرفه املتخّصصون يف 

يتميّز بخصائص  العريّب  تراثنا  التّجليد يف  أنواع  فأقدم  الكوديكولوجيا جيًّدا،  علم 

عّدة، منها أنَّ هذا الّنوع من التّجليد غالبًا يكون ذا شكٍل متطاول مستطيل، يشكِّل 

التّجليد عادة ما تكون  التّجليد هيئة صندوق )ِقراب(. باإلضافة إىل أنَّ دفّة  فيه 

مصنوعًة من األلواح الخشبيّة وليس الورق املقوّي.

ويتميّز هذا الّنوع من التّجليد إضافة إىل ذلك  بوجود حاشيٍة متصلٍة من الجلد 

الواقية،  لأللواح  السفليّة  الثالثة  بالجوانب  ملتصقة  الكراريس  مجموع  بارتفاع 

الكتاب  يغلق  وعندما  الرابع.  الجانب  كعبه  يُشكِّل  هيئة صندوق  تُشكِّل  بحيث 

مبشبك  مزّوًدا  عموًما  يكون  املعلَّب  التّجليد  وهذا  حوافه،  الحاشية  هذه  تغطي 

)ِقفل(.

وهذا مثال يقّدمه فرانسوا ديروش ألقدم أناط التّجليد يف تراثنا العريب:

العنارص  دراسة  إنَّ  األمر،  غاية 

م  املاديّة املكّونة للمخطوط العريب تقدِّ

التأريخ  باب  يف  مهّمة  معلوماٍت  لنا 

نشأتها،  مكان  ومعرفة  للخطوطات 

فدراسة حوامل النص، وعىل رأسها الرَّق 

الذي كان مادًة أساسيًّة لكتابة املصاحف 

ثم  املخطوط(،  )كراسات  أو  التكريس  عنرص  ودراسة  األوىل،  الهجرية  القرون  يف 

عنرص التجليد من األمور التي ميكن االعتامد عليها يف معرفة تاريخ نسخة خطيّة 

ما ومعرفة مكان نشأتها.
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العلوم  من  الكوديكولوجيا  فعلم  خصبة،  الباب  هذا  يف  الّدراسات  زالت  وما 

الناشئة الحديثة، وتتمثّل قيمته الكربى يف أنَّ املعلومات التي يقّدمها حول نسخة 

، وليست قامئة  خطيّة ما تعدُّ من الّدقّة مبكان؛ ألنّها منطلقٌة من عنرٍص ماديٍّ واقعيٍّ

عىل مجرد افتاضات.

ما  التأريخ ملخطوط  التي ميكن يف ضوئها  املعايري  لتلك  تقريره  نولدكه يف  إنَّ 

الّدراسات  ومعرفة مكان نشأته مل يتعرّض -ولو باإلشارة- إىل ما ميكن أن تقّدمه 

املاديّة للمخطوط العريب يف هذه القضيّة املهّمة من قضايا املخطوط العريب، وتلكم 

نقطة أساسيّة يف سبيل تقييم منجزه املعريف املتمثّل يف كتابه »تاريخ القرآن«.
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ي كتابه "تاريــــخ القرآن"
ق "نولدكه" حول مخطوطات القرآن �ف مناقشة آراء المست�ش

لئحة املصادر واملراجع:

أّوًل- املصادر العربّية

فرانسوا  متهيدية(،  )مالحظات  اإلسالمية  املخطوطات  يف  الرق  استخدام   .[

املادة  اعتبارات  بني  اإلسالمية  املخطوطات  »دراسة  مؤمتر  كتاب  ديروش، 

والبرش«، لندن- مؤسسة الفرقان للتاث اإلسالمي 997].

2. الربديات العربية، جفري خان: )يف كتاب دراسة املخطوطات اإلسالمية بني 

اعتبارات املادة والبرش، لندن- مؤسسة الفرقان للتاث اإلسالمي 997](.

3. البيان يف عدِّ آيات القرآن، أليب عمرو الداين، تحقيق: غانم قدوري الحمد، 

مركز املخطوطات والتاث، الكويت، الطبعة األوىل، 4]4] ه.

الهالل،  مكتبة  القادر،  عبد  بن  طاهر  محمد  وآدابه،  العريب  الخط  تاريخ   .4

القاهرة، الطبعة األوىل، 939]م.

5. تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، تعديل فريدرش شفايل، نرشة دار نرش جورج 

أملز، زوريخ، نيويورك، 2000.

6. الفهرست، للنديم، تحقيق: إبراهيم رمضان، نرشة دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

الطبعة الثانية، 7]4] هجرية.

العريب  املخطوط  صناعة  تأريخ  املخطوطات...نحو  علم  أو  الكوديكولوجيا   .7

الرابط  البزال، بحث منشور عىل موقع أرشيفو تحت هذا  واإلسالمي، فاطمة 

http://awalcentre.com/Archivo/2698.html

دار  عزة حسن،  د.  تحقيق:  الداين،  عمرو  املصاحف، أليب  نقط  املحكم يف   .8

الفكر العريب، دمشق، الطبعة الثانية، 404]هـ..

9. املدخل إىل علم الكتاب املخطوط بالحرف العريب، فرانسوا ديروش، تعريب 

أمين فؤاد سيد،...
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0]. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، د. جواد عيل، دار الساقي، الطبعة 

الرابعة، 422]هـ..

]]. النقط، أليب عمرو الداين )املتوىف 444(، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، 

مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.

مجلة  عواد،  كوركيس  اإلسالمية«،  العصور  يف  صناعته  والكاغد-  الورق   .[2

املجمع العلمي العريب، العدد 23، 948].

ثانًيا- املصادر األجنبّية:

1. Catalogue des Manuscrits Arabes, Manuscrits Musulmans, 

Les Manuscrits du coran, Aux orgigines de la calligraphie 

coranique, par Francois Deroche,  Paris, Biblioteque 

Nationale, 1983.
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القّراء والقراءات

 

اإلعجاز القرآين
دراسة نقدّية ملذهب نولدكه

حسن عيل مطر الهاشمي]]]

مقّدمة

بها  اهتم  إذ  للجدل؛  املثرية  املواضيع  من  الكريم  القرآن  يف  اإلعجاز  يعّد 

املسترشقون وحاولوا عالجها بطرٍق مختلفٍة. ويعّد ثيودور نولدكه من أبرز هؤالء 

املسترشقني؛ حيث تبنى رأيًا إشكاليًّا حول اإلعجاز القرآين.

حول  القرآن«  »تاريخ  كتابه  يف  نولدكه  أدرجه  ما  ملعالجة  البحث  هذا  ويأيت 

يتعلّق  فيام  نولدكه  آلراء  املوضوعّي  الّنقد  تسليط  عرب  وذلك  القرآين؛  اإلعجاز 

باملوضوع، مع تقديم الّنظرة اإلسالميّة الّصحيحة لإلعجاز وناذجه يف القرآن الكريم. 

وعليه توزّع البحث عىل متهيد طُرح فيه أساس اإلشكال عند نولدكه، وأربعة محاور 

أساسيّة: عالج أّولها شهادات كبار املرشكني عىل إعجاز القرآن الكريم، وناقش الثاين 

محاوالت تحّدي القرآن ونتائجها، فيام تعرّض املحور الثالث إىل شبهة نولدكه حول 

دور الفواصل واألوزان الّشعرية يف القرآن، وتفّرع عن املحور الثالث املحور الرابع 

ليقّدم أوجه اإلعجاز يف القرآن الكريم.  

متهيد:

لقد ذهب )ثيودور نولدكه( فيام يتعلّق باإلعجاز القرآين مذهبًا يفرغ املعجزة 

من  يُراد  الذي  املفهوم  مع  ينسجم  أن  ميكن  ال  مبا  ويفّسها  بل  محتواها،  من 

املعجزة، إذ يفّسها مبا يستحيل صدوره عقاًل، وذلك حني يقول:

»إذا تفّحصنا تحّدي محّمد عن كثب، اكتشفنا أنّه مل يتّحد خصومه أن يأتوا مبا 

]]]- باحث ومتجم ـ العراق.
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يضاهي القرآن من ناحية شعريّة أو خطابيّة ]بالغيّة]، بل مبا يُضاهيه من حيث 

الجوهر ]عقائديّة]. وهذا ما مل يكن يف وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم 

أن يدافعوا عن اإلميان القديم باآللهة، وكانوا عىل اقتناع شديد به، بالطريقة نفسها 

التي دافع فيها ذاك عن وحدة الله وما يتعلّق بها من عقائد؟«]]].

يف حني أّن املعجزة تعني أن يأيت الّنبي بخارق يستحيل عىل اآلخرين أن يأتوا 

مبثله؛ بغية إثبات صدقه، عىل أن يقتن فعله هذا بالتحّدي، ولتوضيح ذلك نقول: 

إّما أن يكون محااًل عقليًّا، أو محااًل علميًّا، أو محااًل عرفيًّا، واملعجزة  الخارق  إّن 

تتعلّق باألخريين دون األّول، بيان ذلك:

إّن املحال العقيل، من قبيل: اجتامع النقيضني، وثبوت الزوجيّة للثالثة، ورسم 

مربّع له ثالث زوايا، وقلنا إّن هذا الّنوع ال تتعلّق به املعجزة الستحالته الذاتيّة، 

)نولدكه(  كالم  إىل  رجعنا  إذا  ونحن  التحّقق.  عن  فضاًل  التصّور  عىل  ممتنع  فهو 

لوجدناه يرجع إىل هذا الّنوع من املحال؛ وعليه ال ميكن أن يكون ما قاله صحيًحا، 

إذ ال ميكن للمرشكني أن يأتوا مبا هو توحيدّي، مع بقائهم عىل الرّشك، للتنايف الذايت 

بني الرشك والتوحيد، نظري التنايف بني الزوجيّة والثالثة، وهذا يفّس أيًضا إشكالنا 

أن  ال ميكن  وعليه  التوحيد؛  إّدعائهم  مع  التثليث،  إىل  ذهبوا  النصارى حني  عىل 

يكون النبي قد تحّداهم بهذا النوع من التحّدي املحال يف ذاته.

 واملحال العلمي، من قبيل: تخلف املعلول عن علّته الطبيعيّة، كوالدة عيىس

من غري أب، وعدم احتاق إبراهيم بالنار، وتحّول عصا موىس إىل ثعبان.

واملحال العريف، من قبيل: إبراء األكمه واألبرص بإمرار اليد عىل موضع املرض، 

وشفاء األعمى بوضع يشٍء من الريق عىل عينيه مثاًل.

العلمي  املحال  وهام  األخريين،  املحالني  هذين  من  بواحد  تتعلّق  واملعجزة 

 والعريف. ولك نفهم األسلوب اإلعجازي ونوع التحّدي الذي جاء به الّنبّي األكرم

]]]- نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج]، ص50-]5.
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ال يسعنا أن نتجاوز ما فهمه املعارصون للنبي األكرم من هذا التحّدي، فقد كانوا 

القرآن بوصفه معجزًة  بأّن  التّحّدي بشكل مبارش، مع إمياننا  هم املخاطبني بهذا 

خالدًة ال يزال متحّديًا وسيبقى كذلك إىل آخر يوم يف الدنيا، إاّل أّن فهم الجيل األّول 

يشّكل بالنسبة لنا قرينًة عىل حقيقة املراد من هذا التحّدي.

أّن  لوجدنا  النبّوة  لنا عن عرص  املأثورة  التاريخيّة  الّنصوص  راجعنا  إذا  ونحن 

املخاطبني بالرسالة آنذاك قد فهموا أّن هذا التحّدي يعني الجانب البالغي والبياين 

من القرآن الكريم، لنا أن نتصّور وقوع اثنني أو ثالثة أو حتّى عرشة يف خطأ من هذا 

القبيل ونعزو ذلك إىل جهلهم دون محذور. أّما أن يتّفق الجميع عىل الوقوع يف 

نفس الخطأ، فهذا ما ال ميكن لنا أن نهضمه؛ ألّن عدم الفهم سيعود يف هذه الحالة 

إىل قصور يف التعبري القرآين وهو محال.

عىل  يتعنّي  الحالة  هذه  يف  ولكن  الجميع،  فهم  عدم  هضمنا  أنّنا  لنا  وهب 

الّنبي تنبيههم إىل خطئهم، ويبنّي لهم أّن مراده من التحّدي هذا الجانب دون 

أقرّهم  فقد  أيًضا،  يحصل  مل  أّن هذا  مع  التحّدي.  من  تحقيق غرضه  بغية  ذاك؛ 

الّنبّي عىل فهمهم، إذن ال بّد أن يكون فهمهم صحيًحا، وأّن املراد من التحّدي 

هو اإلعجاز البالغي والبياين، أو أّن اإلعجاز البالغّي هو أحد وجوه اإلعجاز القرآين. 

وحتّى اآلن مل تنجح أّي محاولة يف هذا املجال، وقد مىض عىل زمن التحّدي أكرث 

من أربعة عرش قرنًا.

قد نرى لكالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وهو أمري البيان ما يشبهه 

يف أساليب عبد الحميد الكاتب، أو فّن املقامات كمقامات بديع الزمان الهمداين 

والحريري رغم الصنعة البادية عليهام، ولكن ميكن تسميتها باملحاوالت الناجحة 

يف هذا املجال، إاّل أنّنا ال نجد فيام يتعلّق بكالم الله، إاّل محاوالت فاشلة أخجلت 

أصحابها وقّرروا إتالفها يف مهدها، خشية أن يطلع عليها اآلخرون فتكون الفضيحة، 

أو متادى يف غيّه وغروره فنرشها فكانت الفضيحة! وال نستبعد أن يكون بهض ما 

ورد عىل لسان تيّار النفاق يف صدر اإلسالم من اختالق بعض اآليات املزعومة من 
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تلك املحاوالت البائسة، مثل: )تلك الغرانيق العىل وإّن شفاعتهّن لتتجى(، ونحو 

ذلك من هذه املحاوالت التي سعى منتحلوها إىل إقحامها يف القرآن الكريم كيًدا 

وطعًنا فيه، ولكن أّن لهم وقد تحّداهم القرآن، وتعّهده الله بالحفظ والصيانة.

أّوًل- شهادة كبار املرشكني بإعجاز القرآن

لقد شهد للقرآن باإلعجاز كثرٌي من بلغاء العرب، ومن بينهم َمن هو ألّد أعداء 

الذي كانوا يحاربونه بكّل ما أوتوا من قّوة، ومل  الوقت  الّنبي ورسالته، وذلك يف 

يتكوا وسيلًة لطمس معامل الدين وإطفاء نوره، ومع ذلك جاءت شهادتهم لتثبت 

أّن الفضل ما شهدت به األعداء، وفيام ييل نستعرض بعض هذه الشهادات:

 ،شهادة الوليد بن املغرية: عن ابن عباس الوليد بن املغرية جاء إىل النبي

فقرأ عليه القرآن، فكأنّه رّق له؛ فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عّم! إّن قومك 

يرون أن يجمعوا لك مااًل. قال: لَِم؟ قال: ليعطوكه. فقال الوليد: لقد علمت قريُش 

أين من أكرثها مااًل. قال أبو جهل: فقل فيه قواًل يبلغ قومك أنّك منكٌر له وكاره. 

فقال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم برجزه وال 

بقصيده مّني، وال بأشعار الجّن! والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، ووالله إّن 

لقوله الذي يقول حالوة، وإّن عليه لطالوة، وإنّه ملثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنّه 

ليَعلو وما يُعىل، وإنّه ليحطم ما تحته. قال: ال يرىض عنك قومك حتّى تقول فيه: 

قال: فدعني حتّى أفّكر، فلاّم فّكر قال: هذا سحر يؤثر فنزل قوله تعاىل: َذْرِن 

.[[[َوَمْن َخلَْقُت وَِحيًدا
شهادة النرض بن الحارث: قام ذات يوم فقال: »يا معرش قريش، إنّه والله قد 

نزل بكم أمٌر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محّمٌد فيكم غالًما َحَدثًا أرضاكم 

فيكم، وأصدقكم حديثًا، وأعظمكم أمانة، حتّآ إذا رأيتم يف ُصدغيه الشيب، وجاءكم 

ونفثهم  السَحرَة  رأينا  لقد  بساحر،  ما هو  والله  )ساحر(. ال  قلتم:  به،  مبا جاءكم 

وتخالجهم،  الكهنة  رأينا  قد  بكاهن،  هو  ما  والله  ال  )كاهن(.  وقلتم:  وعقدهم. 

]]]- الذهبي، محّمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم، ج]، ص55]، دار الكتاب العريب، ط]، بريوت، 987].
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وسمعنا سجعهم. وقلتم: )شاعر(. ال والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، وسمعنا 

أصنافه كلّها، هزجه ورجزه. وقلتم: )مجنون(. ال والله ما هو مبجنون، لقد رأينا 

فانظروا يف  يا معرش قريش،  تخليطه.  بخنقه، وال وسوسته، وال  الجنون، فام هو 

شأنكم، فإنّه والله لقد نزل بكم أمٌر عظيم«]]].

ثالثة من قريش يطربون لسامع القرآن خفية: )كان من خرب أيب سفيان، وأيب 

من  ليستمع  متخفيًّا،  انفراد  منهم عىل  كلٌّ  أن خرج  بن رشيق،  واألخنس  دهل، 

رسول الله وهو يصيّل من الليل يف بيته؛ فأخذ كّل واحد منهم مجلًسا، وكلٌّ ال يعلم 

مبكان صاحبه، حتّى إذا طلع الفجر تالوموا، وقال بعضهم لبعض: ال تعودوا ملثلها. 

حتّى إذا كانت الليلة الثانية، عاد كّل رجل منهم إألى مجلسه، فباتوا يستمعون له، 

حتّى إذا طلع الفجر، قال بعضهم لبعض مثل ما قال أّول مرّة، ثّم انرصفوا. حتّى 

إذا طلع الفجر، قال بعضهم لبعض: ال نربح حتّى نتعاهد أال نعود؛ فتعاهدوا عىل 

ذلك، ثّم تفرّقوا.

فلاّم أصبح األخنس بن رشيق أىت أبا سفيان، فقال: أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك 

فيام سمعت من محّمد. فقال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها 

وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها، وال ما يراد بها. قال األخنس: 

وأنا الذي حلفت به )كذلك(... ثّم خرج من عنده، حتّى أىت أبا جهل؛ فقال: يا أبا 

نحن  تنازعنا  مذا سمعت،  فقال:  محّمد؟  من  فيام سمعت  رأيك  ما  الحكم، 

وبنو عبد مناف الرشَف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتّى 

إذا تجاثينا عىل الركب، وكنا كفريس رهان، قالوا: مّنا نبّي يأتيه الوحُي من السامء! 

فمتى ندرك مثل هذا]]]؟(.

َكَن  َكيَْف  فَانُْظْر  ا  وَُعلُوًّ ُظلًْما  نُْفُسُهْم 
َ
أ َواْستَيَْقَنتَْها  بَِها  وََجَحُدوا  تعاىل:  قال 

 .[[[َعقَِبُة الُْمْفِسِديَن
]]]- ابن هشام، عبد امللك، السرية النبويّة، ج]، ص232، منشورات دار ومكتبة الهالل، بريوت، 2004.

]2]- م.ن.

]3]- سورة النمل، اآلية 4].
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ثانًيا- محاولت معارضة القرآن والرّد عليها

معارضة  يف  بزعمه  الناجحة  املحاوالت  بعض  إثبات  نولدكه(  )ثيودور  حاول 

القرآن واإلتيان مبثله، فقال:

»مل يتالَش تحّدي محّمد من دون صدى، ففي أثناء حياته وبعد فتة قليلة 

من وفاته ظهر يف أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربيّة رجاٌل اّدعوا أنّهم أنبياء 

العامين، وذو  مالك  بن  لقيط  الله. هؤالء هم  الوحي من  يتلقون  وأنّهم  قومهم، 

الخامر عبهلة بن كعب األسود اليمني، وطليحة األسدي، ومسيلمة التميمي، وأخريًا 

النبية سجاح. وقد أطلقوا آيات مل تصلنا منها إاّل أقوال مسيلمة، وهي مع أنّها ال 

تتعّدى كونها شذرات فقط، تطلعنا عىل األفكار الدينيّة التي نرشها هذا الرجل. 

ولكونه ديًنا وعى قّوته وأراد أن يجذب إليه العامل كلّه، ألنّه الدين الحّق األفضل، 

أعلن اإلسالم الفتّي الذي كان يجاهد من أجل بقائه أّن كّل هذه الحركات خداع 

الشيطان وعمله«]]].

تعقيبًا عىل هذا الكالم نقول: إّن هذا العدد الكبري من أدعياء النبّوة، من الذين 

من  حّققه  وما  سطوة،  من  النبي  إليه  وصل  ما  شاهدوا  أن  بعد  إاّل  يّدعوها  مل 

الله أفواًجا؛ فنظروا إىل  الناس يدخلون يف دين  انتصارات عىل أعدائه حتّى أخذ 

األمر من زاويتهم املاديّة البحتة، ورأوا يف انتصار النبي غلبة له عىل خصومه، ومن 

هنا أطلق أبو سفيان كلمته املشهورة حني قال للعباس عّم النبي يوم فتح مّكة: 

»لقد أصبح ملك ابن أخيك عظياًم«]]]!

فاملسألة عنده وعند أمثاله مجرّد ملك وزعامة دنيويّة، ولذلك كرث أدعياء النبّوة عندما 

فتح الله عليه، وتصّوروا أّن بإمكانهم بلوغ ما بلغه النبي مبجرّد ادّعاء النبّوة والتظاهر 

بنزول الوحي عليهم، وإاّل أين كانوا حينام كان املسلمون مستضعفني، يتخطفهم الناس 

من كل جانب، وذاقوا ما ذاقوا من العذاب والعنت والحصار واملقاطعات؟!

]]]- نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج]، ص]5.

]2]- املجليس محّمد باقر، بحار األنوار، ج33، ص208، مؤسسة الوفاء، ط2، بريوت، 983].
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نعم، إّن األمر كام يقول )نولدكه(، فقد حاول هؤالء الحمقى، كام حاول غريهم 

قدميًا وحديثًا اإلتيان بكالم يعارض فيه القرآن بزعمه، فأخفق يف ذلك من ناحيتني؛

الناحية األوىل: إنّه أثبت عدم فهمه ملعنى املعارضة.

)الكاريكلامتري(  إىل  هي  مضحكة  متهافتة  بكلامت  جاء  إنّه  الثانية:  والناحية 

أقرب منها إىل الكلامت، وسنذكر نوذجني عىل ذلك؛ أحدهام من القديم، واآلخر 

من الحديث، وقس عليهام ما سواهام ألنّه مثلهام أو أسوأ:

1- محاولة )مسيلمة الكذاب(

اّدعى  أن  ابن هشام يف سريته  الكذاب( عىل ما روى  كان من شأن )مسيلمة 

النبّوة عند عودته مع قومه إىل الياممة بعد لقاء النبّي األكرم، فقد قال لقومه: 

إّن الله قد أرشكه يف أمر محّمد. ثّم جعل يسجع لهم األساجيع، ويقول فيام 

نسمة  منها  أخرج  الحبىل،  عىل  الله  أنعم  »لقد  الكريم:  للقرآن  مضاهاة  يقول 

تسعى، من بني صفاٍق وحىش]]]«. ويبدو أّن مسيلمة كان باإلضافة إىل ذلك يتّقن 

فّن التسويق واملساومة، فقد أباح الزنا ملن يؤمن بنبّوته! كام سّوغ له رشب الخمر! 

وأسقط عنه الصالة! يف مناورة منه لكسب األنصار واألتباع، فكان يف ذلك إىل سلوك 

التجار أقرب منه إىل ُخلق األنبياء.

وقال أيًضا: »واملبذرات زرًعا، والحاصدات حصًدا، والذاريات قمًحا، والطاحنات 

طحًنا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثرًدا، والالقامت لقاًم، إهالة وسمًنا، لقد فضلتم 

عىل أهل الوبر، وما سبقكم أهل املدر، ريفكم فامنعوه، واملعتّ فآووه، والباغي 

فناوئوه«.

مشفٌر  له  الفيل،  ما  أدراك  وما  الفيل،  ما  »الفيل  قائاًل:  الفيل  سورة  وعارض 

طويل، وذنٌب أثيل، وما ذلك بخلق ربّنا بقليل«]]].

]]]- ابن هشام، عبد امللك، السرية النبويّة، ج4، ص85]، مكتبة الهالل، بريوت.

]2]- الخطايب، بيان إعجاز القرآن، ص55، نقالً عن: أبو الفضل مري محّمدي، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه، ص207.
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وهي كام ترى محاوالت فاشلة؛ فإنّها ليست من املعارضة يف يشء، وإّنا هي 

محاكاة وتقليد، وهو مع ذلك تقليد مشّوه، بل هي رسقة ألكرث ألفاظ القرآن مع 

تبديل بعضها بألفاظ ركيكة. ورمّبا لو سار عىل سجيّته دون محاكاة القرآن لجاء مبا 

هو أفضل من هذا الكالم، ولكن هذا هو شأن الغراب الذي أعجبه ميش القطاة، 

فحاول تقليدها فلم يفلح، وملا أراد الرجوع إىل مشيته كان قد نسيها.

وماّم يروي عنه أيًضا أنّه قال: »يا ضفدع ابنة ضفدعني، نقي ما تنقني، أعالك 

لنا نصف األرض،  يف املاء وأسفلك يف الطني، ال الشارب متنعني وال املاء تكدرين، 

ولقريش نصفها، ولكن قريًشا قوٌم يعتدون]]]«، وقد علّق »الجاحظ« عىل هذه 

اآليات »املسيلميّة« قائاًل:

فيها حيث  رأيه  ]الضفدع]؟ وملَ ساء  ما هيّج مسيلمة عىل ذكرها  أدري  »وال 

جعل بزعمه فيام نزل عليه من قرآنه: يا ضفدع كم تنقني! نصفِك يف املاء، ونصفِك 

يف الطني! ال املاء تكدرين، وال الشارب متنعني]]]«.

2- محاولة عيل محّمد الشريازي]]] )مؤسس البابية(

لقد ألّف هذا املعتوه كتابًا أسامه البيان وقّسمه إىل ألواح، جارى فيه القرآن 

بزعمه، ثّم ادعى بأنّه أفضل من القرآن، وإليك بعًضا من أرقى ما فيه:

قال يف اللوح األّول: »قل: إنّا جعلناك عزانًا عزيزًا للعازين. قل: إنّا جعلناك حبيبًا 

حبانًا للحابني. قل: إنّا جعلناك برهانًا بريًها للبارهني. قل: إنّا جعلناك سكانًا سكيًنا 

للساكنني...« وعىل هذه الوترية مييض إىل إثنتي عرشة صفحة!

]]]- راجع: الطربي، محّمد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، ج2، حوادث سنة ]]، ص537-544، دار صادر، ط]، بريوت.

]2]- الجاحظ، عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، ج2، ص8]3، منشورات األعلمي للمطبوعات، ط]، بريوت، 2003.

ابتدع  الرشتي,  السيّد كاظم  يد  البزاز، درس عىل  املريزا رضا  الشريازي )235]-266](: ولد يف شرياز. والده  ]3]- عيل محّمد 

الفكرة البابية، وقال: أنّه )الباب( إىل اإلمام املهدي املنتظر، والباب يعني الوسيط بني اإلمام والرعية. ثّم ادعى أّّن روح اإلمام 

املهدي قد حلت فيه، فنفي إىل )ماكو( شامل غرب إيران. أفتى العلامء بكفره؛ فامر الصدر األعظم )أمري كبري( بإعدامه بعد 

القاجاري، فأعدم شنًقا يف تربيز عن واحٍد وثالثني عاًما. أنظر: بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف  الدين  موافقة الشاه نارص 

القرآن، ص07]-08].
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لفظ  من  اشتّقها  بكلامٍت  مشحونة  صفحات  عرش  استهلك  الثاين  اللوح  ويف 

القدمان  القادم  القدام  األقدم  الله  )القديم( ومواد أخرى من قبيل قوله: »بسم 

املتقّدم القيدوم املقدام ذي القدامني ذي القدامات ذي األقدام...«!

واللوح الثالث اشتّقه من اسم )الجميل( وقال فيه: »بسم الله األجمل الَجِمل 

الُجّمل ذي الجاملني إنّه كان جمياًل جمالنًا مستجماًل فوق الجامميل...«، وهكذا 

أن نسجد  أمامنا سوى  النمط، وليس  بكلامت من هذا  إىل صفحات عّدة ميألها 

)البهاء مريزا حسني عيل]]](،  أخويه:  أعجز  يقال قد  والحّق  اإلعجاز! ولكّنه  لهذا 

مؤّسس البهائيّة، و )غالم أحمد القادياين]]](، مؤّسس القاديانيّة؛ ألّن قرآنه أفضل 

مع  القرآن  عبارات  وتأخري  تقديم  عىل  يزد  مل  األخري  إّن  بل  بكثري!  قرآنيهام  من 

إضافات بسيطة من عنده.

3- الرّد عىل مّدعيي النبّوة بالغيًّا

بعد أن مألنا أذنيك بهذه الخزعبالت، مل نجد من العدل أن نتكك دون تنشيفهام 

ببعض آيات القرآن الكريم، مع بيان وجوه اإلعجاز البالغي فيها.

ْمُر 
َ
قْلِِع وَِغيَض الَْماُء َوقُِضَ اأْل

َ
رُْض ابْلَِع َماَءِك َوَيا َسَماُء أ

َ
قال تعاىل: َوقِيَل يَا أ

.[[[الِِمَي ۖ  َوقِيَل ُبْعًدا لِلَْقوِْم الظَّ َواْسَتوَْت ىلَعَ اْلُودِّيِ
]]]- املريزا حسني عيل النوري )7]8]-892]م(: ولد يف )نور( من أعامل مازندران. لّقب بـ )البهاء(، ولّقب أخوه يحيى بـ )صبح 

األزل(. اعتنق مذهب البابيّة يف سن الثالثني، بل أصبح من أهّم مريدي الباب وملّا يره! اعتف معظم البابيّة بخالفته للباب. 

فّر إىل السليامنيّة. نفاه السلطان العثامين إىل )أدرنه( بتكيا عام 864]م، فبدأ هناك بالدعوة لنفسه ضّد أخيه األكرب )صبح 

األزل(؛ فاضطر السلطان العثامين إىل التفريق بينهام، فنفاه إىل )عكا( بفلسطني، ونفى أخاه إىل )قربص(، فبقي )البهاء( يف عكا 

حتّى وافته املنية تاركًا سلطته الروحيّة إىل ولده األكرب )عباس أفندي( الذي لّقب بـ )عبد البهاء(. أنظر: بيضون، لبيب، اإلعجاو 

العددي يف القرآن، ص2]]-3]].

من  قرون  قبل  أجداده  ارتحل  بلخ،  يف  )مزار رشيف(  إىل  تعود جذوره  متنبئ هندي  )؟-908](:  القادياين  أحمد  ]2]- غالم 

مدينة )سبزوار( شامل رشق إيران إىل قرية )قاديان( يف إقليم البنجاب الهنديّة، حيث ولد )غالم أحمد( وتعلم اللغتني العربيّة 

واإلنجليزيّة، ودرس العلوم الدينيّة عىل يد العلامء هناك، استخدمه اإلنجليز عىل مزارع قريته. ويف سنة 880]م أعلن أنّه املهدي 

املنتظر ثّم اّدعى أنّه يوحى إليه. ولقربه من الدوائر االستعامريّة نسخ حكم الجهاد، وأوجب طاعة اإلنجليز. ويف سنة 889]م 

اّدعى النبّوة، وزعم أنّه املسيح املوعود، وأسقط لفظة )غالم( الدالّة عىل العبوديّة، واقترص عىل اسم )أحمد(. أفتى أكرث العلامء 

بكفره. أنظر: بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص0]].

]3]- سورة هود، اآلية 44.
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من  فأنزلتها  معلقاتها  إىل  عمدت  اآلية  هذه  سمعت  حينام  قريًشا  إّن  يقال: 

جدران الكعبة، وقد علّل أساتذة البديع بالغتها باشتاملها عىل صنعة اإلبداع، وهو 

أن يكون البيت من الشعر أو الفصل من النرث مشتماًل عىل رضوٍب عّدة من البديع.

باب  أسامه  بابًا  اآلية  لهذه  )585-654هـ(  املرصي  األصبع  أيب  ابن  أفرد  وقد 

اإلبداع، قال فيه:

»ما رأيت يف جميع ما استقريت من الكالم املنثور والشعر املوزون، كآيٍة كرميٍة 

وهي  املحاسن،  من  وعرشين رضبًا  أحًدا  منها  استخرجت  تعاىل،  الله  كتاب  من 

ْمُر 
َ
قْلِِع وَِغيَض الَْماُء َوقُِضَ اأْل

َ
رُْض ابْلَِع َماَءِك َوَيا َسَماُء أ

َ
قوله تعاىل: َوقِيَل يَا أ

الِِمَي، وهي: املناسبة التاّمة بني أقلعي  ۖ  َوقِيَل ُبْعًدا لِلَْقوِْم الظَّ َواْسَتوَْت ىلَعَ اْلُودِّيِ
املراد  فإّن  سامء(،  )يا  قوله  يف  واملجاز  والسامء.  األرض  بذكر  واملطابقة  وابلعي. 

-والله أعلم- يا مطر السامء. واالستعارة يف قوله )أقلعي(. واإلشارة يف قوله تعاىل 

)وغيض املاء(، فإنّه عرّب بهاتني اللفظتني عن معاٍن كثرية. والتمثيل يف قوله تعاىل 

)وقيض األمر(، فإنه عرّب عن هالك الهالكني، ونجاة الناجني بلفظ فيه بُعد عن لفظ 

عرّب  فإنه  الجودي(،  عىل  )واستوت  تعاىل  قوله  يف  واإلرداف  له.  املوضوع  املعنى 

بلفٍظ  ميل،  فيه وال  زيغ  متمكًنا ال  املكان، وجلوسها جلوًسا  بهذا  استقرارها  عن 

قريٍب من لفظ املعنى. والتعليل، ألن غيض املاء علة االستواء. وصّحة التقسيم، إذ 

استوعب -سبحانه- أقسام أحوال املاء حالة نقصه؛ إذ ليس إال احتباس ماء السامء، 

واحتقان املاء الذي ينبع من األرض، وغيض املاء الحاصل عىل ظهرها. واالحتاس 

يف قوله تعاىل )وقيَل بعًدا للقوم الظاملني(، إذ الدعاء يشعر بأنهم مستحقو الهالك 

ال  ومن  يستحّق  من  شمل  رمّبا  لعمومه  الهالك  أّن  يتوهم  ضعيٍف  من  احتاًسا 

يستحق، فتأكّد بالدعاء عىل الهالكني؛ لكونهم مستحقني ذلك. واإليضاح يف قوله 

تعاىل )للقوم( ليتبنّي لهم أن القوم هم الذين سبق ذكرهم يف اآلية املتقدمة عليها، 

حيث قال تعاىل: َوُكََّما َمرَّ َعلَيْهِ َمَلٌ ِمْن قَوِْمهِ َسِخُروا ِمنُْه، ويف قوله قبل ذلك: 

ُهْم ُمْغَرقُوَن فأىت سبحانه يف آخر هذه اآلية بلفظة  ِيَن َظلَُمواۚ  إِنَّ َوَل ُتَاِطبِْن ِف اذلَّ
سبق  الذين  القوم  أنّهم  ليبنّي  ]الذكري]؛  للعهد  فيها  والالم  األلف  التي  )القوم( 
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ذكرهم... فعلم أّن لفظة )القوم( هاهنا ليست فضلة الكالم، وأنها يحصل لسقوطها 

لبٌس يف املعنى. واملساواة؛ ألّن لفظ اآلية ال يزيد عىل معناها. وحسن النسق؛ ألنه 

سبحانه عطف القضايا بعضها عىل بعض بحسن ترتیب حسبام وقعت. وائتالف 

اللفظ يف املعنى؛ ألّن كّل لفظة ال يصلح موضعها لغريها. واإليجاز؛ ألنه سبحانه 

اقتّص القصة بلفظها مستوعبة بحيث مل يخل منها بيشٍء يف أخرص عبارة. والتسهيم؛ 

ألن أول اآلية إىل قوله تعاىل )أقلعي( يقتيض آخرها. والتهذيب؛ ألن مفردات األلفاظ 

عليها رونق  الحروف  لفظة سمحة سهلة، مخارج  الحسن، كل  بصفات  موصوفة 

الفصاحة الخلو عن البشاعة والتكيب، سليمة من التعقيد وأسبابه. وحسن البيان، 

من جهة أّن السامع ال يتوقف يف فهم معنى الكالم، واليشّكل عليه يشٌء من هذا 

النظام. والتمكني؛ ألّن الفاصلة مستقرّة يف قرارها، مطمئنة يف مكانها، غري قلقة وال 

مستدعاة. واالنسجام، وهو تحّدر الكالم بسهولة كام ينسجم املاء وينساب انسياب 

العليل من الهواء. وما يف مجموع اآلية من اإلبداع، وهو الذي سّمي به هذا الباب، 

من أّن كّل لفظة ال تخلو عن أن يستخرج منها رضٌب أو رضبان من البديع، فهذه 

آية عدد ألفاظها سبع عرشة لفظة تتضّمن أحًدا وعرشين رضبًا من البديع غري ما 

يتعّدد من رضوبها، فإّن االستعارة وقعت منها يف موضعني، وهام: استعارة االبتالع 

لألرض واإلقالع للسامء. واملجاز يف مكانني، فر قوله سبحانه )ويا سامء(. ويف اإلشارة 

والتمثيل واإلرداف؛ ألّن املجاز مجازان: مجاز بالحذف، ومجاز بالتغيري، وقد وقعا 

مًعا. فانظر -رحمك الله- إىل عظمة هذا الكالم؛ لتعلم ما انطوى عليه نظمه، وما 

تضمنه لفظه«]]].

قال »لبيب بيضون« يف هذه اآلية:

البالغة  من  عليه  اشتملت  ملا  عديدة  بتآليف  الرشيفة  اآلية  هذه  »أُفردت 

والفصاحة، حتّى عّد بعضهم فيها مئة وخمسني نوًعا من البديع، وهذا ما جعل 

املعاندين يُجمعون عىل أّن طوق البرش عاجز عن اإلتيان مبثلها«]]].

]]]- املرصي، ابن أيب األصبع، تحرير التحبري، ص]]6-3]6، لجنة إحياء التاث اإلسالمي، القاهرة، 383]هـ.

]2]- بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص09]-02]، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط]، 2005، بريوت.
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وقال )بوالتري( يف اإلعجاز البالغي:

»من الصعب أن يظّن اإلنسان يف أمره أن قوة الفصاحة اإلنسانية تؤثر ذلك 

إنها  أبًدا، وتتجدد رفيعة،  بغري ضعف  عالية  وأنها تصدر  القرآين، خصوًصا  التأثري 

ملعجزة؛ إذ تقرص دون تقليدها رجال األرض ومالئكة السامء]]]«.

ثالًثا- دور الفواصل واألوزان الّشعرية يف القرآن عند نولدكه

 یری )نولدكه( أّن للفواصل التي تظهر يف خواتم اآليات من بعض السور تأثريًا 

يف تقييد حّريّة النبي يف التعبري، فلرمبا ألجأته القافية إىل ألفاظ وكلامت غري مرادة 

له عىل حقيقتها، ولوال القافية ما كانت هناك رضورة إىل استعاملها، قال )نولدكه(:

يتبّدل  الفاصلة  أجل  أهميّة. من  بال  ليس  القرآن  الفاصلة عىل خطاب  »تأثري 

أحيانًا شكل الكلامت املعتادة وحتى معناها، فحني تتكلم سورة الرحمن عن جنتني 

سامويتني مع عينني وزوجني من الفاكهة وجنتني مامثلتني نرى بوضوح أن استعامل 

املثنى هنا إنا هو من أجل الفاصلة فقط. ومل يتّم يف سورة الحاقة اختيار العدد 

املستغرب »مثانية« للمالئكة الذين يحملون عرش الله، لو مل تكن »مثانية« تالئم 

التأثري الخاص الذي مُيارسه كل شكل شعري  الفاصلة. أخريًا، يُضاف إىل ما سبق: 

)البحر والقافية إلخ( عىل ترتيب البنية وسياق األفكار. وال يقّل عن ذلك أهمية، 

األثر الذي مارسته الفاصلة عىل تأليف القرآن]]]«. 

نقول: ال شّك أننا حينام نتلو القرآن نجده مفعاًم باملؤثرات البالغيّة، كام عليه 

األدب العريب بجميع مدارسه عموًما، وقد جاء القرآن متحديًا إيّاهم مبا عرفوه من 

األساليب البالغيّة؛ ليتفّوق عليهم ويتحّداهم مبا ألّفوه.

ولكن هذا ال يعني أّن هناك التزاًما بهذه األوزان، وإّنا تقع مصادفة وعىل نحو 

عفوي، فليس القرآن كتابًا شعريًّا، وهكذا يقال بالنسبة للفاصلة أو القافية. ومع 

]]]- بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، ص09]-02]، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط]، 2005، بريوت، ص89.

]2]- نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج]، ص38-37.
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عدم وجود اإللزام وااللتزام، ال ميكننا أن نتصّوَر رضورة ملزمة للقرآن كتلك التي 

افتضها )نولدكه(.

]]] وكان بإمكانه أن يقول: )أحد عرش إىل مثانية  قال تعاىل: َعلَيَْها تِْسَعَة َعَشَ

عرش( دون إرضار بالقافية، ولكنه مل يلجأ إىل أّي من هذه األعداد، ال ألنّه مهتم 

بالقافية، أو يحاول التهرّب منها، بل إما ألن عددهم محّدد بتسعة عرش، أو أنّه 

مجرّد إشارة لبيان الكرثة. كذلك نقول بالنسبة إىل قوله تعاىل: َوَيْحِمُل َعرَْش َرّبَِك 

فَوَْقُهْم يَوَْمئٍِذ َثَمانَِيٌة]]]. حيث ميكن للباري تعاىل لو كان عدد حملة العرش أقل 
أو أكرث أن يقول: )ويحمل عرش ربك فوقهم سبعة أو تسعة( ولتذهب الفاصلة إىل 

الجحيم، ولكن ما العمل إذا كان عددهم مثانية؟ 

بل إنّنا حني نتلو القرآن، نجد كأن هناك شبه التزام بعدم االلتزام بالفاصلة، وهذا 

ما نجده حتى يف محاوالت )مسيلمة الكذاب( البائسة، حيث يقلد األسلوب القرآين 

حتى يف عدم االلتزام بالفاصلة، ومثال ذلك قوله: )والخابزات خبزًا، والثاردات ثرًدا، 

والالقامت لقاًم، إهالة وسمًنا، لقد فضلتم عىل أهل الَوبَر، وما سبقكم أهل املدر، 

ريفكم فامنعوه، واملعتّ فآووه، والباغي فناوئوه(. 

وعليه فإّن األسلوب القرآيّن متحّرٌر منذ البداية من قيود الفاصلة، غري خاضع 

إلرادتها؛ فال يكون ما قاله )نولدكه( وارًدا بحال من األحوال.

رابًعا- وجوه مختلفة من اإلعجاز القرآين

جوانب  هناك  بل  منه،  والبالغي  األديب  الجانب  عىل  القرآن  إعجاز  يقترص  ال 

أخرى عديدة، سنقترص فيام يأيت عىل ذكر أهمها:

1- اإلعجاز العلمي

ال نقصد بالعلم هنا جانبه النظري، وما كان من العلوم ما يقف عىل مستوى 

]]]- سورة املدثر، اآلية 30.

]2]- سورة الحاقة، اآلية 7].
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النظريّة، التي يتم تأكيد ثبوتها اليوم، ليتم نقضها يف الغد املقبل. فكثريًا ما يتم تبني 

السائدة  تبقى هي  القواعد، ورمبا  عليها  العلميّة، وتؤسس  النظريّات  نظريّة من 

ملئات السنني، لتأيت بعد ذلك نظرية أخرى تنسفها من قواعدها، وهكذا دواليك. 

إنا الذي نريده بالعلوم تلك التي تحولت إىل بديهيات، من قبيل: كروية األرض، 

وحركتها، وقانون الجاذبية فيها، وانعدام األوكسجني يف جّو السامء، وما إىل ذلك، 

دون النظرية النسبية وما إليها.

وهناك تصويرات كثرية أبداها العلامء لهذا النوع من اإلعجاز يف القرآن الكريم، 

منها ما أفاده السيد الخويئ )قدس رسّه( حيث قال:

»أخرب القرآن الكريم يف غري واحد من آياته عاّم يتعلّق بسنن الكون ونواميس 

الطبيعة وغريها ماّم ال سبيل إىل العلم به يف بدء اإلسالم، إاّل من ناحية الوحي اإللهي، 

وبعض هذه القوانني وإن علم بها اليونانيّون يف تلك العصور، أو غريهم مّمن لهم 

سابق معرفة بالعلوم، إاّل أّن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم بذلك، وإّن 

فريًقا ماّم أخرب به القرآن مل يتّضح إاّل بعد توفر العلوم وكرثة االكتشافات، وهذه 

األنباء يف القرآن كثرية]]]«. 

وسنذكر فيام يأيت بعض هذه اآليات يف اإلعجاز العلمي:

بشأن  قطب]]]  سيد  قال   .[[[ َحٍّ ٍء  َشْ ُكَّ  الَْماءِ  ِمَن  وََجَعلَْنا  تعاىل:  قوله 

هذه اآلية: »إنها تقرر حقيقة خطرية، يعّد العلامء كشفها وتقريرها أمرًا عظياًم، 

الحياة األول، وهي  املاء هو مهد  أن  إليها، وتقريره  وميجدون )دارون( الهتدائه 

العجب يف  يثري  ال  الكريم  القرآن  يف  ورودها  كان  وإن  ا.  حقًّ االنتباه  تثري  حقيقة 

]]]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ط 3، قم املقدسة، 2007، ص]7.

]2]- سورة األنبياء، اآلية 30.

]3]- سید قطب )906]-967]م(: كاتب عريب مرصي، عرف بدراساته اإلسالمية، انخرط يف صفوف )اإلخوان املسلمني(؛ فسجن 

الفني يف  )التصوير  أيًضا:  القرآن(، وله  الكريم يف أربعة أجزاء تحت عنوان )يف ظالل  القرآن  وأعدم شنًقا، أشهر آثاره تفسري 

القرآن(، و)العدالة االجتامعية يف اإلسالم(، و)مشاهد القيامة يف القرآن(، انظر: البعلبك، منري، موسوعة املورد، ج8، ص9]2، دار 

العلم للماليني، ط2، بیروت، 992].
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نفوسنا، وال يزيدنا يقيًنا بصدق القرآن، فنحن نستمد االعتقاد بصدقه املطلق يف 

كل ما يقرره من إمياننا بأنه من عند الله]]]«.

ِف  ُد  عَّ يَصَّ نََّما 
َ
َكأ َحرًَجا  َضّيًِقا  َصْدَرهُ  َيَْعْل  يُِضلَُّه  ْن 

َ
أ يُرِْد  َوَمْن  تعاىل:  وقوله 

َماءِ]]]. ومل يهتد العلم إىل هذه الحقيقة إال يف عام 862]م حني حاول إنجليزيان  السَّ
الصعود مبنطادهام إىل أقىص ارتفاع ممكن، فبلغا إىل حّد سبعة أميال، ولكنهام عانيا 

مصاعب جمة؛ فتعذر تنفسهام وأخذا ينزفان دًما من آذانهام وعيونهام وأنفيهام 

وحنجرتيهام. ومل يستطع العلامء يف بادئ األمر تشخيص السبب، حتى عرفوا فيام 

بعد أن الهواء يقل ضغطه كلام ارتفع، فهو يف الطبقات العليا أقل ضغطًا منه يف 

الطبقات السفىل]]]. 

 .[[[ُمْعرُِضوَن آيَاتَِها  َعْن  َوُهْم   ۖ َمُْفوًظا  َسْقًفا  َماَء  السَّ وََجَعلَْنا  تعاىل:  وقوله 

حيث يحيط باألرض غالٌف هوايئ سميك قد يبلغ ارتفاعه أكرث من )350( كيلو متًا 

مكّون من )غاز النتوجني(، و )األوكسجني(، و )ثاين أوكسيد الكاربون(، و )بخار 

املاء(، وغازات أخرى، وبذلك يكون ترًسا واقيًا لألرض من قذائف السامء املنفصلة 

عن الكواكب األخرى، وقد يبلغ وزن إحدى هذه القذائف بضعة أطنان؛ فال ميكن 

لغاز األوزوت وغريه تفتيتها وحرقها، فتصل إىل األرض مدمرة مخربة، وقد عرثوا 

عىل بعضها يف أنحاء األرض، وخاصة يف املناطق غري املأهولة منها]]].

 ِ َحاِب ۚ ُصنَْع اللَّ َوِهَ َتُمرُّ َمرَّ السَّ َباَل َتَْسُبَها َجاِمَدةً  وقوله تعاىل: َوتََرى اْلِ

حركة  عىل  الدالة  اآليات  وهي   .[[[َتْفَعلُوَن بَِما  َخبرٌِي  إِنَُّه   ۚ ٍء  َشْ ُكَّ  تَْقَن 
َ
أ ِي  اذلَّ

وأهوال  الساعة،  أرشاط  حوادث  إىل  ناظرة  غري  فهي  الجبال.  ويف ضمنها  األرض، 

]]]- قطب، سيد، يف ظالل القرآن، ج 4، دار الرشوق، ط24، بريوت، 995]، ص2376.

]2]- سورة األنعام، اآلية 25].

]3]- مبادئ العلوم العامة ص57، نقالً عن تلخيص التمهيد ج2، ص494، فراجع.

]4]- سورة األنبياء، اآلية 32.

]5]- بصائر جغرافيّة نقالً عن التمهيد، ج2، ص497.

]6]- سورة النمل، اآلية 88.
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القيامة، إذ ال تهويل يف من رؤية الجبال ساكنة وجامدة.

وكذلك املرور مّر السحاب، وال هول يف مشاهدة مسرية السحاب. هذا يف حني 

أنكر )بطليموس( حركة األرض، وبقيت نظريته السائدة حتى القرن السادس عرش 

للميالد، حني أثبت )كوبرنيق( حركة األرض. 

ْن نَُسّوَِي 
َ
ٰ أ لَّْن َنَْمَع ِعَظاَمُه بََلٰ قَادِرِيَن ىلَعَ

َ
نَْساُن أ َيَْسُب اْلِ

َ
هي وقوله تعاىل: أ

َبَنانَُه]]]. إذ تبنّي هذه اآلية رسًّا مل يكشف إالّ يف القرن التاسع عرش، فقد ُعرف 
حينها أّن لكّل إنسان بصمة خاّصة رسمت عىل بنانه ال يشاركه فيها أحد.

 .[[[َحَِئٍة َتْغُرُب ِف َعْيٍ  ْمِس وََجَدَها  الشَّ َمْغرَِب  بَلََغ  إَِذا   ٰ َحتَّ وقوله تعاىل: 

قال مالك بن نبي: 

»ورمبا تبدو هذه اآلية ذات سذاجة حلوة، ومع ذلك فلو أننا نظرنا إىل خط 

الطول الذي تقع عليه مكة؛ فإن مغرب الشمس سيكون عىل مدى تسعني درجة 

طولية إىل الغرب، وهذا الطول ميتد إىل نواحي خليج املكسيك. حيث يتفّرع مجرى 

بحري. هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إىل شواطئ أوروبا الشاملية ما 

يناسبها من الدفء املستمد من )عينه الحمئة(، ومن هذه األنحاء نفسها حاول 

املهندس الفرنيس )جورج كلود( استخدام الطاقة الحرارية يف البحار، ونجح يف ذلك 

نظريًّا]]]«.

وقوله تعاىل: يَُكّوُِر اللَّيَْل ىلَعَ انلََّهارِ َوُيَكّوُِر انلََّهاَر ىلَعَ اللَّيِْل. وقوله تعاىل: 

رَْض َبْعَد َذٰلَِك َدَحاَها. فإن تكوير الليل والنهار، يقتيض تكوير ما تحتهام، 
َ
َواأْل

ولوضوح هذه اآلية يف كروية األرض، فقد ذهب إىل هذا املعنى حتى املتقدمني من 

]]]- سورة القيامة، اآليتان 4-3.

]2]- سورة الكهف، اآلية 86.

]3]- ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، دار الفکر، ط4، دمشق، 987]، ص290. لكن مل يذكر أّن ذا القرنني قد رصد مغيب 

الشمس من زاوية مدينة مكة، ولذلك ال ميكن االلتزام مبا قاله مالك بن نبي.
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املفسين قبل أن يثبتها العلم الحديث، كابن حزم األندليس]]] يف كتابه )الِفَصل يف 

امللل( حيث قال يف بحث كروية األرض: 

»بل الرباهني من القرآن والسّنة قد جاءت بتكويرها، قال الله تعاىل: يَُكّوُِر 

اللَّيَْل ىلَعَ انلََّهارِ َوُيَكّوُِر انلََّهاَر ىلَعَ اللَّيِْل، وهذا أوضح بيان يف تكوير بعضها عىل 
بعض، وهذا نصٌّ عىل تكوير األرض«.

صورة  وتقّدم  أدّق،  بشكل  البيضوي  األرض  شكل  تبنّي  فهي  الثانية  اآلية  أّما 

اللغويّة أن  العلميّة حول شكل األرض. توضح املعاجم  الحقائق  مطابقة ألحدث 

كلمة )دحاها( تعني جعلها كالدحية، أي )البيضة(؛ حيث تعني األدحّوة: )بيضة 

النعام(، وال زال هناك من العرب من يسمي البيضة دحية، كام هو الحال بالنسبة 

إىل أهل مرص، وفلسطني]]]، وسكان منطقة خوزستان من العرب يف إيران، وبعض 

سكان البرصة يف العراق، يدعون البيضة )دحروية(، ويجمعونها عىل )دحاري(.

إىل غري ذلك من اآليات التي أعرضنا عنها خشية اإلطالة. ولكن ال يفوتنا التنويه 

.[[[ِمْن ِعَبادِهِ الُْعلََماُء َ يف هذا املجال بقوله تعاىل: َكَذٰلَِك إِنََّما َيَْش اللَّ

قال )رينوت( يف اإلعجاز العلمي:

»يجب أن نعتف بأّن العلوم الطبيعيّة والفلك والرياضيات أنعشت أوروبا يف 

القرن العارش مقتبسة من القرآن]]]«.

وقال املسترشق الفرنيس )موريس بوكاي(:

»إذا أخذنا مستوى ما بلغته العلوم يف عرص محّمد بنظر االعتبار، مل يعد 

]]]- ابن حزم، عيل بن محمد )994 - 064]م(: فقيه مسلم أندليس. كان صاحب مذهب انترش يف األندلس انتشاًرا واسًعا، 

وقد أخذ فيه بظاهر النّص فعرف باملذهب الظاهري. من أشهر آثاره: )الفصل يف امللل واألهواء والنحل(، و )اإلحكام ألصول 

األحكام(، و )املفاضلة بني الصحابة(، و )طوق الحاممة يف األلفة واألالف(، البعلبك، منري، موسوعة املورد، ج5، ص56].

]2]- املدرس، عالء الدين، الظاهرة القرآنية والعقل، مطبعة العاين، ط]، بغداد، 986]، ص6]2..

]3]- سورة األنبياء، اآلية 28. 

]4]- بيضون، لبيب، األعجاز العددي يف القرآن، مؤسسة األعلمي، 2005، بريوت، ص89.
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من  الكتاب  هذا  يحتويه  ملا  وذلك  برشي؛  نتاٌج  القرآَن  بأّن  نصّدق  أن  بإمكاننا 

ا عدم االكتفاء  الحقائق العلميّة يف الكثري من مضامينه... وعليه من املعقول جدًّ

باعتبار القرآن وحيًا فحسب، بل ويجب علينا أن نضع )الوحي القرآين( يف مرتبة 

يؤمن  مل  علميّة  إثبات حقائق  يف  أصالة مضمونة  من  به  يتمتّع  ملا  ا؛  جدًّ ممتازة 

تحّديًا  يعدها  كان  أن  بعد  والتحقيق،  البحث  من خالل  إال  الحديث،  العلم  بها 

للفرضيّات البرشية]]]«.

2- اإلعجاز الغيبي

واإلعجاز الغيبي يف القرآن يشتمل عىل ثالثة أزمنة، فمنها ما يتعلّق باملايض، 

ومنها ما يتعلّق بالحارض، ومنها ما يتعلّق باملستقبل. وفيام يأيت نذكر مثااًل لكل 

واحٍد من هذه األزمنة: 

لها  أشار  والتي  وأممهم،  السابقني  األنبياء  قبيل: قصص  من  املايض  فمغيبات 

نَْت َوَل قَْوُمَك 
َ
نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيَها إيَِلَْكۖ  َما ُكنَْت َتْعلَُمَها أ

َ
تعاىل بقوله: تِلَْك ِمْن أ

.[[[ِمْن َقبِْل َهَٰذا
ْو 

َ
أ يِلُثْبُِتوَك  ِيَن َكَفُروا  َيْمُكُر بَِك اذلَّ ِإَوذْ  ومن مغيبات الحارض، قوله تعاىل: 

أخرب  فقد   .[[[الَْماكِرِيَن َخرْيُ   ُ َواللَّ  ۖ ُ اللَّ َوَيْمُكُر  َوَيْمُكُروَن   ۚ ُيْرُِجوَك  ْو 
َ
أ َيْقُتلُوَك 

أن  عىل  الندوة  دار  يف  قريش  تشاورت  إذ  وقوعه،  ليلة  يف  الحدث  بهذا  القرآن 

يحبسوا رسول الله أو يقتلوه أو يبعدوه عن مكة، ثّم قر قرارهم عىل قتله. 

 وكانت نتيجة هذا اإلخبار الغيبي إحباط مؤامرة املرشكني، ووصول النبي األكرم

إىل املدينة املنورة ساملًا.

 ومن مغيبات املستقبل، قوله تعاىل: َوُهْم ِمْن َبْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبوَن ِف بِْضِع 

]]]- بوكاي، موريس، القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم، مكتبة مدبويل، القاهرة، 996]، ص302. بترّصف.

]2]- سورة هود، اآلية 49.

]3]- سورة األنفال، اآلية 30.
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.[[[َك إىَِلٰ َمَعاٍد ي فََرَض َعلَيَْك الُْقْرآَن لََرادُّ ِسنَِي]]]. وقوله تعاىل: إِنَّ اذلَِّ
كام ميكننا أن نعّد من اإلعجاز الغيبي التنبّؤ ببقاء القرآن سلياًم من التحريف، 

نْلَا اذّلِْكَر ِإَونَّا َلُ َلَافُِظوَن]]]. وال يزال هذا الوعد قامًئا  إذ قال تعاىل: إِنَّا َنُْن نَزَّ

إىل يوم الناس هذا.

قال األستاذ رشيد رضا يف هذا الّنوع من اإلعجاز:

»فهذه األخبار الكثرية بالغيب، دليل واضح عىل نبّوة نبيّنا، وكون القرآن من 

يصّح  مبا  معارضتها  ميكن  وال  سبحانه،  غريه  الغيب  يعلم  ال  إذ  تعاىل؛  الله  عند 

باملصادفة أو القرائن أحيانًا من أقوال الكّهان والعرّافني واملنجمني؛ فإن كذب هؤالء 

أكرث من صدقهم، إن صّح تسمية ما يتّفق لهم صدقًا منهم، ولكن الناس ال يحصون 

إذا  ذلك  بعذ  يذكرون  فيها،  وتلبيساتهم  يبحثون عن حيلهم  وال  أقوالهم،  عليهم 

اقتضته الحال، كتشنيع أيب متام]]] عىل املنجمني يف زعمهم أّن عمورية ال تفتح إالّ 

عند نضج التني والعنب]]]«.

3- اإلعجاز العددي

يجب قبل الخوض يف هذا الّنوع من اإلعجاز القرآين، التنويه إىل رضورة التّعاطي 

معه بحذٍر شديٍد؛ وذلك ألنّه قد يكون يف بعض أمثلته وليد االتّفاق كام سنبنّي. 

ولكّنه يف بعض وجوهه يبعد أن يكون كذلك. وإذا آمّنا بأنّه من اإلعجاز، سنكون 

قد حّققنا الغاية يف إثبات اإلعجاز القرآين، وسنكون معه يف غًنى عن إثبات إعجاز 

]]]- سورة الروم، اآليتان 4-3.

]2]- سورة القصص، اآلية 85.

]3]- سورة الحجر، اآلية 9.

املتكلفة  باألناقة  متيّز شعره  كلّه،  العريب  األدب  الشعراء يف  أعظم  أحد  يعترب  عبايس،  عريب  شاعر  )ت 845م(:  متام  أبو   -[4[

وبالغوص يف املعاين وكرثة الغريب. طّوف يف بلدان كثرية، واتّصل باملعتصم العبايس؛ فمدحه بقصائد عصامء أشهرها قصيدته 

يف فتح عمورية التي يقول يف مطلعها: )السيف أصدق إنباء من الكتب.. يف حّده الحّد بني الجّد واللعب(، وفيها يقول معرًّضا 

بأقوال املنجمني: )سبعون ألًفا كآساد الرثى نضجت جلودهم مثل نضج التني والعنب(. ومن آثاره: )كتاب الحامسة(، و )أشعار 

املحدثني(، و )أشعار الفحول(. أنظر: البعلبك، منري، موسوعة املورد، ج]، دار العلم للماليني، ط]، بريوت، 980]، ص]3.

]5]- رشيد رضا، محّمد املنار، ج]، دار إحياء التاث العريب، ط]، بريوت، 2002، ص82].
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القرآن بأدلّة ولغة ال تقنع غرينا؛ ألّن لغة األعداد لغة حياديّة، ال تعرف عدوًّا من 

صديق، وال تنحاز إىل العواطق الدينيّة، أو العرقيّة، أو القبليّة. مضافًا إىل كونها لغة 

مفهومة للجميع.

الّصحابة والتّابعني الذين تناولوا موضوع اإلحصاء والعدديات يف القرآن  ومن 

الكريم: اإلمام عيل بن أيب طالب، وعبد الله بن مسعود، ومجاهد، وعطاء، 

وراشد وآخرون. وفيام ييل نستعرض بعًضا من جوانب هذا الّنوع من اإلعجاز يف 

القرآن الكريم عىل النحو اآليت:

روى )وكيع(، عن )األعمش(، عن )أيب وائل(، عن )ابن مسعود(، أنّه قال:

»من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عرش؛ فليقرأ »بسم الله الرحمن 

الرحيم« ليجعل الله له بكّل حرف منها ُجّنة من كل واحد، فالبسملة تسعة عرش 

حرفًا عىل عدد مالئكة أهل النار الذي قال الله فيهم »عليها تسعة عرش« وهم 

يقولون يف كل أفعالهم: »بسم الله الرحمن الرحيم« فمن هنالك هي قوتهم وببسم 

الله استضلعوا]]]«.

أقول: من الّسهل علينا أن نعد حروف عبارة ما، فنجدها موافقة ملقدس من 

املقّدسات؛ فنجعل العدد ناظرًا إىل ذلك املعدود، ونحدث عالقة وثيقة بينهام، يف 

حني قد ال يتعّدى األمر أن يكون وليد الصدفة كام أسلفنا، وميكن أن يكون الكالم 

املروي عن ابن مسعود من هذا القبيل.

وكذلك األمر بالنسبة إىل ما عرث عليه األستاذ )عبد الرزاق نوفل( من التامثل 

العددي، والتكرار الرقمي، والتناسب بني املفاهيم القرآنيّة املتامثلة أو املتناقضة أو 

املتابطة، وقال عنها يف مقّدمة كتابه )اإلعجاز العددي للقرآن الكريم(: 

»إنّها لصورة من صور اإلعجاز التي ال ميكن ألّي باحث أو دارس أو قارئ أن 

يستعرضها إال ويؤمن اإلميان الكامل املطلق أّن هذا القرآن ال ميكن أن يكون إال 

]]]- ابن عطية األندليس، عبد الحق، تفسري املحرر الوجيز، ج]، دار الفكر العريب، ط2، القاهرة، ص82.
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وحي الله سبحانه وتعاىل آلخر من االستطاعة، وأبعد من حدود العقل البرشي]]]«.

وإليك بيانًا ببعض ما توصل إليه األستاذ نوفل وضمنه يف كتابه آنف الذكر:

لفظ )قل( ورد يف القرآن الكريم 332 مرة، وبنفس العدد 332 ورد لفظ )قالوا(. 

ويف الجدول املرفق بعض النامذج من ذلك:

عددهااملفردةعددهااملفردة
5]]اآلخرة5]]الدنيا

68الشيطان68املالئكة
]الشتاء]الصيف
4الربد4الحر
49النور49العقل
25املوعظة25اللسان
8الرهبة8الرغبة
8التف8الذهب
24امرأة24رجل
6]العالنية6]الجهر
27القسط27العدل

نقول: إّن القرآن الكريم يحتوي عىل العرشات من الكلامت املتادفة واملتضاّدة. 

وقد يتّفق حدوث التساوي يف بضعة كلامت متادفة، أو متضادة، أو متقاربة من 

)عبد  السيد  ذكره  ما  بعض  إىل  بالنسبة  حاصل  هو  كام  واالتفاق،  الصدفة  باب 

الرزاق نوفل(، رغم إمياننا بإخالصه يف محاولته.

لكننا إذا توغلنا يف هذا املجال، سنواجه أموًرا مذهلة ال ميكن أن تكون وليدة 

عليها  تفرغت  إذا  خصوًصا  تتكّرر.  ال  الصدفة  أّن  وهو  بسيط،  لسبب  الصدفة، 

]]]- نوفل، عبد الرزاق، اإلعجاز العددي للقرآن، املقدمة، دار الكتاب اإلسالمي، 987]، بريوت.
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وترتبت أمور بعضها يتوقف عىل بعض، للوصول إىل نتائج منطقيّة، ومن ذلك ما 

قيل يف الحروف املقطعة أو فواتح السور، وإليك بيانها:

هناك من السور القرآنيّة ما متيّز من سائر السور األخرى بافتتاحها بعد البسملة، 

بحروف تعّددت اآلراء حولها، وتضاربت األقوال بشأنها. وقد اشتهرت بأسامء، من 

قبيل: )الحروف املقطعة(، أو )فواتح السور( أو )الحروف النورانيّة(.

وقد بلغ عدد السور املفتتحة بهذه الحروف تسًعا وعرشين سورة، وإذا أسقطنا 

املتكرر من هذه الفواتح، فسوف يبقى الخالص منها عندنا 4] فاتحة. فإذا عمدنا 

إىل املتكرر من الحروف يف هذه الفواتح األربع عرشة، خلَص عندنا منها 4] حرفًا 

وهي: )ص.ر.أ.ط.ع.ل.ي.ح.ق.ن.م.س.ك.هـ(. وهذا العدد يشّكل يف واقعه نصف 

حروف الهجاء متاًما. كام أنّها تحوي من كّل جنٍس من الحروف نصفه أيًضا. وقد 

استدل لذلك العالمة الزمخرشي يف )الكشاف( قائاًل:

»واعلم أنّك إذا تأّملت ما أورده الله عّز سلطانه يف الفواتح من هذه األسامء، 

وامليم،  والالم،  )األلف،  وهي:  سواء،  عرش  أربعة  املعجم،  أسامي  نصف  وجدتها 

والقاف،  والحاء،  والسني،  والطاء،  والعني،  والياء،  والهاء،  والكاف،  والراء،  والصاد، 

والنون( يف تسع وعرشين سورة، عىل عدد حروف املعجم]]]. ثّم إذا نظرت يف هذه 

األربعة عرش ]حرفًا] وجدتها مشتملة عىل أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أّن 

فيها من املهموسة نصفها: )الصاد، والكاف، والهاء، والسني، والحاء(. ومن املجهورة 

والنون(.  والياء،  والقاف،  والطاء،  والعني،  والراء،  وامليم،  والالم،  )األلف،  نصفها: 

نصفها:  الرخوة  ومن  والقاف(.  والطاء،  والكاف،  )األلف،  نصفها:  الشديدة  ومن 

)الالم، وامليم، والراء، والصاد، والهاء، والعني، والسني، والحاء، والياء، والنون(. ومن 

بـ )االنتصاف( قال فيها:  ]]]- توجد هنا تعليقة ذكرها اإلمام أحمد بن املنري اإلسكندري يف تهميشه عىل الكشاف املوسوم 

)عندما عّد الحروف أربعة عرش حرفًا يف الفواتح، قال: إنّها نصف حروف العربيّة، فهذا يدّل عىل أّن جملتها مثانية وعرشين 

حرفًا، فال بّد من سقوط أحد الحرفني من هذا العدد، أّما )األلف( الليّنة أو )الهمزة(، وإال كانت تسعة وعرشين حرفًا. والظاهر 

أّن الساقط الهمزة. وعندما قال: يف تسعة وعرشين عىل عدد الحروف، اقتىض هنا الدخول األفني يف العدد. والظاهر من كالمه 

أّن األلف عنده هي الليّنة، فلذلك علل تسميتها باأللف، بأّن النطق ملا تعذر بها أّواًل استقرّت الهمزة مكانها، وفاء مبراعاة تلك 

اللطيفة التي قّدمها من جعل مسّمى الحرف أّول اسمه(.
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وامليم،  والالم،  )األلف،  نصفها:  املنفتحة  ومن  والطاء(.  )الصاد،  نصفها:  املطبقة 

ومن  والنون(.  والياء،  والقاف،  والحاء،  والسني،  والعني،  والهاء،  والكاف،  والراء، 

املستعلية نصفها: )القاف، والصاد، والطاء(. ومن املنخفضة نصفها: )األلف، والالم، 

وامليم، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعني، والسني، والحاء، والنون(. ومن حروف 

القلقلة نصفها: )القاف، والطاء(. ثّم إذا استقريت الكلم وتراكيبها، رأيت الحروف 

التي ألغى الله ذكرها من هذه األجناس املعدودة مكثورة باملذكورة منها، فسبحان 

الذي دقت يف كل يشء حكمته]]]«.

ومل يبَق من أنواع الحروف سوى الحروف الشفويّة، وهي حرفان ال غري، وهام: 

)امليم والباء( وقد أغفل الزمخرشي ذكرها، ومع ذلك فإّن الله تعاىل مل يذكر منهام 

سوى )امليم( فقط، وبذلك يكون قد ذكر )النصف( منها! سبحان الذي أتقن كل 

يشء.

قال الباقالين )ت 403( معلًقا عىل ذلك:

»إذا كان القوم الذين قسموا يف الحروف هذه األقسام، ألغراض لهم يف ترتيب 

العربيّة وتنزيلها بعد الزمن الطويل من عهد النبي رأوا مباين اللسان عىل هذه 

الجهة، وقد نبّه مبا ذكر يف السور عىل ما مل يذكر عىل حّد التنصيف الذي وصفنا، 

دّل عىل أّن وقوعها املوقع الذي يقع التواضع عليه -بعد العهد الطويل- ال يجوز 

أن يقع إاّل من الله عّز وجل؛ ألّن ذلك يجري مجرى علم الغيوب]]]«.

 ،[[[َوَلُِثوا ِف َكْهفِِهْم ثاََلَث ِمائٍَة ِسنَِي َوازَْداُدوا تِْسًعا :وميكن عّد قوله تعاىل

من اإلعجاز العددي والحسايب يف القرآن الكريم، وذلك باعتبار أّن زيادة التسعة هنا 

لبيان الفرق بني حساب السنة عىل التقويم الشميس والتقويم القمري، إذ تتاوح 

أيام السنة القمريّة بني )353( و )355(، بينام أيّام السنة الشمسيّة هي: )365( 

]]]- الزمخرشي، جار الله، الكشاف، ج]، دار الكتب العلميّة، طذ، بريوت، 995]، ص40-39.

]2]- الباقالين، أبو بكر محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، دار إحياء العلوم، ط]، بريوت، 998]، ص]8.

]3]- سورة هود، اآلية 25.
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يوًما و )6( ساعات و )9( دقائق، وتسع ثوان؛ فتزيد السنة الشمسيّة عىل السنة 

القمريّة مبقدار )]]( يوًما، وهي مرضوبة يف )300( تساوي )3300( وهو مجموعه 

)تسع سنوات وثالثة أشهر ونصف( بالتقسيم عىل عدد أيام السنة القمريّة حسابًا 

بزيادة  القرآن  تعبري  فصّح  متاًما؛  القمريّة  السنة  انضباط  عدم  حيث  بالتقريب، 

تسعة أعوام بالدقّة]]].

ووردت كلمة )الرب( اثنتي عرشة مرّة، وكلمة )البحر( ومشتقاتها إحدى وأربعني 

مرّة، وهو موافق لنسبة املاء إىل اليابسة عىل الكرة األرضيّة، إذ تبلغ مساحة اليابسة 

)5/ 22(، بينام تبلغ مساحة املياه )5/ 77(. وورد لفظة )العزم( خمس مرات، بعدد 

األنبياء من أويل العزم، وهم: نوح، وإبراهيم، وموىس، وعيىس، ومحّمد، ووردت 

كلمة )شهر( بصيغة املفرد يف القرآن اثنتي عرشة مرّة، وهو عدد أشهر السنة كاملة، 

ِ]]]. ولعل املراد  ِ اثَْنا َعَشَ َشْهًرا ِف كَِتاِب اللَّ ُهورِ ِعنَْد اللَّ ةَ الشُّ قال تعاىل: إِنَّ ِعدَّ

من )الكتاب( يف هذه اآلية هو القرآن الكريم، وأّن الله تعاىل أراد بذلك اإلشارة إىل 

عدد ورود كلمة )شهر( فيه، والله أعلم.

فال يبعد أن تدّل هذه األرقام العجيبة وهذه التوافقات الغريبة عىل هذا النوع 

العدل وامليزان؟ قال  القرآن وإّنا يحكمه  أّن  القرآين، ولسنا نشّك يف  من اإلعجاز 

.[[[َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْمزَياَن تعاىل: َوالسَّ

األمر الذي يجعلنا نؤمن إجاماًل بهذا اإلعجاز، قال اإلمام عيل يف وصف 

القرآن: »وإّن هذا القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، ال تفنى عجائبه، وال تنقيض 

غرائبه، وال تكشف الظلامت إاّل به«]]].

]]]- راجع التفهيم أليب ريحان البريوين، ص235، نقالً عن التمهيد ص552، فراجع.

]2]- سورة التوبة، اآلية 36.

]3]- سورة الرحمن، اآلية 7.

]4]- املجليس، محّمد باقر، بحار األنوار، ج53، ص79-78.
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؛ دراسة نقدّية لمذهب نولدكه ي
اإلعجاز القرآ�ف

لئحة املصادر واملراجع:

]. القرآن الكريم 

2. ابن هشام، عبد امللك، السرية النبويّة، ج]، منشورات دار ومكتبة الهالل، بريوت، 

.2004

3. ابن هشام، عبد امللك، السرية النبويّة، ج]، منشورات دار ومكتبة الهالل، بريوت، 

.2004

4. املجليس محّمد باقر، بحار األنوار، ج33، مؤسسة الوفاء، ط2، بريوت، 983].

5. ابن عطية األندليس، عبد الحق، تفسري املحرر الوجيز، ج]، دار الفكر العريب، 

ط2، القاهرة.

6. ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، دار الفکر، ط4، دمشق، 987].

ط]،  العلوم،  إحياء  دار  القرآن،  إعجاز  الطيب،  بن  محمد  بكر  أبو  الباقالين،   .7

بريوت، 998].

8. البعلبك، منري، موسوعة املورد، ج8، دار العلم للماليني، ط2، بیروت، 992].

9. الجاحظ، عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، ج2، منشورات األعلمي للمطبوعات، 

ط]، بريوت، 2003.

0]. الخطايب، بيان إعجاز القرآن، نقاًل عن: أبو الفضل مري محّمدي، بحوث يف تاريخ 

القرآن وعلومه.

]]. الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ط 3، قم املقدسة، 2007.

2]. الذهبي، محّمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم، ج]، دار الكتاب العريب، ط]، بريوت، 

.[987

3]. الزمخرشي، جار الله، الكشاف، ج]، دار الكتب العلميّة، ط]، بريوت، 995].
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دار   ،[[ سنة  حوادث  ج2،  وامللوك،  األمم  تاريخ  جرير،  بن  محّمد  الطربي،   .[4

صادر، ط]، بريوت.

بغداد،  ط]،  العاين،  مطبعة  والعقل،  القرآنية  الظاهرة  الدين،  عالء  املدرس،   .[5

.[986

6]. املرصي، ابن أيب األصبع، تحرير التحبري، لجنة إحياء التاث اإلسالمي، القاهرة، 

383]هـ.

مدبويل،  مكتبة  والعلم،  واإلنجيل  والتوراة  الكريم  القرآن  موريس،  بوكاي،   .[7

القاهرة، 996].

8]. بيضون، لبيب، اإلعجاز العددي يف القرآن، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط]، 

2005، بريوت.

9]. رشيد رضا، محّمد املنار، ج]، دار إحياء التاث العريب، ط]، بريوت، 2002.

20. قطب، سيد، يف ظالل القرآن، ج 4، دار الرشوق، ط24، بريوت، 995].

اإلسالمي،  الكتاب  دار  املقدمة،  للقرآن،  العددي  اإلعجاز  الرزاق،  عبد  نوفل،   .2[

987]، بريوت.

22. نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ج].
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القّراء والقراءات

 

جمالّية تلّقي القرآن الكريم عند ثيودور نولدكه
زهراء دلور ابربکوه؛ كربا روشنفكر؛ عيىس متقي زاده]]]

امللخص

إّن القرآن من حيث أدبه وجامله كان وما زال يحتّل املركز األّول لدى الناطقني 

بالعربيّة، وقد استقبله الناس طوال القرون باعتباره الّنموذج األعىل لألدب واألسلوب 

والبالغة. فقد كان للقرآن عندهم قيمٌة جامليٌّة إيجابيّة، بينام ال تاُلَحظ هذه القيمة 

الجامليّة يف دراسات املسشتقني. ويبدو أّن هذا االختالف يف تقييم الّنّص الواحد، 

للتلقي  التاريخيّة  اللحظة  الّسائدة يف  املعايري  التلّقي وإىل  آفاق  إىل  أساًسا  يرجع 

الّنّص يف أفٍق خاص، وطبًقا ملقاصده وظروفه.  ومكانه الخاص. فكّل جيل يتلّقى 

بناء عىل ذلك، تطرّقنا يف هذا البحث إىل قضيّة تلقي القرآن من جانب واحد من 

كبار املسترشقني ثيودور نولدكه، وسعينا إىل معرفة آفاق التلقي واملعايري السائدة 

يف اللحظة التاريخيّة لتلقي القرآن الكريم، من أجل فهم كيفيّة تأثري القرآن يف بيئٍة 

تلقي  اختالف  أسباب  وإدراك  تأثريه،  ونوعيّة  معنّي،  وعند جمهور  أجنبيٍّة  لغويٍّة 

القرآن الكريم بني الناطقني بالعربية والناطقني بغريها. ولذلك نعتمد عىل املنهج 

الوصفي التّحلييّل باالستعانة من معطيات نظريّة التلّقي لـ »هانز روبرت ياوس«. 

ويبدو أّن قيمة القرآن الجامليّة عند نولدكه، تابعة للوظائف العمليّة التي يبحث 

عنها يف دراساته للنصوص.

الكلامت الرئيسة: القرآن الكريم، جاملية التلقي، ثيودور نولدكه.

]]]- باحثون يف جامعة تربية املدرس؛ فرع اللغة العربیة وآدابها - طهران.
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مقّدمة 

عند كثري من علامء املسلمني، الجانب الجاميّل والبيايّن للقرآن الكريم هو أعظم 

أّن بواعث  للنبي، ويكون للقرآن عندهم قيمٌة جامليٌّة إيجابيّة. ومبا  معجزًة 

التأثري الجاميل ومعايري التقييم الجاميل للنصوص متغرّيٌة من مجتمع إىل آخر، ولكّل 

مجتمع جامليّته الخاّصة وطريقته املختلفة يف تذّوق الجامل، نريد أن نتناول يف 

هذه الدراسة، جامليّة تلّقي القرآن الكريم عند واحد من كبار املسترشقني، وهو 

األدب  يف  مختلفني  وفهٍم  بشكٍل  الكريم  للقرآن  متلقيًا  باعتباره  نولدكه،  ثيودور 

والجامل عن فهم املتلّقني العرب، وتشّکل ردود أفعاله تلّقیًا هاًما بوصفه التلّقي 

املختلف،  الثقايف  السیاق  العربیّة ويف  اللغة  مناخ  القرآن يف غیر  دار حول  الذي 

لندرك أسباب اختالف التلقي الجاميل للقرآن الكريم بني الناطقني بالعربية وغري 

الناطقني بها، وبني املايض والحارض، والكشف عن الطريقة التي متّكن املتلّقني من 

أن يدركوا أدبيّة القرآن وجامليّته، كام ينبغي أن تُدرك. ولذلك نعتمد عىل املنهج 

الوصفي التحلييل مع االستعانة بنظرية التلقي لـ »هانز روبرت ياوس«، ونسعى 

إىل تحليل القيمة الجامليّة للقرآن عند نولدكه بتحديد نوعيّة آثاره عليه، التي ميكن 

استنباطها من ردود أفعاله من خالل دراساته النقديّة، ثم نقوم بإعادة تشكيل أفق 

بلغ درجة  لنّص  نولدكه  البحث الستنطاق ردود فعل  يتصّدى هذا  إًذا،  توقّعاته. 

اإلعجاز عند العرب واملسلمني، ويحاول اإلجابة عىل هذين السؤالني: ما مدى قيمة 

القرآن الجامليّة عند ثيودور نولدكه؟ وما التوقعات التي أثّرت عىل تقييمه الجاميل 

للقرآن الكريم؟ وتأيت أهميّة البحث من أنّه ميّكن من فهم كيفيّة تأثري القرآن يف 

أبرز  من  نولدكه  أّن  ومبا  تأثريه.  ونوعيّة  معنّي،  وعند جمهور  أجنبيٍّة  لغويٍّة  بيئٍة 

املسترشقني املتخّصصني يف القرآن الكريم، وأّن جهوده يف حقل الّدراسات القرآنيّة 

يتّم  السبب،  ولهذا  القرآين،  للنص  بعده  تعرّضت  التي  الّدراسات  يف  بارزًة  ظلّت 

التكيز عليه يف هذا البحث. 

املنظورات  من  الباحثني  عند  معالجتها  متّت  قد  نولدكه  دراسات  أّن  ويبدو 

املختلفة؛ يذهب ماركو شولر يف مقالته إىل أّن الّدراسات القرآنيّة يف منتصف القرن 
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دراسة  وأّن  فايل،  وجوستاو  نولدكه  ثيودور  بدراستي  متأثّرًة  كانت  عرش  التاسع 

نولدكه أصبحت مرجًعا هاًما وموثوقًا للباحثني. اميانوئال ستيفاندز يف مقالتها ترى 

 ، ا يطّور من أسلوبه بشكٍل تدريجيٍّ أّن التتيب الزّمنّي لنولدكه يجعل من القرآن نصًّ

وأّن برهان نولدكه يبدو متيًنا، عالوة عىل أنّه موضوعيٌّ متجرّد. أحمد عمران الزاوي 

يف كتابه يذكر بعض مالحظات نولدكه املبعرثة يف تاريخ القرآن ويسعى إىل رّدها. 

مطر الهاشمي يف كتابه يذهب إىل أّن نولدكه منذ البداية قد اعتف أّن محاولته 

فيها من الوقاحة الصبيانيّة والتّسع، وعىل هذا، يرى أنّه ال ميكن االعتامد عىل مثل 

هذه املحاوالت؛ ألنّها قامئٌة عىل الحدس والظّّن. رضوان السيد يف كتابه يذهب إىل 

أّن تقسيم نولدكه للسور القرآنيّة هو أكرث ما أثّر يف الدارسني، وكذلك رأيه يف أن 

النبي قد اتّخذ يف نبّوته أنبياء بني إرسائيل نوذًجا له. عادل عباس النرصاوي يف 

كتابه يعتقد أّن قضيّة السور املّكيّة واملدنيّة التي طرحها ثيودور نولدكه يف كتابه 

تاريخ القرآن، يعود إىل اعتقاده بـ »برشيّة القرآن«. يتّضح ماّم تقّدم أّن الدراسات 

حول املسترشق ثيودور نولدكه تّم تحريرها من منظوٍر نقديٍّ بالتكيز عىل آرائه 

حول رفض الوحي وكون النبي مؤلًفا للقرآن، وتأثّره بالكتب الّسابقة، وقضيّة 

القرآنيّة، ومل نجد دراسة أو مقالة سعت إىل تطبيق  التتيب الكرونولجي للسور 

نظريّة التّلّقي عىل دراساته القرآنيّة وتناولت آفاق توقّعاته.

أّوًل- ردود فعل ثيودور نولدكه 

مقالته  األوىل  دراساته؛  من  اثنني  عىل  نرتكز  نولدكه،  فعل  ردود  لدراسة 

أطروحٍة  موضوع  كان  الذي  القرآن«،  »تاريخ  الشهري  كتابه  والثانية  »القرآن]]]«، 

قّدمها سنة 858]. هو يف مستهّل مقالته يُشري إىل انطباع املتلّقي األورويّب وشعوره 

بالتّحرّي، ويقول »إّن أّول تصّفح يتك عىل  القرآن يف أّول قراءة، وهو شعوٌر  نحو 

األورويب انطباًعا باالرتباك الفوضوّي«]]]. ويؤكّد عىل أّن الّشعور الجاميّل نحو القرآن 

]]]- نرشت ألول مرة يف العدد 6] من دائرة املعارف برييطانيكا وتم نرشها مرة أخرى يف كتابهى»مشاهد من تاريخ الرشق« 

يف سنة 892] بعد تعديالت قام بها نولدكه

[2[- Nöldeke, 1982, 21.
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ال مُيكن أن يكون ثابتًا بالّنظر إىل تباين أسلوب القرآن يف األجزاء املختلفة، ويذهب 

إىل أّن قيمة هذه األجزاء متغرّيٌة جًدا من حيث األسلوب والتّأثري الجاميّل؛ حيث 

إّن »الفقرات القليلة جًدا من القرآن تُشبع ميول القارئ الجامليّة بشكٍل كامل«]]]. 

منذ البداية، نستطيع القول إّن رّد فعل نولدكه بالّنسبة إىل أدبيّة القرآن الكريم 

وأسلوبه يتاوح بني الخيبة واالندهاش والحرية وبني اإلعجاب واالستحسان. فالقرآن 

قد يُخيّب أفق توقّعات نولدكه، وناُلحظ هذا الّشعور بالخيبة يف أماكن عّدة من 

إذ يقول »وعىل  الجامليّة فيه؛  املظاهر  أنّه استطاع أن ياُلمس بعض  مقالته، مع 

العموم، ميتلك الكثري من أجزاء القرآن بال شّك قّوة بالغيّة ملحوظة ومؤثّرة حتى 

عىل القارئ غري املعتقد، إاّل أّن الكتاب من املنظور الجاميل، ليس عماًل من الّدرجة 

أسلوب  ذا   محمد »ليس  أنّه  يستنتج  آخر،  موضع  ويف  حال«]]].  بأّي  األوىل 

رفيع بأّي شكل من األشكال. إّن وجهة الّنظر هذه سيتبّناها أّي أورويّب يتصّفحه 

باللغة«]]]. فهو يبقى مندهًشا حائرًا حيث  للكتاب بروٍح حياديٍّة وبعض معرفة 

يعترب القرآن مؤثّرًا من ناحية وينفي من ناحيٍة أخرى كونه عماًل ممتازًا.

إّن نولدكه يف كتابه تاريخ القرآن، وعند تقسيمه السور إىل مكيّة ومدنيّة، يقف 

كثريًا عند أسلوب القرآن وأدبيّته، وإذا تأّملنا آراءه يف هذا املقام نجد أّن شعوره 

بالنسبة إىل القرآن يتّجه نحو االستنكار والرفض والخيبة يف معظم األحيان، ومييل 

نحو اإلعجاب واالستحسان بعض األحيان. وقد استخصلنا ردود أفعاله للقرآن يف 

الجدول التايل:

[1[- Noldeke, 32.

[2[- Ibid, 34.

[3[- Ibid, 35.
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املضموناملوضع
نوع رد 

فعل
مرجع ورقم 

الصفحة

القصص الطوال
الصبغة الفجائية يف حني كان من الالزم 

التحيل بسكون ملحمي
خيبة

مقالة القرآن: 

35

القصص الطوال
حذف الروابط التي ذكرها لزمة للحفاظ 

عىل تسلسل األحداث
خيبة

مقالة القرآن: 

35

خيبةاإلطناب الزائد عن الحاجةالقصص الطوال
مقالة القرآن: 

36

أجزاء غري قصصيّة 

من القرآن
خيبةعدم ترابط األفكار

مقالة القرآن: 

36

أجزاء غري قصصيّة 

من القرآن
خيبةزيادة األلفاظ وتكرارها اململ

مقالة القرآن: 

36

السور املكية يف 

الفتة األوىل

النربة الخطابية والحتفاظ بلونها الشعري 

الكامل، كالم بأرسه محرَّك ايقاعيًّا وذو 

جرس عفوي جميل

إعجاب
تاريخ 

قرآن:69 

بعض السور
انسجام وحسن التنسيق: البداية جّيدة 

والخامتة مناسبة
إعجاب

تاريخ قرآن: 

28

سورة الشعراء

اإلعجاب آلثار عمل فني وأديب، ذي توزيع 

دقيق وماهر ملحسنات األسلوب الخطابية، 

د لطول املقاطع املفردة وقياس متعمَّ

والخيبة للحرية والعبث يف ترتيب النص 

واستبعاد بنية مقاطع شعرية باملعنى 

التقني للكلمة

إعجاب 

وخيبة

تاريخ قرآن: 

41
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سورة الزلزلة
ذا تأثري قوي للمطلع الرائع، وكون السورة 

خطابيا وايقاعيا
إعجاب

تاريخ قرآن: 

89

سورة الصافات

التامسك والوحدة التكاملية لخامتة جيدة 

يف املقطع الثاين، اشرتاك يف األسلوب 

والفاصلة واإليقاع

إعجاب
تاريخ قرآن: 

110-109

سورة الرحمن
تكرار بال نهاية لآلية الالزمة وعدم تكرار 

الالزمة بني بعض اآليات
خيبة

تاريخ قرآن: 

96

السور املكية يف 

الفتة الثانية

تضحية اإلناقة بسبب التكرار املستمر 

لألفكار
خيبة

تاريخ القرآن: 

105

السور املكية يف 

الفتة الثانية

اإلطناب واإلرتباك بسبب عدم ترتيب 

األمثلة منطقيا
خيبة

تاريخ القرآن: 

105

السور املكية يف 

الفتة الثالثة

اللغة واهية مطنبة ونرثية، التكرار ل نهاية 

له، ترداد نفس الكلامت، افتقار الرباهني 

إىل الوضوح وكونها غري مقنعة، والتنوع 

القليل يف القصص

خيبة
تاريخ القرآن: 

128

السور املدنية

عدم تناسب بني الشكل واملضمون بسبب 

الكالم النرثي املطنب، الطول النامي 

لآليات، بقاء الفاصلة فقط من القالب 

الشعري القديم، الفاصلة مشوشة مهَملة 

وعىل أسهل األشكال

خيبة
تاريخ القرآن: 

190

ويبدو أّن نولدكه كلاّم ابتعد عن سور الفتة األوىل، ازدادت خيبته حول أسلوب 

القرآن وأدبيته شيئًا فشيئًا، وفيام يتعلّق بالسور املّكيّة يف الفتة الثالثة، قد استمر 

هذا الشعور بالخيبة عند نولدكه وبلغ الحد األقىص، وقد انتابه هذا الشعور بعدم 

الرضا يف السوَر املدنية أيًضا. وإذا تأّملنا أقوال نولدكه يف هذا املقام، نجد أّن القرآن 
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قد خيّب أفق توقّعاته يف معظمها. وميكن القول إنّه مل يعجب بأسلوب القرآن؛ إذ 

يستنتج أّن النبي كان »يف أحسن األحوال ذا أسلوب متوّسط املستوى. وتقوم 

أهميته ككاتب، عىل أصالته، إذ خلق لوثيقة دينه الجديد أسلوبًا جديًدا ذا لون 

كتايّب«]]]. وهو يرى أّن الّنبّي متوّسط األسلوب. ويتّضح من ردود فعل نولدكه 

أّن أفق القرآن باعتباره عماًل جديًدا قد تصادم بأفق توقّع نولدكه، ومل يكن مطابًقا 

وموافًقا مع أفقه، ما يؤّدي إىل تخييب أفق توقّعاته مخلًّفا شعوًرا بالّسخط وعدم 

االنرشاح. فيجب فحص مدى انزياح القرآن عن أفق توقّعاته حتى نستطيع الجزم 

بالّنتيجة، لذلك سنقوم بإعادة تشكيل أفق توقّعاتها، انطالقًا من ثالثة عنارص يف 

كّل نّص، كام يقول ياوس »هي معايري جامليّة علنيّة أي »شعريّة« جنسه الخاّصة، 

ثم العالئق الضمنيّة التي تربط هذا الّنّص بنصوٍص أخرى معروفة تندرج يف سياقه 

التاريخي، وأخريًا التعارض بني الخيال والواقع، بني الوظيفة الشعرية للغة ووظيفتها 

العمليّة«]]].

ثانًيا- إعادة تشكيل أفق توقعات نولدكه؛ شعريّة القرآن والّنوع األديب 

ميكن القول إّن التّفكيك بني الّنظم والّنرث واضٌح يف رؤية نولدكه، ويتّضح ذلك 

من خالل معالجته ألسلوب السور يف الفتات املختلفة، وهو يرى أّن الّسور املّكيّة 

يف الفتة األوىل قد احتفظ بلوٍن شعريٍّ كامل، بينام قد ضعف هذا الروح الشعري 

يف سور الفتة الثانية، ويقول إّن »آثار الروح الشعريّة التي تربز بكثافة يف السور 

األقدم فتضعف، لكّنها ال تختفي متاًما«]]]. وهو يتحّدث عن غلبة النرث يف السور 

القرآنيّة بقوله »نالحظ يف هذه السور االنتقال من الحامس العظيم إىل قدر أكرب 

من السكينة يف السور املــتأّخرة التي يغلب عليها الطابع النرثي«]]]. ويرى أّن هذا 

الطابع الّنرثّي قد ازداد شيئًا فشيئًا، كلاّم نبتعد من الفتة األوىل. وعندما يفحص 

]]]- نولدكه، 2004، 28].

]2]- ياوس، 2004، 46.

]3]- نولدكه، 2004، 06].

]4]- م. ن، 05].
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اللغة أصبحت مطنبة نرثيّة، ويقول: »ال يسع  أّن  الثالثة، يذهب إىل  الفتة  سور 

النامي  الطول  يليق به، حيث يجمح.  الخيال مبا  ح  النرثي املطَنب أن يوشِّ الكالم 

القالب  من  يبقى  وال  نرثيّة.  أكرث  يصبح  الذي  باألسلوب  وثيقة  عالقة  له  لآليات 

بطول  األديّب  الّنوع  عالقة  العبارات،  هذه  من  وتتّضح  الفاصلة«]]].  إاّل  الّشعري 

القافية والخيال عند نولدكه. ونستطيع أن نستنبط  العبارة، واعتامد الشعر عىل 

أهم توقعات نولدكه عن نوع الشعر يف القرآن كام ييل:

أ( رضورة التشاكل يف طول اآليات: إّن اعتقاد نولدكه برضورة تشاكل الطول 

يف اآليات ينجيل بوضوح من تناوله سور الفتة املّكيّة األوىل. إّن التّشاكل يف الطول 

يرتبط بتعداد التفعلة والبحور العروضيّة التي يتحّكم فيها مبدأ التّشاكل املقّنن. 

النرث. وتتّضح  بالّشعر من دون  الطول هي ميزٌة تختّص  التّشاكل يف  وإّن رضورة 

أهميّة تشاكل الطول أكرث فأكرث عندما يعتمد عليه نولدكه لتشخيص وحدة السورة 

والحكم عىل زيادة اآليات التي مل تتبع قانون تشاكل الطول. وهو عندما يدرس 

سورة التني يقول: »أظّن أّن اآلية السادسة من سورة التني قد أضيفت الحًقا؛ ألّن 

التّشاكل يف  االلتزام مببدأ  إّن عدم  اآليات األخرى«]]].  أّي من  طولها يفوق طول 

الطول يؤّدي إىل تشويش األسلوب يف رأي نولدكه؛ حيث يقول عند فحص سورة 

الطور »توجد يف سورة الطور التي تتضّمن وصًفا شاماًل للجّنة بعض اآليات التي 

السياق ويفوق طولها أطول  التي تشوِّش  الثانية، أعني اآلية ]2  الفتة  تعود إىل 

املبدأ  يليها«]]]. ولهذا  إليها اآليات 29 وما  السورة بثالث أضعاف؛ وتضاف  آيات 

عالقٌة وثيقٌة بايقاع السورة، ويرى أّن عدم االحتفاظ به سبٌب النقطاع اإليقاع يف 

السورة. ويقول عند دراسة سورة الرحمن: »اآلية 33 تفوق يف طولها معدل طول 

اآليات األخرى، وتفتقد النربة اإليقاعيّة«]]]. إّن مثل هذه النامذج من رضورة التزام 

اآليات بالتشاكل يف الطول كثريٌة يف دراسة نولدكه يف سور هذه الفتة، وكذلك الفتة 

]]]- نولدكه، 28].

]2]- م.ن، 2004، 87.

]3]- م.ن، 94.

]4]- م.ن، 96.



113

ي القرآن الكريم عند ثيودور نولدكه
جمالّية تل�قّ

الثانية من السور املكيّة، ونكتفي بهذه األمثال.

مدار  تكون  القافية  إّن  القول  ميكن  الفاصلة:  أو  القافية  تشاكل  رضورة  بـ( 

اإلسالميّة حول  الّنظر  وجهة  عن  يتحّدث  أن  بعد  وهو  األسلوبيّة  نولدكه  دراسة 

إّن  الفاصلة بقوله  يتعرّض إىل أهميّة  القرآن،  بالقافية يف  منع تسمية »الفاصلة« 

»الفاصلة ذات أهميٍّة بالغٍة لتحسني بعض املواقع، وسالمة تقطيع اآليات، ومعرفة 

الصلة بني املقاطع الكبرية، واكتشاف انتزاع آيات نُقلت من مواضعها إىل مواضع 

أخرى، علينا أن نأخذها بعني االعتبار بدقّة وحذر مًعا«]]]. وإذا تأّملنا هذا القول 

نولدكه عندما  القصيدة واضحة يف وعي  العروض ووحدة  تكون فكرة  ندرك كم 

يتحّدث عن تقطيع اآليات والّصلة بني املقاطع. واملعروف أنّهام من اختصاصات 

الشعر دون النرث. وال شّك أّن الّصلة توجد بني أجزاء النرث، إاّل أّن هذه الّصلة ال تقع 

يف تشاكل القوايف. 

السورة،  الفواصل يف  أّن نولدكه يعتقد برضورة تشاكل  يبدو  وبناء عىل ذلك، 

والتزام جميع اآليات بهذا التّشاكل للحفاظ عىل وحدة السورة وإيجاد الصلة بني 

اآليات، وإّن عدم التبعيّة لهذا املبدأ يعني عند نولدكه زيادة اآلية وإضافتها الحًقا. 

لوحدة  عاماًل  بوحده  ليست  الفواصل  تشاكل  أّن  إىل  ينبّه  أنّه  من  الّرغم  وعىل 

السور، قائال: »ال ميكن أن يكون متاثل الفواصل دلياًل مطلًقا عىل وحدة السورة، بل 

يجوز أخذه فقط بعني االعتبار كنتيجٍة مكتسبٍة من أسباب داخليّة بحتة«]]]، لكّنه 

عندما يدرس سورة مريم، يرى أّن الّنبّي قد أضاف اآليات 34-]4 الحًقا حيث 

تنتهي فواصل هذه السورة عادة بـ »ـِيا« و »ـيَئا« و»َيًّا«، ولكن اآليات املذكورة 

تشاكل  إىل  وبالنظر   ،78-75 اآليات  يف  كذلك  الفواصل  وتتغري  »ـون«.  بـ  تنتهي 

الفاصلة يف سائر اآليات ما عدا اآليات املذكورة، يستنتج نولدكه أّن تلك اآليات متّت 

إضافتها متأّخرة، ويقول: »نظرًا لتساوي الفاصلة التام يف اآليات ]-34، ]4-75 يرُبّر 

]]]- نولدكه، 34.

]2]- م.ن،  38.
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الظّّن بأّن تلك اآليات أُلحقت يف وقت متأّخر«]]]. وعىل هذا، ميكننا االطمئنان إىل 

رسوخ مبدأ تشاكل الفاصلة يف وعي نولدكه عندما يقّسم سورة »ص« إىل مقطعني، 

فاملقطع األّول يتكّون من الفواصل بالردف األلف يف اآليات ]-67، أما الفاصلة يف 

املقطع الثاين تنتهي بالردف واو أو ياء، ويقول: »ما ينتج عن ذلك من افتاض أّن 

جزيئ السورة مل يكونا يف األصل معاً«]]]. 

وانطالقًا ماّم أسلفنا، ميكن القول إّن توقّعات نولدكه عن نوعيّة الشعر يف القرآن 

تتّضح يف اعتقاده برضورة تكرار وحدة موسيقيّة معيّنة؛ إذ يعتقد برضورة التزام 

بتكرار  السورة  الطول، ورضورة تشاكل فواصل  بالتّساوي يف  السورة  آيات  جميع 

الروي أو الردف الواحد. فالواضح أّن تتابع اآليات عىل نحو خاٍص قد هيّأ ذهنه 

ليقبل تتابع النمط الخاص يف اآليات دون غريه، وبذلك تم تشكيل نسيًجا يتألّف 

من التوقعات يف ذهنه. فهذا أمٌر طبيعيٌّ للغاية عند قراءة الشعر، فالذهن بعد 

قراءة بيت أو بيتني مهيّأ لعدد معنّي من التتابع املمكن، ويف الوقت نفسه يضعف 

آي.إي.  يرّد  األساس،  التتابع، وعىل هذا  من  أخرى  تقبّل صنوف  قدرته عىل  من 

رأيه  ويف  فآثاره،  والتوقع  التكرار  عامل  إىل  اإليقاع   )[979  -[893( ريتشاردز]]] 

يعتمد اإليقاع عىل »التكرار والتوقع، فآثار اإليقاع والوزن تنبع من توقعنا،... وعادة 

يكون هذا التوقع ال شعوريًّا«]]].

جـ( وحدة القصيدة العضويّة: نلمس مالمح االعتقاد برضورة وحدة القصيدة 

الختام  وبراعة  البدء،  يتحّدث عن حسن  عندما  نولدكه  لدى  السور  العضوية يف 

يف السورة، ويتعرّض إىل التناسق واالرتباط بني املقاطع يف السورة الواحدة، حيث 

ق تنسيًقا حسًنا وليست له فقط بداية جيدة، بل أيًضا  يقول: »بعض السور منسَّ

إىل  آخر،  إىل  من موضوع  كثريا  العموم  يقفز عىل  القرآن  مناسبة. خطاب  خامتة 

]]]- نولدكه، 6]].

]2]- م.ن، 7]].

[3[- I.A. Richards.

ناقد أديب وعامل بالغة. أثرت كتبه يف توجهات النقد الجديد ككتاب »معنى املعنى« و »مبادئ النقد األديب« و»النقد العلمي«.

]4]- ريتشاردز، 2005، 85].
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درجة أّن ترابط املعاين بعضها ببعض ال يتجىّل دامئا للعيان«]]]. إّن اعتقاد نولدكه 

بهذه الوحدة يف السور القرآنيّة تتّضح خاّصة عند معالجة بعض السور كالواقعة، 

والصافات. 

وميكن استخالص تحليله عن وحدة يف السورة الواقعة كام ييل: إّن هذه السورة 

يف رأيه تتكّون من مقاطع عّدة، السورة تبدأ مبدخل قصري من اآليات ]-9، ثم تقع 

املقاطع. تشابه نهاية املقطعني بتكرار العبارة الواحدة >فََسبِّْح ِباْسِم َربَِّك الَعظيِم<. 

وهناك العالقة الواضحة بني اآليات 87 وما يليها والقسم األول. وإّن بدء عّدة آيات 

أنّه  يستنتج  األساس  االتصال. وعىل هذا  يقّوي  >أأنتم<  و  >أفرأيتم<  بـ  بتناوب 

»ميكن اعتبار هذه السورة متامسكة، بالرغم من أنّها تضم، كام يبدو، قََساًم جديًدا 

يبدأ باآلية 74-75«]]]. أي قََسم مبواقع النجوم. ويبدو أّن نولدكه قد عنى بصّحة 

الختام، وهذا يدّل عىل االهتامم بوحدة األعضاء  التّقسيم واالستيعاب ثم حسن 

ويستنتج  الصافات،  العضويّة يف سورة  الوحدة  فكرة  يؤكّد عىل  السورة. وهو  يف 

الجمل وآيتني  املقاطع يف بعض  ليس فقط اشتاك  املقاطع،  يربط بني  ما  أّن مثّة 

فقط، بل »األسلوب والفاصلة وااليقاع، ما يجعل اعتبار السورة كلّها وحدة متكاملة 

أمرًا ال ريب فيه«]]]. فريى أّن تساوي األسلوب عىل املستوى نفسه ضامن لكون 

بواسطة  الوحدة  املقاطع، وتكثف  بني  املعنايئ  االرتباط  الجزء موحًدا عالوة عىل 

تكرار بعض العبارات أو اآليات الكاملة، ثم تشكيل اآليات 67]-82] خامتة جيّدة 

للمقطع.

من  الّنابع  الخيال  قد ملس  أنّه  نرى  نولدكه  أقوال  التّأّمل يف  عند  الخيال:  د( 

التّصاوير الحيّة التي رسمها النبّي -حسب تعبريه- خاّصة يف السور املّكيّة يف 

من سور  »ما  يقول:  الشعرية، حيث  بالصبغة  كانت مصبوغة  التي  األوىل  الفتة 

أخرى يف القرآن تضاهي هذه السور يف روعتها ويف إبرازها االنفعال الشديد الذي 

]]]- نولدكه، 2004، 28.

]2]- م.ن، 95.

]3]- م.ن، 0]].
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كان يعتي النبي. أال وكأّن املرء يرى بأمِّ عينه كيف تنشّق األرض وتتفطر الجبال 

السور  من  أخرى  مجموعة  اآلخر.  بالبعض  بعضها  متداخاًل  الكواكب،  وتتساقط 

تحمل أوصافًا أكرث هدوًءا ونرثيّة، ينبغي أن تعترب باإلجامل متأخرة عنها زمنيّا«]]]. 

الرائع وإيقاعها  التي تولِّد بسبب مطلعها  الزلزلة  وهو يأيت بنامذج لذلك بسورة 

أثرًا ال يقاوم، ومثلها سورتا االنفطار والتكوير؛ إذ يقول: »وتشبه هذه السورة أيًضا 

سورتا االنفطار والتكوير ويتزيّنان بصوٍر أكرث غًنى«]]]. ومام يلفت هنا، كام يتّضح 

من عبارات نولدكه املذكورة، أّن الخيال يف رأيه من اختصاصات الشعر وال النرث، 

ومام يؤكّد ذلك قوله يف أسلوب السور املّكيّة يف الفتة الثالثة؛ إذ يقول: »ال يسع 

النامي  الطول  يليق به، حيث يجمح.  الخيال مبا  ح  النرثي املطَنب أن يوشِّ الكالم 

القالب  من  يبقى  وال  نرثيّة.  أكرث  يصبح  الذي  باألسلوب  وثيقة  عالقة  له  لآليات 

الّشعري إاّل الفاصلة«]]]. ويبدو أّن التّفرقة واضحة يف ذهنه بني الخيال يف الشعر 

والنرث عندما يتحّدث عن جموح الخيال واالنفعال الذي هو باعث النبي يف 

الهائل مع مرور  الثوران النفيس  التصاوير؛ حيث يقول: »حني ضعف  خلق هذه 

معيّنة،  شعريّة  طاقة  تحركها  البداية  يف  كانت  هدوًءا.  أكرث  السور  صارت  الزمن 

، أقوال معلم ومرّشع ال غري«]]].  فأضحت الحًقا، وبشكٍل تدريجيٍّ

القارئ  توقع  إثارتهام  مدى  يف  النرث  ونوع  الشعر  نوع  بني  كبري  اختالف  ومثة 

الشعر.  يُثري  ماّم  تحديًدا  أقّل  يكون  الّنرث  قراءة  عند  الحاصل  فالتوقّع  وتهيّئه؛ 

يتوقّع  وال  معيّنة  موسيقيّة  وحدة  لتكرار  القارئ  يتهيّأ  ال  النرث  من  قطعة  ففي 

غري  نغمة  بروز  عند  يفاجأ  وال  الصوت،  من  خاًصا  نوًعا  الّنرثّي  الّنّص  قراءة  عند 

متوقّعة، وبالتايل ال تلعب األلفاظ دوًرا حّسيًّا أو شكليًّا عظياًم يف الّنرث خالفًا للشعر 

الذي يكتسب الصوت فيه شخصيّته. وبناء عىل هذا، ال يتوقّع نولدكه عندما يقرأ 

سور الفتة الثالثة والسور املدنيّة بحدوث صوٍت خاٍص بالّنظر إىل الطبيعة النرثيّة 

]]]- نولدكه، 88.

]2]- م.ن، 89.

]3]- م. ن، 28].

]4]- م.ن، 25.
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عنده  يولّد  السور،  لتلك  نرثيٍّ  سياٍق  يف  بالفواصل  واملواجهة  فيهام.  والترشيعيّة 

الشعور بالخيبة واملفاجأة وعدم اإلعجاب بأسلوب القرآن، ولذلك يقول: »إّن خطأ 

محمد يقع يف التزامه الّدائم واإلخضاع للصيغة شبه الّشعريّة التي قام ببنائها 

يستخدم  املثال  سبيل  عىل  فهو  املستعمني.  أذواق  مع  مطابًقا  النزول  بداية  يف 

القافية يف املواضع النرثية، وهكذا يأيت بنتيجٍة غري مقبولٍة هي عدم التّناسب بني 

القرآن  تاريخ  كتابه  يف  الفكرة  نفس  عىل  يؤكّد  وكذلك  واملوضوع«]]].  األسلوب 

عندما يتحّدث عن تكاثر إهامل استعامل الفاصلة شيئًا فشيئًا يف القرآن؛ حيث إنّه 

»ال تناسب والنربة النرثية املوجودة يف القطع املتأخرة؛ ويجب علينا أن نعتربه يف 

اآليات الترشيعيّة، وقطع مامثلة لها، قيًدا ثقياًل ال يزين الكالم«]]]. والواقع أّن هذه 

الخيبة تنشأ عن توقّعه، ولو مل يوجد التوقع الخاص بنوٍع أديبٍّ، فال توجد خيبة أو 

مفاجأة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ملاذا يتوقّع نولدكه أّن جميع آيات السورة 

جميع  تكون  وأن  الفاصلة،  ومتامثلة  الطول،  متساوية  تكون  أن  يجب  الواحدة 

القارئ عماًل  يقرأ  التوقعات عندما  الواحدة ذات صلة؟ هذه  السورة  املقاطع يف 

شعريًّا طبيعيٌّة للغاية، أما بالنسبة إىل القرآن، فهي موضع تساؤل، ملاذا توقعات 

نولدكه عن السور القرآنية، هي نفس التوقعات التي توجد يف وعي القارئ عند 

قراءة منظومة األشعار؟ 

ثالًثا- النصوص يف السياق التاريخي األديب

إّن الّنّص يف رأي ياوس ال یمکن أن یُخلق من فراغ، خالیًا من رواسب الّنصوص 

الّسابقة التي قد یشتک معها يف الجنس والنوع، بل یحمل عالمات ظاهرة وخفیّة 

ویثیر التوقعات، يقول: »إّن الّنّص الجديد يستدعي بالّنسبة للقارئ مجموعة كاملة 

من التوقعات والتدبريات التي عّودته عليها النصوص السابقة]]]. وعىل هذا األساس، 

إذا اعتربنا كّل فتة تاريخيّة أدبيّة مبثابة دائرة، الّنصوص األدبيّة املكتوبة تقع يف 

[1[- Nöldeke, 1982, 32.

]2]- نولدكه، 2004، 37.

]3]- ياوس، 2004، 45.
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مركز الدائرة. وإذا رجعنا إىل فتة نزول القرآن نجد أهم األنواع األدبيّة املعروفة 

آنذاك هي القصائد، وسجع الكهان، والخطب. ومام يلفت يف هذا السياق، هو مبدأ 

التكرار أو التامثل، كام يقول ياوس: »إّن عالقة الّنّص املعزول بالجدول، أي بسلسلة 

الدائم  تتم كذلك وفق سريورة مامثلة قوامها  للجنس،  املؤلفة  السابقة  الّنصوص 

هو خلق أفق توقع وتعديله«]]]. أي التّوقّع الناشئ عن متاثل شكل العمل الجديد 

بأشكال األعامل السابقة يف السياق التاريخي الواحد. 

بالًغا  اهتامًما  نولدكه  عند  نجد  الجاهيل:  والشعر  القرآن  بني  املامثلة  أ( 

بالتّشابهات املوجودة بني القرآن وتلك النصوص. وهو كثريا ما يتحّدث عن القواسم 

املشتكة بني القرآن والشعر الجاهيل، ويرى يف كتابه »تاريخ القرآن« أّن ما جاء به 

النبي كان باللّغة الفصحى بطابعها األديب واملشتك بعربية الشعراء القدمية، 

ويقول: »إّن القرآن مل يكتب بأيّة لهجة محليّة أبًدا. بل له لغة مشابهة ملا كانت 

موجودة يف قصائد ما قبل اإلسالم«]]]. وهو يذهب إىل أّن لغة الفصحى هي لغة 

مشتكة وموّحدة بني جيمع القبائل، ويستنتج أّن »األشعار العربية القدمية والقرآن 

كتبت بلغة فصحى أو مفهومة عموًما«]]]. إًذا ميكن القول إّن لغة القرآن يف رأي 

بالنظر إىل  األدبيّة  الخصوصيّة  الجاهليّة وله  القصائد  نولدكه ال تختلف عن لغة 

لغته العربية الفصحى.

وبعد ما تحّدثنا عن مشابهة لغة القرآن بلغة القصائد الجاهليّة، أّول ما يستوقفنا 

هو اعتبار نولدكه الوزن والقافية معيارين أساسيني يف القصيدة الجاهليّة، حيث 

يقول عن الصيغة الفّنيّة للشعر آنذاك إنّها »تشمل عند العرب وزنًا شعريًّا مقيًّدا 

الجاهليني  عند  أدبيًّا  عرفًا  املعيار  هذا  كون  إىل  ويُشري  القافية«]]].  إىل  باإلضافة 

باستعامل  التزموا منذ زمن طويل  الشعراء »كانوا قد  إّن  القصيدة، حيث  لشكل 

]]]- نولدكه، 45.

[2[- Noldeke, 2013, 260.

]3]-  نولدكه، 2004، 289.

[4[- Nöldeke, 1982, 32.
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تبعيّة  أجزاء قصرية،  فهو  رأيه،  للسجع يف  الرئيس  املعيار  أّما  والقافية«]]].  البحر 

اثنان من األجزاء أو أكرث قرينة واحدة باتّباع عالمات الوقف. وهناك اختالف بني 

الشعر والسجع يف تحّرر قرينة السجع أكرث من القافية. ومع هذا هو ال يستبعد 

كون السجع من أناط شعريّة آنذاك بسبب املشتكات بينهام، حيث يقول: »لكن 

خصوم محمد أطلقوا عليه لقب شاعر. هذا يدّل عىل أّن الطريقة التي قّدم بها 

ما أتاه من الوحي، وهي السجع، كانت تُعترب آنذاك نطًا شعريًّا«]]]. ومهام يكن 

من األمر، ما يهّمنا يف هذا السياق، هو إمكانيّة استنتاج العرف الشعري واألديب 

لنصوص تلك الفتة يف وعي نولدكه. وهذا العرف هو التزام بتكرار الوزن والقافية 

يف جميع أبيات القصيدة، والحفاظ عىل تقطيع الجمل وتسجيعها يف جميع عبارات 

املبدأ  وهذا  الكهان.  سجع  يف  القسمي  األسلوب  استخدام  إىل  باإلضافة  السجع، 

للتكرار والتّشاكل يف العرف األديب الجاهيل قد أّدى إىل تكوين توقعات عن الّنّص 

األديّب والشعرّي يف ذهن نولدكه. وبهذه التوقّعات عندما قرأ القرآن وجد مشابهات 

عدة بينه وبني الّنصوص األدبية آنذاك، وال سيّام يف سور الفتات األوىل. 

ويف هذا اإلطار، ينتبه نولدكه إىل مامثلة شكل النص القرآين بالقصائد الجاهليّة، 

واالنشقاق  األحزاب  سور  يف  اآلي  فواصل  يف  ورد  ما  بني  واضح  الّشبه  أّن  ويرى 

واملدثر وبني القافية الشعرية يف مّد الفتحة، ويقول إّن النبي »ميّد الفتحة يف 

نصب األسامء واألفعال جاعاًل منها ألفا كام يف القافية الشعرية«]]]. ويأيت بأمثلٍة 

أخرى من تلك املشابهات، كعدم تلّفظ الفتحتني يف نهاية اآلية يف سورة املجادلة 

القافية الّشعريّة، وعىل سبيل املثال بيت  والبلد واملدثر، ويرى أنّه يرد أحيانًا يف 

لبيد »فال تَْخُمش وجهاً وال تَْحلِقا َشَعْر«، حيث جاء شعْر بدل شعرًا. وكذلك إخفاء 

أو  متاما،  املفرد  املتكلم  ياء  »يُخفي  ويقول  الحاقة،  سورة  يف  املفرد  املتلكم  ياء 

يحولها إىل ـيَه، كام هو معهود يف القافية الشعرية«]]]. وقد يسي اعتقاد نولدكه 

]]]- نولدكه، 2004، 34.

]2]- م.ن،  34.

]3]- م.ن، 35  .

]4]- م.ن.
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إىل رضورة تكرار قوايف الشعر إىل النص القرآين، وذلك يستنبط من قوله: »أما فيام 

يتعلق بتتيب الفواصل، فإننا نجد أحيانا آية بال فاصلة بني آيات ذات فواصل أو 

السابقة مجدًدا  الفاصلة  تعود  املعارج حيث  بأمثلة عن سورة  ويأيت  بعدها«]]]. 

وكذلك سورة االنفطار وعبس. 

إّن املامثلة بني القرآن والّشعر الجاهيل يف رأي نولدكه ال ينحرص عىل االلتزام 

بعض  إىل  يتعّدى  بل  بالشعر،  الخاّصة  الفواصل  واستخدام  اآليات  يف  بالفواصل 

أساليب البديع املستعملة يف القرآن أي »اللعب بالكلامت«، الذي يقوم بدوٍر كبريٍ 

يف الخطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع الخطاب األديب، ويقول: »أما اللعب 

بالكلامت الذي مل يكرث منه شعراء العرب القدامى، وعرفه الالحقون الذين جعلوا 

منه الفتنة األوىل لشعرهم، فهو يرد أيًضا يف القرآن«]]]. ويأيت باألمثلة من ذلك مام 

ورد يف أشعار الشعراء الجاهليني ك »راغبا أو راهبا« يف المية الشنفرى، أو »الحارب 

الحريب« يف شعر لبيد، و»أن يغبطوا يهبطوا« يف أبيات الخنساء، و... ويذكر بعض 

ما ورد يف القرآن من تلك األمثلة التي تدّل عىل أّن استعامله كان معهوًدا، وذلك 

مثل »رغبا ورهبا« يف سورة األنبياء، و»يُس وُعس« يف سورة البقرة، و»همزة ملزة« 

يف سورة الهمزة، »وأسلمت مع سليامن« يف سورة النمل، »يا أسفي عىل يوسف« 

هذا  بسبب  جزئيًّا  ُعّدلت  التي  اللفظ  متشابهة  أسامء  وكذلك  يوسف،  سورة  يف 

أو »يأجوج« و»مأجوج« يف  البقرة  التّشابه، مثل »هاروت« و»ماروت« يف سورة 

سورة الكهف واألنبياء مثلام قد وردت يف ديوان امرئ القيس. وقد انتبه إىل القافية 

قافية ويرى هذا  ولكّل جزء  عّدة،  أجزاء  تشّكل عن  البيت  كأّن  البيت  داخل  يف 

النوع من اللعبة بالكلامت يوجد يف الشعر بقدٍر أكرب من التصّنع، كام يف ديوان 

الهذليني وقد ورد يف القرآن أيًضا؛ حيث يقول: »يف هذه الحال تقّسم إحدى اآليات 

إىل أجزاٍء متعّددة صغرية، عىل سبيل املثال سورة يونس ]6-62 )شأن-قرآن(«]]]. 

]]]- نولدكه، 36.

]2]- م.ن، ]4.

]3]- م.ن، 40.
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ويقصد بذلك وجود الفاصلة يف وسط اآلية.

الخطب  يف  ياُلحظ  كان  بالسجع  االلتزام  والسجع:  القرآن  بني  املامثلة  بـ( 

الجاهليّة، وكذلك يف نصوص الكهان، وقد كان هذا السجع موضع اهتامم نولدكه، 

األدبيّة  والنصوص  القرآن  بني  املشتكة  القواسم  من  ويعتربه  عنه  يتحّدث  وهو 

آنذاك، قائاًل: »إّن السجع كان شكاًل محبوبًا من أشكال األدب بني العرب يف تلك 

األيام، فتبناه محمد«]]]. ويؤكّد عىل متايز الشعر والسجع يف تغيري الفاصلة بعد 

بضعة األجزاء، وذلك يدّل عىل مدى رسوخ معايري القصيدة والسجع يف ذهنه، إذ 

يقول: »وقد اعتاد العرب يف النرث الرفيع، بعكس الشعر املعتاد، أن يغرّيوا القرينة 

بعدد قليل من األجزاء القصرية، وهذا ما يحدث أيًضا يف القرآن بكرثة، خاّصة يف 

أقدم السور«]]]. ويبدو أنّه يجزم بكون السجع شكالً مستعَمالً عند الكهان، ويقول: 

 ،هذا األسلوب الذي هيمن عىل أقوال الكهان القدماء استعمله أيًضا محمد«

ُمدخاًل عليه بعض التعديالت«]]]. يوضح نولدكه الحروف املستعملة يف األسجاع 

القرآنيّة، ويذهب إىل أّن النبي استعمل كّل حريّة أسلوبيّة تسمح له بالسجع، 

حيث يقتب بذلك إىل األساليب الشعرية. 

إّن هذه املامثالت بني القرآن والشعر الجاهيل والسجع تخلق عند نولدكه أفق 

الطول  تشابه  إىل  بالنظر  اآليات  يتتابع  أن  عليه  تفرض  التوقعات  توقعات. هذه 

وتشاكل الفواصل يف آياٍت عّدة مبعيار الشعر، فعندئذ يتوقّع من السورة أن تلتزم 

بوحدة القصيدة العضويّة وكذلك يتوقّع أن يكون جميع آياتها متساوية من حيث 

آيات عن  بعض  تبعيّة  بعدم  يواجه  وعندما  الفاصلة،  ومتّحدة من حيث  الطول 

القانون يحكم عىل زيادته. كذلك ياُلحظ وجود قواسم مشتكة بني القرآن وسجع 

الكهان، وتلك القواسم املشتكة تؤّدي إىل إيجاد أفق التوقّع الخاص بسجع الكهان 

الفواصل  خاّصة عندما يواجه باستعامل األقسام يف اآليات القصرية وكذلك تغيري 

[1[- Nöldeke, 1982, 33.

]2]- نولدكه، 2004، 40-39.

]3]- م.ن، 34.
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بعد عّدة آيات، فيتوقّع رعاية تلك املعايري يف جميع آيات السورة وعندما يشاهد 

يف اآليات عدم التطابق باملعايري املتّسخة يف وعيه عن عرف سجع الكهان، يفاجئ 

وليد  كان  الذي  نولدكه  توقّع  من  تنشأ  الخيبة  أّن هذه  والحّق  بالخيبة.  ويشعر 

 تجربته عن األنواع األدبيّة املعروفة آنذاك. ويتّضح ذلك عندما يرى أّن النبي

استخدم األسلوب الذي هيمن عىل أقوال الكهان القدماء، ولكّنه استعمل كّل حرية 

أسلوبيّة يسمح له بها السجع، ال بل يضيف عليها أيًضا من عنده. وأقواله تدّل عىل 

صعوبة قبوله التغيري، وعدم ترحيبه بالعمل الجديد املنحرف عن األعراف األدبيّة 

املوجودة.

لخيبة  ويكون  ا،  هامًّ دوًرا  تلعب  هنا  القرآن  شكل  يف  املفاجأة  أّن  والواقع 

التوقّعات أهميّة أكرث من تحّققها، حيث يقول آي. إي ريتشاردز: »والنظم الذي 

ال نجد فيه غري ما نتوقعه بالضبط دامئا بدال من أن نجد فيه ما يطور استجابتنا 

الكلية هو مجرد نظم رتيب يبعث عىل الضيق«]]]. ومن هذا املنظور يرى ياوس 

أن العمل عندما يطابق لتوقع جمهوره بشكل تام هو تافه، ويف هذا السياق يطرح 

مفهوم »املسافة الجاملية« التي تقع بني ما تُقدمه التجربة الجاملية السابقة من 

أشياء مألوفة وتحول األفق الذي يستلزمه استقبال العمل الجديد، ويقول »كلام 

تقلصت هذه املسافة وتََحرَّر وعي املتلقي من إرغام إعادة توجهه نحو أفق تجربة 

بعُد مجهولة، كان العمل أقرب من مجال كتب فن الطبخ«]]]. وذلك ألن االنسان 

بفطرته مييل إىل تحطيم ما هو مألوف من وسائل التعبري، كأنه بذلك يجد متعة 

وجامال، رمبا ألن الطرق التعبريية التقليدية مل تعد ذات تأثري كام كانت فيام مىض. 

وإضافة إىل ما قلنا عن جامليّة اإلنزياح التي ينبغي مبوجبها للقارئ واملتلقي 

أن يرّحب باألشكال املغايرة للأملوف بالنظر إىل كون اإلنزياح عامال رئيسا لتطور 

التاريخ، يجب أن ال يُنظر إىل تلك املعايري املستخرجة من  األدب والفنون طوال 

العرف األديب املوجود كقوانني صارمة يجب اتباعها وال ميكن العدول عنها. والواضح 

]]]- ريتشاردز، 2005، ]9].

]2]- ياوس، 2004، 47.
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وتكرار  القوايف  باتحاد  التام  االلتزام  عن  الغنائيّة  الجاهلية  للقصيدة  غنى  ال  أنه 

الوزن، وأننا ال نستطيع أن نهمل طبيعة هذا النوع، كذلك يتعني عىل الخطبة أن 

تكون أجزاؤها قصرية وملتزمة عىل أكرثها بالسجع لك تولد يف القارئ نفس األثر 

املتوقَع من الخطبة، ونجد أيًضا أن نص الكهان اليستطيع ان يستغني عن التزام 

العبارات.  يف  الطول  تساوي  عىل  والحفاظ  األقسام  استخدام  إىل  إضافة  بالسجع 

ومع ذلك فمن الخطأ أن نصل إىل وصفة عامة أو قانون عام نحتم اتباعه عىل كل 

ا مل يتحقق فيه تلك املعايري، نحكم عىل  نص مشابه بتلك األنواع، وعندما نواجه نصًّ

ضعف املؤلف وعدم جودة أسلوبه. 

جـ( أعراف األدب اليوناين: مام يجب االنتباه إليه لإلحاطة بأفق توقع نولدكه، 

هو مسألة ترّسخ كتابة ما يف ثقافة من الثقافات، بحيث تتّوج نوذًجا أدبيًا، وبالتايل 

يصبح معيار اإلجادة محصوًرا يف مدى تطابق سائر الّنصوص لذاك النموذج. وبناء 

عىل ذلك، بالنسبة إىل فتة منتصف القرن التاسع عرش إىل بدايات القرن العرشين، 

أي فتة حياة نولدكه، يبدو أنّه مل تتسخ كتابة أدبيّة يف ضمري األملانيني كام ترّسخ 

األملاين  القومي  األدب  عند  وسمّوها  بعظمتها  االعتاف  تّم  فقد  اليوناين.  األدب 

األملايّن  القومّي  األدب  عن  ياوس  يتحّدث  عندهم.  األعىل  األديب  النموذج  وهو 

اليونان  الخاص هو أن يكونوا ورثة  أّن »قدر األملان  أدبيّة مفادها  وعن أسطورة 

مبفردهم يف  ليحّققوا  إاّل  األملان  يوجد  مل  التي  الفكرة  بناء عىل هذه  الحقيقيني، 

صفائها الكامل«]]]. ويف السياق نفسه، يبدو عند نولدكه االهتامم بالتاث اليوناين؛ 

نرشه  تم  الذي  الساسانيني«،  عرص  يف  والعرب  الفرس  »تاريخ  كتابه  يف  يقول  إذ 

سنة 879]: »إّنا اهتاممي ورغبتي هو يف اإلنسانيّة الحقيقيّة التي نادًرا ما تظهر 

يف هذه الفتة، وكذلك حبّي يقع يف اليونانيّة التي اختفت متاًما يف أوروبا يف ذلك 

الوقت«]]].

وهي  والشعر،  والخطابة  املنطق  أرسطو هي  عند  اللغة  علوم  أّن  ومعروف   

]]]- نولدكه، 25-24.

]2]- م.ن، 358]، 4.
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الفنون القوليّة. وأما بالّنسبة إىل الشعر، فكثري ما تعزى إىل أرسطو والتاث النقدي 

اإلغريقي ثالثة أنواع للشعر؛ هي املأساة وامللهاة وامللحمة]]]. ويف هذا السياق، تعّد 

آراء أرسطو يف املأساة والخطابة ذات عالقة ببحثنا؛ حيث يبدو أّن هذين النوعني 

يكّونان األشكال املعياريّة األساسيّة عند نولدكه؛ إذ يحاول أن مييّز عنارص السد 

والخطابة يف السور القرآنيّة باستخدام معايري وخصائص فنيّة شائعة ومعروفة عند 

أرسطو والتاث اإلغريقي. 

نولدكه ينظر إىل النبي كخطيب ومعلم. ويتناول الصبغة الخطابيّة يف القرآن، 

فيخلق يف ذهنه توقًّعا، وهذا التوقّع قد تّم تكوينه يف ذهنه عن معايري الخطابة 

يؤكّد عىل صبغة  أنّه  القرآن. وعىل هذا، نجد  التوقع يستقبل  أرسطو، وبهذا  عند 

القرآن الخطابيّة قائاًل: »إن كيان النبي العقيل كان مبجمله مرتكزًا عىل ما هو تعليمّي 

أنّها كام  الخطابة،  وخطايّب أكرث منه عىل ما هو شعري بحت«]]]. ومام يلفت يف 

املفردة«]]].  األمور  واحد من  كّل  املمكن يف  اإلقناع  تتكلّف  »القّوة  أرسطو  يعرفه 

فيجب عىل الخطيب أن يرتب أجزاء الخطابة عىل أساس املنطق، ولكنه ال يحتاج أن 

يستخدم األقوال املنطقية بالنظر إىل مستوى جمهوره من حيث الثقافة. فيجب أن 

تالئم العبارات والحجج مالبسات الجمهور، فال تجب تبعيّة حرفيّة األقيسة املنطقية 

يف الرباهني؛ ألّن »الجمهور الذي يتوّجه إىل الخطابة غالبًا ما يكون عىل غري حظ كبري 

من الثقافة، فيصعب عليه متابعة األقيسة املنطقية الجافة«]]]. وبالتايل، مبا أّن غاية 

الخطابة هي اإلقناع عن طريق تحريك األفكار وإثارة املشاعر مًعا، إنها ذات صبغة 

أدبيّة، فيستعني الخطيب باإليقاع يف صوغ عباراته إلثارة االنفعاالت، وكذلك يجب أن 

يراعي الخطيب يف صياغة الخطابة متثيل املنظر أمام العيون، ووسيلته يف ذلك »هي 

التعبري بصيغة الحارض، والبحث عن االستعارات التصويريّة املالمئة للموضوع«]]]. 

]]]- انظر: غنيمي هالل، 997]، ]2]-22].

]2]- نولدكه، 2004، 33.

]3]- أرسطو، 979]، 9.

]4]- غنيمي هالل، 997]، 99.

]5]- غنيمي هالل، 00].
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غاية  أّن  يرى  املكيّة  السور  يعالج  عندما  نولدكه  نجد  تقّدم،  ما  ضوء  وعىل 

النبي هي دعوة الناس إىل اإلميان باإلله الواحد الحّق وما ال ينفصل عن ذلك 

من اإلميان بقيامة األموات والحساب يف يوم الدين، وبعد ذلك يتحدث عن حجج 

النبي التي يستخدمها إلقناع مستمعيه، ويقول: »لكّنه ال يسعى إىل إقناع عقل 

سامعيه بذلك بواسطة الربهان املنطقي، بل بالعرض الخطايب املؤثّر عىل الشعور 

بواسطة املخيلة... وتكتسب أوصاف سعادة األتقياء األبديّة وعذاب املخطئني يف 

الجحيم وزنًا خاًصا. هذه األوصاف وال سيّام األخرية منها، تُعترب من أقوى الوسائل 

مخيّلة  عىل  مارسته  الذي  الهائل  التأثري  بواسطة  اإلسالم  نرش  عىل  ساعدت  التي 

أولئك الناس البسطاء الذين مل يسبق لهم أن تعرّفوا منذ صباهم عىل صور الهوتيّة 

مشابهة«. )نولدكه، 2004، 65( فهو ينظر إىل النبي كخطيٍب يعرف جمهوره 

متاًما، وهو قريب منهم. وبالتايل يدري كيف يقنعهم ويؤثّر فيهم، ولذلك يهاجم 

خصومه املرشكني مبارشة ويهّددهم بالعقاب األبدي. 

وعىل هذا األساس، يرى نولدكه أّن النبي ال يستخدم الرباهني املنطقيّة إلقناع 

السامعني، بل يستخدم أنواع املثل؛ لك يستطيع اإلقناع بها. واملطلوب أن نلقي 

الضوء عىل تقسيم أرسطو للمثل إىل نوعني؛ »أحدهام ما يورد فيه الخطيب حقائق 

وقعت يف املايض، وهو املثل التاريخي. والثاين يختعه الخطيب من نفسه. وهذا 

األخري بدوره نوعان: إما أن تختع فيه األمثلة للمقابلة بني الحاالت املتشابهة، وهو 

املثل التشبيهي، وإما أن نحك فيه القصص عىل لسان الحيوان«]]]. وبناء عىل هذا 

التعريف، من الطريف أن نتطرق إىل قول نولدكه حول أسلوب النبي يف الفتة 

الثانية من السور املكية؛ إذ يقول: »ويحاول النبي أن يوّضح جمله بواسطة أمثلة 

س هذه األمثلة، بعضها فوق بعض،  كثرية مأخوذة من الطبيعة والتاريخ. لكنه يكدِّ

. الطريقة التي  أكرث مام يرتِّبها منطقيًا، فيجنح إىل اإلطناب، ويصبح مرتبًكا، ممالًّ

يتبعها للخلوص إىل النتائج ضعيفة. وما يستنتجه ال يقنع الخصوم«]]]. فقوله عن 

]]]- غنيمي هالل، 08].

]2]- نولدكه، 2004، 05].
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استخدام األمثلة من التاريخ والطبيعة، وكذلك رضورة ترتيب األمثلة ترتيبًا منطقيًا، 

أمثلة  يشري إىل مدى رسوخ معايري خطابة أرسطو يف ذهنه، ولذلك، عدم تنظيم 

الذي يتوقعه نولدكه والذي يعتربه منطقيًا وأكرث عقالنيّة، قد أّدى  التتيب  وفق 

القرآن حتى يصفه باملطنب، مرتبك وممل. والواقع  إىل عدم استحسانه إلسلوب 

أّن عدم إعجابه يعود إىل حّد كبري بتوقّعاته التي قد كّونت يف ذهنه عن تجربته 

السابقة عن معايري أرسطو للخطابة. فمن يستطيع أن يدعي أّن هذا التتيب أفضل 

من ذاك، أو هذا أكرث منطقيًّا من ذلك، والحقيقة أّن هذه األحكام نسبيّة للغاية، 

وأنّها ترجع إىل حّد كبري إىل نفسيّة القارئ وذوقه.

إيراد حاالٍت كثريٍة  املثل كحّجة خطابيّة يعتمد »عىل  إّن أرسطو يف استخدام 

مشابهة للحالة التي يراد االستدالل عليها، للربهنة عىل أنّها نظريتها«]]]. ومن هذه 

الحّجة الخطابيّة، يُشري نولدكه إىل استخدام الّنبّي قصص حياة األنبياء السابقني 

يف السور املّكيّة يف الفتة الثانية، ويقول: »وردت قصص طويلة عن حياة األنبياء 

السابقني، تستخدم إلثبات التعاليم وإنذار األعداء ومواساة األتباع. محمد يتك 

رسل الله القدماء يتكلمون بأسلوبه الخاص«]]]. إّن إدراك نولدكه عن كون هذه 

األمثلة وسيلة عند النبي إلقناع املستمعني وإيجاد التأثري ليس بعيًدا عن الحق. 

والواقع أّن القرآن الكريم ما جاء أسلوبه عىل ما جاء عليه إاّل ليحّقق الغاية من 

التأثري واللفت والجذب لكّل من املستمعني واملخاطبني. إاّل أنّه يف ضوء هذا اإلدراك، 

القصص  تنّوع  الثانية، يشكو من  الفتة  السور يف  يناقش أسلوب  أن  يريد  عندما 

القليل، حيث يقول: »التكرار ال نهاية له، وال يتوّرع النبي عن ترداد الكلامت نفسها 

تقريبًا، الرباهني التي تفتقر إىل الوضوح والحّدة وال تقنع إاّل من يؤمن سلًفا بالنتيجة 

النهائيّة، والقصص التي ال تأيت إال بالقليل من التنوع، كّل هذا يجعل اآليات والسور 

مملّة يف كثري من األحيان«]]]. كأنّه يتوقّع أن تلك القصص التي هو يعتف بكونها 

]]]- غنيمي هالل، 997]، 07] .

]2]- نولدكه، 2004، 06].

]3]- م.ن، 28].
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حّجة ووسيلة للنبي أن تكون متنّوعة، وتكون من حيث الجاذبيّة عىل مستوى 

بتوقّعات  تتعلّق  رأينا  أن  سبق  كام  املسألة  إّن  ذاتها.  يف  أهميتها  التي  القصص 

نولدكه التي يعود رسوخها يف ذهنه عن معايري القّصة حسب ما ذكرها أرسطو عن 

املأساة. إّن أرسطو عندما يتحّدث عن الوحدة العضويّة للأمساة يرى أنّها يجب أن 

تشتمل عىل فعٍل تاٍم أي يجب أن تكون لها بداية ووسط ونهاية. وبهذه األجزاء 

تكون املأساة موضوًعا كاماًل اي مستقاًل بنفسها. ومن الرّضورّي التناسق بني األجزاء 

وكون الخامتة منطقيّة]]]. ويتجىل رسوخ هذه الفكرة عند نولدكه عندما يبحث عن 

الوحدة العضويّة يف السور، وينظر إىل كّل سورة كفعٍل تاٍم، ويتوقّع أن يكون كّل 

ق تنسيًقا حسًنا  منها مستقاًل بنفسه، وذلك يتضح عندما يقول: »بعض السور منسَّ

وليست له فقط بداية جيدة، بل أيًضا خامتة مناسبة«]]]. ومبارشة بعد هذا القول، 

يتوّجه إىل تناسق أجزاء السورة ويرى أّن خطاب القرآن يقفز عىل العموم كثريًا من 

موضوع إىل آخر، إىل درجة أّن ترابط املعاين بعضها ببعض ال يتجىّل دامئًا للعيان، ما 

يجعل املرء عرضًة لخطر الفصل بني ما هو متصل. 

بني  االنتقال  كيفيّة  يتناول  عندما  الكريم،  القرآن  عن  مقالته  يف  كذلك  وهو 

املقاطع، ويقول: »ميكننا أن نالحظ كيف ينتقل القرآن من فكرة ألخرى ال تخّصص 

له كثري من العناية، وكيف أّن كثريًا ما حذفت الجمل املفيدة، التي تكاد أن تكون 

الوحدة عند أرسطو  ال غنى عنها«]]]. ويبدو مدى اقتاب توقّعات نولدكه مببدأ 

ويف ضوء هذا املبدأ يتوقع أن يكون لكّل سورة بداية وخامتة منطقيّة. وأن يكون 

لكّل جزء من السورة ارتباطًا قويًّا ومنطقيًّا بالجزء املجاور. وتتسى رؤيته هذه إىل 

القصص القرآنيّة أيًضا. وعىل هذا، تكون سورة يوسف خري مثال لنا إلظهر مدى 

توقّعات نولدكه بأن تُطابق السورة معايري أرسطو. إّن هذه السورة يف رأيه ال بّد أن 

تكون قد نشأت دفعًة واحدًة، وأنّها تتمتّع بالوحدة املوضوعيّة؛ إذ يقول: »تختلف 

]]]- انظر: أرسطو، 953]، 26.

]2]- نولدكه، 2004، 28.

[3[- Nöldeke, 1982, 24.
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سورة يوسف عن سواها من طوال السور بأنّها تعالج موضوًعا واحًدا فقط، هو 

األخرى«  باآليات  صلٍة  عىل  لكّنها  النهاية،  يف  آيات  بضع  باستثناء  يوسف،  حياة 

)نولدكه، 2004، 37](. ويف هذا الّسياق يرى أرسطو أّن املأساة إذا كانت عن حياة 

شخص، يجب أن يتناول الشاعر جزًءا من حياته ليكون فعاًل تاًما؛ ألّن حياة الشخص 

الواحد تنطوي عىل ما ال حّد له من األحداث التي ال تكون وحدة، فال ميكن أن يقّص 

حياة شخص واحد بجميع أنحائها، وهو من هذه الناحية يعجب بهومريوس؛ حيث 

إنّه حينام ألّف أوديسيا مل يقم برواية جميع أحداث أودوسيوس]]]. فكرة أرسطو 

تنجيل بوضوح عند نولدكه يف مقاله »القرآن« عندما يتحّدث عن السور الطوال يف 

القرآن، ويقول: »بعض السور الطوال ال بأس به منذ البداية كسورة يوسف، تحتوي 

مقّدمة قصرية، ثم تاريخ يوسف، ومن ثم مالحظات استنتاجيّة معدودة، ولذلك 

هي متناسقة متاًما. وبنفس األسلوب تكّون سورة طه وحدًة متكاملًة؛ إذ يشغل 

قسٌم كبري منها تاريخ موىس، اليشء نفسه ميكن أن نالحظه عن سورة الكهف«]]].

إّن توقّعات نولدكه، كام الحظنا، تتّفق مع مبادئ أرسطو، وإنّه يستقبل القرآن 

للحكم عىل  املعايري رشوطًا  أصبحت هذه  ثّم،  اليوناين، ومن  الّتاث  معايري  وفق 

جودة القرآن وقبوله أو رفضه من أّي نوع كان. فآراء أرسطو أصبحت مبدأ عاًما 

طُبع فكر نولدكه به، من هنا يتوقّع بإرصار أن يكون هذا املبدأ ظاهرًا يف القرآن 

وإن اختلفت صيغه ومجاالته وسياقه، والواضح أّن مبادئ أرسطو ترتبط بواقعها 

التاريخي، أعني الظروف االجتامعيّة والثقافيّة التي ظهرت فيها. ومن منظور الّنقد 

الّنصوص األدبية تعترب  النامذج األدبيّة عىل سائر  األديب محاولة إسقاط خصائص 

من األخطاء املغرية يف النقد، ويف ذلك يقول آي. إي. ريتشاردز: إّن »افتاض عالقة 

ُمثىل معيّنة يجب أن تتحّقق بني هذه األجزاء املختلفة من التجربة، والحكم عىل 

بأنّها أفضل وأعظم من قصيدة أخرى ال توجد  العالقة  تتبع هذه  التي  القصيدة 

]]]- راجع أرسطو، 953]، 25.

[2[- Nöldeke, 1982, 24.
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هذه العالقة بني أجزائها املختلفة، وهذا مثل آخر ألكرث األخطاء شيوًعا يف النقد«]]]. 

ويف هذا الشأن، إذا كان الّتاث اليونايّن يف األدب والتفّكر هي النموذج الذي 

ميثّل بتقاليده الراسخة يف األدب األملاين يف القرن التاسع عرش، فقد كانت أناشيد 

هومريوس مثااًل جيًّدا لنموذٍج أديبٍّ عند نولدكه. وقد كانت هذه األناشيد أعظم 

األجناس األدبية عند اليونان وعند األدب األملاين عاّمة وعند نولدكه خاّصة. وبناء 

عىل ذلك، كانت اإلجادة األدبيّة يف مجال األدب تعني عنده تطابق سائر النصوص 

بهذا النموذج الذي صادق نولدكه عىل نوذجيّته وعظمته؛ حيث يقول: إّن »أناشيد 

هومريوس، بالرغم من كّل ما أصابها من تغيريات، وبرغم كّل غموض يف معانيها، 

ال يزال يرف منها ربيع اإلنسانيّة الوّضاء، وسامء هاّلس الزاهرة«]]]. فقد كان ينظر 

نولدكه إليها بوصفها النموذج األعىل، وقد وجد يف الشعر الجاهيل خاصيًّة فريدًة 

من ذلك األدب الرفيع، ولذلك كان يستحسنه. والشعر الجاهيل كام يبدو كان يطابق 

باألدب  الجاهيل  الشعر  مطابقة  كانت  ما  نولدكه.  عند  والقبول  اإلجادة  مبعايري 

األمثل يف رأي نولدكه محصورًة يف الّشكل الشعرّي والتزاًما بالوحدة العضويّة فقط، 

القرآن  املجال، كان  املامثلة، ويف نفس  بينهام  أيًضا كانت  الوظيفة  بل من حيث 

مخالًفا ملعايري نولدكه يف الّشكل والوظيفة كليهام.

رابًعا- وظيفة اللغة

بغائيّة  يرتبط  املتلّقي  توقّع  أفق  تشكيل  إلعادة  األسايّس  الثالث  العامل  إّن 

األدب وانطوائه عىل رسالٍة اجتامعيٍّة، وميتّد لوصف املتلّقي والكيفيّة التي سيواجه 

بني  التّعارض  أّواًل  هنا  الّنظر  يلفت  ومام  ذاته.  الوقت  يف  واملجتمع  األدب  فيها 

اللغويّة  املكّونات  اكتساب  الشعريّة، وذلك يعود إىل  العمليّة والوظيفة  الوظيفة 

الّنّص األديّب أن يكون  يُتطلب من  فإذا كان  لها.  اكتسابها  أم عدم  قيمًة مستقلّة 

وثيقًة اجتامعيًّة أو وثيقة تاريخيّة أو يتطلب منه أن يكون مدخاًل ملعرفة مبدعه 

]]]- ريتشاردز، 2005، 80].

]2]- نولدكه، 979]، 39.
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أو... فسينتمي إىل الوظيفة العمليّة التي ال تكون فيها لألصوات والعنارص البالغيّة 

أيّة قيمة مستقلة، والّنّص األديّب يف هذه الحالة يحتفظ عىل خصوصيّته الشعريّة 

وإن كان له الوظائف العمليّة التي تخدم بالدرجة األوىل أهدافًا غري فّنيّة. أّما إذا 

تخلَّفت تلك األهداف إىل املرتبة الثانية وبرز الّنّص األديّب بقيمٍة مستقلٍّة ألصواته 

وعنارصه البالغيّة، فسينتمي إىل الوظيفة الشعريّة. 

بناء عىل ذلك، فالواضح أّن القرآن له الوظيفة العمليّة؛ حيث إنّه كتاب هداية، 

وصحيح أنّه بالّنظر إىل لغته األدبيّة كان عىل عالقة بالسلسلة األدبيّة، فبغّض الّنظر 

عن معناه، كان يثري اهتامم السامع إىل أدبيّته منذ اللحظات األوىل، إاّل أّن ذلك 

الّنوع من التلّقي ال يتعارض بوظيفته العمليّة. فالوظائف العمليّة تغلب عىل كثري 

من الّنصوص التي يطلق عليها املتلّقون صفة الشعر، كام هو مالحظ عىل سبيل 

أدبيّتها. وبهذه  ينكر أحد  املجتمع، وال  بنقد  تهتّم  التي  األدبيّة  املثال يف األعامل 

املقدمة، ننتقل إىل نولدكه حتى نفهم كيف ينظر إىل عالقة الّنّص األديّب واملجتمع، 

وإىل وظيفة األدب يف املجتمع. 

بشكل عام، ميكن القول إّن نولدكه كان يتوقّع من األدب أن يكون ابن عرصه 

وبيئته. وأن يكون تصويرًا صادقًا ملزاج الجيل وروح العرص. إّن رضورة كون الشعر 

مرآة للواقع تتّضح أكرث فأكرث عند أرسطو حني يجعل الشعر عىل مستوى التاريخ 

أحدهام  بكون  يختلفان  ال  والشاعر  املؤرخ  »إّن  ويقول:  الواقع،  رواية  من حيث 

يروي األحداث شعرًا واآلخر يرويها نرثًا، وإّنا يتميّزان من حيث كون أحدهام يروي 

األحداث التي وقعت فعاًل، بينام اآلخر يروي األحداث التي ميكن أن تقع«]]]. وعىل 

األشخاص عىل  إنّه يصف  بهومريوس من حيث  أرسطو يعجب  كان  األساس  هذا 

حقيقتهم بشكل املسحيّة التي فيها تصوير الوقائع الحيّة. ويف السياق نفسه، نجد 

بأناشيد هومريوس حيث يرف منها ربيع اإلنسانية،  نولدكه بعد أن يربز إعجابه 

ويستحسن قصائد بيوولف والنيبيلنجن؛ ألنهام متّكنان من النفوذ بالبصرية العميقة 

إىل روح وثنيّة األملان القدمية، يلحظ يف الشعر الجاهيّل مامثلة بتلك النامذج؛ حيث 

]]]- أرسطو، 953]، 26.
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إنّه صورة حيّة للعرب القدماء بفضائلهم وعيوبهم، بعظمتهم ومحدوديّتهم، فإنّه 

ال يقّدم أساطري متفّوقة أو دائرة غنيّة من األفكار تّم التعبري عنها بالشعر، بل هو 

»شعر جعل مهّمته الرئيسة هي وصف الحياة والطبيعة كام هام يف الواقع، مع 

قليل من التخياّلت«]]]. ويرى أنّه يف نطاق حدوده عظيم وجميل. عىل ضوء هذه 

بالشعر  نولدكه  إعجاب  أسباب  من  واحد  لنا  اتّضح  قد  لألدب  العمليّة  الوظيفة 

الجاهيل من حيث املضمون، ويف ذلك يقول ماركو شولر إّن »جيله كانوا مفتونني 

باألدب القديم –الذي كان يلقي بظلّه عىل أذهان الفالسفة األوروبينّي يف القرن 

التاسع عرش– عىل مدى أصبحوا عاجزين عن اإلدراك الحقيقي للنصوص بالخلفيات 

الجاهيل  للشعر  وحبّه  العريب،  األدب  تراث  يقّدر  كان  نولدكه  املختلفة.  الثقافية 

كان بسبب املشابهة األيديولوجيّة بني البدويني والقبائل األملانيّة القدمية«]]]. إًذا، 

األدب يف رأيه يجب أن يكون كاألدب الجاهيل يف أنّه أثٌر من آثار روح العرص يف 

نفوس أبنائه. ويف هذا السياق، ميكن ألّي قارئ أن يلحظ مدى احتواء القرآن عىل 

أنباء الجاهلية وعقائدهم الوثنيّة وكيفيّة تعاملهم مع بناتهم، وحتى ميكن اعتباره 

مرآة تكشف عن حياة الجاهليني، ويف ذلك يقول طه حسني: »فحياة الجاهليني 

يجب أن تلتمس يف القرآن ال يف الشعر الجاهيل«]]]. إالّ أّن هذه التصاوير الصادقة 

التي رسمها القرآن ال تجلب اهتامم نولدكه كام تجلبه يف ذلك القصائد الجاهليّة. 

ولعّل ذلك يعود إىل نزعاته الليرباليّة التي ترجع أصولها إىل عرص التنوير أو عرص 

العقالنيّة. 

نزعة نولدكه الليرباليّة تفّس لنا كثريًا من أحكامه الّصادرة عىل القرآن والشعر 

الجاهيل. وقد أشار إىل نزعته هذه إن. إي. نيومن يف مقّدمة مقالة نولدكه »القرآن«؛ 

رأي يف  لديه  يكون  أن  يعيش حياته دون  أن  للمرء  الّصعب  يقول: »ومن  حيث 

موضوع الدين،... نولدكه من حيث الدين كان ليرباليًّا«]]]. ونستنبط ذلك خاّصة 

]]]- نولدكه، 979]، 40.
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عندما قال نولدكه يف مقّدمة كتابه: »ليس لدّي أي اهتامم خاص بأّي من الديانات 

اإلنسانيّة  تلك  هو  الوحيد  اهتاممي  اآلخرين،...  الضطهاد  تسعى  التي  املتعّصبة 

الرجولة   أكرث فأكرث عندما يشيد بروح  التحّرريّة  نزعته  تتّضح  الحقيقيّة«]]]. وقد 

املنترشة يف الشعر الجاهيل، ويقول: »وتسي فيه روح الرجولة والقّوة، روح تهزّنا 

هزًا مزدوًجا إذا ما قارناه بروح العبوديّة واالستخذاء التي نجدها يف آداب كثري من 

التي تتجىّل يف قصائد األعراب  الشعوب اآلسيوية األخرى...هذه الروح الرجوليّة، 

وإن  بها«]]].  نحن  نحتذي  قدوًة  تكون  أن  أيًضا  ميكن  الصحراء،  ساكني  القدماء 

الشاعر اإلسالمي السعد بن  الحرية تتضح أكرث عندما يأيت ببيت من  رغبته نحو 

ناشب، الذي كان أصابه دما حيث ُهدمت داره وأحرقت، فقال:

سأغسل عّني العاَر بالسيف جالبا...........َعيلَّ قضاُء الله ما كان جالبا]]]

ساحة  إىل  الكلامت مييض  بهذه  الحّر  العريّب  أن  البيت  توضيح  يف  يذكر  وهو 

القتال ولقاء املوت، ويقول: »واآلن يربز أمام الشعب األملاين السؤال عام إذا كان قد 

عقد العزم عىل أن يغسل بدمه العار القديم«]]]. فالواضح أّن األدب الذي يقصده 

نولدكه ال يكون أدبًا إال مبدى اقتداره عىل تصوير روح العرص وخصوصيّة املجتمع، 

وبالتايل عندما استحسن نولدكه هذا البيت وبعض مقاطع من القصائد الجاهليّة، 

فالواقع أنّه مل يستحسنها ومل يعجب بها إاّل ملا يظهر فيها من القّوة والحريّة وعدم 

قبول الحقارة والوقوف بوجه العار، وال يهتم بصّحة البيت أو كونه منحواًل أم ال. 

]]]- نولدكه، 358]، 4.

]2]- نولدكه، 979]، 40.
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الخامتة

والخيبة.  بالدهشة  أصيب  القرآن  طالع  عندما  نولدكه  أن  مام سلف  يتلّخص 

هو وجد نفسه أمام نّص مختلٍف يكس أفق توقّعاته، وما إن يبدأ يف قراءة القرآن 

حتى يصطدم بتغيريات وتعديالت أجراها القرآن عىل سنن أدبيّة، وانزياحاٍت ترسم 

مساًرا جديًدا، ومع أنّه يذكّر باملسار القديم، لكّنه يحتفظ، يف الوقت ذاته، باختالفه 

ومتايزه. إّن هذه االنزياحات تؤّدي إىل خيبته وحكمه عىل األسلوب القرآين بعدم 

الرشاقة وضعف األناقة. إاّل أّن هذه القيمة التي يسندها نولدكه للقرآن، يف الواقع، 

هي ترجع إىل توقّعاته عن رضورة تطابق شكل القرآن وأسلوبه مع املعايري األدبيّة 

واملقاييس الجامليّة املتسخة يف وعيه. فبالنسبة إىل أدبية القرآن، كانت توقّعات 

نولدكه، عند تلقيه القرآن تتشّكل عن معايري الشعر الكالسيك، وعن معايري األنواع 

األدبية السديّة والخطابيّة القدمية، وكّل من هذه املعايري ترّسخت يف ذهنه عن 

أعراف األدب اليوناين واألدب الجاهيل. وبناء عىل توقّعاته النابعة عن تلك األعراف 

ويف ضوء ما يعرف من قوانني الشعر، حني يقرأ اآليات، يتوقّع أواًل أن تتواىل وحدات 

صوتيّة متامثلة، وأن يتألّف كّل منها من الطول املتساوي، وثم يتوقّع أن تنتهي كل 

آية مبجموعٍة من األصوات املحّددة التي متثّل الفاصلة. ويف النهاية، يصدر حكاًم 

لزيادة اآلية أو اإللحاق بالتأخري لآلية الخارجة عن النمط املتتابع. وعندما يرى يف 

القرآن عدواًل واضًحا عن بنية املعايري الفنيّة املتّسخة يف وعيه، يُصاب بالخيبة. 

والواضح أنّه يُعيل من شأن الشعر الجاهيل؛ ألّن هذا الشعر يتوافق مع املعايري 

األملايّن يف فتة حياة  املجتمع  ألقت بظاللها عىل  التي  الفنيّة األرسطية  وتوقّعاته 

بينام  التحّرريّة،  الليربالية  نزعته  مع  يتطابق  وكذلك  وعيه،  يف  وترّسخت  نولدكه 

أن  قارئ  ألّي  وميكن  النّص.  بهذا  إعجابه  عدم  إىل  أّدى  وذلك  القرآن،  يخالفها 

الليرباليّون،  يقصدها  التي  الحريّة  معايري  مع  متوافًقا  يبدو  ال  القرآن  أن  يلحظ 

ا دينيًّا كالسيكيًّا ال يستجيب لتلك الفكرة، بل لعلّه عىل النقيض  وإنّه بوصفه نصًّ

القرآن يدعو إىل  الحرية، نرى  الليرباليّة عىل  الفكرة  الذي تلح  الوقت  منها. ففي 

طاعة رّب العاملني وتسليم ألوامره. ومن هذا املنظور، يُعترب من النصوص امللحة 
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لقبول  مهيئًا  يكن  مل  التاسع عرش  والقرن  التنوير  مناخ عرص  فإّن  العبوديّة.  عىل 

قرون.  طوال  الكنيسة  ضغوط  من  عانوا  ما  بعد  الكالسيكيّة  الالهوتيّة  املفاهيم 

ففي عرٍص طبيعته النفور من التسليم ويرى األديان عاماًل قويًّا يف سلب حرياته، 

من الطبيعي أن ياُلقي القرآن ردوًدا كرّد فعل نولدكه. فال يُنتظر من نولدكه الذي 

أن  الحرية،  تُعيل من شأن  ليرباليٍّة  قيٍم  يتأّسس عىل  أفٍق  توقّعاته يف  تم تشكيل 

ا يقع عىل الطرف النقيض من هذه الفكرة. ويبدو أّن  يألف، أو يعجب، أو يكرب نصًّ

قيمة القرآن الجامليّة عنده، تابعة للوظائف العمليّة التي يبحث عنها يف دراسته 

للنصوص األدبيّة. وقد اتّضح أنّه ينظر إىل األدب من منظور وظيفته االجتامعيّة. 

فام دام املتلّقون ينظرون إىل القرآن من منظور وظائفها العمليّة، فهم لن يقدروا 

عىل إدراك جامليّته كام ينبغي له.
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الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


رسم القرآن الكريم



مقدمة الفصل

يسلّط هذا الفصل الّضوء عىل مجموعة قضايا متعلّقة برسم القرآن واملوضوعات 
املتفّرعة عنه؛ إذ أطنب نولدكه الكالم يف اختالفات الرسم القرآين، واّدعى أّن 
ويف  العثامين.  املصحف  تحريف  وبالتايل  املصاحف،  يف  اختالفات  أنتج  ذلك 
العربيّة الذي كُتب به  لتاريخ  نشأة رسم  مناقشة ذلك، تعرّض هذا الفصل 
القرآن، والنتقالِه إىل الحجاز، فُعرضت ونوقشت نظريّات النشأة التي ُوجدت 
يف املأثور التاريخّي، وآراء املسترشقني والباحثني الغربيّني، وتّم الرّد عليها. كام 
تعرّض هذا الفصل إىل دراسة تاريخ الكتابة والرسم يف الحجاز موطِن التّنزيل 
نَْقِط  من  الخالية  الكتابة  خصائص  وبنّي  األول،  الّصدر  وخالل  اإلسالم،  قُبَيل 
اإلعراِب ونَْقِط اإلعجام، وتناول الوثائق املوجودة من النقوش والرقوق، ونوَع 
الكتابات  رسم  إىل  التطرّق  وقع  ثم  ومن  والرسم.  الكتابة  وخصائَص  الخطِّ 
التي  زيٍد  وُصُحف   ،عيل ومصحف   ،الله رسول  زمن  يف  القرآنيّة 
جمعها للخليفة األّول أيب بكر، ورْسَم املصحف املوّحد واملصاحف العثامنيّة 
التي بُعثت إىل األمصار، كام متّت اإلشارة إىل املبحث الثالث من كتاب "تاريخ 
القرآن" الذي بحَث يف عدد املصاحف العثامنيّة األصليّة، ويف متييز اإلمام من 
بينها، ويف عالقات هذه النُّسِخ بعضها ببعض، ويف متييز األصل النَُّسخ عليه من 
الفرع املنسوخ، فهل كلّها نُسخ من اإلمام أو بعضها نُسخ من نُسخٍة أصليّة غريِ 
اإلمام؟ وملّا كان الكتاب قد اعتمد بشكٍل كبري عىل اختالف مرسوم مصاحف 
أهل األمصار لفهم هذه العالقات، فقد تتبّع القسم األخري من هذا الفصل ذلك 
يف كُتب الرّسم ويف "تاريخ القرآن"، ثّم عرض لآلراء التي يأخذها مؤلِّفا فصل 

الرسم يف الجزء الثالث من كتاب تاريخ القرآن، وعمل عىل تحليلها وتقوميها.



 

أصل رْسِم العربّي�ة وخصائصه الظاهرة يف تدوين القرآن
من املرحلة النبوّية إىل املصاحف العثمانّي�ة
)مع مالحظة كتاب تاريخ القرآن لنولدكه(

 
السيد حسني إبراهيم]]]

»تاريخ  كتاب:  الثالث من  الجزء  األّول من  الفصل  نولدكه وبرجشتارس  خّص 

القرآن بالرسم«، لكن هذا الفصل بدا مبتور البداية التاريخيّة، فلم يُبحث فيه يف 

نشأة الرسم العريّب الشاميّل املعروف الذي سيُكتب به القرآن الكريم، ومل يُتعرّض 

بدأ  اآلن. وقد  إىل  به  نكتب  زلنا  ما  الذي  العربيّة  الكتابة  الّنوع من  لتاريخ هذا 

هذا الفصل بدايًة غريبًة منهجيّاً، ألنّه استُِهّل بنقطة: »أخطاء النّص العثاميّن«]2]، 

وهي بداية ال تبدأ الشوط البحثّي من أّوله،، وال تويل عنايًة بأهميّة اآلثار املتتّبة 

عىل ذلك، فضالً عن املوقف من العنواِن االستنتاِج ومن طريقة البحث يف النقطة. 

والنقطة الثانية التي بحثت يف الفصل كانت »صياغات النسخ العثامنيّة«، حيث 

وصفيّة  بطريقٍة  العثامنيّة  األمصار  مصاحف  بني  االختالفات  عىل  التكيز  جرى 

الفصل كانت  التي عالجها  الثالثة  املوّحد. والّنقطة  النّص  ثبات  بيان عدم  تحاول 

»ضبط الكتابة«، و»أهمَّ خصائص ضبط الكتابة يف النّص العثاميّن«. وبحثت الّنقطة 

الرابعة واألخرية من الفصل يف »الصياغات والقراءات غري العثامنيّة، حيث ُدرست 

بالتفصيل القراءات املنقولة عن ابن مسعود وأيُّب. وبحُث هذه القراءات يف بحث 

]]]- باحث، وأستاذ العلوم الدينيّة يف الحوزة العلميّة وجامعة املصطفى العامليّة وعدد من الجامعات اللبنانيّة.

]2]- هذا العنوان عنوان إشكايلٌّ استفاد من بعض الروايات، إلصدار حكٍم من العنوان، مع أن اللهجات العربيّة كلّها فصيحة، 

ومع أن استخدام اللحن مبعنى مجانبة الصواب يف العربيّة مل يكن قد استخدم بعد.
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هذين  مصاحف  يف  العثاميّن  غري  القرآيّن  الرسم  كتابتها  دعوى  إىل  يرجع  الرسم 

دعوى  -بعد  الخالفات  هذه  وأهّم  املرويّة.  الخالفات  موارد  يف  وغريهام  القارئنَي 

الزيادة والنقيصة يف السور واآليات والكلامت- يرجع إىل دعوينَْيِ اثنتنَي: 

].  دعوى حمل القراءة باملعنى عىل وجودها رسامً، وليس عىل جوازها نطقاً يف 

فقه بعض الصحابة مع بقاء األصل القرآيّن واحداً.

2. دعوى عدم حمل بعض الزيادات عىل التفسري والتوضيح، بل زعم إدخالها يف 

القرآن ورسمه.

هذا ما تضّمنه هذا الفصل املهّم من الكتاب، الذي تستحّق كل نقطٍة منه مقالة 

مستقلًّة يف عرضها وتحليلها ونقدها.

َص مقالٌة مستقلٌّة لدراسة تاريخ  وقد كان من حسن البداية -قبل ذلك- أن تُخصَّ

رسم العربيّة، ونشأته وخصائصه، وانتقاله إىل الحجاز، ووصف خصائصه فيها يف 

مرحلة الدعوة النبويّة وما تالها، وصوالً إىل زمن توحيد املصحف يف زمن الخليفة 

الثالث عثامن بِن عّفان؛ ولذا سنخّصص هذه املقالة بهذه النقطة الّناقصة يف كتاب 

نولدكه، وليس للرّد عىل النُّقاط الثالثة املهّمة األخرى.

وهذا البحث يُكمل نقصاً يف كتاب نولدكه ويعرض إلشكاليّة برشيّة هذا الرسم 

)نولدكه  املسترشقنَي  أّن  والواضح  وتوقيفيِّته.  إلهيِّته  أو  وتوِفيقيِّته،  واجتهاديِّته 

بحثها  يجعل  موحى  وحياً  العربيّة  رسم  وكون  التوقيفيّة  يقبالن  ال  ورجشتارس( 

لنقطة واضحٍة مسلّمة، ولكّن لهذه املسألة يف العقل اإلسالمّي رجعاً بعيداً،  بحثاً 

ولها تأثريها عىل مقاربة مسألة الرسم، وبحثها رضوريٌّ وليس ترفاً. فلو كان الرسم 

توقيفيّاً أمكن أن تُقبل –ثبوتاً- دعوى بعض املسلمني احتواء اختالف رسم الكلمة 

ِحَكٍم  عىل  طويلٍة(  بتاء  أو  بهاء  –مثالً-  لعنة  )رحمة،  املواضع  بحسب  الواحدة 

وأرساٍر، وإن صّح السؤال إثباتاً عن طريق معرفتهم بها. ولو كان الرسم،  واإلمالء، 

والكتابة وقواعدها من صنع األمم واملجتمعات اإلنسانيّة، فال تُقبَل هذه الدعوى. 

ثّم إّن كثرياً من ظواهر رسم العربيّة وخصائصه ميكن أن يُفّس من خالل التّتبّع 

التاريخّي لنشأة هذه الكتابة وخصائصها. 
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اميّل  وقد كان لعدد من املسترشقني دوٌر مهّم يف جالء تاريخ رسم العربيّة الشَّ

املعروف، كام سيأيت يف مطاوي هذا البحث، ومع ذلك، مل يَُر لذلك حضور يف كتاب 

نولدكه وجهِد برجشتارس الكبري يف الطبعة الثانية.

ولكنَّ بعض ما نذكره َعرَضاً عن جمع القرآن، أثناء بحث رسم كتابة القرآن آياٍت 

وسياقاٍت وسوراً كاملًة، يف زمن النبّي، ويف مراحل رسمه يف صحٍف ومصاحَف 

النبّي إىل زمن توحيد املصاحف، قد عرض له نولدكه وِشَفايل مطّوالً يف  بعد 

الجزء الثاين، ومهّمة نقد أفكارهام يف جمع القرآن موكولٌة إىل من كتب يف املسألة. 

أّما يف الجزء الثالث، فعولجت مسألة عدد النسخ العثامنيّة املرسلة إىل األمصار، 

ووجود نسخة إماٍم يف املدينة اختّص بها عثامن نفسه غري نسخة املدينة، أو ال، 

ومصريها يف حال وجودها، وسأذكر ذلك يف موضعه من هذا البحث، وأعلّق عليه 

)نولدكه،3: 456-454/449-447(.

وميكن أن تُخترص األسئلة التي يجيب عنها هذا البحث باآليت: هل كان رسم 

أم كان توقيفيّاً؟ وكيف نشأ هذا  توفيقيّاً  القرآن اجتهاديّاً  الذي كتب به  العربيّة 

الرسم وتطّور يف دراسات قدماء العرب والباحثني املعارصين؟ وما هي أبرز أنواعه 

يف  خصائصه  تبدو  وكيف  زمن؟  أّي  ويف  الحجاز،  إىل  وصل  وكيف  وخصائصه، 

مكتوبات عرص النبّوة ومنقوشاته، وفيام تاله إىل مرحلة توحيد املصاحف؟ وكيف 

حّسن املسلمون هذا الرسم وطّوروه؟ وما هي وثائق كّل ذلك وإثباتاته التاريخيّة؟

وقد اختريت يف فَرْضيّات البحث اجتهاديُّة الرسم ال توقيفيّته، ورُّجحت نظريُّة 

أخِذه من األنباط العرب -بنوَعيِْه املطاِوِع املستدير والهنديّس املربّع- عىل نظريّة 

التاريخيّة وقرُب الخصائص، وقد أخذ  النقوش  تُبنّي ذلك  أخذه من السيان، كام 

عىل  محافظاً  مستديراً  سهالً  مطاِوعاً  واملدينة  مّكَة  خّط  كون  بفرضيّة  البحث 

الخصائص الرئيسة املأخوذة من األنباط إىل عهد توحيد املصاحف، وأُورِدْت وثائق 

ذلك وقرائنه التاريخيّة.
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املبحث األّول: أصل رسم العربي�ة الشمايّل املعروف
أوًل- عند قدماء العرب:

ميكن -بعد استقراء الّروايات العربيّة التي تعرض لنشأة رسم العربيّة املعروف- 

َم بالقسمة الثنائيّة؛ فهي إّما أن تدّل عىل التّوقيف، وإّما عىل غريه، وغريه  أن تُقسَّ

أن  إّما  غريه  عن  املأخوذ  وهذا  غريه،  عن  وإّما  املسند،  عن  أخذاً  يكون  أن  إّما 

يكون أخذاً عن الحرية عن األنبار، وإّما عن غريه. وبهذا تستوعب القسمة طوائف 

الّروايات.

املسند،  من  واالشتقاق  التوقيف،  هي  ثالثًة  املهّمة  األقوال  تكون  هذا،  وعىل 

واألخذ عن الحرية عن األنبار، باإلضافة إىل بعض األقوال األخرى. وأبدأ اآلن بعرضها:

التوقيف]1]:. 1

لقد راد هذه النظرة ابن فارس )ت 395هـ(، فقال يف الصاحبي: »والذي نقول 

ِي َخلََق   بِٱۡسِم َرّبَِك ٱذلَّ
ۡ
فيه: إن الخطَّ توقيٌف، وذلك لظاهر قوله عّز وجل: ٱۡقَرأ

نَسَٰن َما  ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم  َعلََّم ٱۡلِ ۡكَرُم  ٱذلَّ
َ
 َوَربَُّك ٱأۡل

ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق  ٱۡقَرأ * َخلََق ٱۡلِ

لَۡم َيۡعلَۡم ]العلق: ]-5]. وقال جّل ثناؤه: َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن ]القلم: ]]، وإذا 
كان كذا، فليس ببعيد أن يَُوقَِّف آدم وغريه من األنبياء عىل الِكتَاب. فأّما 

أن يكون مختع اختعه من تلقاء نفسه، فيشء ال تُْعلَُم صّحته إاّل من خرب صحيح« 

)ابن فارس - الصاحبّي: 8/7(.

 ويف صبح األعىش: »وقيل: إنها أُنزلت عىل آدم يف إحدى وعرشين صحيفة. 

 :3 )القلقشندّي،  بالوحي«  –تعاىل-  الله  علّمها  توقيفيّة  أنّها  املقالة  وقضيّة هذه 

ْكَل؟  ]](. وفيه عن ابن عباس عندما سئل: »من أين تعلّمتم الهجاء والكتابة والشَّ

قال: من  أَُميَّة؟  بن  ُعلَِّمُه حرب  أين  قيل: ومن  أَُميَّة؛  بن  ُعلِّمناه من حرب  قال: 

]]]- قال فنْدِريس: »أحّس بنو اإلنسان يف كل العصور ]بأهمية] اللغة املكتوبة -فأرجعوا أصل الكتابة إىل الوحي اإللهّي-؛ إذ 

اعتقد العربيّون أن موىس تلّقاها من ذات اإلله، وعزاها املرصيّون إىل اإلله توت )....( ووضع اإلغريقيّون اختاع الكتابة يف نسٍق 

 »Promethée أو پرومیتیه  Triptolèmeإىل مرتبة تربتوليم Cadmus مع مامرسة الزراعة واكتشاف النار، فرفعوا كدموس

)فندريس: 403(.
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طارئ، طرأ علينا من اليمن؛ قيل: ومن أين ُعلَِّمُه ذلك الطارئ؟ قال: كانت بالوحي 

لهوٍد )القلقشندّي، 3: 3](، وفيه –أيضاً- نقالً عن الدايّن أن العريّب أُنزل عىل 

هوٍد )القلقشندّي، 3: 3](.

وحياً  يكون  أن  من  أعّم  ألنّه  التوقيف،  يدّل عىل  ال  بالقلم  الله  تعليم  ولكّن 

الكتابة مبا  اختاع  املجتمعات عىل  الناس يف  بإقدار  يكون  أن  أو  مبارشاً،  وتعليامً 

أعطاهم من العقل وهبات التكوين األخرى كجوارح األيدي وفيزيولوجيا حركتها، 

ومبا َركَز يف نفوسهم من االختيار والنزوع إىل التواصل ورفع الحاجات. ويبقى هذا 

تعليامً منه عىل االحتامل األخري عىل ما يرى أهل التوحيد األفعايّل. واألمر أسهل يف 

 
ْ
الرّد عىل دعوى اإلشارة إىل مالزمة القراءة للكتابة يف قوله –تبارك وتعاىل-: اقَْرأ

احتامٌل  بل هو  التوقيف،  )العلق:](، حيث ال ظهور يف   َخلََق ِي  اذَلّ َِّك  َرب بِاْسِم 
محٌض، بل ال مالزمة –أصالً-، ألن النبّي مل يؤمر يف اآلية بالقراءة من لوٍح أو 

رموٍز مكتوبة.

املباركة من  البقرة  الله –تبارك وتعاىل- يف سورة  وال داللة –أيضاً- فيام ذكره 

ۡسَمآءِ 
َ
بِأ ۢنبِـُٔوِن 

َ
أ َفَقاَل  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ  ىلَعَ  َعَرَضُهۡم  ُثمَّ  ُكََّها  ۡسَمآَء 

َ
ٱأۡل َءاَدَم  وََعلََّم  قوله: 

ُؤَلٓءِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي )البقرة:]3(، حيث ظّن بعض علامء املسلمني أّن هذه  َهٰٓ
الكتابة ال  الكالم -هنا- عىل توقيف  الداللة ألّن  اللغة، وعدُم  األسامء هي أسامء 

اللغة. ومع ذلك يُحتمل يف هذه األسامء أنّها موجودات عاقلة لها أسامء؛ ولذا أشري 

األسامء  بأسامء هؤالء  أي:  َهؤاُلء(  )ِبأَْساَمء  للعقالء  املستعمل  اإلشارة  باسم  إليها 

)يُنظر مثالً: الطباطبايئ،]: 6]]-8]](.

إنزالها  إيراده  بالتضعيف قبل  املُشِعرَة  القلقشندّي  التنبيه إىل »ِقيل«  ويكفي 

عىل آدم يف إحدى وعرشين صحيفًة، أما ما أورده عن ابن عبّاٍس، ففيه خالف يف 

اللفظ بني: »كانت بالوحي لهوٍد« )القلقشندّي، 3: 3](، وبني: »كاتب الوحي 

لهود« يف روايِة مقاِربٍة عن ابن عبّاٍس -أيضاً- نقلها ابن خلدون عن ابن األبّار 

سريد نّصها قريباً جّداً )ابن خلدون،746(، وإحدى الصيغتني تصحيف لألخرى -كام 
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يبدو- فكيف يُستدّل بأحد احتاميَلِ الرواية، واالحتامل ال يدّل؟

الشتقاق من املسند:. 2

قال ابن خلدون )ت 808هـ( يف املقّدمة: »رأيت يف كتاب التكملة البن األبّار، 

قلت:  أُميّة.  بن  حرب  من  عباس]:  ]ابن  قال  الخّط]؟  ]أي  أخذمتوه  مّمن  قلت: 

ومّمن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قلت: ومّمن أخذه عبد الله بن 

جدعان؟ قال: من أهل األنبار. قلت: ومّمن أخذه أهل األنبار؟ قال: من طارئ طرأ 

عليه من اليمن. قلت: ومّمن أخذ ذلك الطارئ؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب 

الوحي لهود«]]] )ابن خلدون: 746(.

وقد سمح هذا الخرب البن خلدون بصياغة رأٍي يف رسم العربيّة مرتبٍط بنظريّته يف 

املدنيّة والعمران، »فالخّط« العريّب كان »بالًغا َمبَالَِغُه يف اإلحكام واإلتقان والجودِة يف 

دولة التبابعة؛ لاَِم بلغت من الحضارة والتف، وهو الخّط املسّمى بالخط الِحْمرَيِّي. 

وانتقل منها إىل الِحرية؛ لاَِم كان بها من دولة آل املنذر نَُسبَاِء التبابعة يف العصبيّة، 

ديَن ملُملِْك الَعرَب بأرِض العراق. ومل يكن الخطُّ عندهم من اإلجادة كام عند  واملجدِّ

التبابعة، لقصوِر ما بني الّدولتني )....( ومن الِحرية لُّقنُه أهل الطائف وقريش فيام 

من  مينعون  وكانوا  منفصلة،  املسند حروفها  تسّمى  كتابٌة  لِحْمرَي  وكان   )....( ذكر 

يكونوا  مل  أنّهم  إاّل  العربيّة،  الكتابة  ُمرَض  تعلّمت  ِحْمرَيَ  ومن  بإذنهم.  إاّل  تعلّمها 

ُمجيدين لها شأن الّصنائع إذا وقعت بالبدو« )ابن خلدون: 747-744(.

ويكفي لرّد هذه النظريّة ما أثبته البحث الحديث من االعتامد عىل »الخّط« 

اَميل املعروف. وابن  النبطّي املتأّخر؛ فيام مل تظهر عالئم أمومة املُْسَند للعريّب الشَّ

خلدون نفسه حني يقّرر أن املُسند منفصل الحروف يعطي فرقاً جوهريًاً بينه وبني 

الرسم الشاميّل. )ينظر: جمعة: ]](

الساميّة  الكتابة  من  أقدم  املسند  كوَن  نقَض  املُحَدثني  الدارسني  بعض  إن  ثّم 

]]]- مّر هذا الخرب يف روايات التوقيف مع بعض االختالف يف عباريت »كاتب الوحي« هنا )ابن خلدون: 746(، و»كانت بالوحي« 

هناك، وأظن أن الخربين واحد، وأن إحدى العبارتني تصحيف ناشئ من طبيعة الرسم القديم غري املنقوط. ولعّل ذكر الشكل يف 

الرواية األوىل مع الظّن بتأخره عن زمانها مرّجٌح للثانية عليها.
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الشامليّة )الفينيقيّة(، وقال: إن توّهم ِقَدِمه عائد إىل صفتَِي املحافظِة عىل األشكال 

والتناسِق الهنديسِّ وهام صفتان عاّمتان ال تقومان دليالً عىل أقدميّته. ثّم افتض 

أسامء  منها  أخذت  الشامليّة  العربيّة  الكتابة  ألّن  أقدم،  الشامليّة  الساميّة  كون 

)يُنظر  جنوبيّة]]].  أشكال  بها  تتسّمى  الشامليّة  الساميّة  األسامء  وهذه  حروفها. 

للتوّسع: البعلبك: 03]-]2](.

األخذ عن الحرية عن األنبار:. 3

يُعدُّ هذا القسم أهّم األقسام إلمكان الجمع بينه وبني ما قّرره املُحَدثون؛ ولذلك 

أفّصل رواياته وأعرضها يف ثالث طوائف:

ورد يف كتاب املصاحف للسجستايّن )ت 6]3هـ( عن الشعبّي أنّه قال: »سألت أ- 

املهاجرين من أين تعلّمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الِحرية. وسألنا أهل الِحرية من 

أين تعلّمتم الكتابة؟ قالوا من أهل األنبار« )السجستاين، ابن أيب داود: 4]؛ ويُنظر: 

الداين - املقنع: 9(. وروى ابن النديم )ت 385هـ(: »ُسِئَل أهل الحرية مّمن أخذتم 

العريب؟ فقالوا من أهل األنبار )....(« )ابن النديم: 9(.

أورد البالذرّي )ت 279هـ( عن الرشقّي أن ثالثة نفٍر من طيء ببّقة وهم: ب- 

هجاء  وقاسوا  الخّط،  وضعوا  َجَدرَة  بن  وعامر  ِسْدرَة  بن  وأسلم  مرّة  بن  ُمرَامر 

العربيّة عىل هجاء السيانيّة، فتعلّمه منهم قوم من أهل األنبار، وتعلّمه من هؤالء 

أهل الحرية ) ينظر: البالذرّي: 659(.

َي الَجزَْم  وقال السجستاين: »قال غري عيل بن هشام بن محمد: إن خطنا هذا ُسمِّ

وأّول ما كُتب ببّقة كتبَه قوٌم من طيء يقولون هم من بَْواَلن، وكان الرشقّي يقول: 

مرامُر بن ُمرّة وَسلَمة بن حرزة، وهم]2] الذين وضعوا هذا الكتاب »...« ] وقال أبو 

بكر: وبّقُة قريٌة وراء األنبار]. )السجستاين، ابن أيب داود:4(.

وعن ابن عبد ربه )ت 328هـ( يف الِعقد »أّن ثالثة نفٍر من طيء اجتمعوا ببقعة 

]]]-  لعل وجود األثر النَّبَطيِّ يف جنوب الجزيرة يفّس تسمية بعض األشكال الجنوبيّة بأسامء شامليّة )ينظر: نامي 7]]-8](.

]2]- هكذا ورد يف املصاحف بضمري الجمع بعد ذكر مرامر وسلمة والظاهر أّن يف النسخة سقطًا ألّن الطائينّي ثالثة.
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وقاسوا  الخط  بن جدرة، فوضعوا  بن سدرة، وعامر  وأسلم  مرة،  بن  مرامر  وهم 

ربّه، 4:  )ابن عبد  األنبار«  فتعلّمه قوم من  السيانيّة،  العربيّة عىل هجاء  هجاء 

239(.ونقل ابن النديم عن ابن عباس أنّه قال: أّول من كتب بالعربيّة رجال من 

بوالن، وهي قبيلة، سكنوا األنبار وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفًا مقطعة وموصولة 

وهم مرامر بن مرّة، وأسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة. ويقال مروة وحدلة، فأما  

)ابن  الصور، وأما أسلم ففصل ووصل، وأما عامر فوضع اإلعجام«.  مرامر فوضع 

النديم« 7؛ يُنظر: القلقشندي، 2]:3(.

ج- قال البالذرّي يف تتّمة خربه السابق املروّي عن الرشقّي: »....« وكان برش بن 

عبد امللك أخو أكيْدر بن عبد امللك بن عبد الن الكندي ثم السُكوين صاحب دومة 

الجندل يأيت الِحريَة فيقيم بها الحني؛ وكان نرصانيّاً فتعلّم برش الخّط العريبَّ من أهل 

الِحرية، ثم أىت مكة يف بعض شأنه فرآه سفيان بن أَُميّة بن عبد شمس وأبو قيس 

بن مناف]]] بن زهرة بن كالب يكتب، فسأاله أن يعلّمهام الخّط فعلّمهام الهجاء، 

تجارة،  يف  الطائف  أتوا  قيس  وأبا  وسفيان  برشاً  إن  ثم  فكتبا،  الخّط،  أراهام  ثم 

فصحبهم َغياْلن بن َسلََمة الثقفّي، فتعلّم الخّط منهم، وفارقهم برٌش، ومىض  إىل 

ّي عمرو الكاتب، ثم  ديار ُمرض، فتعلّم الخّط منه عمرو بن زرارة بن ُعَدس، فُسمِّ

أىت برٌش الشام، فتعلّم الخّط منه ناس هناك. وتعلّم الخّط من الثالثة الطائينّي –

أيضاً- ]مرامر وعامر وأسلم] رجٌل من طابخة كل فعلّمه رجالً من أهل وادي القرى 

فأىت الوادي يتّدد. فأقام بها وعلّم الخّط قوماً من أهلها«. )البالذري: 660/659(.

»أكيدر دومة هو  قال:  أنه  الكلبّي  السائب  بن  السجستايّن عن محمد  وروى 

األكيدر بن عبد امللك الِكندّي وأخوه برش بن عبد امللك الذي علمه أهل األنبار 

خطّنا هذا، فخرج برش إىل مّكة، فتزّوج الصهباء بنت حرب بن أمية، فولدت له 

جاريتني )....( وقال غري عيلٍّ إن برْشاً ملا تزّوج الصهباء بنت حرب علّم هذا الخّط 

سفيان بن حرب. وقال عمر بن الخطّاب: ومن مبّكَة تعلّموا من حرب بن أٌميّة. قال 

أبوبكر]أي السجستايّن]: وتعلّمه معاوية من عّمه سفيان بن حرب«. )السجستايّن، 

]]]- هو يف فهرست ابن النديم قيس بن عبد مناف )ينظر: ابن النديم: 7(.
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ابن أيب داود:4؛ وينظر القلقشندّي، 3: 4](.

وذكر حمزة بن الحسن األصفهايّن )ت- 350 هـ( أنّه »يف رواية الكلبّي والهيثم 

أَُميّة، وكان  بن  الحجاز كان حرب  إىل  العراق  الكتابة من  لهذه  الناقُل  بن عدّي: 

قدم الِحرية قَْدَمًة، فعاد إىل مّكة بها؛ قاال: وقيل أليب سفيان بن حرب: مّمن أخذ 

أبوك هذه الكتابة، فقال من أسلم بن سدرة، وقال: سألت أسلم ممن أخذت هذه 

الكتابة فقال: من واضعها مرامر بن ُمرَّة«. )األصفهايّن: 62(.

وعن ابن النديم أن »الذي حمل الكتابة إىل قريش مبّكة أبو قيس بن عبد مناف 

بن زهرة، وقد قيل حرب بن أَُميّة« )ابن النديم: 7(.

هذه هي طوائف الروايات الثالث التي تعطي عند إنعام النظر فيها تصويراً 

بها. فِمن ذلك االختالف يف اسم  التفصيليّة ال ترضُّ  ما، واختالفاتها  شيئاً  متناسقاً 

املكان »بقة« كام يرويه السجستايّن، و»بقعة« كام يرويه صاحب العقد. ومُيكن رّد 

هذا االختالف إىل إمكان عدم كون بقعة علامً أو إىل الخلط والتصحيف. وإىل مثل 

هذا يُردُّ االختالف يف بعض األسامء املرويّة. وال تنايَف بني طيء وبوالن؛ إذ بوالن حيٌّ 

من طيء )يُنظر: ابن منظور: بول(.

ويالحظ أن أول متعلّم للرسم من مكة هو سفيان بن حرب يف خربَِي البالذرّي 

والسجستايّن، فيام هو حرٌب أبوه عند حمزَة األصفهايّن، وعند ابن النديم عىل قول. 

هذا مع ورود اسم حرب يف أحد خرَبَِي السجستايّن، حيث ُوصف بأنه علّم من مبكة. 

وهناك زيادة هامة يف خرَبَِي البالذرّي وابِن النديم توّسع دائرة الرجال الذي نرشوا 

الرسم، وهذا أقرب إىل طبائع األمور]]].ويف بعض الروايات أن الثالثة املذكورين من 

بوالن أو طيء وضعوا الخّط وقاسوا هجاء العربية عىل هجاء السيانيّة، وأّن كاّلً 

منهم اختّص بناحيٍة من الوضع الذي كانت إحدى نواحيه اإلعجام. وليس هؤالء 

النََّفر يف تحليلنا هم من وضع خّط العربيّة، ولكّنهم رمّبا كانوا جزءاً من املرحلة 

]]]-  يتبني من هذا املقطع خطأ محمد طاهر الكردي الذي ادعى إجامع املؤرخني عىل أن حرباً هو الذي أدخل الرسم اىل مكة، 

فإجامعه ليس بيشء )ينظر: الكردي: 9]]-20](.
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الوسطى يف رحلته. من بالد الشام إىل العراق، فالحجاز. وقياُس هجاء العربية عىل 

هجاء السيانيّة ليس قياساً للخّط -كام هو واضح- بل هو ترتيب أبجديٌّ للحروف 

أخذه السيان عن غريهم وصوالً إىل ترتيب األبجديّة الفينيقيّة، والكالم يف اإلعجام 

سيأيت تفصيله.

ويف بعض الروايات، كذلك، مسألة تخالف ما عليه العلامء اليوم من نقل الرسم 

العريب الشاميل املعروف عن الرسم النبطي املتأخر؛ وهذه املسألة هي وجود كلمة 

ي بذلك ألنه اقْتُِطَع من املسند]]] )ينظر:  »الَجزْم« وهو نوع من الرسم قيل إنه ُسمِّ

د: 2](. املُنجِّ

الرسُم يف  عرَبَها  التي  الطريق  الروايات  ترسم هذه  كّل هذا  الرَّغم من  وعىل 

رحلته من بالد األنباط إىل العراق ثم إىل الحجاز عرب قوافل التجارة املزدهرة؛ يقول 

إبراهيم جمعة يف هذا املعنى:

»ومن املقبول –إذن- أن تكون األنبار والحرية قد تلّقفتا هذا الخطَّ من بعض 

ام ثم أزجتُْه األنباُر والِحريُة إىل الحجاِز قامئَتنَِي بدور الوسيط، وال شكَّ يف  جهات الشَّ

أن دومَة الَجْندِل كانت يف طريق انتقال ذلك الخطِّ إىل املدينة ومكََّة؛ إذ ال معّدى 

ملرتِحٍل من حوض الفرات األوسط إىل الحجاز من أن ميرَّ يف تلك األوقات بدومِة 

الجْندل« )جمعة: 2]/3](.

وبعُد، فإن إبراهيم جمعة ال يستسيغ كون ذلك األرستقراطّي »برش بن عبد 

امللك«]2] هو الناقل للرسم وحده »ويستفيد من االضطراب يف األسامء« أن انتقال 

]]]- - هناك بعض أبيات تبنّي أن الجزم غري امُلْسَند، وهي:

وقد  كان ميموَن  النَِّقيبِة أَزهرا وال تجحدوا نعامَء ِبرْشٍ عليكُم          

من املاِل ما قد كان شتَّى مبعرَثا أتاكْم بخطِّ الَجزِم حتّى حفظتمُ    

وما ُزِبرَْت يف الُكتِْب أقْيَاُل ِحْمرَيَا وأُْغِنيتُُم عن ُمْســَنِد القـوِم ِحْميَــرٍ    

) ينظر الزنجاين: 25( 

    فإغناُء الَجزِْم عن املسند واملفاخرة بذلك تقتيض املغايرة بينهام، ولكّن األبيات ساكتٌة عن اشتقاق الجزم من املسند أو عدمه.

]2]- - برش بن عبد امللك ناقل الرسم يف كثري من الروايات هو أخو األكيدر حاكم دومة الجندل؛ ولذا ورد اسمها يف آخر الفقرة 

السابقة )ينظر: السجستاين/ ابن أيب داود: 4(.
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والعكس  الفرات  وادي  إىل  الجزيرة  شبه  من  األعراِب  لرحلة  نتيجًة  كان  الكتابة 

بقصد تبادل املنافع« )جمعة: 4](، كام يستفيد من األسامء أن انتقال الرسم إىل 

الحجاز تّم يف خواتيم القرن الخامس امليالدّي )ينظر: جمعة: 3](.

من  النقلِة  من  اسم  من  أكرث  وجود  أن  قاله جمعة  ما  إىل  يضاف  أن  ومُيكن 

البيت األموّي )برش بن عبد امللك صهر حرب بن أمية، وحرٍب نفِسه، وابِنه سفيان، 

باإلضافة إىل ذكر معاوية( يطرح احتامل أن تكون األسامء قد صيغت عىل هذه 

الشاكلة يف العرص األموّي إرضاء للسلطة. هذا مع التسليم بأن البيت األموي كان 

بيت وجاهة يف الجاهليّة، وهذا يناسب تعلّم بعض أفراده الرسم يف مرحلته األوىل 

مبّكة.

األقوال األخرى:. 4

وهذه تنسب وضع الرسم العريّب املعروف إىل:

آدم )يُنظر: ابن النديم:6؛ ابن فارس: 7؛ القلقشندّي، 3: 0]؛ السيوطّي- أ- 

اإلتقان، 2، 4: 45](.

إدريس –أخنوخ- )يُنظر: القلقشندّي، 3: 3]؛ الجزائرّي:668(.ب- 

ج- هود )يُنظر: القلقشندّي، 3: 3](.

رؤساء  حفدته  بعض  أو   ،)239  :4 ربه/  عبد  ابن  )يٌنظر:   د-إسامعيل

العدنانيّة )ينظر: األصفهايّن: 55-56؛ ابن عبِد ربِّه، 4: 239-240؛ ابن الّنديم: 6-7؛ 

القلقشندّي: 3/3](.

لبعض  الرسم  أّوليّة  بإثبات  تكتفي  أو  الوضع  عىل  تنّص  قد  الروايات  وهذه 

املذكورين. وهذه األقوال أقرب إىل الدعاوى منها إىل العلم الصحيح؛ ولذا أرضبت 

عن ذكر رواتها فضاًل عن التعليق عليها.
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ثانًيا- عند الغربيني والباحثني العرب:

أصل الكتابة السامية الشاملّية )الفينقّية(:. 1

رشح  مقاالً  )6]9]م(   Gardiner نرش  سيناء،  يف  فالندرز  بعثة  نتائج  بعد 

سّمى  فقال:  سيناء  يف  ساميٍّة  ألفبائيٍّة  كتابٍة  إىل  الهريوغليفيّة  انتقلت  كيف  فيه 

أخضعوا  ثم  الساميّة،  لغتهم  من  بأسامَء  الهريوغليفيّة  األشكال  بعض  السينائيون 

بتلك  إليها  رمزوا  صوامت  عىل  فحصلوا  »األكروفونيّة«  للقاعدة  التّسميات  هذه 

األشكال بعد تبسيطها. ويبدو أّن Gardiner كان يدرك أّن الخّط السينايّئ قد يكون 

يكن  مل  إن  أنّه  مقاله  أعلن يف خامتة  ولذلك  متشابهٍة،  من جملة خطوٍط  واحداً 

الخّط السينايّئ هو الّنموذج املبارش الذي اشتّق منه الفينيقيّون ألفباءهم، فإنّه ال 

ميكن إاّل أن نتصّور أّن هذا الّنموذج املبارش يقع يف االتّجاه نفسه الذي يُشري إليه 

الخّط السينايّئ )ينظر: البعلبّك: 7]-48(.

وبهذا البيان، أكون قد رّجحت الّنظريّة السينائيّة عىل ما نقل عن دي روجه 

)De Rougé( من اشتقاق الحروف الفينيقيّة من الخّط املرصّي الهرياطيقّي )ينظر: 

الجبورّي، سهيلة: 20(، وعىل ما قيل من اشتقاق هذه الحروف من خط الّشعب 

»دميوطيق« )يُنظر: ناصف، حفني: 40؛ الزنجاين:23؛ حّسان-املعياريّة: 35](.

اميّل املعروف:. 2 األنباط ودورهم يف رسم العربّية الشَّ

اميلِّ  الشَّ العربيّة  الّسابقة عىل رسم  الحلقة  أّن  ذهب نفر من املسترشقني إىل 

املعروف هي حلقة الرسم الَنبَطّي. وقد تابعهم يف هذا جمهور الباحثني الغربينّي 

كام  السيانيّة  من خّط من خطوط  العربيّة  رسم  أخذ  دعوى  بقاء  مع  والعرب، 

سيأيت. ومن املناسب لهذا أن أعرض وجيزاً ألصل األنباط ودولتهم ورسمهم، مبيّناً 

كيفيّة انتقال هذا الرسم إىل العرب، موّضحاً ذلك بالّنقوش والّشواهد.

أصل األنباط: أ- 

الذين  أنفسهم  هم  العربيّة  املصادر  ذكرتهم  الذين  األنباط  أّن  يف  يَُشكُّ  رمبا 
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تحّدث عنهم املعارصون )ينظر مثالً: الرازّي، 8: 67؛ ابن منظور: مادة نبط(. وقد 

شّك هذا الشّك ولفنسون من قبُل )ينظر: ولفنسون: 35](، فآثرت لذلك يف الحديث 

عنهم اعتامد آراء املعارصين.

وقد اختلف املسترشقون يف أصل األنباط؛ فذهب بعضهم إىل أّن األنباط مزيٌج 

عنرصيٌّ من اآلراّميني والعرب. ومال آخرون إىل أنّهم قوٌم أعراب، وأنّهم من أصٍل 

الفاتحني كانوا  النَّبَط  أّن أرهاط  عريبٍّ. وولفنسون الذي ينقل هذا االختالف يرى 

العربيّة »بالتّدريج عىل  العنارص  الذين خالَطَُهم العرب، ثم تغلّبت  من اآلراميّني 

محاِذراً  كانتينو  ويبدو   .)[35 )ولفنسون:  تاماً«  محواً  ومحتها  اآلراميّة  العنارص 

التعميم حني يقول: إن األنباط سّكاٌن يتحدرون يف األكرث من أصٍل عريب]]] )ينظر: 

Cantineau-Cours: 93(؛ ولكّنه يقول يف كتابه األنباط: إنّهم عرٌب، كام تدّل عىل 

ذلك أسامؤهم التي تكاد تكون كلّها عربيًّة. ولكّنهم -إن اتّحدوا اتّحاداً وثيقاً، من 

الشامليّة-،  والعربيّة  السوريّة  الصحراء  أخرى يف  عربيّة  قبائل  مع  الجنس،  حيث 

فإنّهم يفتقون عنها يف الكتابة واللّغة، أو يف اللّغة املكتوبة عىل األقل]2] )ينظر: 9: 

Cantineau-Nabatéen 1,(. وأكرث الباحثني العرب عىل أّن األنباط عرب )ينظر: 

جمعة: 6]؛ حجازّي: 32؛ الجبورّي، تريك: 7]-8]؛ البعلبّكّ: 75](. 

الطبيعّي  فمن  لألنباط؛  العريّب  األصل  حجج  بوجاهة  النسبيّة  القناعة  ومع 

حصول يشٍء من االمتزاج العرقّي يف مجتمعٍ كذلك املجتمع، وأّما أنَّ العنرص العريّب 

َغلَب وساد، فمجمٌع عليه.

دولُتهم:ب- 

اململكة  أنقاض  عىل  نشأتها  وكانت  سيناء.  طُور  يف  األنباط  مملكة  نشأت 

[1[- »Les Nabatéens sont une population en majeure partie d›origine arabe« )Cantineau- Cours: 93(.

[2[- »Les Nabatéens sont des arabes )….( les noms propres en fournissent la preuve: presque tous sont 

des noms arabes )….( Mais, si, par la race, les Nabatéens sont étroitement unis aux autres tribus arabes 

du désert de syrie et de l›arabie du Nord, ils sont séparés par l›écriture et par la langue, au moins par la 

langue écrite « )Cantinean-Nabatéen. 1: 9(.
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األُدوميّة، وانترش ظلّها عىل رشقّي األردن والبالد اآلراميّة يف ِفلَْسطني وجنويّب الشام 

 ،)[34 ولفنسون:  )ينظر:  الفرات  نهر  حتى  السوريّة  والصحراء  دمشق،  فشملت 

 :Cantineau-Cours :وضّمت –أيضاً- حوران وقطعًة كبريًة من الحجاز]]] )يُنظر

93(. واتّخذت لها عاصمًة مدينة البتاء )Petra( أو سلع أو سالع )يُنظر: املقتطف، 

.)49 :33

وهذه األرض الواسعة مل يَُسيْطر عليها األنباط دفعًة؛ فهم ملَّا ربحت تجارتهم 

وكرث مالهم وقويت شوكتُهم نزعوا إىل الغزو والحرب، فَقتل ملُكُهْم- ولعلّه حارثة 

الثالث Aretas III- ملك سورية يف معركة قانا Qana، ودخل دمشق سنَة خمٍس 

مّكنه هذان  وقد  عليه.  وانترص  اليهود  ملَك  –أيضاً-  ومثانني ق.م. وحارب حارثُة 

النرصان من السيطرة عىل الطريق بني البتاء ودمشق عرب مأدبة وعاّمن وبرُْصَى]2] 

.)Cantineau: Nabatéen, 1: 3 :ينظر(

وقد تأثّر األنباط بالحضارة اآلراميّة التي كانت سائدًة يف سوريّة فتأثّروا بها، ثم زادوا 

عليها، وأبدعوا، واشتُهروا بالعمران؛ ومتثّل صالح الدين املنّجد عند الحديث عنهم باآلية: 

َباِل ُبُيوتًا َفٰرِهَِي )الشعراء: 49]( )ينظر: املنّجد: 4](. َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱۡلِ
وقد قىض األمرباطور تِريانوس قيرص عىل دولة األنباط سنة ستٍّ ومائٍة ب.م.، 

لكّن الحضارة النَّبَطيّة بقيْت زاهرة )ينظر: املنّجد: 4](.

ج-  الرسم النبطي وطريق نقله إىل الحجاز:

ولكن حاجات  عربيًّة؛  لغتهم  كانت  األنباط  عىل  غالباً  العريّب  العنرص  كان  ملّا 

تجارتهم املتكرّثة فرضت عليهم الكتابة والتّدوين، فكتبوا –أّوالً- بالخّط اآلرامّي، ثم 

َولّدوا منه »الخط النَّبَطيَّ الذي كتبت به مملكة سلع -البتاء -Petra النبطيّة )66] 

[1[- La population Nabatéenne »a constitué un État caravanier et commerçant )….( comprenant le 

Hauran )….( et une grande partie de Higaz.« )Cantinean - Cours: 93(.

[2[- »Dans la direction du Nord, un roi de Nabatène, probablement Arétas III philhellène, battit et tua au 

combat de Qana, en - 85, le roi de syrie Antiochus XII; il battit de même à Adida le roi de Juifs Alexandre 

Jannée. ces deux victoires assurèrent aux Nabatéens la possession de la route de pétra à Damas par 

Madaba, Amman et Bosra )...(« )Cantineau – Nabatéen, 1: 3(.
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ق.م-06] ق.م(« )حلمّي: مج 3]، عدد 4: 65]؛ يُنظر: جمعة: 6]؛ الجبورّي، تريك: 

8]( )انظر امللحق ص239-]24(.

اميّل املعروف عن النَّبَط )يُنظر: بروكلامن-السامية:  وقد أُِخذ رسم العربيّة الشَّ

37(، وقد َوجد طريقه إىل بالد العرب بسلوك أحد طريقني: األّول الطريق الدائر 

َدومة  إىل  ثم  واألنبار،  الحرية  حيث  األوسط  الفرات  وادي  إىل   »...« حوران  من 

الَجْنَدل، فاملدينة، ومنها إىل مكة والطائف. والثاين أقرص، من ِدياِر النَّبَط إىل البتاء 

إىل العال فَشامل الحجاز إىل املدينة ومكة« )جمعة: 8]؛ ويُنظر: املنّجد: 4(. ومع 

انتشار الّنبّط يف شامل الحجاز يبدو حّظ هذا الطريق الثاين قويّاً، ولكّن الروايات 

التي ُوجدت يف املصادر العربيّة القدمية ذكرت بكرثٍة محطّات الطريق األّول.

د-  النقوش النََّبطّية املتأّخرة:

املتأّخر،  الّنبطّي  بالقلم  ُدوِّنت  جاهليّة  نقوش  خمسة  عىل  املسترشقون  عرث 

الّشبيه بالخطوط العربيّة الكوفيّة، وفيها حروٌف مرتبطٌة متّصلٌة، »وهذه ظاهرٌة 

غري مألوفٍة يف الخطوط النبطيّة القدمية« )ولفنسون: 89](. وتقرب هذه الّنقوش 

من العربيّة من حيث اللّغُة واألسلوُب، وهي: 

الثالث للميالد.  التّقريبّي منتصف القرن  الِجاَمل األول: وتاريخه  ]. د-  نقش أم 

القراءة عىل اآلراميّة من  الّنقش ما تزال آراميّة، أو عىل األقّل تحتمل  ولغة هذا 

البعلبّكّ:  )ينظر:  العربيّة  القراءة عىل  تحتمل  ما  بقدر   )syntax( التكيب  حيث 

59]؛ زين الدين: 304( انظر امللحق صفحة 242..

2. د-  نقش الّناّمرة: En-Némara: هو أطول الّنقوش وأكرثها أهميًّة من الناحيتني 

 )DUSSAUD ET MAGLER( وَمْغلِْر  و  ديسُّ اكتشفُه  وقد  والكتابيّة،  اللغويّة 

يف الناّمرة من أعامل حوران عام ]90]. ونرش للمرة األوىل سنة 902] يف مجلة: 

الصحراويّة  األقاليم  »مهمة يف  كتاب:  نرُِش يف  ثم   ،La Revue Archéologique

Cantin- :903] ]]]. )ينظر  لسوريّة الوسطى« الصادر للمكتشفني يف باريس سنة

[1[- »en 1901 )…( DUSSAUD ET MAGLER[ font de nouvelles découvertes )….( surtout à en -Nemâra, 
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و جاء بالّنقش إىل  eau-Nabatéen, 1: 16/49(. وقد ذكر الشيخ أحمد رضا أن ديسُّ

متحف اللوفر )Louvre( يف باريس )ينظر: رضا- مولد: 47( انظر امللحق صفحة 

.243

والنقش شاهد قرب امرئ القيس بن عمٍرو »ملك العرب كلّهم«، وهو مؤّرخ يف 

املوافق  تاريخ برصى،  الثاين-كانون األول( من سنة 223 من  7 بكسلول )ترشين 

لسنة 328 للميالد. ويف نّص الّنقش أَعالٌم مثل: »نزرو«، و»محجو« و»معدو«، أي: 

نزار، ومحج أو مذحج، ومعّد )ينظر: البعلبّك: 24](. وهذا الّنّص يبدو عربيّاً أكرث 

، لكْن بلغٍة عربيٍّة ما خال بعض  منه آراميّاً؛ بل قال كانتينو: إنّه كُتب بخطٍّ نبطيٍّ

التفصيالت]]] )ينظر: Cantineau-Cours: 93؛ وينظر –أيضاً-: بروكلامن- السامية: 

29؛ ناصف، حفني: 59؛ فريحة: 27؛ وايف: 00]؛ الجبورّي، سهيلة: 6]؛ عيل-املفّصل: 

]5؛ زين الدين: 304(.

3. د-  نقش َزبَد: وجده العامل األثري ساخاو )SACHAU( يف خربٍة قرب حلب. 

األوَّلنَْي  عن  العريّب ليس متجامً  والّنّص  باليونانيّة والسيانيّة والعربيّة  كُتب  وقد 

لوقيِّ أي سنة 2]5  وال مؤرّخاً، ولكنَّ السيايّن يرجع إىل سنة 823 من التّقويم السَّ

للميالد )ينظر: البعلبّك: 48]؛ بهنيس: ]](. وأكرث الكلامت املنقوشة أسامُء أعالٍم 

للرجال الذين اجتهدوا يف بناء الكنيسة التي وضع فيها النَّقش. ولهذا تقلُّ فائدته 

الّنبطّي  رسمه  أهميّة  عىل  يؤثّر  ال  ذلك  ولكنَّ   .)[9[ ولفنسون:  )ينظر:  اللغويّة 

املتأّخر الذي ورثه عرب الحجاز، وال عىل أهميّة خطّه؛ ألنّه »أقدم وثيقة تحمل 

où ils trouvent le texte arabe le plus archaïque qu›on connaisse. Toutes ces inscriptions ont été publiées 

dans DUSSAUD ET MAGLER, Mission dans les régions désertiques de la syrie Moyenne, Paris. 1903.« 

)Cantineau - Nabatéen: 16(.

[1[- »L›inscription d›En - Nêmara »....« est rédigée en écriture nabatéenne, mais en langue arabe )sauf 

quelques détails(.« )Cantineau-Cours: 93(
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خطاً عربيّاً شبيهاً بالخط الكويّف« )بهنيس: ]]( انظر امللحق صفحة  243. 

4. د-  نقش حرَّان]]]: اكتشفه WETZTEIN بحرّان اللَِّجا]2] يف املنطقة الشامليّة 

من جبل الدروز ونسخه نسخاً غري دقيق ونسخه بعده WADDIGTON نسخاً 

أفضل وحاول أن يتجمه )ينظر: Cantineau-Nabatéen, 1:50؛ البعلبّكّ: ]5]-

52](. وقد كتب نقش حرّان باليونانيّة والعربيّة عىل حجٍر فوق باب كنيسة، ومل 

يؤّرخ قسمه العريب، وأُرِّخ قسمه اليوناين سنة 463 من األندقطية األوىل]3] املوافق 

لسنة 568 ب.م. والّنّص عريبٌّ ليس فيه من اآلراميّة يشء إاّل استعامل »بر« بدالً من 

»بن«؛ فهو ُمِهمٌّ من الناحية اللغويّة، ومن ناحية الرسم يرى ولفنسون أنّه أقرب إىل 

الخطوط العربيّة من نقيش النامرة وزبد )ينظر: ولفنسون: 92]-93]؛ زين الدين: 

305( انظر امللحق صفحة 244.

5. د-  نقش أم الجاَمل الثاين: ُعرِثَ عليه يف كنيسة يف أم الِجاَمل، وهو مكتوب عىل 

حجر البازلت. وقد نرشه وترجمه E. LITTMANN عام 929]. ويُعتقد أّن هذا 

الّنّص يرجع إىل القرن السادس امليالدّي كالكنيسة التي ُوجد عىل إحدى ركائزها. 

وهو عريّب ال أثر فيه لآلرمية )ينظر: البعلبك: 56]( انظر امللحق صفحة 244.

ر: ه-  انقسام الرسم النبطي إىل ُمَربَّع ومدوَّ

إّن نظرًة إىل خطوط أكرث هذه الّنقوش كافيٌة للتنبّه إىل أّن خطّها يابٌس َمزِْويٌّ 

مييل إىل التبيع، وتلك هي ميزة الخّط اإلسالمّي الكويّف الرئيسة )ينظر: فريحة: ]3؛ 

بهنيس: ]](.

فالخّط الّنبطّي »يشبه اآلراميّة مبا فيه من تربيع، ويبتعد عنها مبا ظهر فيه من 

 Cantineau- اسم النقش هو »َحرَّان« عند بعض املؤلفني )ينظر: ناصف، حفني: 60؛ ولفنسون: 92]؛ عيل- املفّصل: 52؛ -[[[

Nabatéen, 1: 50(، واسمه »َحوران« عند آخرين )ينظر: بروكلامن: 29؛ وايف: 02]؛ أنيس- اللهجات: 35؛ يعقوب: 9](. وقد 

 Blachère, et, :الثانية صحيحة أيضاً، ألن »َحرَّان« يف »حوران« )يُنظر اللَِجا، والتسمية  ِبَحرَّان  عنونته ب«َحرَّان«، ألنه وجد 

 .)Demombynes: 11

[2[- »Inscription de HARRAN: Découverte par WETZSTEIN à Harrân, dans le ledja. Bibliographie dans 

DUSSAUD, Mission. p. 324. Arabe et Grec.« )Cantineau - Nahatéen, 1: 50(

]3]- »)....( األندقطية دائرة 8 سنني عند الرومانيّني كانت تستعمل لتصحيح تقويم السنة«. )ولفنسون: 92](. 
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ميل إىل االستدارة« )املنّجد: 4](. وهذه االستدارة نشأت من رضورات التّجارة التي 

تحتاج إىل رسعٍة ومطاوعة )ينظر: جمعة: 25(.

ولقد تفّرع الرسم النبطّي إىل »نوعني من الخط، خطٍّ يشبه الكويفّ يف خطوطه 

املستقيمة وزواياه، وخطٍّ نسخيٍّ حرفُه أكرث استدارًة وأسهُل كتابًة« )قّصة الكتابة: 4(. 

وينتج عن هذا، وعاّم سبق أّن رسم العربيّة بخطّيه الكويّف والنسخّي تفّرعا عن 

باشتقاق  والقول   .)72 جحا:  شهال-  )ينظر:  املتأّخر  اآلرامّي  بثوبه  اآلرامّي  الرسم 

الكويّف من السيايّن، تعوزه الحّجةكام سيأيت قريباً.  ويُستفاد من هذا –أيضاً- وجود 

الخّط املستدير قبل اإلسالم. وسيعني هذا يف تعيني خّط املصاحف العثامنيّة.

و-  أهم الخصائص املشرتكة بني الرسمني النبطّي والعريّب:

يقول »كانتينو«: من خالل شكل الحروف، والطابع السيع للكتابة، وااللتباس 

الرئيسة  الخصائص  النبطيّة  الكتابة  تُظهر  الحروف،  َوَربِْط  املختلفة،  الحروف  بني 

.)Cantineau-Nabatéen, 1:35 :للكتابة العربيّة]]] )ينظر

وإذا أردُت تفصيل ما أُجِمل يف هذا النص قلُت )ينظر للتوّسع: البعلبّك: ]7]-

 :)[79

و-  إّن أحرف الكلمة الواحدة يرتبط بعضها ببعض )ينظر: ولفنسون: 99](، . ]

ما خال األلف والّدال والّذال والرّاء والزّاي والواو.

أو . 2 الكلمة  أّول  يتغرّي شكل رسمه بحسب موقعه يف  الحروف  إّن بعض  و-  

وسطها أو آخرها. وبهذا ميتاز الرسامن عن معظم رسوم الكتابات الساميّة األخرى، 

بحسب  الحروف  أشكال  بني  تفرّق  ال  الجنوبيّة  والعربيّة  واآلراميّة  فالفينيقيّة 

مواضعها )ينظر: ولفنسون: 99](. 

و-  إّن الكتابة الّنبَطيّة والّنقوَش العربيّة الخمسة السابقة للهجرة تخلو من . 3

[1[- )….( par la forme des lettres, par l’aspect cursif de l’écriture et les confusions entre les différentes 

lettres, par les  ligatures, l’écriture nabatéenne présente déjà les caractéristiques essentielles de l’écriture 

arabe« )Cantineau - Nabatéen, 1: 35(.
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اإلعجام باستثناء إعجام الراء متييزاً لها عن الدال يف النبطيّة.

و-  إّن بعض أسامء األعالم تكتب بواٍو يف آخرها: »نزرو«، »محجو«، »معدو«؛ . 4

وتحتفظ العربيّة الباقية بواو »عمٍرو« دون سواها. 

النَّبَطيّة( كام . 5 باألسامء تكتب )يف  امللحقة  التأنيث  تاء  و-  رأى »نامي« »أن 

كانت تكتب يف أوائل اإلسالم بالتّاء وليس بالهاء »...« مثل سنت )....(« )البعلبّك: 

76](. وتابع »نامي« يف رأيه الدكتوُر صالُح الدين املنّجد، فقال: »إن تاء التأنيث 

د: 9](، وأورد أمثلة منها: أّمت، حبّت،  ال تكتب بالهاء بل بالتاء املبسوطة« )املنجِّ

حّمودة:  )ينظر:  حّمودة  الوهاب  عبد  –أيضاً-  هذا  إىل  وذهب  سنت.  َسوَسَنت، 

 .)[08

ونفى الدكتور البعلبّك التعميم؛ ألّن هذه األمثلة التي جيء بها يف حالة اإلضافة، 

أو كانت أعالماً ال »ميكن بحاٍل أن تُستخدم دليالً عىل عدم كتابة تاء التأنيث بالهاء، 

ألن للهاء مواضع أخرى تستعمل فيها« )البعلبّك: 78](. 

الكلمة]]] . 6 آخر  يف  إاّل  األلف  ُن  تدوِّ ال  النَّبَطيّة  الكتابة  إّن  كانتينو:  يقول  و-  

)ينظر: Cantineau-Cours: 93(. وهذا يستلزم مفهوماً]2] أنّها ال تُكتب يف وسطها. 

ِمني الذين مل يقيّدوا  وبهذا املفهوم رّصح البعلبّك ونفى تعميم »نامي«. ومن املعمِّ

د )ينظر: حمودة: 08]؛  البعلبّك عبد الوهاب حّمودة وصالح الدين املنجِّ تقييد 

د: 22(. املنجِّ

ومن أمثلة هذه الظاهرة: )تُنظر الّشواهد يف: املنّجد: 22(.. 7

عم: عام ثلث: ثالث   ظلموا: ظامل  

حرثت: حارثة غزلت: غزالة   ثلثني: ثالثني  

الّنقوش؛  الوثيقة برسم هذه  القرآن  الوجيز، صلة رسم  العرض  يتبنّي من هذا 

[1[- »L›écriture Nabatéenne )….( ne notait le a qu›en finale de mot« )Cantineau - Cours: 93(.

]2]- املفهوم املقصود هو املفهوم املصطلح عليه عند أهل أصول الفقه، يف مقابل مصطلح املنطوق.
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الّنقوش،  يف  ببعٍض  بعضها  يرتبط  مل  التي  تلك  خال  ما  مرتبطة  القرآن  فحروف 

بالتاءات  تأنيثه  تاءات  من  كثري  وكُتبت  اإلعجام،  من  خاٍل  العثاميّن  واملصحف 

إال يف آواخر الكلامت؛ يقول كانتينو: إّن  املبسوطة، ومل تُكتب األلفات فيه غالباً 

الّنصوص  يف  مجهوالً  كان  الداخليّة  الطويلة  الفتحة  لكتابة  األلف  رمز  استعامل 

)ينظر:  قدماً]]]  األكرث  القرآن  ومخطوطات  النَّاّمرة،  نقش  منه  يخلو  لذلك  األوىل؛ 

.)Cantineau-Cours: 93

ر إىل العرب: ز-  زمن انتقال الرسم النبطي املتأخِّ

توجد رواياٌت تاريخيٌّة مؤكّدٌة عن معرفة العرب للكتابة يف الجاهليّة )ينظر: 

ابن الّنديم: 7-8؛ ابن جّنّي- الخصائص، ]: 387(، ومطلع اإلسالم )ينظر: ابن عبد 

ربّه، 4: 240(. 

ولقد استنتج إبراهيم جمعة من خالل الروايات التي تحّدثت عن رحلة »خطنا 

هذا« من األنبار إىل الحرية ومنها إىل الحجاز ومن أسامء األعالم التي وردت فيها أّن 

الرسم دخل إىل الحجاز »يف خواتيم القرن الخامس امليالدّي« )جمعة: 3](.

ولكن دخول الرسم إىل الحجاز ومّكة يف ذلك التاريخ، عىل فرض التّسليم به، ال 

يعني عدم معرفة العرب له قبل ذلك؛ يقول كانتينو: اْعتُمدت الكتابة اآلراميّة لكتابة 

 .)Cantineau-Cours: 76 :العربيّة ابتداًء من القرن الثالث امليالدّي]2] )ينظر

ونُِقَل عن الدكتور نارص الدين األسد قوله: »إّن العرب كانوا يكتبون يف جاهليّتهم 

ثالثة قرون عىل أقلِّ تقدير، بهذا الخّط الذي عرفه -بعد ذلك- املسلمون )….(« 

)شاهني- تاريخ: 66(. 

ولكن من يريد مناقشة هذه األقوال، يالحظ أّن األشخاص املذكورين يف الرّوايات 

التي اعتمد عليها جمعة عاشوا يف القرن السادس؛ فحرب بن أَُميّة هو أبو صخر أيب 

[1[- »L›emploi du 2alif pour noter a long interieur est inconnu des premiers textes; c›est ainsi qu’il manque 

sur l’inscription d’En - Nemâra, et sur les plus anciens manuscrits du coran« )Cantineau - Cours: 93(.

[2[- »)….( on adopta l’écriture araméenne pour écrire l’arabe )à partir de III siècle de notre ère(« 

)Cantineau - Cours: 76(.
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معاوية، وسفيان بن حرب هو أخو صخٍر وعمُّ معاوية. فغاية ما تفيده هذه الروايات 

– إن كانت ُمْستََنَد »جمعَة« الوحيد- أّن الكتابة كانت موجودًة يف النصف الثاين من 

القرن السادس امليالدّي. ورمّبا كان هذا الزمن كافياً لكتابة املعلّقات وتعليقها عىل 

الكعبة املرشّفة، عىل فرض القول بهام، يف هزيع الجاهليّة األخري. 

وأّما قول الدكتور األسد: »إّن العرب كانوا يكتبون يف جاهليِّتهم ثالثة قرون ….«، 

الرّسم اآلرامّي ويكتبون به )بصيغته  أنّهم كانوا يعرفون  ففيه نظر؛ ألنّه إن أراد 

النَّبَطيّة(، فهذا عني ما أورده كانتينو، وهو صحيح، ولكنَّ ظاهر عبارته ُمْنرَصٌِف إىل 

غري هذا. ثم إّن الباحثني توقّفوا أمام الحكم بعربيّة نقش »أم الجامل األول« الذي 

املرحلة  أنّه  يبعد  للميالد. وال  الثالث  القرن  منتصف  إىل  التّقريبّي  تاريخُه  يرجع 

التطّوريّة بني الرسمني. وقد بدأت الّنقوش تنحو نحو رسم العربيّة بقّوٍة مع نقش 

النَّاّمرة »328« للميالد, أي يف الثلث األول من القرن الرابع. 

اميّل املعروف من الرسم الرسيايّن:. 3 فحص دعوى اشتقاق رسم العربّية الشَّ

لقد مّر يف غري خرب رواه املؤرخون العرب ذكر قياس هجاء العربية عىل هجاء 

السيانيّة]]]، وقد ترك هذا األمر، وما وجد بني رسم العربية ورسم السيانيّة من 

تشابه، وما بني خطّهام والخّط الكويف من متاثل، صًدى يف عرصنا هذا، بني الباحثني 

الغربيّني والعرب.

فها هو حفني ناصف ينقل عن أوروبينّي مل يُسّمهم »أّن الخّط العريّب قسامن 

»السطرنجييّل«  له  يقال  السيايّن  من  نوع  من  مأخوذ  فالكويّف  ونسخّي،  كويّف 

والنسخّي مأخوذمن النبطّي »....« )ناصف، حفني: 43(

وذكر الشيخ أحمد رضا أّن »الذي عليه املحّققون اليوم، أن الخّط العريّب املعروف 

اليوم، ومثله الكويّف أُخذا من الخّط السيايّن. وأدلَّتُهم عىل ذلك كثرية، منها تقارُب 

]]]-  كنت قد ذكرت يف ملحق أصل الرسم أن قياس هجاء العربيّة عىل هجاء السيانيّة ال يعني بالرضورة قياس الرسم عليه. 

ولكن لعّل التشابه يف الهجاء كان عاماًل من عوامل التشابه التي حدت بالقائلني باشتقاق الرسم العريّب من السيايّن إىل القول به.
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أشكال الحروف بني الخطنَّي، ومنها اتحاد األبجديّة يف اللغتنَي، ومنها القّوة العدديّة 

أي حساب الُجّمل، فهو يف اللغتني متشابه، ومنها اتّحاد أسامء الحروف يف اللغتني، 

أدلّتهم عىل  ومن  وغريها.  والضاد  والصاد  والشني  والزاي  والدال  والجيم  كاأللف 

تفّرع خطّنا العريّب من السيايّن أن الخّط السيايّن تُكتُب حروفه متّصلة؛ فللحرف 

ثالثة أشكال: يف أول الكلمة، ويف وسطها، ويف آخرها. وكذلك الخّط العريّب، بخالف 

الحمريّي والعربايّن )ينظر: رضا- رسالة: 56/55/53(.

ويتابع قائالً: »ومل أَر اختالفًا يعتدُّ به من أقوال الباحثني من حيث نسبة الكويّف 

الفينيقّي. ولكن يف  إىل السيايّن الرشقّي الكلدايّن، ومن حيث نسبة الحمريّي إىل 

النسبة بني السيايّن والفينيقّي وقع الخالف« )رضا-رسالة: 50(.

ويرى الدكتور متام حّسان »أن الشبه قوّي جداً بني الخط العريّب الكويّف وبني 

الخّط السيايّن، وقد بقي لنا من األصل الذي اشتُقَّ منه الخطُّ العريبُّ ترتيُب الحروف 

)....( ولعل ما يتمىّش مع وراثة الكوفة للِحرية  عىل أبجد هّوز حطّي كلمن إلخ 

أن أّول الخطوط التي كُتب بها يف اإلسالم كان يسّمى بالخّط الكويف« )حّسان – 

املعياريّة: 39(.

إىل  الكويّف  بنسبة  ترََشع  التي  الدعاوى،  من  السلسلة  هذه  أمام  أملك  وال 

الشيخ  نّص  -كام يف  السيانيّة  رسم  إىل  العربيّة  رسم  لتنسب  تغلو  ثم  السيايّن، 

أحمد رضا السابق-  إاّل أن أُذكَِّر بأدلِّة تطّوِر رسم العربيّة عن الرسم الّنبَطّي، الذي 

: أحدهام يشبه الكويّف، والثاين يشبه النسخّي، واآلخر يشبه الكويّف  تفّرع إىل خطَّنْيِ

عىل ما توّضحه الّصور )يُنظر: قّصة الكتابة: 4(.

وقد قالت ُسَهيلة الجبورّي: »نستطيع أن ننفي صّحة هذا الرأي كام نفاه بعض 

املؤرّخني، ألن التشابه املوجود بني الخّط العريّب والخّط السيايّن إنا هو نتيجٌة لكونهام 

قد خضعا لظروف واحدة ومرّا عىل أدوار متشابهة«. )الجبورّي- سهيلة: 3](.

الحكم  إىل  فسارعوا  التشابه،  هذا  أدهشهم  الذين  الباحثون  يُعذر  ولكن 
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باالشتقاق. وتدلياًل عىل عمق هذا التشابه أخرب األثريُّ األُب ستاريك الدكتور صالح 

الدين املنّجد أن الحروف العربية تشابه الحروف السيانيّة أكرث من تشابهها مع 

النَّبَطيّة، لكّنه اعتف أنّه مل تصل إلينا كتاباٌت رسيانيّة من الِحرية )ينظر: املنّجد: 

2](، مع أن املصادر العربية أن برشاً تعلّم هذا الخّط فيها. وتبقى املسألة رهينة 

االكتشافات اآلتية، وإن كانت النقوش املكتشفة إىل اآلن تقرّب القول باملرجعيّة 

النبطيّة لرسم العربيّة الذي كُتب يه القرآن.

اميّل املعروف من السيايّن،  وأريد أن أختم بأنّه إذا نُفي اشتقاق الرسم العريّب الشَّ

تظّل دعوى تأثري السيايّن يف العريّب بواسطة تأثري السيايّن يف الّنبطي قامئة )ينظر: 

ولفنسون: 60](. وال بّد قبل الحكم يف هذه القضيّة من درِس التشابه بني الرسمني 

السيايّن واآلرامي، ألن األنباط أخذوا من اآلرام، ودرِس ترتيب الهجاء يف السيانيّة 

واآلراميّة معاً، ومالحظة عالقتهام بهجاء الفينيقيّة وترتيبه.

*    *    *
من كّل ما تقّدم من معطياٍت تاريخيٍّة يُرّجُح أّن سلسلة الرسم العريّب الشاميّل 

املعروف تَْنتَِظُمَها ثالث حلقات: 

األوىل: هي عىل األرجح حلقة الكتابة السينائيّة أو السينائيّة األم.

امليَّة التي متثّلها الكتابة الفينيقيّة. الثانية: حلقة الكتابة الساميّة الشَّ

الثالثة: حلقة الرسم اآلرامّي يف شكله الّنبطّي. 
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املبحث الثاين: رسم العربّي�ة يف صدر اإلسالم
:أّولً: يف عهد رسول الله -

بدأت يف مكة عمليّة تحسني رسم العربيّة، فكتبت مّكة بخطٍّ موروٍث عن أَحد 

الخّط  إليها ودعي  به حتّى نسب  املستدير، ومتيّزت  املطاوع  النَّبَط، وهو  خطّي 

املديّن.  الخّط  املدينة، ظهر  املؤّسسات يف  ونشوء   الرسول وبعد هجرة  املّكّ. 

يقول ابن النديم نقالً عن محمد بن إسحق: »أّول الخطوط العربيّة الخّط املّكّ، 

وبعده املديّن، ثم البرصي والكويّف. فأّما املّكّ واملديّن ففي ألفاته تعويج إىل مينة 

اليد وأعىل األصابع ويف شكله انضجاٌع يسري« )ابن النديم: 8(.

ورمّبا يكون خّط املدينة، لفشوِّ الكتابة فيها، أكرث ضبطاً من سابقه املّك. 

»وقد وصل إلينا نوذجان من هذا الخّط املّكّ املديّن املائل: األّول تحتفظ به 

مكتبة الفاتيكان »....« وفيه قطعة من سورة هود )….( ولعلّه من أقدم املصاحف 

يف  موجود  املائل  الخّط  من  الثاين  والنموذج   ).…( العامل  يف  الرّق  عىل  املكتوبة 

املتحف الربيطاين يف قرآن قديم عىل الرَّّق هو أقدم مخطوطٍة يف املتحف، وهو من 

أواخر العرص األموي« )املنّجد: 28-24(.

إّن هذه الخصائص يف الخّط املّكّ املديّن ستُِعني عىل رّد دعاوى كثرية تنسب 

بالتّايل عىل  وتُِعني   ،البيت الثالث عثامن وأهل  الخليفة  إىل  كثريًة  مصاحَف 

فهم طبيعة الرّسم ونوعيّة الخّط الذي كتب به املصحف العثاميّن.

نُقَش  الّنبوّي الرّشيف مجموعة من نفائس اآلثار  لنا من العرص  َسلِمت  وقد 

بعضها عىل األحجار، وُخّط بعضها اآلخر عىل الرقوق.

فبالّنسبة إىل القسم األّول ُوجدت »كتابة كبرية عىل جبل سلع باملدينة املنّورة من 

زمن غزوة الخندق، سنة 5 للهجرة، بل هي كتابتان. ففي القسم اليمينّي )اسام( أيب بكر 

وعمر. ويف القسم اليسارّي، بني آخرين، »أنا محمد بن عبد الله« )سطر 4-5( و»أنا عيل 

بن أيب طالب«.« )حميد الله: 32؛ وينظر: زين الدين: 306-307؛ الحمد: 64(.
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ويالحظ أّن هاتني الكتابتني والكتابات الخمس األخرى التي ُعرث عليها يف جبل 

سلع تحتوي خصائص الخّط املّك املديّن التي ذكرها ابن النديم؛ »فاأللفات ُمَعوَّجة 

د: 29(. إىل اليمني وأعىل األصابع يف ذيولها« )املَُنجِّ

، حتى لو ُسلِّم بعودها إىل غزوة الخندق؛ ألّن ابن  وتاريخ هذه الّنقوش تقريبيٌّ

حزٍم ذهب إىل أنّها كانت يف السنة الرابعة من الهجرة.

أما ما كُتب عىل الرَّّق، فرسائل الرسول إىل امللوك بعد عودته من الحديِبيَة. 

ويطرح اليوم أمام الباحثني، من الرسائل التي يظّن أنّها من رسول الله رسالتُه 

إىل »املَُقوِقس«]]] )يُنظر نّص الرسالة: حميد الله: 35]-38]؛ األحمدي: 97؛ زين 

اآلثار  دار  األوىل سنة 854]، وهي محفوظة يف  للمرة  الدين: 8]3(، وقد نرشت 

النبويّة باآلستانة )ينظر: ناصف، حفني: 64(، وكان قد عرث عىل الكتاب املسترشق 

الفرنيس بارتلمي )ينظر: نصار: 35(، »يف ديٍر مبرص قرب اخميم، وسمع بحديثه 

السلطان عبد املجيد، فاستقدم ذلك العامل وعرض الّنسخة عىل العلامء، فقّرروا أنّها 

بعينها كتاب النبي إىل املَُقوِقس فاشتاها مباٍل عظيم« )الزّنجاين: 65(.

ورسالته إىل »املنذر بن ساوي«]2] نرشها املسترشق فاليرش )ينظر: نصار: 35؛ 

 ،)3[8 الدين:  زين  9]2؛  األحمدي:  45]-47]؛  الله:  حميد  الرسالة:  نص  وينظر 

)يُنظر:  فيينا  متاحف  أحد  إنّها محفوظٌة يف  ويقال:  األوىل 863]،  للمرة  ونرشت 

الحمد: 66(، أو يف مكتبتها )يُنظر: الزّنجاين: 28(.

ورسالته الثالثة إىل نجايّش الحبشة، وقد وجدها املسترشق اإلنجليزي دنلوب، 

ونرشت سنة 940]. )ينظر: نصار: 35؛ ويُنظر نص الرسالة: الباقاليّن- إعجاز: 82]-

83]؛ حميد الله 99-04]؛ األحمدي: ]2]؛ زين الدين: 8]3(.

]]]- ذكر صاحب اللسان امُلَقوِقس بضم األول وفتح الثاين وكس الرابع، وعىل الرَّغم من أن أحداً من أهل اللغة مل يذكرها )ينظر: 

اللسان: مادة ققس(. ويف مكاتيب الرسول: املُُقوِقس بضمِّ أوله وثانيه وكس رابعه، هو ُجَريْح بن مينى، أو ُجَريٌْج بجيمني 

معجمتني. ومعنى املُُقوقس مطّول البناء، أو هو طائر مطّوٌق طوقاً سواُده يف بياض؛ وهو لقب لكلِّ من َملََك مرص، واالسكندريّة. 

َن مرص من قيرص يتسعة عرش ألَف ألِف دينار )ينظر: األحمدي: 98(.  وقد كان املقوقس نرصانياً تََضمَّ

]2]- كان املنذر بن ساوي من بني زرارة، وهم بطن من بني دارم من بني متيم )ينظر: األحمدي: ]4](. 
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ورسالته الرابعة إىل قَيْرَص الروم »هرقل« وقد نرشت حديثاً )ينظر نص الرسالة: 

الله: 07]- ]: 348؛ هيكل: 352-353؛ حميد  الشوكايّن،  4: 05]-06]؛  القرطبّي، 

0]]؛ األحمدي: 05](.

ورسالته الخامسة إىل كِْسَى، وكانت يف مكتبة هرني فرعون ببريوت )ينظر نص 

الرسالة: الباقالين- إعجاز: 82]؛ حميد الله: 39]-42]؛ األحمدي: 90(.

رسول  إىل  الرسائل  نسبة هذه  الطّعن يف صّحة  املسترشقني  بعض  وقد حاول 

إىل   النبّي لرسالتِي  دراسة  بعد  الله-  حميد  محمد  الدكتور  وقام   ،الله

املَُقوِقس واملنذر- بالرّد عىل مزاعم املسترشقني، ولكنه مل يُثِْبِت النسبة.

أصالتها،  يف  الرأي  يكن  مهام  إنّه  مّك:  أحمد  طاهر  محمد  الدكتور  »ويقول 

فجانب الرسم منها يصور، دون ريب، طريقة كتابة الرسائل يف القرن األول الهجرّي« 

)املنّجد: 33(.

د حّل مشكلة األلفات الواردة يف بعض الرسائل، حيث ال  ويحاول الدكتور املَُنجِّ

َميَاَلَن فيها وال انضجاَع إىل مَيْنة اليد وأعىل األصابع، بل إنّنا عىل العكس من ذلك 

اليمني،  ارتفاع يف ذيلها األسفل إىل  اليسار، مع  األلفات متيل من األعىل إىل  نجد 

فيذكر »أّن كتابة األلف عىل الّشكل الذي نراه يف رسائل النبّي  كان معروفاً، 

وأنّه استمّر يف الكتابة؛ ففي متحف اآلثار اإلسالميّة يف استامبول مصحف نرجح أنّه 

من الّنصف األّول من القرن األّول للهجرة، وقد رسمت فيه األلفات، مبيالٍن خفيٍف 

من األعىل إىل اليمني، مع املحافظة عىل ارتفاع ذيول األلفات إىل اليمني واألعىل. 

وما نراه يف هذا املصحف هو تطّور نحو استقامة األلف متاماً )….( إذن، فإّن نوع 

هذه األلفات التي نجدها يف رسائل النبّي كان معروفاً يف القرن األول للهجرة، 

وبذلك يزول الشك« )املنّجد: 35(. 

املبنّي عىل فرض مرحلة تطّوٍر من خالل  د  املنجِّ يفيده استدالل  أقىص ما  إّن 

مقارنة خطني، لو ُسلَِّم به وتّم، هو كون هذه الرسائل مكتوبًة يف النصف األّول من 

القرن األّول.
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إّن نسبة هذه الرسائل إىل رسول الله تبقى ممكنًة، بل قد تكون مرّجحًة. 

وميكن –أيضاً- أن تكون نقلت من األصول  األصليّة يف القرن األّول مع تطّور الخّط 

يف النُّسخ املنقولة. وال يبعد أن ينسخها املسلمون ترّبكاً وتقديساً وتأريخاً. 

- ثانياً: من أّول خالفة أيب بكر إىل زمن جمع عثامن: 

كتب املصحف العثاميّن، عىل نحو التّقريب، ابتداًء من سنة خمس وعرشين يف 

املدينة املنورة يف قول أكرث أهل العلم، أو من سنة ثالثني يف قول ابن األثري الذي 

مل يسلم من الّنقد؛ فإذا أضيف إىل هذا أّن الكوفة كانت آنذاك يف بدء نّوها؛ ألنّه 

مل ميِض عىل تأسيسها غري سنني معدودة]]]، وأنّه مل تُك بعد عاصمة الخالفة، وأّن 

العاصمة كانت آنذاك املدينة، ُعلَِم أّن الرسم الذي كُتب به املصحف العثامين هو 

الرسم الذي ميثله خّط املدينة )ينظر: جمعة: 28(.

وهذا الرّسم كام بدا من منقوشات املدينة يف غزوة الخندق- املُطأَْمَّن بنسبتها- 

واإلعجام  الّشكل  من  خاٍل  الّنسبة-  ممكنة  املُملُوك-  إىل   الّنبّي رسائل  ومن 

واأللفات املتوّسطة وغري ذلك من صفات ورثها عن الرسم النَّبَطيِّ املتأّخر.

كبرياً يف بضع عرشة أو حتى  املدينة قد تطّور تطّوراً  ويصعب أن يكون خّط 

يف عرشين سنة بعد وفاة الرسول. وهذه النتيجة تسّهل رّد عثامنيّة كثري من 

املصاحف املكتوبة بالكويّف. 

ثم إّن هناك وثيقًة مؤرّخًة سنة اثنتني وعرشين للهجرة -عىل األرجح- »وتاريخ 

لتوليد  تكفي  تكاد  ال  مدة  بعامني، وهي  الكوفة  إنشاء  متأّخر عن  الوثيقة  هذه 

عرفوا خّط  العرب  أّن  ذلك  ومعنى  وتجويده،  وإشاعته  يابس  من خط  لنّي  خط 

اللني أو خط الليونة قبل إنشاء الكوفة التي ينسبون إليهاخطاً شديد الجفاف كثري 

التعقيد )….(« )جمعة: 26؛ وينظر: الحمد: 65(. وهذا يُبطل زعم القدماء بأّن 

الخّط العريّب األّول كان كوفيّاً، ثم استنبط منه ابن مقلة نوعاً نسب إليه )ينظر: 

القسطاليّن، ]: 282(.

ولهذه الربدية أهميّة أُْخَرى، إذ بعُض حروفها معجمة. ولكنَّ إعجامها ال يؤثّر يف 

]]]- ذكر ابن األثري يف الكامل تخطيط الكوفة وبناَءها يف حوادث سنة سبع عرشة للهجرة )ينظر: ابن األثري، 2: 375-372(.
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الحكم بعدم إعجام املصاحف العثامنيّة لثبوت خلّوها. ثم إيّن مل أعرث خالل بحثي 

البسيط عىل وثائق عن اإلعجام يف الحجاز]]] إاّل سنة مثاٍن وخمسني من الهجرة أي 

بعد الجمع العثاميّن مبا يقارب ثالثني سنًة أو يزيد عن ذلك. ورسم الحجاز الّسابق 

عىل الجمع كان غري معجم كام تثبته الخرابيش. 

املبحث الثالث: الرسم املستعمل يف جمع القرآن
ال يُراد من هذا املبحث بحث جمع القرآن الكريم يف مراحله املختلفة، بل التنبّؤ 

بالرسم املستعمل يف التدوين والجمع يف حياة رسول الله وما تالها إىل مرحلة 

توحيد املصاحف زمن الخليفة الثالث عثامن بن عّفان. وعليه، ليس من غرض هذا 

املبحث تتبّع ما قاله نولدكه، ونّقحه وزاده ِشَفايل يف بحوث جمع القرآن وتدوينه 

يف كتاب: تاريخ القرآن )يُنظر: نولدكه، 2: 233-]34(. وقد لحظْت ذلك عناوين 

النقاط اآلتية، وإن ذُكرت بعض الّنقاط من مسائل الجمع متهيداً وتوطئًة، ولذلك 

القرآن وتدوينه وسنهتّم  آراء نولدكه وِشفايل يف جمع  سنرضب صفحاً عن عرض 

بآراء نولدكه وبرجشتارس املتصلة برسم املصحف العثاميّن وأعداد النسخ العثامنيّة، 

ومتييز املصحف اإلمام من بينها، ومتييز عالقات الصل والفرع بني بعضها وبعض. 

وكّل هذا يأيت يف طّي بحث ريم املصحف العثاميّن املوحد. وقد أملعنا سابقاً إىل أن 

أكرث البحث يركّز عىل فوائت »تاريخ القرآن« يف درِس تاريخ رسم العربيّة املعتمد 

يف تدوين القرآن واملصاحف من زمن رسول الله إىل زمن توحيد املصاحف.

:أولً: الرسم املستعمل يف جمع القرآن آياٍت وسوراً كاملًة يف زمن رسول الله -

دأب املؤلّفون يوّجهون روايات جمع القرآن يف عهده توجيَهنِي: األّول جمع 

حفظ وصدر، والثاين جمع كتابة وسطر. ولكّن لسان كثري من األخبار التي ُوّجهت 

إىل الحفظ ظاهر يف الكتابة )ينظر: ابن النديم: ]4؛ ابن أيب طالب القييّس- اإلبانة: 

الخلفاء:  السيوطّي-  الزركيّش، ]: 239-243؛  الجوزّي- املدهش: 43؛  ابن  52-58؛ 

2]]-3]](؛ ولهذا حمل بعض العلامء جمع األربعة الذين نّص عىل جمعهم حديُث 

]]]- قلت يف الحجاز، ألن الربديّة التي وجدت يف بلدة أهنس من بالد مرص، والتي تعود عىل األرجح إىل سنة )22 ه/ 643م( 

»ترينا رقشاً عىل حروف الخاء والذال والزاي والشني والنون. وقد كتبت باللغتني العربية واليونانية« )مكارم: 34(. 
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أَنَس بِن َمالِك عىل جمع الكتابة ال الحفظ )ينظر: الزرقايّن، ]: 244(.

موزّعي  وكانوا  كاتباً،  وأربعني  ثالثة  تهم  ِعدَّ بلغت  كُتّاٌب   للنبّي وكان 

التّخّصصات. وقد كتب منهم الوحي عدٌد يسري، جعله بعضهم ستًّة )ينظر: عيىس: 

)يُنظر:  الجلد  أو عىل  األحمر  األديم  يكتبونه عىل  وكانوا  قليالً.  أقّل  أو   ،)66-65

ولفنسون: 204(، و»يف صحف ويف جريد ويف لخاف وظَُرٍر]]] ويف خزف وغري ذلك« 

)القرطبّي، ]: 49(.

إاّل   ،األدوات يف عهده كامالً عىل هذه  كتب  وإن  القرآن،  أن  واألكرث عىل 

أنّه مل يُجمع يف مصحف أو صحف. وقد اّدعى مّكّ بن أيب طالب القييّس التّواتر 

عليه، ونفى االختالف يف ذلك )ينظر: ابن أيب طالب القييّس- اإلبانة: 23(. ولكْن 

منها   ،عهده يف  القرآن  جمع  وقوع  العلامء  بعض  منها  استفاد  أخباٌر  هناك 

ما أخرجه الحاكم يف املستدرك عىل رشط الشيخني عن زيد بن ثابت: »كنا عند 

رسول الله، نؤلّف القرآن من الرقاع« )زيكّ الدين: 2](، وقد ذهب إليه السيّد 

الخويّئ وبعض اإلماميّة )يُنظر: الخويئ: 249-]25(، وقد فُهم هذا من نصٍّ للرشيف 

املرتىض )نقله عنه: الطرَْبيَّس: ]: 84(، ولكّنني أفهم مبعونة قرائن أخرى أّن مراده 

كون ترتيب السور املعروف يف املصحف العثاميّن توقيفيّاً، وليس أّن النبّي جمع 

القرآن بني دفتني )ينظر: إبراهيم:302(.

الّنزول كان يف نيّف  ويعلّل بعضهم ترك الجمع يف مصحف يف زمنه؛ بأّن 

وعرشين سنة، شيئاً بعد يشء )ينظر: ابن أيب طالب القييّس- اإلبانة: 23(، أو حذراً 

من نسخ التالوة )ينظر: الزركيّش، ]: 235(. ولكن نسخ التاّلوة مل يقع يف الكتاب، 

بل هو اختاع متأّخر هدفه تصحيح مضامني أحاديَث يظهر منها القول بتحريف 

أو  تفسريات،  عليه  املحمولة  والقراءات  التالوة.  نسخ  فكرة  اختاُع  لوال  الكتاب، 

أحاديث، أو غري ذلك، ال متون قرآنيّة )ينظر مثالً: الربِّّي: 50]-]5](. 

]]]- »الظَُّرُر« حجر له حدٌّ كحدِّ السكني، والجمع »ظرار«، مثل »رُطَب ورِطَاب« )ينظر: القرطبي، ]: 49(. 
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ومع أنّه مل تصل إلينا مكتوبات قرآنيّة من عهده؛ لكّنني أرّجح أنّها كتبت 

اَمت الّسالفة.  ويتأيّد  بال نَْقٍط أو َشْكٍل أو أَلَِفاٍت متوّسطة... وبالخّط املديّن ذي السِّ

الّصّحة )وبخاّصٍة خرابيش جبل سلع سالفة  النبّوة مظنونة  ذلك مبكتوبات عرص 

الذكر(،

 :ثانياً- رسم القرآن يف جمع اإلمام عيّل بن أيب طالب

يف أخبار كثريٍة أّن اإلمام علياً أقسم بعد وفاة رسول الله أن ال يرتدّي 

برداء حتى يجمع القرآن، فجمعه يف ثالثة أيام، وكان هذا بوصيّة وعهٍد عهده إليه 

رسول الله، وقد رتّبه عىل تنزيله، وبنّي ناسخه من منسوخه، وجاء به يحمله 

عىل جمل )ينظر: ابن سعد، 2: 257-258؛ السجستاين، ابن أيب داود: 0]؛ ابن أيب 

، مقدمة البالغي: 3]؛ الزنجاين: 69؛  الحديد، 2: 6]؛ ابن طاووس: 227-228؛ ُشربَّ

الطباطبايئ، 2]: 8]](]]]. 

 من طرق  وقد اّدعى السيد حسن الّصدر تواتر روايات جمع اإلمام عيلٍّ

الشيعة واستفاضتها من طرق السنة )ينظر: الّصدر: 49(. وكان اآلصفّي أنصف منه 

عندما قال: إنّها متواترٌة، ولو معنًى أو إجامالً )ينظر: اآلصفي: 249(. والعجب مّمن 

يقّر بهذه الّروايات ثّم يَُؤوِّلها بالحفظ؛ وهل يؤىت بالقرآن املحفوظ محموالً عىل 

جمل؟ )ينظر: الّسجستايّن، ابن أيب داود، مقّدمة جفري: 3(. 

، ولكّن  وقد ذهب الزرقايّن إىل أّن هذه الّروايات تُثبت جمع اإلمام عيلٍّ

أساُس  ألنّه  األول،  يُعّد  تأّخر-  -وإن  بكر  أيب  األّول  للخليفة  ثابت  بن  زيد  جمع 

الجمع العثاميّن املجمع عليه )ينظر: الزرقايّن، ]: 255-254(. 

بقي يل –هنا- حّق التّساؤل: هل كان »نولدكه« الذي هّمش جمع عيلِّ يف كتابه، 

]]]- قال ابن سعد يف الطبقات: »أخربنا إسامعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون عن محّمد قال: نبئت أن عليّاً أبطأ عن بيعة 

أيب بكر فلقيه أبو بكر فقال: أكرهَت، فقال: ال، ولكنني آليُت بيمنٍي أْن ال أرتدي بردايئ إال إىل الصالة حتى أجمع القرآن! قال 

فزعموا أنه كتبه عىل تنزيله. قال محّمد: فلو أُصيَب ذلك الكتاب كان فيه علم )….(« )ابن سعد، 2: 258/257(. ونقل ابن 

طاووس عن محمد بن بحر الرهنّي أنه سمع أبَا حاتم يُطري نَْحَو أهل البرصة ويذّم نْحَو أهل الكوفة.... ومل يَدْع أبو حاتم مع 

ما قاله ذكَر تأليف عيل بن أيب طالب للقرآن وأن النبّي عهد إليه عند وفاته أاّل يرتدي بُرَْدُه إال لُُجُمَعٍة حتى يجمع القرآن 

فجمعه )يُنظر: ابن طاووس: 227-228(. إىل غري ذلك من األخبار.
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يعرف هذه الّروايات، وهي مبذولة يف أُّمات الكتب وغري خافية عىل متتبّع، عندما 

اجتهد يف ترتيب املصحف عىل أساس التنزيل؟ 

وأنا مل أثبت جمع اإلمام عيّل هنا، إلدخاله يف املراحل التمهيديّة لجمع 

ليُنظر يف  بكر. ولكّنني ذكرته؛  الذي مّهد لجمع عثامن هو جمع أيب  بل  عثامن؛ 

طبيعة رسمه، وألّن كثرياً من املصاحف اليوم تُنسب كتابتها إىل اإلمام عيّل بن أيب 

طالب. وهذا بضّمه إىل زمن تاريخ جمعه سنة إحدى عرشة، بعد وفاة 

الرسول، يشّكل نوذجاً لرسم تلك الفتة، ودليالً عىل رسم املصحف العثامين 

وخطّه لتقارب الجمعني نسبيّاً؛ ولذا كان من الرّضورّي تحقيق نسبة هذه املصاحف 

والخلوص إىل نتائج تنري درب البحث. 

بذكر  اآلن  وأُثَنِّي  باألخبار،  الجمع  بإثبات  بدأت  الَنْقَش،  يسبق  الَعرَْش  وألّن 

 اليوم، وهي:  املصاحف املنسوبة إىل عيلٍّ

مصحف الخزانة الحيدريّة يف املشهد العلوي بالنجف. - ]

مصحف آخر يف الخزانة الحيدريّة بالنجف.- 2

مصحف مشهد.- 3

مصحفا طوب قبو.- 4

مصحف املشهد الحسيني بالقاهرة.- 5

مصحف متحف طهران.- 6

مصحف مكتبة اإلمام يحيى. )ينظر للتوّسع يف صفة هذه املصاحف: الزنجاين: - 7

املنّجد: 62-]7؛ سليامن: 40]؛  الخلييّل، 2: 230-]23؛  الزرقايّن، ]: 405؛  67-68؛ 

عمر: ]6( انظر للملحق الصفحات من 257 إىل 260. 

 يجب أن يستويَف  ولكن أّي مصحف ميكن تصحيح نسبته إىل اإلمام عيلٍّ

عرشة  إحدى  سنة  كتبه  ألنّه  املديّن؛  بالخّط  مكتوباً  يكون  أن  هي  جملة رشوط 

الخليفة  عهد  يف  ُخطِّطْت  والكوفة  الكويّف،  بالخّط  يكون  أن  يُعقل  فال  للهجرة؛ 
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إىل  األرجح-  تعود- عىل  التبيعّي  بالخّط  وثيقٍة وجدت  وأّول  الخطّاب،  بن  عمر 

املتأِخَريِْن،  والّشكل  الّنقط  من  خالياً  يكون  أن  يجب  كام  وعرشين.  اثنتني  سنة 

والتعشري.  والتَّحزيب  اآليات  بني  كالفصل  التأخر  شديدة  األخرى  العالمات  ومن 

 -كام ورد يف الروايات- مرتٌَّب عىل التنزيل ومقّدم فيه الناسخ  ومصحف عيلٍّ

عىل املنسوخ، باإلضافة إىل عّدة خصائَص أخرى.

وهذه املصاحف املنسوبة، كُتبت بالخّط الكويّف، بل ُوجد يف مصحَفِي الّنجف 

نَْقُط شكٍل، بل يف مصحف طهران تحلية وفواتح أيضاً. ثم إّن خطوط هذه املصاحف 

مختلفٌة، فكيف تكون لرجٍل واحد؟ 

فإذا أضيف إىل هذا أّن »بعض هذه املصاحف كُتب عىل الورق، ومل يكتب عىل 

الكاغد إاّل يف العرص العبايس« )املَُنّجد: ]7(، وأّن عليّاً  روَي أنّه كان يأمر كَتَبََة 

املصاحف يف الكوفة أن يُِجلُّوا خطوطهم، رسخت القناعة بعدم صّحة نسبة هذه 

املصاحف إليه، بل بعدم كونها من املصاحف التي أمر بكتابتها عىل الرسم العثاميّن 

أثناء خالفته بالكوفة.

العثامنيّة  املصاحف  لرسم  نوذجاً  املصاحف  هذه  أخذ  أترك  الّنتيجة،  وبهذه 

وخطِّها. وتُِعيُْنِني هذه النتيجة –أيضاً- عىل رّد نسبة عثامنيّة كثري من املصاحف 

املكتوبة بالكويّف واملوجودة اليوم. 

ثالثاً- رسم العربّية يف جمع زيد أليب بكر: 

َع وصولها؛ ألّن مروان أخذها من عبد الله  مل تصل إلينا ُصُحف أيب بكر، ومل يُدَّ

بن عمر بعد وفاة حفصة وأحرقها )ينظر: السجستاين، ابن أيب داود: 0](، فال يقوم 

 - رسمها دليالً ملموساً عىل رسم املصحف العثاميّن، وإْن كنُت أحكم –تَبَعاً ملا مرَّ

بأنّها كُتبت بالرسم غري املشكول وال املنقوط الذي تغيب عنه األلفات املتوسطة، 

وبالخطِّ املديّن املتقدم.

وإنّني أذكر، هنا، سبب هذا الجمع وطريقته؛ ألنّه ميثّل املرحلة التمهيديّة 

لجمع عثامن كام أسلفت. فسببُُه عىل ما ورد يف كثري من املصادر فََزُع عمر إىل 
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أيب بكر بعد مقتل كثري من القّراء يف برئ معونة، والياممة، وإقناعه له بالجمع، 

القرطبي،  6؛  داود:  أيب  ابن  السجستاين،  )ينظر:  به  ثابت  بن  زيد  إقناعهام  ثم 

ويف   .)52  :[ القسطاليّن،  52؛  الخلفاء:  السيوطّي-  233؛   :[ الزركيّش،  50؛   :[

واألكتاف  واللخاف  العسب  من  يجمع  رشع  زيداً  أّن  يُذكر  الجمع  طريقة 

إال أن يشهد عليه شاهدان. وصدور الرجال. وكان ال يقبل شيئاً 

وروي أّن زيداً مل يجد آية من األحزاب إاّل مع خزمية، وآِخر آيتني من براءة إال 

مع أيب خزمية األنصارّي كام يف البخاري واإلتقان عن ابن أشتة، أو مع خزمية بن 

ثابت. ولكن الرجلني واحد هوخزمية بن ثابت وأّن التصحيف طال رواية البخارّي 

كام هو الراجح. وهذا أقرب مام ذهب إليه السيّد الخويّئ من عدم النسبة بينهام 

)ينظر: الخويئ: 240-249(، بل أحدهام أْويسٌّ واآلخر خزرجّي. 

ثبوت  عن  بل رضورياً  التساؤل مرشوعاً  الطَّرَْف عن ذلك، كان  وإذا غضضُت 

بالتواتر.  إال  يثبت  الشهادتني«]]]؛ فالقرآن ال  آيٍة بخرِب واحٍد، وإْن كان املخرب »ذا 

وقد أجيب عن هذا بأّن آخر التوبة قد أُنِْسيَُه زيد وأصحابه فلاّم ذكره خزمية أو 

أبو خزمية تذكّروه )ينظر: القييس- اإلبانة: 25(، أو أّن آخرها كان معه كتابًة ومع 

متّا،  إن  التأويلني  مع  وأنا  هنا.  الخّط  ال  الحفظ  التّواتر عىل  وعمدة  غريه حفظاً؛ 

ولكّن ذلك بعيد ملنافاتهام للظاهر. واألنسب رّد أخبار اآلحاد هذه باإلجامع عىل 

تواتر القرآن الكريم. وقد أُّول هذا -أيضاً- بأن الشاهدين من البرش، وهام يشهدان 

عىل صّحة القراءة أو بأّن اآلية كتبت بني يدي رسول الله،أو قرئت بني يديه 

َي من النبّي بعد العرضة األخرية  يف العام الذي  وعرضت عليه، أو أنها مام تُلُقِّ

ارتحل فيه )راجع ما نقله معرفة يف تلخيص التمهيد عن ابن حجر والسخاوّي وأيب 

شامة:60]:]-]6](.

]]]- ذو الشهادتني رجل جعل الرسول شهادته بشهادة رجلني. وهو ُخَزمية بن ثابت بن الفاكِِه بن ثعلبة األنصاري، عاش 

إىل خالفة اإلمام عيل بن أيب طالب وشهد معه صفني، فقتل فيها )37ه/ 657م(. روى له البخاري ومسلم مثانية وثالثني حديثاً 

)ينظر: الزركيل، 2: ]35(. ذكره اإلمام عيل بن أيب طالب يف خطبٍة له يف نهج البالغة متحساً عليه وملقباً له بذي الشهادتني 

)ينظر: عيل أيب طالب: 264(.
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ولقد ذهب الزركيّش إىل أّن أبا بكر جمع القرآن »يف مصحف واحد« )الزركيش، 

]: 235(، ويعارضه قول زيد: »فأمرين أبو بكٍر، فكتبته يف قطع األديم وكَِسِ األكتاف 

والُعُسب« )الطربي، ]: 59؛ وينظر: القييس- اإلبانة: 25-26(. ومل يكن هذا الجمع 

 : ْنِقيِطيُّ مرتب السور؛ قال الشَّ

بعد إشارٍة إليِه من ُعَمْر« َوْر   »َجَمَعُه غرَي ُمرَتَِّب السُّ

ثم إّن كثرياً من الذين ينفون جمع أيب بكر للقرآن يف مصحف ينسبون ذلك إىل 

عمر بن الخطّاب الذي جمعه يف مصحف )ينظر: السجستاين، ابن أيب داود: 0](، 

أو يف صحيفة ورثتها منه حفصة، ولكن ال يعرف بالتحقيق استقالل عمر بجمع 

خاص، بل كان مشاركاً يف جمع زيٍد أليب بكر، بل صاحب الفكرة يف رواية البخارّي. 

وقيل: إّن الجمع تّم يف سنة، فكانت الّصحف عند أيب بكر حياته، وعند عمر 

كذلك، فعند حفصة التي استعار عثامن الصحف منها وانتسخها ثم رّدها. وأحرقت 

بعد موتها كام سبق.

وزعم نفر من املسترشقني أّن مصحف أيب بكر كان شخصيّاً غري رسمّي كمصاحف 

بالشري-  6؛  جفري:  مقدمة  داود،  أيب  ابن  السجستايّن،  )يُنظر:  اآلخرين  الصحابة 

القرآن: 30؛ بروكلامن- تاريخ، ]: 39](. ولعّل ما يشهد لهذا وراثة حفصة للصحيفة 

الذي اشتك يف توجيه جمع أيب بكر-،  وعدم أخذ عثامن -وهو  أبيها عمر-  من 

خليفة املسلمني- للصحيفة منها إال استعارًة. ومهام كان من أمٍر فإّن هذه الّصحف 

دخلت يف وثائق املصحف الرسمّي املوّحد الذي جمعه عثامن )قارن ما ذُكر عن 

جمع زيد هنا مبا ورد يف: نولدكه، 2: 259-246(.

رابعاً- رسم العربّية يف جمع عثامن بن عّفان )مرحلة التوحيد(: 

سبب الجمع العثاميّن وكيفّيته: - 1

تطويراً  املعتمدة  الوثائق  من  جانب  يف  عثامن  الثالث  الخليفة  جمع  يشّكل 

لجمع أيب بكر الصّديق، فهو رجع إىل صحف أيب بكر التي كانت عند حفصَة أمِّ 
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مختلفٍة شفويّة  وثائق  إىل  بالرجوع  استقّل  أخرى جمٌع  لكّنه من جهة  املؤمنني. 

ومخطوطة. وهو جمٌع أماله اختالف الّناس يف القراءات بسبب تفرّق الصحابة يف 

البلدان واشتداِد األمر يف ذلك، وِعظَِم اختالفهم وتشبّثهم )ينظر: القرطبّي، ]: ]5(.

ولعّل سبب الجمع املبارش قدوم حذيفة بن اليامن من فرج أرمينية وآذربَيَْجان 

عىل عثامن وإبالُغُه اختالف الشاميني والعراقيني يف القراءة. وسببه كذلك اختالُف 

الصبيان يف خالفة عثامن وارتفاع اختالفهم إىل املعلمني حتى كّفر بعضهم بعضاً، 

»فبلغ ذلك عثامن فقام خطيباً، فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى 

عني من األمصار أشد فيه لحناً، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماماً« 

)السجستاين، ابن أيب داود: 8]/]2؛ وينظر: الطربّي، ]: 60؛ الّداين- املقنع: 7؛ أبو 

القراءة شهده  يف  آخر  اختالف  ذكر  وقد   .)2[ تقريب:  الجزرّي-  ابن  50؛  شامة: 

حذيفة يف مسجد الكوفة، ودفعه إىل اقتاح الجمع.

حفصة  صحف  استعار  إذ  مخصوصٌة؛  كيفيٌّة  جمعه  يف  لعثامن  كانت  وقد 

وانتسخها يف املصاحف بواسطة زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن 

بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن الزبري مع ترجيح لسان قريش عند االختالف، 

فإّنا نزل بلسانهم )يُنظر: السجستايّن، ابن أيب داود: 8]؛ ابن الجزرّي- النرش، ]: 

7(. وقال عثامن: فليمِل سعيد وليكتب زيد )ينظر: السجستاين، ابن أيب داود: 24(.

ولكْن يف خرٍب آخر أن عثامن جمع اثني عرش رجالً من قريش واألنصار فيهم 

زيد، وأمرهم بكتابة املصحف )ينظر: القييّس- اإلبانة: 28(. ويف غريه قال: »اجعلوا 

املميَل من هذيل والكاتب من ثقيف« )ابن فارس- الصاحبّي: 28( وهو يعارض ما 

سلف. 

ومل يكن الّنقل من صحف حفصة ُمْعتََمَد الجمع الوحيد، بل ُروي أن عثامن 

عزم عىل كل رجٍل يف املدينة أن يأيت مبا لديه من القرآن، وكان يناشد من يأيت أنّه 

سمع ما شهد به من رسول الله )يُنظر: السجستاين، ابن أيب داود: 24(. وتتكّرر 

هنا أخبار فقدان آخر »براءة« حتى أىت بها خزمية بن ثابت وآية من األحزاب حتى 
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أىت بها خزمية آخر وتتكّرر التّأويالت التي ذكرت يف جمع أيب بكٍر وعمر. وهاتان 

الحادثتان عىل ما يف أسامء رجالهام من اضطراب، إّما أن تكونا قد وقعتا يف زمن أيب 

بكر، أو يف زمن عثامن، ثم إّن تأويالتهام التي يصعب التسليم بها تَْدفَُع املنصف 

إىل رّد اآلحاد باإلجامع عىل التواتر )ينظر يف ثبوت القرآن بالتواتر: القييس- اإلبانة: 

60؛ ويُنظر يف عدم التحريف: الغزايل: 7؛ ابن نبي: 33(.

السابقة أن تحرق )ينظر:  الجمع أمر عثامن بالصحف واملصاحف  وبعد متام 

تخرق  أو   ،)45 املباين:  مقدمة  ]: 240؛  الزركيش،  9]؛  داود:  أيب  ابن  السجستاين، 

ابن  )ينظر:  تُْغسل  أو   ،)49 الكردّي:  )ينظر:  متحى  أو   ،)63  :[ الطربي،  )ينظر: 

طاووس: 278(، أو توضع يف املاء الساخن )ينظر: القييس- اإلبانة: 29(، أو تدفن 

)ينظر: السجستاين، ابن أيب داود: 34(.

زمن الجمع العثاميّن: - 2

أّما زمن الجمع، فيُشري إليه قول عثامن قبله: »عهدكم بنبيّكم منذ ثالث عرشة 

)ينظر:   »»....« سنة  عرشة  خمس  منذ  نبيّكم  قبض  »إنا  آنذاك:  وقوله   ،»»....«

رّجح  القولني  عىل  اعتامداً  السنني  وبحساب   .)24-22 داود:  أيب  ابن  الّسجستايّن، 

ابن حجر أن يكون الجمع قد تّم يف أواخر سنة أربع وعرشين وأوائل سنة خمٍس 

وعرشين« )الحمد: 26]؛ ينظر: مكرم- عمر: ]6(. 

ولكن ابن األثري ذكر يف الكامل أّن تاريخ نسخ املصاحف كان سنة ثالثني )ينظر: 

ابن األثري، 3: 8-9(. وتابعه يف ذلك ابن خلدون )ينظر: الحمد: 26](. وهذا التاريخ 

وإن خالف ما روى السجستاين عن عثامن إال أنّه مؤيٌّد بتاريخ غزوة أرمينية التي حّدد 

تاريخها »الدكتور عبد الله خورشيد الربّّي« من خالل روايات الواقدي والبالذري وقرائن 

أخرى، بالعام الثالثني من الهجرة )ينظر: الربّّي: 44-45(. وهذا هو رأي ابن األثري. وقد 

ذكرُت أّن مجيء حذيفة من ثغر أرمينية وآذربَيَْجان كان سبباً مبارشاً للجمع. 

وميكن أن يُجمع بني التاريخني، ببياِن أّن روايتي السجستاين اللتني تؤيّدان تاريخ 

ابن َحَجر، قد طلب عثامن فيهام الجمع من الناس وطلب من زيد وسعيد الكتابَة 
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واإلمالء. أّما روايات عوِد حذيفة من الثغر ففيها عقَب طلب حذيفة، سؤال عثامن 

حفصة أن تعطيه الصحف النتساخها فَُنِسَخْت. فهل يكون الجمع يف العام الخامس 

الخليفتني قبله، حتى إذا تعاظم االختالف عام ثالثني مُتّم  تتّمًة لفعِل  والعرشين 

العمل واستعني بصحف حفصة؟ 

إّن قبول هذا الجمع بني الروايات يفتض صّحة تاريخ غزوة أرمينيّة وآذربيجان 

املذكور عن ابن األثري، ووجود حذيفة هناك سنة ثالثني أو نحوها، ولكّن تحقيق 

عدد من العلامء أثبت خطأ ابن األثري يف ذلك، وأن الغزوة كانت يف نحو سنة أربعٍ 

وعرشين ما يرّجح مختار ابن حجر وكثري من العلامء.

إّن تحديد زمن الجمع العثامين يهّم مسار هذا البحث جداً؛ فالجمع سواء تم 

تُكتب  أن  الطبيعيِّ  املنّورة، ومن  املدينة  أو ثالثني، كان يف  سنة خمٍس وعرشين 

كام  املعّقد  املربّع  الكويّف  ال  السهل،  املطاوع  املديّن  بالخّط  العثامنيّة  املصاحف 

من  به أن يكون قريباً  َورَْسُمَها يفتض  الكردّي: ]8(.  )ينظر:  إليه بعضهم  ذهب 

رسم كُتُب العرص النبوّي ومنقوشاته، فاملّدة بحساب تطّور الرسم قليلة. وعىل هذا، 

)ينظر:  نَْقَط اإلعجام  ْكل وال  الشَّ نَْقَط  العثامنيّة غرَي منقوطة ال  تكون املصاحف 

بالشري- القرآن: 30؛ السجستاين، ابن أيب داود، مقدمة جفري: 7(، تعوزها األلفات 

املتوسطة والشّدات، وترسم همزتها ألفاً... وعىل فرض وجود اإلعجام يف الحجاز يف 

زمن جمع املصحف العثاميّن، فلقد ورد يف تقريب النرش أّن عثامن »أمر بتجريده 

وهذا   .)2[ التقريب:  الجزرّي-  )ابن   »).…( والنقط  الشكل  من  املصحف(  )أي 

العربيّة قبل العرص األموّي حتى  ْكل يف رسم  الشَّ يُناقَش لجهة عدم ثبوت  النصُّ 

يُجرَّد منه، وال وجود  اإلعجام يف الحجاز قبل التوحيد، وإن زُعم وجوده يف بَرْديٍّة 

مبرص سنة اثنتنَِي وعرشين.

عدد املصاحف العثامنّية  ومتييز اإلمام وذكر اختالفاتها ومصريها: - 3

من  الثانية  النقطة  يف  لـنولدكه  القرآن«  »تاريخ  الثالث  الجزء  يف  بُحثت  وقد 

مسائل  عّدة  العثامنيّة«  النَُّسخ  بعنوان:«صياغات  وذلك  بالرسم،  الخاّص  الفصل 
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بأمر  نُسخت  التي  األصليّة  العثامنيّة  املصاحف  عدد  مسألة  منها:  بالرسم  تتّصل 

الخليفة الثالث عثامن بن عّفان، والنسبة بينها وبني مصاحف األمصار العثامنيّة 

هو  وهل  اإلمام؟  املصحف  وما  الرسم،  كتب  يف  القليلة  اختالفاتها  نُقلت  التي 

اختالفاتُها  املنقولِة  العثامنيّة  األمصار  العثاميّن؟ وهل مصاحف  املدينة  مصحف  

هي املصاحف األصول املرسلة نفسها، أم هي نسٌخ منها، ولو بوسائط، وإن بأمانة 

وِدقّة؟ كام استُعرضْت بيبلوغرافيا هذه االختالفات من خالل بعض قوائم البيانات 

املشهورة املأخوذة من فضائل أيب عبيد، ومقنع الداين، وما أخذه الدايّن من قامئة 

 ِ لتَبنَيُّ القوائم  لبيانات  تحليل  محاوالت  وبُذلت  وغريها،  العقيلة  ذكر  مع  املباين، 

النسخة األقدم من النَُّسخ األصليّة التي كانت مثرة الجمع املوّحد، ومصدر انتساخ 

من  انتُِسخ  عثامينٍّ  مصحٍف  نسخِة  بواسطة  أم  مبارشًة  منها  انتُسخ  فهل  غريها، 

النسخة األوىل. وسأعرض لهذه النقاط تباعاً، وأعلّق عىل بعضها، مقّسامً ذلك إىل 

عّدة نقاط. 

وألن برجشتارس هو الذي أخرج هذا الفصل املتعلّق بالرسم يف طبعة الكتاب 

الثانية التي لدينا، وألننا مل نطّلع عىل الطّبعة األوىل، فنحن ال نستطيع أن نحسم أن 

االختيار والرأي هو لربجشتارس أو نولدكه. ونحن نتعامل مع الكتاب بوصفه نِتاج 

مدرسٍة استرشاقيٍّة متناسقة يف تاريخ القرآن، وسننسب –لذلك- األحكام واآلراء إىل 

الكتاب نفسه، أو إىل الكاتِبَني معاً.

عدد املصاحف العثامنية:أ- 

»أرسل  قال:  الزيّات  إىل حمزة  بسنده  املصاحف  كتاب  داود يف  أيب  ابن  أخرج 

عثامن أربعة مصاحف، وبعث منها إىل الكوفة مبصحف، فوقع عند رجل من مراد، 

فبقَي حتى كتبُت مصحفي عليه«)ابن أيب داود:34(. وقال الدايّن: »أكرث العلامء عىل 

أّن عثامن بن عفان ملّا كتب املصحف جعله عىل أربعِ نسخٍ، وبعث إىل كّل ناحية 

ه إىل الكوفة إحداهن وإىل البرصة أخرى وإىل الشام  ، فوجَّ من الّنواحي بواحدة منُهنَّ

الثالثة، وأَمسَك عند نفسه واحدة. وقد قيل: إنّه جعله يف سبع نسخ، ووّجه من ذلك 



177

ي تدوين القرآن
أصل رْسِم العربّية وخصائصه الظاهرة �ف

–أيضاً- نسخًة إىل مّكة ونسخًة إىل اليمن ونسخًة إىل البحرين. واألّول أصّح وعليه 

األمئة« )الّدايّن- املقنع: 9؛ وينظر: الزركيّش، ]: 24(. ورمّبا يبدو ترجيح األربع من نّص 

العقيلة للشاطبّي؛ لتصدير نسخ األمصار الثالثة غريِ األربعة ِبقيل:

وَساَر يف نُّسٍخ منها مع املديْن       كوٍف وشــــاٍم وبرٍص ميأل البَرَصا

وِقيَل مّكَة والبحريِن مْع مَيٍَن       ضاعت بها نَُسٌخ يف نرشها قُطرا 

ونسب ابن القّفال يف رشحه عىل البيتني بْعَث عثامن إىل الكوفة والبرصة والشام 

وحبَْس نُسخٍة عنده إىل أكرث العلامء، وصّدر قوَل كوِن النُّسخ سبعاً ِبِقيل أيضاً )ابن 

القّفال، 9](، وهذا الرأُي بكوِن النُّسخ أربعاً مأخوذ من الدايّن.

ونقل مّكّ بن أيب طالب القييّس أنّهم »ملّا نسخوا املصحف كتبوه يف سبع نسخ. 

وقيل: يف خمس، ورواُة األّول أكرث« . )ابن أيب طالب القييّس- اإلبانة: 28؛ وينظر: 

ابن الجزري- النرش، ]: 7؛ القسطاليّن، ]: 63-64(. وقد اختار ابن حجر أنّها خمس 

)ينظر: الّسمهودّي، 2:200(. 

وذكر ابن عارش أّن املصاحف العثامنيّة ستّة: املّكّ، والشامّي، والبرصّي، والكويّف، 

)املنّجد: 42(. وعن  لنفسه«  )عثامن(  الذي حبسه  الخاّص  واملدين  العاّم،  واملديّن 

ومصحف  البحرين  مصحف  فأما  مصاحف،  ستّة  أنها  643هـ(:  )ت-  السخاوّي 

اليمن، فلم يُعلم لهام خرب، وعن بعض املعارصين أّن هذا العدد هو املتعارف عند 

علامء الرسم ألمرين: أّولهام: أن النقل ورد عن هذه املصاحف يف املقنع والتنزيل 

وغريهام، والثاين: أنّه ُعرف من أرسله سيّدنا عثامن مع هذه املصاحف؛ فقد بعث 

عبَد الله بن السائب مع املّكّ، واملغرية بن شهاب مع الشامّي، وأبا عبد الرحمن 

نجاح، قسم  ابن  )يُنظر:  البرصّي  القيس مع  بن عبد  الكويّف، وعامَر  لَمّي مع  السُّ

الدراسة، ]: 240(. وهذا شاهد يقّوي عثامنيّة املّكّ لوجود املقرئ، ونقُل اختالف 

املّك يف املصادر شاهٌد آخر. أما املصحفان اآلخران املّدعى كونهام من املصاحف 

العثامنيّة األصليّة التي أرسلها الخليفة إىل األمصار، فقد قيل إنّه بعث مصحفاً إىل 

البحريِن وآخَر إىل اليمن، وهي دعوى ضعيفٌة، ألنّنا مل »نسمع لهام خرباً، وال علمنا 
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من أُنفذ معهام« )ابن نجاح، قسم الدراسة، ]: ]4]( وأمر زيداً أن يُقرئ باملدينة 

)يُنظر إىل هذه املعلومة، وما سبقها: الجعربّي، ]: 370(. 

وقد ادُّعَي إرسال مصحٍف إىل مرص، وال توجد قرائن تساعد عىل تبّنيه. وال 

يف  ووزّعت  األوىل،  العثامنيّة  النُّسخ  من  انتُسخت  مصاحف  أُرسلت  أنّه  شّك 

لذلك. عثامنيّتها  فاّدعيت  الرئيسة،  األمصار 

وقال ابن أيب داود يف املصاحف: »سمعت أبا حاتم السجستايّن يقول: كتب سبعة 

مصاحف، وأرسلها إىل مكة، وإىل الشام، وإىل اليمن، وإىل البحرين، وإىل البرصة، 

وإىل الكوفة، وحبس باملدينة واحداً« )ابن أيب داود:34(. وعبارة السجستايّن هذه ال 

متِيز املديّن من اإلمام، فاملحبوس يف املدينة واحد. وقال آخرون: إّن املصحف الذي 

أمسكه الخليفة لنفسه هو املصحف اإلمام، وما سواه مصاحف عثامنيٌة فحسب 

)يُنظر: القسطاّلين، ]: 68(. 

العثامنيّة  للمصاحف  القرآن«  »تاريخ  كتاب  غري  يف  املسترشقون  تعرّض  وقد 

وتوزيعها، فاكتفى رودول صاحب التجمة اإلنكليزية للقرآن، ومحّرر مادة قرآن يف 

دائرة املعارف الربيطانيّة، ووليم موير مؤلف »حياة محمد« )ينظر: الربّي: 47-46(، 

وكارل بروكلامن بالّنّص عىل توزيعها عىل املدن الكربى )ينظر: بروكلامن- تاريخ، ]: 

40](؛ يف ما جعلها بالشري خمسة مصاحف )ينظر: بالشري- القرآن: 30(.

أّما يف كتاب »تاريخ القرآن«، فاختري فيه أّن عدد النُّسخ العثامنية األصليّة التي 

كُتبت بأمر عثامن أربع )يُنظر: نولدكه، 3: 447(، وهو اختياٌر يتوافق مع ما نقلناه  

قريباً عن حمزة والدايّن. 

ويبدو هذا االختيار راجحاً  صائباً مؤيَّداً بالقرائن التاريّخية، وهو ال يخرج عن 

املّكّ  )بضّم  النُّسخ خمٌس  إن  للقول  كان  وإن  املسلمني،  علامء  من  عدٍد  اختيار 

أو املديّن الخاّص إىل العاّم عىل القول بوجود األخري( قرائُنه ومجاله الذي يجعله 

ممكناً، بل محتمالً بقّوة، والقول إنّها ستٌّ له وجٌه محتمٌل مرّبٌر -أيضاً- )بضم املّكّ 

وإثبات املديّن الخاّص(؛ فام سيأيت يف نقل الخالفات بني مصاحف األمصار العثامنيّة، 
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وأنّها نقلت عن مصاحف األمصار األربعة بشكٍل أساٍس )املدينة والكوفة والبرصة 

وإذا  عداهام،  ما  دون  القولني  هذين  يرّجح  مّكة   بإضافة  الخمسة  أو  والشام(، 

أُخذت قرينة ذهاب أكرث العلامء إىل أّن الّنسخ أربع كام نقل الدايّن )مع مخالفتها 

ملا نقله مّكّ بن أيب طالب وغريه(، والتُِفَت إىل حضور نسخة املدينة بشكٍل أوثق 

غري  األمصار  بُنسخ  أو  العراق  بنسخ  مقارنتها  عند  مّكَة  نسخة  من حضور  وأكرب 

الحجازيّة، ميكن القول إن كوَن النَُّسخ األصليّة )املصاحف العثامنيّة( أربعاً أرجح 

بهذا االعتبار. أّما وجه كون الّنسخ األصليّة ستّاً، فهو بإضافة املديّن الخاّص الذي 

يُزعم أنّه اإلمام، وأنّه يختلف عن املديّن العاّم. فالبيانات تذكر اختالف املصاحف 

األربعة األوىل، لكّنها تذكر –أيضاً- املصَحفني اآلخَرين )مّكة واإلمام(. ويحتاج عرض 

للخروج  األخرى  التاريخيّة  الروايات  ضّم  وإىل  وصرب،  أناة  إىل  وتحليلها  البيانات 

هذه  يف  القرآن  تاريخ  من  الفصل  هذا  كاتبي  لجهد  عادٍل  وتقويٍم   ، ظّنيٍّ بحكم 

النقطة. وإذا كان حسم اختالف املديّن من اإلمام أو عدمه سيبحث يف الفرع اآليت 

من هذه النقطة، فقد خّصصنا نقطة  خاّصًة الحقة باختالف املصاحف العثامنيّة، 

ورضبنا –لذلك- أمثلًة تستوعب أكرب قامئة اختالفاٍت وردت يف »املقنع«، ولوحظت 

اختالٍف  بروايات  مقارنتها  إغفال  مع عدم  ؛ هذا  القرآن«  »تاريخ  كبري يف  بشكل 

أخرى منقولة عن أيب ُعبيٍد والّدايّن، وتكميلها بإيراد أمثلة عديدٍة من قوائم اختالف 

مرويٍّة أخرى، وسنستفيد –الحقاً- من تحليل ذلك يف تقويم أحكام مؤلفي الفصل.

متييز اإلمام من املصاحف العثامنّية األخرى:ب- 

يوجد –هنا- سؤاالن مهاّمن تتكّفل هذه النقطة مبحاولة اإلجابة عنهام، الثاين 

منهام مركّب من سؤالنَي: 

أ-  هل يوجد مصحٌف مدينٌّ خاصٌّ يختلف عن املديّن العاّم اختّص به الخليفة . ]

عثامن بن عّفان نفسه هو اإلمام، أم يوجد مدينٌّ واحد هو اإلمام؟

أ-  هل يوجد إطالقان اثنان ملصطلح املصحف اإلمام، واحد مطلٌق هو للمديّن . 2

أو ملصحف عثامن، والثاين نسبّي إضايّف؛ فاملصحف العثاميّن ألهل كّل مرٍص إمام 
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أهل ذلك املرص، وهل يبقى -عىل التسليم بكون املديّن أو مصحف عثامن أصالً- 

اسُم اإلمام محفوظاً للمصاحف العثامنيّة األخرى، بدعوى أّن كاّلً منها كُتب بإرشاف 

الخليفة، وتلّقاه أكرث الصحابة بالقبول؟ 

ونبدأ مبحاولة اإلجابة عن السؤال األّول:

أ-  هل يوجد مصحٌف مدينٌّ خاصٌّ يختلف عن املديّن العاّم اختّص به الخليفة . ]

عثامن بن عّفان نفسه هو اإلمام، أم يوجد مدينٌّ واحد هو اإلمام؟

تقّدم أّن بعض العلامء -كالدايّن- رأى أّن املصاحف العثامنيّة أربعة، وعليه، فهو 

ال يفرّق بني اإلمام واملصحف املديّن، واإلمام املديّن هو -بالتحليل- النُّسخة األوىل 

جعَل  من  منطق  وكذا  األمصار،  إىل  أُرسلت  التي  املصاحف  منها  انتُسخت  التي 

املصاحف خمسًة، وأدخل املّكّ فيها.

باملدينة  مصحفاً  احتبس  عثامن  أن  القرّاء«  »زاد  عن صاحب  الجعربّي  ونقل 

)يُنظر: الجعربّي، ]: ]37(.  وهذا يعني عدم وجود مدنيَّني، بينام يذهب آخرون 

)ابن  اإلمام  له:  يقال  الذي  وهو   ،)....( مصحفاً  لنفسه  »احتبس  الخليفة  أّن  إىل 

نجاح، قسم الدراسة،]: 46](. ويذهب الجعربّي بغرابة شديدة يف مسعى لتربير 

وجود مصحَفني باملدينة إىل صدق عبارة »احتبس يف املدينة« عىل املديّن واإلمام 

معاً، مع العبارة ظاهرٌة يف الفرد ال الجنس )يُنظر: الجعربّي، ]: 372(.

إّن البحث -هنا- يجب أن يُركّز عىل الدليل؛ وأهّم ما يُذكر ما ذكره أبو ُعبيد 

بن ساّلم ونقله عنه العلامء، وتلّقوه بالقبول؛ لوثاقة أيب ُعبيد وعلمه، »وكان أبو 

يقال  الذي  القراءات: رأيت املصحف  كتابه يف  القاسم بن ساّلم قد قال يف  عبيد 

الله عنه، استُخرج يل من بعض خزائن  له اإلمام مصحف عثامن بن عفان ريض 

األمراء، وهو املصحف الذي كان يف حجره حني أصيب، ورأيت آثار دمه يف مواضع 

نجاح، قسم  النجم«)ابن  رأيته يف سورة  ما  أكرث  »و:   ،)200 :2 منه«)السمهودّي، 

الدراسة،]: 42](. وكان مالك قد قال: »إن مصحف عثامن ريض الله عنه تغيّب 

فلم يجد له خرباً بني األشياخ، فرّد النّحاس كالم أيب ُعبيٍد به، ورفض آخرون؛ ألّن 
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وأباه  الشاطبّي:  قال  وهلك؛  تلف  أنه  هذا  يعني  وال  يظهر،  أن  ميكن  تغيّب  ما 

بالكليّة  ما يدل عىل عدم املصحف  املنصفون، ألنّه ليس يف قول مالك »تغيّب« 

بحيث ال يوجد؛ ألّن ما تغيّب يرجى ظهوره«]]] )السمهودّي، 2: 200(. 

ورأى محّقق كتاب »مخترص التبيني لهجاء التّنزيل« البن نجاح أّن عثامن أبقى 

يف املدينة مصحفا عاّماً، وهو الذي ينقل عنه نافع بن أيب نعيم املديّن، واحتبس 

لنفسه مصحفاً، وهو الذي تأّمله، ونقل منه، ورآه أبو ُعبَيد القاسم بن ساّلم، وهو 

الذي يقال له: اإلمام )ابن نجاح، قسم الدراسة،]: 46](. 

وإذا أردنا أن نناقَش هذا الكالم، وجدناه مبنيّاً عىل شهادة أيب ُعبيد وشهادة 

ومع  هـ(.   224 )ت-  خداش  بن  وخالد  هـ(،   [28 )ت-  الجحدرّي  كعاصم  غريه 

التسليم بعلم هؤالء، ولكّنهم مل يفيدوا بطريق قاطع مقنعٍ بأّن ما أُخرج لبعضهم،  

أو رآه بعضهم كان املصحف اإلمام نفسه، واحتامل الخطأ وارد جّداً،  من جهات 

شتّى ليس أقلّها التباُس املصطلح الذي ميكن أن يُطلق عىل كل أصٍل عثاميّن، وليس 

أكربها قرب تزوير الدم عىل أكرث من نسخة اّدعَي عثامنيّتها، ولعّل وجود الّدم عىل 

أنّها اإلمام  التي جاءت يف كالم أيب ُعبيد عىل  القرينة الوحيدة  املشكوِك بها هي 

الذي كان عن عثامن نفسه. 

ويبدو الّسمهودّي قريباً من هذا الفهم؛ فهو يطرح احتامالً، ثم يناقشه، فقال: 

»فيحتمل أنّه بعد ظهوره ]أي ما أُخرج أليب ُعبَيد] نُقل إىل املدينة، وُجعل باملسجد 

قوله  عند  الدم  أثر  عليه  بالقاهرة مصحفاً  أّن  االحتامل  يوهن هذا  لكْن  النبوّي. 

( )البقرة: 37]( اآلية، كام هو باملصحف الرشيف املوجود  ُ تعاىل: )فََسَيْكفِيَكُهُم اللَّ

اإلمام  واملصحف  مبّكة،  وكذلك  العثاميّن،  املصحف  أنه  ويذكرون  باملدينة،  اليوم 

]]]- أصل أبيات الشاطبّي )ت- 590 هـ( يف هذا املعنى هي:

وقاَل مصحُف عثامٍن تغيَّب مل             نجْد   له بني أشياخ الهدى َخرَبا

ما أثَرا أبو ُعبيٍد أولوا بعض الخزائن يل            إستخرَُجوُه، فأبرصُت الدِّ

ورّده ولــَـُــد النحـاِس معتمداً           ما قبلَه، وأباُه منِصـٌف نظـــــرا

إذ مل يقـْل مالٌك الحـْت مهالُِكُه           ما ال يفوُت فرُيجى طاَل أو قرَُصَا 

                                                                                                 )ابن القّفال، 20(
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الذي قتل عثامن ريض الله عنه وهو بني يديه مل يكن إال واحداً، والذي يظهر أن 

بعضهم وضع خلوقاً عىل تلك اآلية تشبيهاً باملصحف اإلمام. ولعّل هذه املصاحف 

التي قّدمنا ذكرها ماّم بعث به عثامن ريض الله عنه إىل اآلفاق، كام هو مقتىض 

كالم ابن جبري يف املصحف املوجود باملدينة« )السمهودّي، ج2: ص200(. وبناء عىل 

ما تقّدم، نحن ال نجد األدلّة كافيًة للقول بوجود مّكٍّ خاصٍّ هو اإلمام.

ومع أن الشاطبّي مل يُظِهر يف البيتني )36-37( من العقيلة تأييداً لفكرة املدنينّي 

الخاّص والعاّم )راجع: ابن القّفال، 9](، حاول بعضهم أن يجد يف بيتِي العقيلة )43-

44( حاّلً توفيقيّاً الختالف بعض املرسوم عن نافع بن عبد الرحمن املديّن القارئ عن 

املصحف املديّن عن بعض ما رواه أبو ُعبيد عاّم رآه املصحف اإلمام، وكان الحّل بصّحة 

الجميع؛ ألّن نافغاً يروي عن املديّن العاّم، وأبا ُعبيد يروي عن املديّن الخاّص، وهو 

اإلمام )يُنظر: الجعربّي، ]: 383؛ ابن نجاح، قسم الّدراسة، ]: 44](.

 وبيــن نافعهم يف  رســـِمهم  وأبــي          ُعبَيْــد الخلُف يف بعض الذي أُثـــِـرا

وال تعارَض مع حسِن الظُّنوِن فِطْب          صـــْدراً رحيباً مبا عن كلِّهم صـــَدرا ]]]

إىل ظاهر  أقرَب  بقي  بل  القصد يف رشحه،  إىل هذا  القّفال  ابن  يرُش  مل  بينام 

اللفظ، فقال يف رشح البيت )44(: »ال تجعل اختالف الرسم تعارضاً، ألّن املصاحف 

َهَد( بغري ألف، وآخر  عّدة، فكلُّ أحد منهم حىك ما رآه، فواحُد يحك –مثالً ألن )َعٰ

هذا  يجعل  فال  فيه،  الخالف  جاء  ماّم  وكثرٌي  ألف،  وبغري  باأللف  –كذلك  يحكيه 

تعارضاً، ألّن املصاحف كثرية، وكلٌّ حىك ما رآه )...(« )ابن القّفال، ]2(.

وميكن أن يستند من يقول بوجود مدنِيَّنِي، الخاّص منهام هو اإلمام، إىل وقوع 

ذكر اإلمام مع مصاحف أهل املدينة، أو مصحفهم عند ذكر اختالف الرسم )تُنظر 

مثالً: شواهداالختالف بني مصحف األمصار املستلّة من الداين-املقنع، 08]-؛ 6]] 

يف البقرة: 32]؛ آل عمران: 33]؛ املائدة: 53؛ الزخرف: ]7(؛ ففي هذه الشواهد 

االثنني  اإلمام دامئاً، وقد يكون ذكر  املدينة مع املصحف  تتوافق نسخة مصحف 

]]]- )ابن القّفال، ]2(.
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من باب الجمع بني الروايات التي سّمت املديّن مدنياً تارًة وإماماً أخرى، ثّم ذُكر 

االسامن معاً عند جمع الراويات يف كُتب الرسم، فأوهم هذا الفرق بني مصفحي 

املدينة واإلمام وال تعّدَد يف الحقيقة. ونثّل لهذا بشاهد سورة البقرة األول وأوص 

يف املدينة والشام، وعن أيب عبيد يف اإلمام. نعم، يبقى أّن النسخة التي رأى أبو 

عبيد أنّها اإلمام، وهي التي استُخرجت له من خزائن بعض األمراء يختلف رسمها 

–أحياناً- عن نسخة املدينة، ولكّن الكالم يف صّحة حكم أيب ُعبيٍد، وبخاّصٍة مع عدم 

وجود دليٍل.

املدينة،  وبني مصحف أهل  إماماً  أبو عبيٍد  اّدعاه  ونثّل ملورد اختالف بني ما 

ۡقُتۡل ُموَسٰ َويۡلَۡدُع َربَُّه 
َ
وذلك يف قوله –تعاىل- يف سورة غافر: َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َذُروِنٓ أ

ۡرِض ٱۡلَفَساَد )غافر:26(، رُسمت )أَْو 
َ
ن ُيۡظِهَر ِف ٱأۡل

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ن ُيَبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ إِّنِ

أْن( يف مصحف الكوفة )يًنظر: الداين-املقنع:4]](، ويف فضائل أيب عبيد ويف املقنع 

الدايّن-املقنع: 4]](،  أبو عبيد،329؛  )يُنظر:  العراق  عنه نسب هذا إىل مصاحف 

وقد روى يف املقنع »عن هارون بن صخٍر وبّشاٍر الّناقط عن أُسيٍد أّن ذلك كذلك 

يف اإلمام مصحف عثامن بن عّفان  ريض الله عنه، بينام رُسمت )َوأَْن( يف مصاحف 

األمصار العثامنيّة األخرى بغري ألٍف قبل الواو ]ومن تلك املصاحف مصحف أهل 

لعدم  املدينة؛  أهل  اإلمام مصاحف  املصحف  يخالف  أن  الغريب  املدينة]. ومن 

ثبوِت مدينٍّ خاصٍّ غري املديّن العام، وندرِة ذكر خالفاٍت له مع مصاحف أهل املدينة.

ويُحتمل ضعيفاً أن يكون املراد من املصحف اإلمام هنا إمام أهل الكوفة، ال 

اإلمام عىل اإلطالق، وضعُفه ظاهٌر لنسبته إىل عثامن نفسه يف النّص، وهي نسبٌة 

تنرصف إىل اإلمام عىل اإلطالق. وسيأيت بحث هذا اإلطالق الثاين لإلمام قريباً جّداً.

مدنِينّي،  مصحفني  وجود  بنفي  الحكم  إىل  أقرب  أنّنا  نرى  تقّدم  ما  كّل  ومن 

والقول مع الدايّن وغريه بوجود مدينٍّ واحد هو اإلمام.

إسامعيل  إىل  الواصل  املظفر  أيب  إىل  بسنده  العقيلة  رشح  يف  الجعربّي  وذكر 

وسليامن، »قاال سمعنا خالد بن إِياٍس يقول: قرأت مصحف عثامن ريض الله عنه 
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 :[ الجعربّي،  )يُنظر:  حرفاً«  عرش  اثني  يف  العاّم  املديّن  يخالف  فوجدتّه  الخاّص، 

373(. والالفت أنّه العدد الذي اختلفت فيه مصاحف الحجاز والعراق.

املدينة عن نسخة  القرآن« عدم فصل نسخة  والذي يظهر من كتاب »تاريخ 

املصحف اإلمام، فقد ذهب بعضهم إىل وجود نسختني عثامنيّتني أصليّتنَي يف املدينة 

نفسه(،  به عثامن  اختّص  الذي  الخاّص  املديّن  العام، واملصحف  املديّن  )املصحف 

املتأّخرون »ال  إذا حاوله  العاّمة  املدينة  الخاّصة عن نسخة  ففصُل نسخة عثامن 

يعدو كونه سوء فهم« )يُنظر: نولدكه،3: هامش27،ص447(. وهذه النسخة املدنيّة 

تسّمى اإلمام )املصدر نفسه، منت الصفحة نفسها(. 

اثنان ملصطلح املصحف اإلمام، واحد مطلق هو . 2 أ-  هل يوجد إطالقان 

للمديّن أو ملصحف عثامن، والثاين نسبّي إضايّف؛ فاملصحف العثاميّن ألهل كّل مرٍص 

أو مصحف  املديّن  بكون  التّسليم  فرِْض  يبقى –عىل  املرص، وهل  أهل ذلك  إمام 

عثامن أصالً، اسُم اإلمام محفوظاً للمصاحف العثامنيّة األخرى بدعوى أّن كاّلً منها 

كُتب بإرشاف الخليفة، وتلّقاه أكرث الصحابة بالقبول؟ 

 ال شّك يف استعامل اإلمام يف الداللة عىل املصاحف العثامنيّة األصليّة األخرى، 

وقد كرث هذا اإلطالق يف قلم ابن أيب داود السجستايّن الذي كان يُكرث من التعبري 

الّشام وأهل  أهل  إمام  العراق،  أهل  إمام  الّشام،  أهل  وإمام  الكوفة،  أهل  بإمام 

والخالفات  العثامنيّني،  والبرصة  الكوفة  مصحفا  العراق  أهل  فإمام  الحجاز]]]. 

بينهام قليلة جداً. وإمام أهل الحجاز والّشام هو املصحف املديّن للِمرص األول أو 

املديّن واملّك –عىل القول بعثامنيّة املّكّ- كّل يف مرصه، والشامّي للمصشرص الثاين 

)الشام(..... وهذااإلطالق يُستعمل باإلضافة إىل مرص معنّي اتّسع أو ضاق )العراق، 

الكوفة أو البرصة(، بل هو يُستعمل بإضافة لغويّة يف الغالب )يف إمامهم إمام أهل 

الشام.....(. وال ينايف هذا اإلطالق إطالَق اإلمام عىل النُّسخة العثامنيّة األوىل سواًء 

]]]- استخرجنا هذا عىل سبيل األنوذج من صفحٍة واحدة يف كتاب املصاحف، وما يجاورها حافل بهذا االستعامل )السجستاين-

املصاحف،44(.
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كانت املدنيّة أم التي اختّص بها عثامن نفسه لو قلنا بها، بل هذا اإلطالق الثاين 

يف طول األّول؛ فالنُّسخة األوىل أصٌل ومصدٌر مبارٌش أو بالواسطة]]] للنَُّسخ األصليّة 

األخرى، وهذه أصوٌل ألهل األمصار بتلّقون من خاللها القرآن ومعامل دينهم. 

وقد التُفَت يف كتاب »تاريخ القرآن« إىل تسمية نسخة الّشام العثامنيّة إماماً 

)يُنظر:  مشقّي  الدِّ األخفش  موىس  بن  هارون  عن  املقنع  نقله  فيام  واحدًة  مرّة 

نولدكه،3: هامش25، ص 447(، ونّصها يف املقنع: »قال هارون بن موىس األخفش 

بُِر(  : إن الباء زيدت يف اإلمام –يعني الذي وّجه به إىل الشأم يف )وبالزُّ َمشقيُّ الدِّ

كام  النسبّي  اإلضايف  اإلطالق  باب  من  ولعّل هذا   .)[09 )الّدايّن-املقنع،  وحدها« 

التعبري  يلتفتا إىل شيوع هذا  الفصل ومعّدله أن  تقّدم. وكان ينبغي بكاتب هذا 

بكرثٍة عند بعض املصّنفني اآلخرين كام أملعنا. 

ولعّل هذا التوجيه )اإلطالق اإلضايّف النسبّي( يلتقي مع ما نُقل  عن املاّل عيل 

القاري الذي رأى أّن: »األظهر أن املراد باملصحف اإلمام جنسه الشامل ملا اتّخذه 

لنفسه يف املدينة، وملِـَا أرسله إىل مّكة والّشام والكوفة والبرصة وغريها« )ابن نجاح، 

قسم الدراسة،ج]: 43](، فحاصل هذا الكالم أّن اسم اإلمام يُطلق عىل أكرثَ من 

مصداٍق بحسب االشتاك املعنوّي، وإن كانت العالقة -عندنا- طوليّة بني املعنيني.

 واستحسن بعضهم ما نقله عن القاري؛ ألن كّل واحد منها أصٍل كتب بني يديه 

مع  وأرسل  عنهم(،  الله  )ريض  الصحابة  عليه  وأجمع  إرشافه،  وتحت  ]الخليفة] 

كل مصحف قارئاً يوقف الناس عىل هجائه ورسمه باملشافهة والتلّقي والرِّواية« 

)املصدر نفسه، الصفحة نفسها(.

ب- عالقات نَُسخ املصاحف العثامنّية يف كتاب تاريخ القرآن:

ومتييز  العثامنيّة،  النُّسخ  عدد  يف  العلامء  آراء  الّسابقتني  الّنقطتني  يف  قّدمنا 

القرآن« يف  »تاريخ  كتاب  الرسم يف  مؤلَّفي فصل  اختيار  بينها، وذكرنا  اإلمام من 

]]]- ادُّعي يف »تاريخ القرآن« أّن نسخة البرصة نُسخت من اإلمام املديّن، ومنها نسخت نسخة الكوفة، وسنفحص هذه الدعوى 

فيام يأيت.
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املصاحف  نقطَة »صياغات  املؤلَّفني  لبحث  متابعة  النقطة  ذلك. ويوجد يف هذه 

يهّمنا  التي  الثالث  الجزء  من  األول  الفصل  من  الثانية  الّنقطة  وهي  العثامنيّة«، 

بحثها هنا )يُنظر: نولدكه، 3: 447-458(؛ ألنّها تعرض -بعدما سبق من عدد النُّسخ 

األصليّة ومتييز اإلمام- العالقات الطوليّة بني هذه النُّّسخ، وما هي النُّسخة األصل 

التي انتُسخت منها الّنَسُخ األخرى، وهل توجد نُسخٌة انتُسخت من األصل بواسطِة 

نسخٍة أخرى، فلم تؤخذ من األصل مبارشة أم ال؟ 

وسنعرض باقي النتائج املذكورة يف هذا املحّل من تاريخ القرآن ونناقش بعضها 

رسيعاً )].  ج(، و نؤّجل استيفاء نقاش بعضها اآلخر )2.  ج.؛ 3.  ج؛ 4.  ج( إىل ما 

بعد عرض النقطة الالحقة عن »اختالف املصاحف العثامنيّة ودوره االستداليّل«، 

الرتباط الّنقاش بعرض االختالفات.

ج-  ادُّعّي يف كتاب »تاريخ القرآن« أّن النَُّسخ الرسميّة األخرى غري نسخة . ]

املدينة ال تلعب أيَّ دوٍر يف علم القرآن )يُنظر: املصدر نفسه، 3: 447(، وهي دعوى 

تجايف تأثري الخالف املنقول عن هذه النسخ يف علَمِي الرسم والقراءات، بل مدار 

علم الرسم العثاميّن عىل وصف ما جاء يف نسخ املدينة والبرصة والكوفة والشام 

ومّكة وفاقاً وخالفاً.

أّن . 2 وبرجشتارس  نولدكه  عند  أصليّة  أربعٍ  نُسخٍ  بوجود  القول  يعني  ال  ج-  

بيانات اختالف املصاحف أُخذت منها مبارشًة، بل هي أُخذت –بتعبري املسلمني- من 

مصاحف األمصار العثامنيّة املنقولة منها )مبارشًة أو بوسائط(. وهذا ال يعني عندهام 

األصليّة؛  النُّسخ  يف  للموجود  بدقٍّة  ومتثيلها  املصاحف  اختالف  بيانات  صّحة  عدم 

»فاالختالفات الحقيقيّة يف نّص القرآن يف املدن ]األربع] التي تنطلق منها الرّواية حول 

)كذا( صياغات القرآن]]] )...( تتيح الفرصة الستنتاجاٍت مؤكّدة عن النُّسخ األصليّة؛ ألّن 

كّل نصٍّ محيّلٍّ للقرآن متّسك به أهله بإخالٍص كبري )...( فُقرّاء القرآن يف كّل مدينٍة 

اتّبعوا نّصهم الرسمّي )....( وهذا يوضح ملاذا التُظِهر الروايات حول]2] هذه الكتابات 

]]]- استعامل »حول« –هنا- فيه خطأ لَُغويٌّ من املتجم.

]2]- املالحظة نفسها.
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أّي تأرجحاٍت تقريباً، وأنّها أمينٌة كلّياً« )املصدر نفسه، 3:449(.

سيّام  وال  القرآن-؛  »تاريخ  –بحسب  دامئاً  ثابتة  ليست  النتيجة  هذه  ولكّن 

فيام يدخل تحت تطّور الرسم واإلمالء كإثبات األلف وحذفها؛ فقد ورد يف أحد 

)األنبياء:4؛  مواضع  يف  )قال(  من  وحذفها  األلف  زيادة  عىل  تعليقاً  الهوامش 

القدمية]]]  الكتابات  قامئة  يف  »قل«  أو  »قال«  ذكر  »عدم  املؤمنون:2]]/4]](: 

الوفرية يتيح االستنتاج بأّن كتابة »قل« كانت أصليّة، وأّن الكتابات خارج القامئة 

قال كانت بسبب إدخال القراءة يف النّص« )نولدكه، 3: 456، هامش: 77(. 

أكرث  إىل  العثامنيّة«  النَُّسخ  نقطة »صياغات  آخر  االستنتاج يف  َم هذا  ُعمِّ وقد 

من الشاهد السابق كام يوضح النّص اآليت« ويُظهر اضطراب الّروايات يف التّناقض 

الجزيّئ مع الّنتائج التي توّصلنا إليها أعاله. فاإلمكانيّة موجودٌة يف كّل املواقع بأّن 

بدخول  إّنا  العثامنيّة،  القرآن  مخطوطات  عن  قدمية  باختالفاٍت  يتعلّق  ال  األمر 

قراءاٍت غري عثامنيٍّة يف الغالب إىل النّص املكتوب. وقد يزداد عدد الكتابات نصف 

املضبوطة )وخاّصًة مع األلف وبدونها( كثرياً، لو أضفنا إليها الكتابات التي مل يُرَو 

واضح  لشكٍل  ثانويّة  نشأٍة  احتامل  الكتابات  ويزداد يف هذه  انتشارها.  عن  يشٌء 

)عىل سبيل املثال »قال«،  »تخاف«( من الّشكل املبهم )قل]2]، تخف( عن طريق 

إدخال القراءة لتي يُراُد ضبْطُها إىل الّنّص« )نولدكه، 3: 458(. 

وهذا القول بجمع اختالفات الرسم وبياناتها وقوامئها  من مصاحف أهل هذه 

املدن واألمصار موجود يف املصادر اإلسالميّة؛ فغالب الّنقل فيها عن مصاحف أهل 

األمصار. ويرد فيها عند ذكر اختالفات الرسم عبارات: يف مصاحف أهل املدينة، يف 

مصاحف أهل العراق، يف مصاحف أهل الكوفة، أهل املدينة، أهل الكوفة، يف قراءة 

]]]- يبدو أنّه يوجد اضطراب –هنا-؛ ففي نقطة »صياغات النَُّسخ العثامنيّة« يجري الترصيح بوجود قامئتني قدميتني إحداهام 

عن أيب عبيد، والثانية ما ذكره املقنع يف الباب الحادي والعرشين ]وردت يف أّول الباب، فقد نقل فيه -أيضاً- ما تقّدم يف القامئة 

األوىل عن أيب عبيد]. وهذه املواضع يف سوريَتِ األنبياء واملؤمنون  مذكورة يف قامئة املقنع املوصّفة يف الكتاب بالقدمية )يُنظَر: 

الدايّن، املقنع: 2]]-3]](، ومع ذلك يرد يف الهامش املنقول يف املنت تعليُل عدِم ذكر هذا الخالف يف قامئة الكتابات القدمية.

]2]- يعود –هنا- ِذكُر )قل( بعد الحديث عن »الكتابات التي مل يُرَو يشٌء عن انتشارها«، مع أنها ذكرت يف قامئة املقنع القدمية 

بتوصيف الكتاب، وال أدري إن كان كاتب املنت والهامش)77( -املشار إليه يف الهامش السابق- واحداً، وعىل فرض تعّدد الكاتبني، 

َش عدم الِقَدم. فلعّل ورود العبارة اآلتية يف املنت، وهي: »مل يُرَو يشء عن انتشارها« قد أوهم املهمِّ
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أهل الكوفة، إلخ )ينظر مثالً: ابن أيب داود، 39-49؛ ابن أيب عبيد، 328-333؛ الداين-

املصادر  هذه  أن  الكتاب  مؤلّفِي  فات  الذي  ولكّن   ،)[3[-[08/[05-98 املقنع، 

كانت تنقل االختالفات –أحياناً- عن إمام أهل الّشام وأهل الحجاز، وعن إمام أهل 

العراق يف مواضع كثرية مختلفة )ينظر مثالً: ابن أيب داود، 44-45(]]]. وذكر الدايّن 

يف املقنع يف حرف البقرة )آ: 32]( )وأوص بها( بألٍف بني الواَوين عن أيب عبيد: 

)ووّص(.  املصاحف  سائر  عّفان، ويف  بن  اإلمام مصحف عثامن  رأيتُها يف  وكذلك 

مشقّي –كام تقّدم- أن باء و)بالّزبر( )آل  ونَقل عن هارون من موىس األخفش الدِّ

بُِر( وحَدها  ه إىل الشام- يف و)بالزُّ ِعمران: 84]( زيدت يف اإلمام –يعني الذي ُوجِّ

)الداين-املقنع، 09](. وبرصف النظر عن صّحة حكم أيب عبيد أو هارون باألخذ من 

الّنسخ األصليّة مبارشًة، فإنهام عزَوا هذا إىل املصاحف األصليّة نفسها أحياناً، بل 

بعض ذلك العزو إىل نُسخة اإلمام.

االختالف . 3 بيانات  تحليل  إىل  باالستناد  وبرجشتارس  نولدكه  ذهب  ج-  

يف رسم مصاحف األمصار األربعة ومبالحظة املأثور، إىل أنّه ميكن القول: إّن أّول 

مخطوط من األربعة »هو املخطوط املديّن، وإّن املخطوط الدمشقّي واملخطوط 

البرصّي قد نُسخا عنه، ثّم نُسخ املخطوط الكويّف عن البرصّي« )املصدر نفسه، 3: 

455(.  واملالحظات التحليليّة املقارنة التي سّوغت هذا الحكم هي أّن »املخطوط 

الدمشقّي يتوافق مع املخطوط املديّن عند اختالف هذه )كذا( عن املخطوطات 

األخرى، وال يخالف أبداً املخطوط املديّن. أّما املخطوط البرصّي، فال يختلف أبداً 

عن املخطوطات األخرى. وأخرياً يتطابق املخطوط الكويّف مع املخطوط البرصّي، ما 

عدا بعض القراءات الخاّصة القليلة« )املصدر نفسه،3: 455-454(.

وبالتايل يكون رسم تَدرُِّج نشأِة هذه املصاحف كام يأيت )يُنظر: املصدر نفسه،3: 

:)455

]]]- إمام أهل العراق نسختا الكوفة والبرصة، إمام أهل الشام نسخة دمشق، وليست إحدى هذه النسخ اإلماَم عند اإلطالق، 

بل هو يُطلق عىل نُسخة املدينة حرصاً، أو عىل ما اختّص به الخليفة عثامن نفَسه عىل القول بحصول ذلك.
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املدينة

دمشق البرصة الكوفة                  

ونقاش هذا يؤّجل إىل ما بعد عرض بعض قوائم االختالف بني مصاحف أهل 

األمصار العثامنيّة.

ج-  ذهب الكتاب إىل عدم عّد نسخة مّكة من النسخ العثامنيّة األصليّة؛ . 4

املهّمة  املصادر  عدٍد  يف  الخالف  نقل  عند  رسمها  تفاصيل  نقل  من  الرَّغم  فعىل 

عىل  معتمداً  الفضائل  يف  عبيد  أبو  نقلها  التي  القامئة  عن  تغيب  فهي  كاملقنع، 

إسامعيل بن جعفر املديّن، ويرى نولدكه و برجشتارس أّن الصياغات املكيّة ترجع 

ليس من  املّكّ  املخطوط  وأّن  نفسه،3: 453(،  )املصدر  إىل نسخٍة قدمية  بدورها 

املواضع عىل  بعض  »يحتوي يف  توفيقّي  بل هو مخطوط  األصليّة،  األربع  النُّسخ 

مشقيّة، ويف مواضع  قراءاٍت خاّصٍة به، ويتبع يف مواضع أخرى القراءات املدنيّة والدِّ

أخرى البرصيّة والكوفيّة، فإّن ما لدينا –هنا- هو نصٌّ توفيقيٌّ )ولكّنه غري ناقد(، رمّبا 

ُجمع يف وقٍت متأّخر عن املخطوطات األخرى« )املصدر نفسه،3: 455(. وسنؤّجل 

نقاش هذا البند إىل ما بعد عرض بيانات االختالف أيضاً.

د- اختالف مصاحف األمصار العثامنّية ودوره الستدليّل:

هل يعني درُس بيانات االختالف بني مصاحف األمصار العثامنيّة عىل الوصول 

إىل نتائَج يف تعيني أصل كّل نسخٍة من نُسخ املصاحف العثامنيّة؟ فهل هي نُسخت 

مبارشًة من املصحف اإلمام أو بواسطة نسخٍة عثامنيٍّة أخرى؟ ثّم هل يعني درس 

بيانات االختالف هذه عىل حسم ما مّر من عدد الّنسخ وتعيني اإلمام ورفض كون 

بعض النُّسخ املّدعاة أصليًّة؟ وقد كّنا عرضنا نوذجاً لذلك يف نقطة »متييز اإلمام 

من املصاحف العثامنيّة األخرى« عندما قارنّا بني حروٍف تُنقل عن رسم مصحَفِي 

املدينة واإلمام؛ وذلك لتَبنَيُّ اتّحادهام من عدمه، وقد وصلنا يف ذلك إىل نتيجة.

فهذا البحث –كام تقّدم غري مرّة- ال يبتغي الخوض يف عدد من مهاّمت مسائل 

بْحَث  ترك  فهو  األخرى  الرسم  وكتب  القرآن«،  »تاريخ  كتاب  بحثها  التي  الرسم 
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 ،)495-459 نفسه،3:  املصدر  )يُنظر:  املصاحف  يف  وأخطاٍء  لحٍن  وجود  دعوى 

ولن يبحث ظواهر الرسم العثاميّن وخصائصه وضوابطه، وبخاصٍة فيام اجتمعت 

عليه املصاحف أو غلَب عىل رسمها )يُنظر: املصدر نفسه،3: 443-447( وال رسَم 

مصاحف الصحابة واختالفاتها املّعاة مع الرسم العثاميّن )يُنظر: املصدر نفسه،3: 

496-543(، وإّنا عرض الختالف مصاحف األمصار إلعانته عىل االستدالل عىل ما 

تّم تفصيله يف الِفقرة السابقة.

إّن اعتامد مؤلَِّفِي هذا الفصل من »تاريخ القرآن« عىل قوائم بيانات االختالف 

بني مصاحف األمصار العثامنيّة يف إطالق بعض األحكام التاريخيّة -ولو كان بعضها 

حذراً ُمصّدراً بصيغة: ميكن القول، أو رمّبا- يدعونا إىل عرض بعض هذه البيانات، 

وبخاّصة ما أورده يف املقنع بعنوان: »باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف الحجاز 

والعراق  والشام املنتسخة من اإلمام بالزيادة والنقصان« واعتمد فيه عىل مروياته 

بأسانيده عن هشام بن خلف البزّار والكسايّئ وأيب عبيد وغريهم )يُنظر: الدايّن- 

مع  واحد  محّل  يف  معظمها  وبرجشتارس  نولدكه  عرض  وقد   .)[[6-[08 املقنع، 

الهجاء  قبيل  من  هو  ما  منها  وأّخر  والتفاصيل،  الرشوح  وبعض  األسانيد  حذف 

)اإلمالء( -إن أثّر،أحياناً- يف القراءة، كحذف األلف وإثباتها أو ياء املتكلّم وإثباتهام، 

ماّم يُرى أقّل أهّميًّة ويُجمع مع أشباهه، فألحقها بحروف اختالف أخرى جاء بها 

اختالٍف  قامئة  ومن   ،)[3[-[[6 املقنع،  الدايّن-  )يُنظر:  الباب  أخرى  روايات  من 

، وهي أقّل أهّميًة؛ ألنها ال تَنسب حروف  سابقٍة أوردها املقنع خّصها بباٍب مستقلٍّ

الخالف  غالباّ إىل مصاحف بعينها، بل تكتفي بوجودها يف بعض املصاحف )يُنظر: 

الدايّن- املقنع، باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف األمصار باإلثبات والحذف: 98-

05](، مع إيراد يٍش قليٍل من أبواٍب أخرى من املقنع. هذا باإلضافة إىل مالحظة 

ما رواه أبو عبيٍد يف الفضائل وإيراد حروٍف من عقيلة الشاطبّي وتفسري الكّشاف 

للزمخرشّي...

وقد عمدنا إىل إعادة القامئة الرئيسة )القدمية الثانية بتوصيفه( إىل ما كانت 

عليه يف املقنع، واستوفيناها استيفاًء، مع تنجيم أوائل الشواهد التي أّخرها كتاب 
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»تاريخ القرآن« متييزاً، وإعادة بعض الرشوح والتعقيب ببعض املالحظات أحياناً، 

كام قمنا بفرز هذه الحروف املوجودة يف القامئة، وأعدنا تصنيفها مبالك االتفاق 

عبيد  أيب  عن  الدايّن  نقلها  التي  االختالف  حروف  ذلك  –بعد  وذكرنا  واالختالف، 

وغريه )يُنظر: أبو عبيد، 328-333؛ الدايّن، املقنع: 6]]-7]](.

االختالف،  حروف  عىل  األمصار  من  وغريها  والحجاز  العراق  مصاحف  بني 

ومقارنتها بنتيجة فرز القامئة الّسابقة.

ثّم ذيّلنا بذكر ناذج كثرية غري مستوفاة من حروف »باب ذكر ما اختلفت فيه 

مصاحف األمصار باإلثبات والحذف« )يُنظر: الّدايّن، املقنع: 98-05](، وصّنفناها 

هذه املرّة تصنيفاً موضوعيّاً )حذف وإثبات األلف، فالواو، فالياء، فاإلبدال، فالفصل 

والوصل( .

وختمنا كالمنا بنقطٍة الحقة خّصصناها ملالحظاتنا عىل نتائج نولدكه وبرجشتارس، 

ودرجة تصديق تحليل هذه البيانات لها، أو عدمه. وأبدأ بتصنيف القامئة الرئيسة: 

د-  أمثلة اتفاق مصاحف املدينة والشام يف ظرف االختالف مع مصاحَف أخرى:. ]

 	 َوَيْعُقوُب بَنِيهِ  إِبَْراهِيُم  بَِها   ٰ َوَوصَّ البقرة:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

ورِسم  واإلمام،  ودمشَق  املدينة  مصاحف  يف  )ووّص(  الفعل  رُسم  )البقرة:32]( 

بناًء عىل صّحة وجود  املدينة هو  اإلمام مع  املصحف  وِذكُر  البقيّة،  )وأوص( يف 

مدينٍّ خاصٍّ هو اإلمام يختلف عن املديّن العام، وسيأيت التعليق عليه. 

يف قوله -تعاىل- يف سورة آل عمران: وََسارُِعوا إىَِلٰ َمْغفَِرٍة ِمْن َرّبُِكْم وََجنٍَّة 	 

)آل عمران:33]( رُسمت )سارعوا(   لِلُْمتَّقَِي ْت  ِعدَّ
ُ
أ رُْض 

َ
َواأْل َماَواُت  السَّ َعرُْضَها 

بغري واٍو يف املدينة ودمشَق،واإلمام، )وسارعوا( يف البقيّة. والشاهد مشابٌه ملا تقّدم.

ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن 	  َها ٱذلَّ يُّ
َ
أ يف قوله –تعاىل- يف سورة املائدة: َيٰٓ

دِينِهِۦ )املائدة: 54( رسم الفعل )يرتِدْد( بفكِّ اإلدغام يف مصاحف املدينة ودمشَق 
.) واإلمام، وباإلدغام يف البقيّة )يرتدَّ
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َوُكۡفًرا 	  اًرا  ِضَ َمۡسِجٗدا  َُذواْ  ٱتَّ ِيَن  َوٱذلَّ التوبة:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

املدينة  ِمرَصي  مصاحف  يف  واٍو  بغري  )الذين(  رسمت  )التوبة:07](   َوَتۡفرِيَقۢا
ودمشق بخالف مصاحف األمصار العثامنيّة األخرى.

ۡ ىلَعَ ٱۡلَعزِيزِ ٱلرَِّحيِم )الّشعراء:7]2( 	  يف قوله –تعاىل- يف سورة الّشعراء: َوتََوكَّ

( يف 
ْ ( يف مصاحف املدينة والشام، وبالواو  )َوتََوكَّ

ْ رسم الفعل ُمَصّدراً بالفاء )َفَتَوكَّ

مصاحف األمصار األخرى.

رِْض َوَما لَُكْم 	 
َ
نُْتْم بُِمْعِجزِيَن ِف اأْل

َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة الشورى: َوَما أ

ٍ َوَل نَِصرٍي )الشورى:30( رسمت )مِبَا( يف املدينة ودمشَق، و:  ِ ِمْن َوِلّ ِمْن ُدوِن اللَّ
)فَِباَم( يف البقيّة.

ْعُيُ 	 
َ
نُْفُس َوتََلُّ اأْل

َ
اأْل يف قوله –تعاىل- يف سورة الزخرف: َوفِيَها َما تَْشَتِهيهِ 

وَن )الزخرف:]7(، رسمت )تشتهيه( يف املدينة ودمشَق واإلمام،  نُْتْم فِيَها َخادِلُ
َ
َوأ

و)تشتهي( يف البقيّة. والالفت يف هذا الرسم أّن مصاحف املرشق التي تطبع اآلن 

برواية حفص عن عاصم الكويّف، تركت الرسم املروّي عن مصاحف الكوفة العثاميّن 

–هنا- إىل رسم مصحف املدينة، ولعّل ذلك ألن عاصامً روى قراءته هذه عن عبد 

الرحمن الّسلمّي، أي عن صحايبٍّ قادم من املدينة فاثّر هذا يف القراءة أحياناً. 

ُمُروَن ٱنلَّاَس بِٱۡلُۡخِل 	 
ۡ
ِيَن َيۡبَخلُوَن َوَيأ يف قوله –تعاىل- يف سورة الحديد: ٱذلَّ

َ ُهَو ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد )الحديد:24( وردت )الله الغنّي( من غري  َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ ٱللَّ
)هو( يف مصاحف املدينة ودمشّق، وبإضافة هو يف مصاحف األمصار األخرى. وهذا 

أحد موضعني يرتفع فيهام الخالف من حرف إىل اثنني والثاين بأيت يف محلّه قريباً

)الّشمس:5](، 	   ُعۡقَبَٰها َيَاُف  َوَل  الّشمس:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

األمصار  مصاحف  يف  )َواَل(  ورستم  ودمشق،  املدينة  مصاحف  يف  )فاََل(  رُسمت 

العثامنيّة األخرى.

 د-  أمثلة اتّفاق مصاحف املدينة والشام ومّكة )الحجاز والشام( يف ظرف . 2
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االختالف مع مصاحَف أخرى:

املائدة:53( 	   (  َْءاَمُنٓوا ِيَن  ٱذلَّ َوَيُقوُل  املائدة:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف    

رُسمت )يَُقول( بغري واٍو يف أّولها يف مصاحف املدينة ومّكة ودمشَق، وبواٍو )ويُقول( 

يف مصاحف العراق.

ا ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا ) الكهف:36( 	  ِجَدنَّ َخرۡيً
َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة الكهف: أَل

)ِمْنها( يف  ورُسمت  العثامنيّة،  ودمشق  ومّكة  املدينة  منهام يف مصاحف  رُسمت 

مصاحف األمصار األخرى.

 د- أمثلة مخالفة مصحف الشام )دمشق( للمصاحف العثامنيّة األخرى:. 3

ا ُسۡبَحَٰنُه )البقرة:6]](، 	  ُ َودَلً ََذ ٱللَّ يف قوله –تعاىل- يف سورة البقرة: َوقَالُواْ ٱتَّ

رُسمت قالوا بحذف الواو يف مصحف دمشق، والواو يف مصاحف األمصار األخرى.

موضعان اختلف يف أحدهام يف قوله –تعاىل- يف سورة آل عمران: َجاُءوا 	 

 )آل عمران:84]( جاءت )وبالزُّبُر( يف دمشَق، و:  ُبرِ َوالِْكَتاِب الُْمنرِيِ بِاْلَّيَِناِت َوالزُّ
)والزُّبُر( يف البقيّة، واختُلِف يف وجود و)بالِكتَاِب( أو )بالِكتَاِب( يف اآلية نفسها يف 

مصحف دمشق.

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٌل ّمِۡنُهۡم رسمت )قلياًل( 	  يف قوله –تعاىل- يف سورة النِّساء:  مَّ

بتنوين النصب يف مصحف دمشَق و)قَلِيل( يف املصاحف العثامنيّة األخرى.

 	 َيتَُّقوَن ِيَن  ّلِلَّ َخرۡيٌ  ٱٓأۡلِخَرةُ  اُر  َولدَلَّ األنعام:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

اُر  )َولَلدَّ وبـالَمنِي  الالمني،  إحدى  بحذِف  اآلِخرَِة(  َولََداُر   ( رسمت  )األنعام:32(، 

اآلِخرَُة( يف مصاحف األمصار األخرى.

ٱلُۡمۡشِكَِي 	  ّمَِن  َزيََّن لَِكثرِيٖ  َوَكَذٰلَِك  يف قوله –تعاىل- يف سورة األنعام أيضاً: 

َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡم  )األنعام: 37](، رُِسمْت  َكٓؤُُهۡم لرُِيُۡدوُهۡم َويِلَۡلبُِسواْ  ۡوَلِٰدهِۡم ُشَ
َ
َقۡتَل أ

رُِسمْت  بينام  معجمة،  غري  ياٍء  )رُشَكَايهم(  الشام:  مصحف  يف  )رُشَكَاُؤهم(  كلمة 

بالواو )رُشكاؤهم( يف املصاحف العثامنيّة األخرى.
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ا تََذكَُّروَن  )األعراف:3(، رسمت 	  يف قوله –تعاىل- يف سورة األعراف: قَلِياٗل مَّ

)تتذكّرون( يف دمشق، وتَذكّرون يف املصاحف العثامنيّة األخرى.

ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما 	  ٱذلَّ  ِ ٱۡلَۡمُد لِلَّ يف قوله –تعاىل- يف سورة األعراف: َوقَالُواْ 

 )األعراف:43(، رُسمت ما من دون واٍو يف مصحف  ُ ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ
َ
ُكنَّا نِلَۡهَتِدَي لَۡوَلٓ أ

دمشق بخالف البقيّة.

قَۡوِمهِۦ 	  ِمن  واْ  ٱۡسَتۡكَبُ ِيَن  ٱذلَّ ٱلَۡمَلُ  قَاَل  األعراف:  –تعاىل- يف سورة  قوله  يف 

ِيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ )األعراف:75( أضيفت الواو إىل صدر: »قال« يف مصحف الشام  لِلَّ
)وقال( بخالف البقيّة، حيث رسم الفعل )قال( بغري واو.

َنۡيَنُٰكم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم 	 
َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة األعراف: ِإَوۡذ أ

ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب )األعراف:]4](، رُسمت )أَنَجىَٰنا( بسنِّ ياٍء غري معجمٍة يف مصحف 
الشام، فيام رُسمت )أنجيتنا( يف مصاحف األمصار األخرى.

 	  َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  ُُكۡم  يَُسرّيِ ِي  ٱذلَّ ُهَو  يونُس:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

)يونُس:23( رُسَمت )ينرشكم( يف مصحف الشام، و)يسرّيكم( يف املصاحف العثامنيّة 

األخرى. ومن الواضح أّن املصاحف العثامنيّة مل تكن معجمًة وال مشكولة، والخالف 

يف الرسم –هنا- رمّبا جاء من التباِس سّن النون املتقّدم أو سنِّ الياء املتأخر بأسنان 

السني أو الشني املتوسطة. وهو منشأٌ الختالف الجذر باختالف القراءة. وصحيح أّن 

القراءات مرويٌّة، ولكّنها –عندنا- نقلت آحاداً عن رسول الله، وهو نقٌل يجوز 

فيه الخطأ واالختالف.

 	 َها ٱۡلَجِٰهلُوَن يُّ
َ
ۡعُبُد أ

َ
ٓ أ ُمُرٓوّنِ

ۡ
ِ تَأ َفَغرۡيَ ٱللَّ

َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة الزَُّمر: قُۡل أ

ُمُرونَِن( بنوننَي، وقد قُرئت بفّك اإلدغام 
ْ
)الزَُّمر: 64(،  رُسمت يف مصحف الشام )تَأ

يف روايتي قراءة ابن عامر الشامّي، بينام رُسمت بنوٍن واحدٍة يف سائر مصاحف 

األمصار، وقُرئت بنوٍن واحدة أو يتشديد النون.

 	 ۡرِض
َ
َشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة َوَءاثَاٗرا ِف ٱأۡل

َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة غافر: َكنُواْ ُهۡم أ

سائر  يف  )ِمنُْهمْ(  وبالغيبة  دمشَق،  يف  بالخطاب  )ِمنُْكم(  رُِسمت  )غافر:]2(، 
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مصاحف األمصار العثامنيّة.

 	 ۡيَحاُن َوٱلرَّ ٱۡلَعۡصِف  ُذو  َوٱۡلَبُّ  الرحمن:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

)الرحمن:2]( رُسمت )َذا( يف مصحف دمشق و) ُذو( بالرفع يف مصاحف األمصار 

األخرى.

 	 ۡكَراِم يف قوله –تعاىل- يف سورة الرحمن: تََبَٰرَك ٱۡسُم َرّبَِك ذِي ٱۡلََلِٰل َوٱۡلِ

)الرحمن:78( رُسمت) ُذو( بالرفع يف مصحف دمشق و)ِذي( يف مصاحف األمصار 

األخرى.

ُ بَِما َتۡعَملُوَن 	  ُ ٱۡلُۡسَنٰ َوٱللَّ يف قوله –تعاىل- يف سورة الحديد: َوُكّٗ وََعَد ٱللَّ

َوَعَد( بغري تنوين  ، حيث رسمت )كُّل  َخبرٌِي )الحديد:0]( يظهر اختالف نْحويٌّ
النَّصب يف مصحف دمشَق، ورسمت بالتنوين يف مصاحف األمصار األخرى )َوُكّٗ 

وََعَد(.
 د-  مثٌل ملخالفة مصاحف مكَّة والشام للمصاحف العثامنّية األخرى:. 4

 	 ا رَُّسوًل يف قوله –تعاىل- يف سورة اإلرساء: قُۡل ُسۡبَحاَن َرّبِ َهۡل ُكنُت إِلَّ بََشً

ويف  بألف،  كنُت(  ريّب هل  سبحان  )قال  والشام  مّكَة  مصاحف  اإلرساء:93( يف   (

استعراض  عند  القرآن  تاريخ  أّخره  ألف. وهو موضع  بغري  )قل(  املصاحف  سائر 

هذه القامئة للمقنع؛ ألنّه كان –كأمثلة مشابهة- من املواضع التي ال تختلف إال 

يف الهجاء )الرّسم(، قبل أن يستدرك بأّن »كتابة »قال« متطابقة مع القراءة »قال« 

القراءتنَي.  األوىل من  القراءة  تتطابق فقط مع  كتابة »قال«  لكّن  )قََل(  و»قُْل«، 

هكذا، فإّن االختالف يتجاوز –فعالً- التهجئة البحتة« )يُنظر: نولدكه،3: 456(.

 د- أمثلة مخالفة مصحف الكوفة للمصاحف العثامنّية األخرى:. 5

يِۡن 	  َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـًٔا َوبِٱۡلَودِٰلَ  يف قوله –تعاىل- يف سورة الّنساء: َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

)النِّساء: 36( ذكر    ٱۡلُقۡرَبٰ ذِي  َوٱۡلَارِ  َوٱلَۡمَسِٰكِي  َوٱيۡلََتَٰمٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  َوبِِذي  إِۡحَسٰٗنا 
الكسايّئ والفرّاء أّن يف بعض مصاحف الكوفة )والجار ذا القرىب(، وقال الدايّن: مل 
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ملصحف  املّدعى  الحرف  هذا  متثيل  يُبعد  ما  مصاحفهم،  من  يف يشء  ذلك  نجد 

الكوفة العثاميّن، بل ملصاحف الكوفة املنترشة. وقد أخّر كتاب »تاريخ القرآن« هذا 

الحرف عند إيراد هذه القامئة للمقنع إىل آخر االختالفات )يُنظر: املصدر نفسه، 3: 

ص 457( حيث ضّم إليها اختالفاً مامثالً يف )الّنساء:40(، ونسبهام إىل بعض قراءات 

الكوفة ال إىل بعض مصاحفهم كام مّر الحرف األّول يف املقنع.

 	 اكِرِيَن نَىَٰنا ِمْن َهِٰذهِ نَلَُكوَننَّ ِمَن الشَّ
َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة األنعام: لَئِْن أ

َنىَٰنا( بسّن ياٍء غري معجمة يف مصحف الكوفة، ورُسمت 
َ
)األنعام:63(، رُسمت )أ

)أنَْجيْتََنا( يف البقيّة]]]. 

ۡرِض 	 
َ
َوٱأۡل َمآءِ  يف قوله –تعاىل- يف سورة األنبياء: قَاَل َرّبِ َيۡعلَُم ٱۡلَقۡوَل ِف ٱلسَّ

َرّبِ  ٱۡلَعلِيُم )األنبياء: 4( عن الدايّن: يف مصاحف أهل الكوفة )قَاَل  ِميُع  َوُهَو ٱلسَّ
( بغري ألف )يُنظر: الّدايّن- املقنع: ]]]- َيۡعلَُم ٱۡلَقۡوَل( ويف سائر املصاحف )قل ريبِّ

 .)[[2

ۡرِض َعَدَد 	 
َ
موضعان يف قوله –تعاىل- يف سورة املؤمنون: َقَٰل َكۡم َلِۡثُتۡم ِف ٱأۡل

َتۡعلَُموَن )املؤمنون: 2]]/4]]( يف  نَُّكۡم ُكنُتۡم 
َ
أ َّۡو  ل قَلِياٗلۖ  إِلَّ  ِۡثُتۡم  َقَٰل إِن لَّ ِسنَِي 

مصاحف أهل الكوفة بغري ألف يف الحرفني، وبألٍف يف الحرفنَِي يف سائر املصاحف 

األنبياء  السابق يف  املوضعان واملوضع  املقنع: 3]]-2]](. وهذان  الّدايّن-  )يُنظر: 

القرآن –أيضاً- كام فعل مبواضع زيادة األلف األخرى، وعلّق عليها  تاريخ  أّخرها 

بالتعليق الذي مرَّ قريباً يف حرِف يف )اإلرساء:93( )يُنظر: نولدكه،3: 456(. ويستشكل 

الدايّن –هنا- مبا رواه عن أيب عبيد من إثبات األلف يف الحرفنَي يف مصاحف مّكة 

املّكيّني بغري  التي مل يطّلع )الدايّن( عىل يشٍء منها مبارشًة، ولكن ملّا كانت قراءة 

بألف يف الحرف األول و بألٍف يف الثاين ينبغي أن تكون قراءتهم عىل ذلك.

فَاَل 	 
َ
يِۡديِهۡم أ

َ
ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَۡتُه أ

ۡ
يف قوله –تعاىل- يف سورة يس: يِلَأ

َنۡيَنُٰكم ّمِۡن 
َ
]]]- هذه املخالفة يف الكلمة نفِسها حدثت يف مصحف دمشق يف قوله -تبارك وتعاىل-يف سورة األعراف: ِإَوۡذ أ

َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب )األعراف:]4](، حيث رُسمت )أَنَجىَٰنا( فيام رُسمت )أنجيتنا( يف البقيّة.
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يَۡشُكُروَن )يس:35( رُسمت يف مصحف الكوفة كلمة )َعِملْت(، ومل تتّصل يضمري 
الهاء، بخالف مصاحف األمصار األخرى حيث اتّصلْت بها )َعِملَتُْه(.

ۡقُتۡل ُموَسٰ َويۡلَۡدُع َربَُّه 	 
َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة غافر: َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َذُروِنٓ أ

ۡرِض ٱۡلَفَساَد )غافر:26(، رُسمت )أَْو 
َ
ن ُيۡظِهَر ِف ٱأۡل

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ن ُيَبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ إِّنِ

أْن( يف مصحف الكوفة )يًنظر: الداين-املقنع:4]](، ويف فضائل أيب عبيد ويف املقنع 

عنه نسب هذا إىل مصاحف العراق )يُنظر: أبو عبيد، 329؛ الدايّن، املقنع:7]](، 

ورُسمت )َوأَْن( يف مصاحف األمصار العثامنيّة األخرى.

نُتۡم 	 
َ
يف قوله –تعاىل- يف سورة الزخرف: َيٰعَِبادِ َل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱيۡلَۡوَم َوَلٓ أ

املدينة  مصاحف  يف  آخرها  يف  بياء  )يعبادي(  رُسمت   ،)68 )الزخرف:   َتَۡزنُون
والشام، وبغري ياٍء يف مصاحف العراق )الكوفة والبرصة(]]]، وقد اختُلف يف مصاحف 

مّكة، فروى الدايّن عن  ابن مجاهد عدم الياء، وقراءتهم موافقٌة لذلك، ونقل قول 

بعض مشايخه بإثباتها، وكأنّهم أخذوه من نسبة أيب عمٍرو إثباَت الياء إىل مصاحف 

الحجاز؛ ومّكُة من الحجاز )يُنظر: الّدايّن-املقنع، 4]](. لكّن بعض قوائم االختالفات 

رمّبا ينرصف من لفظ الحجاز فيها املدينة عند اإلطالق، كام يف قامئة االختالفات بني 

مصاحف العراق والحجاز، والتي سنشري إليها يف محلٍّ آٍت. وقد أّخر كتاب »تاريخ 

القرآن« حرف الزخرف هذا، وقال: »يعود سبب عدم إدراجها يف القامئة إىل سبٍب 

يرتبط بالهجاء ]اإلمالء-الرسم]« )نولدكه، ]: 456(.

 	 إِۡحَسًٰنا يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  َوَوصَّ األحقاف:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

)االحقاف:5]( انفرد مصحف الكوفة برسم الهمزة يف أول كلمة )إِۡحَسًٰنا(، وعليه 

العثامنيّة األخرى  األمصار  القراءة، بخالف مصاحف  لكوفيّة  املّصدرة،  اآلية  كتابة 

]]]-  ذكرنا الشاهد –هنا-، فلن نُفرد له قساًم خاّصاً يف اختالف مصاحف العراق واملدينة والشام، ولن نُفرد قساًم ملوافقة 

مصحف مّكة ملصاحف العراق ومخالفته ملصحَفِي املدينة والشام لالختالف يف الشاهد.
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)ُحْسًنا(.

  د- مثل مخالفة مصحف البرصة ملصاحف األمصار العثامنّية:. 6

فاََل َتتَُّقوَن )املؤمنون: 	 
َ
ِ قُۡل أ يف قوله –تعاىل- يف سورة املؤمنون: َسَيُقولُوَن لِلَّ

بقيّة  يف  بالالم  ومجرورًة  البرصة،  مصحف  يف  معرّفًة  )الله(  كلمة  رُسمت   )87

مصاحف األمصار.

تّكرر االختالف السابق بني )الله( و)لله( بالتفصيل السابق يف السورة نفسها 	 

ٰ تُۡسَحُروَن )املؤمنون: 89(. نَّ
َ
ِۚ قُۡل فَأ َسَيُقولُوَن لِلَّ

 د- من أمثلة مخالفة مصحف مكّة للمصاحف األمصار العثامنّية األخرى:. 7

لَُهْم 	  َعدَّ 
َ
َوأ َعنُْه  َورَُضوا  َعنُْهْم   ُ اللَّ رَِضَ  التوبة:  –تعاىل- يف سورة  قوله  يف 

بًَدا ۚ َذٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم )التوبة:00](، 
َ
نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها أ

َ
َجنَّاٍت َتْرِي َتَْتَها اأْل

زيدت يف الرسم كلمة )من( قبَْل )تحتها( يف مصحف مّكَة )من تحِتها(، ورُسمت 

تحتَها بغري زيادة يف املصاحف األخرى. وهذا موضٌع من اثنني يتّسع فيهام الخالف 

من حرف إىل اثنني، والثاين ورد يف )الحديد:24( يف أمثلة توافق مصاحف الحجاز 

ودمشق )الشام( العثامنيّة.

ّنِ فِيهِ َرّبِ َخرۡيٞ )كهف:95( 	  يف قوله –تعاىل- يف سورة الكهف: قَاَل َما َمكَّ

( بنوٍن واحدٍة يف  رُِسمت )مّكنني( بنوننَي يف مصحف مّكة، بينام رُسمت )مّكّنِ

مصاحف األمصار األخرى.

)األنبياء:30( 	   َْكَفُرٓوا ِيَن  ٱذلَّ يََر  َولَۡم 
َ
أ األنبياء:  –تعاىل- يف سورة   قوله  يف 

َولَم( يف مصاحف األم.
َ
لَمْ( يف مصحف مّكة، بينام رُسمت )أ

َ
رُِسمت )أ

َمآُء بِٱۡلَغَمِٰم َونُّزَِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 	  ُق ٱلسَّ يف قوله –تعاىل- يف سورة الُفرقان: َوَيۡوَم تََشقَّ

تَنِياًل )الفرقان:25( رُسمت كلمة )وُنَنّل( بنوننَِي يف مصحف مّكَة، وبنون واحدٍة 
)نُّزَِل( يف املصاحف األخرى.

)النمل:]2( 	   بِٖي مُّ بُِسۡلَطٰٖن  تَِيّنِ 
ۡ
يَلَأ ۡو 

َ
أ النمل:  سورة  يف  –تعاىل-  قوله  يف 

( يف  تَِيّنِ
ْ
)يَلَأ )قُرئت مشّددًة(  وبنوٍن  مّكة،  بنوننَي يف مصحف  )يَلَاْتِّينَِّن(  رُسمت 
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سائر مصاحف األمصار العثامنيّة.

ۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱلُۡهَدٰى 	 
َ
ٓ أ يف قوله –تعاىل- يف سورة الَقّصص: َوقَاَل ُموَسٰ َرّبِ

ِمۡن ِعنِدهِ )الّقصص:37( ُحِذفِت الواو من صدر »قال« يف ُمصحِف مّكة )قَاَل(، 
وأٌثِبتت يف مصاحف األمصار األخرى.

تَِيُهم َبۡغَتٗة 	 
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ يف قوله –تعاىل- يف سورة محّمد: َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ٱلسَّ

اُطَها )محّمد:8](، جاءت)إْن تأتِهم( بـ )إْن( الرشطيّة وجزم الفعل  ۡشَ
َ
َفَقۡد َجآَء أ

بحذف ِسنِّ الياء غري املعجمة يف مّكة]]] )حرف مختلٌف عليه(، وبالفعل منصوباً بـ 

)أْن(: )أْن تَأْتِيَُهْم( يف مصاحف األمصار األخرى.

 د- قوائم أخرى لختالف مصاحف األمصار:. 8

القامئة اختالف مصاحف  الباب نفسه مبارشة بعد ذكر هذه  الّدايّن يف  وروى 

حّدثنا  قال  ُعبَيد،  أىب  إىل  بسنده  هشام  بن  َخلَف  عن  وروى  والعراق  الحجاز 

إسامعيُل بن جعفر املََديِنُّ أنَّ أهل الحجاز والعراق اختلفوا يف هذه الحروف، وهي 

اثنا عرش حرفاً، وعّد  األحرف  التسعة التي أوردناها بتصنيفنا الّسابق يف »أمثلة 

د(،  االختالف مع مصاحَف أخرى«)].   والشام يف ظرف  املدينة  اتّفاق مصاحف 

وحريَف »اتّفاق مصاحف املدينة والشام ومّكة )الحجاز والشام( يف ظرف االختالف 

مع مصاحَف أخرى«)2.  د(، وحرفاً واحداً من الحروف املذكورة يف »أمثلة مخالفة 

مصحف الكوفة للمصاحف العثامنيّة األخرى«)5.  د(، وهو اختالفهم يف رسم قوله 

ن ُيۡظِهَر 
َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ن ُيَبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ ۡقُتۡل ُموَسٰ َويۡلَۡدُع َربَُّه إِّنِ

َ
َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َذُروِنٓ أ

ۡرِض ٱۡلَفَساَد )غافر:26(، حيث رُسمت )أَْو أْن( يف مصحف الكوفة )يُنظر: 
َ
ِف ٱأۡل

الداين-املقنع:4]](. ولعّل االقتصار عىل هذا الحرف ماّم نسب إىل اختالف مصحف 

الكوفة هو الجتامع مصاحف العراق )الكوفة والبرصة(عليه كام ورد يف فضائل أيب 

عبيد ويف املقنع عنه )يُنظر: أبو عبيد، 329؛ الدايّن،املقنع: 7]](، ورُسمت )َوأَْن( يف 

]]]- قال خلف بن هشام البزّار: هذا يف مصاحف مّكة والكوفيّني، وعن الكسايّئ أنّه يف مصاحف مّكَة خاّصة، وتوافقه قرينة 

عدم قراءة الكوفيّني وفقه كام قال خلف بن هشاٍم نفسه )يُنظر: الداين- املقنع، 5]](.
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هذه القامئة كاملًة: أبو عبيد، 328-329؛ الدايّن، املقنع: 6]]-7]](.

عن  الدايّن  روى  العثامنيّة  املصاحف  عن  الشام  أهل  مصاحف  اختالف  ويف 

عن ابن مجاهد سبعة مواضع )الدايّن- املقنع،7]]-8]](، والذي مّر يف قامئة أّول 

الباب سبعة -أيضاً-، ولكّن بينهام اختالفاً يف موضعٍ واحد؛ فهو يف القامئة السابقة 

 اُطَها ۡشَ
َ
تَِيُهم َبۡغَتٗة َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ حرف سورة محّمد: َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ٱلسَّ

)محّمد:8](، جاءت)إْن تأتِهم( يف مّكة]]] )حرف مختلٌف عليه(، و)أْن تَأْتِيَُهْم( يف 

مصاحف األمصار األخرى، أّما فيام روي عن ابن مجاهد فقد حذف هذا الحرف، 

 ا رَُّسوٗل بََشٗ إِلَّ  َهۡل ُكنُت  َرّبِ  ُسۡبَحاَن  قُۡل  وحّل حرٌف آخر من سورة اإلرساء 

)الدايّن- املقنع،7]](]2]. ولكن كام يبدو من رسم اآلية املأخوذ من  )اإلرساء:93(، 

قراءة حفٍص عن عاصم التي متثّل مصحف الكوفة غالباً كُتبت )ُسبحان( باأللف 

أيضاً، بينام املفروض أن تُجرّد منها يف غري املّكّ. 

واختالف مصاحف أهل الّشام عن املصاحف العثامنيّة  األخرى، يرتفع كثرياً ليبلغ 

مثانيًة وعرشين حرفاً، يف روايتني يرويهام الدايّن بسندين مختلفني إىل أيب ُعبَيٍْد، حيث 

املقنع،9]]-20]؛  الداين-  )يُنظر  الدرداء  يروي األخري هذا االختالف بسنده إىل أيب 

عاّم صّنفناه  مواضع  بثامنية  يزيد  عبيد: 30-332(. وهو  أبو  الرواية:  أصل  ويُنظر 

آخذين إيّاه من القامئة الرئيسة الجامعة املذكورة يف صدر الباب )يُنظر الداين- املقنع، 

08]-6]]؛ ويُنظر: تصنيفنا السابق، قسم: 3.  د(. ولكّن هذه الزيادة تكاد تكون 

زيادة صوريّة فقط، ألّن املذكور فيها مركٌّب من ثالثة أقسام )عدا مخالفة الشام وسائر 

املصاحف لحرفيت انفردت بهام مصاحف البرصة(: 

ما انفردت به مصاحف أهل الشام	 

]]]- قال خلف بن هشام البزّار: هذا يف مصاحف مّكة والكوفيّني، وعن الكسايّئ أنّه يف مصاحف مّكَة خاّصة، وتوافقه قرينة 

عدم قراءة الكوفيّني وفقه كام قال خلف بن هشاٍم نفسه )يُنظر: الداين- املقنع، 5]](.

ام وسائر املصاحف، هو بزيادة ألٍف يف فعل قال عىل الخرب يف مصاحف  ]2]-  روي خالف آخر يف اآلية بني مصاحف مّكة والشَّ

مّكة والّشام، بينام هو بحذفها عىل األمر سائر املصاحف، وقد تقّدم يف )4.  د(.
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ما خالفت به مصاحف الشام واملدينة غريهام	 

ما خالفت به مصاحف الشام واملدينة ومّكة غريها.	 

 فقامئة أيب الدرداء تذكر ما خالفت به مصاحف الشام كّل  املصاحف العثامنيّة 

األخرى أو بعضها عىل األقّل. وقد ذُكرت يف الرواية حروف القسم األّول عدا أحرف 

)الزّخرف: ]7(، وحريِف  الثاين عدا  القسم  الّنساء والزّمر والحديد )آ:0](، وأحرف 

ۡت َعلَۡيِهۡم َكَِمُت َرّبَِك َل  ِيَن َحقَّ القسم الثالث، وزادت حرفني اثنني: حرَف: إِنَّ ٱذلَّ

يُۡؤِمُنوَن)يونس: 96(، عىل جمع كلامت يف مصاحف الّشام )يُنظر أيضاً: نولدكه، 
يف  بنونني  )انّنا(  رسمت  حيث  لَُمۡخرَُجوَن)النمل:67(،  ئِنَّا 

َ
أ وحرَف:   ،)3:455

ألّن  فيه؛  اختالف  ال  أو  محرّيٌ  الرسم  وصف  ولكّن  الرواية،  وفق  الشام  مصاحف 

الهمزة رُسمت ياًء يف املصاحف األخرى والياء والّنون تصوَّران بشكل متامثٍل، حيث 

ال  يوجد إعجاٌم وال رمٌز للهمزة بعد. 

أكرث  الّشام  فيهام مصاحف  وافقت  الرّسم  يف  آخرين  بخالفنَي  الرواية  وذكّرت 

املصاحف العثامنيّة؛ ولذا مل يكن هناك داع لذكرهام يف الرواية، األّول  فيه حرفا 

)لله( مرّتني )املؤمنون: 89/87( املتقّدم يف )6.  د( بينام انفردت مصاحف البرصة 

د(:    .5( املتقّدم يف  )املؤمن(  غافر  والثاين حرف يف  مرّتني،  باأللف  )الله(  بـرسم 

الكوفة  مصاحف  انفردت  حيث  )غافر:26(،   ٱۡلَفَساَد ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  ُيۡظِهَر  ن 

َ
أ ۡو 

َ
أ  

برسم )أَْو أْن( )يُنظر: الداين-املقنع: 4]](، أو العراق )يُنظر: أبو عبيد، 329؛ الدايّن، 

العثامنيّة األخرى.  الّشام واألمصار  )َوأَْن( يف مصاحف  بينام رسمت  املقنع:7]](، 

فهذه مثانية وعرشون حرفاً )بعّد آيتي املؤمنون حرفني، وعّد كلمتي آل عمران حرفاً 

واحداً، لوقوعهام يف آيٍة واحدة. )يُنظر: الدايّن- املقنع،8]]-9]](.

وقد أيّد العنوان املوضوع قبل رواية أيب الدرداء يف فضائل أيب ُعبيد مضمون 

مالحظاتنا التحليليّة، ألنّه جعل الخالف بني مصاحف الشام والعراق وإن وافقت 

»باب:  فيه:  العنوان  فجاء  الحروف،  بعض  يف  الحجاز  مصاحف  الشام  مصاحف 

وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الّشام وأهل العراق وقد وافقت 
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أهل الحجاز يف بعض وفارقت بعضاً« )يُنظر: أبو عبيد،330(.

أّما اختالف مصاحف العراق والبرصة والكوفة، فكان شحيحاً يف خمسة أحرف 

)األنعام: 63؛ األنبياء: 4؛ املؤمنون: 2]]/4]]؛ األحقاف5( وقد ذكرناها جميعاً يف 

نقالً  أبو عبيد: 332-333(. وقد ذكرنا هناك  )يُنظر كذلك:  )5.  د(، فلتاجع مثَّة 

عن املقنع يف القامئة التي نقلها عن أيب ُعبيد تسعة مواضع اختلفت بها مصاحف 

الكوفة والعراق عن غريها من املصاحف العثامنيّة. ومؤّدى هذه الرواية –هنا- أّن 

أربعة مواضع أخرى يجب البحث يف اتفاق مصاحف العراق أو اختالفها فيها عليها 

مصاحف الكوفة والبرصة والعراق، وقد نقلنا هناك نّص أيب ُعبيد عىل هذا االتفاق 

إىل  فيه ومنسوب  النساء، فمشكوك  أّما حرف  الزخرف68(،  )غافر: 26؛  يف حريف 

الكوفة عىل خالف، ملخالفته لقراءاتهم، وأّما حرف )يس: 35؛ (،  بعض مصاحف 

فراجعنا فيه: باب ذكر ما تفقت عليه مصاحف أهل العراق، فلم نجده فيه )يُنظر: 

الدايّن-املقنع، 06]-07](، ولكن مقتىض عّد اختالفات مصاحف العراق بخمسة أّن 

حرف يس متّفٌق عليه يف تلك املصاحف.

ومن املهّم –قبل إمتام هذا القسم- ذكُر مخالفة نافع يف  أليب عبيد يف وصف 

رسم بعض حروف اإلمام، فقد روى عنه خارجة بن مصعب أنّه قال: يف اإلمام يف 

)الحديد:24( )هو الغنّي( بزيادة هو، ويف )الّشمس:5]( )وال يخاف ( بالواو، وكذا 

فيام رواه إسامعيل عن مصاحف أهل املدينة )يُنظر: الدايّن- املقنع، ]2](.

ولكّن  البابن  هذا  متام  املرويّة يف  االختالف  من حروف  كثرياً  الدايّن  ذكر  وقد 

حجم املقالة مينعنا من استيفائها جميعاً )يُنظر: الدايّن- املقنع، 20]-]3](.

مصاحف . 9 به  اختلفت  ما  ذكر  باب  من  املقنع  من  مختارٌة  أمثلٌة  د-    

األمصار باإلثبات والحذف، ورد قليل منها يف تاريخ القرآن:

وكان الدايّن قد أورد باباً بعنوان: »باب ذكر ما اختلفت به مصاحف األمصار 

باإلثبات والحذف«، وردت بعض حروفه يف القامئة الرئيسة السابقة التي صّنفناها 

وفّصلناها، وكثرٌي منها مل يُذكر، وأورد يف صدر الباب بسنده عن الخاقايّن عن الكسايّئ 



203

ي تدوين القرآن
أصل رْسِم العربّية وخصائصه الظاهرة �ف

عن أيب الّصباح، قال: قال محّمد بن عيىس عن نصري: وهذا ما اختلف فيه« وبدأ 

بعد االختالف عىل ترتيب الّسور )يُنظر: الدايّن- املقنع، 05-98](.

وهذا الباب أقّل أهّميًة مام سبق من جهتنَي: 

وأشيَُع مورٍد هو حذف 	  واإلثبات،  الحذف  منها  فكثري  االختالفات  نوعيّة 

األلف وإثباتها؛ وهو خالٌف إماليئٌّ يحسم القراءة إثباتاً، ويبقيها مجملًة حذفاً، ويف 

الفصل والوصل، وغري ذلك.... وهي اختالفاٌت إمالئيّة الطابع يف الغالب، لكّنها ميكن 

أن تؤثّر يف القراءة؛ ولذا أُّخر نقلها يف كتاب »تاريخ القرآن«، بل أُلحق بها يف التّأخري 

الّسابقة وغريها من املقنع وغريه كالعقيلة  ما مياثلها من حروف القامئة الرئيسة 

وإتحاف فضالء البرش واملباين والكّشاف )يُنظر: نولدكه، 3ك458-455(.

عدم تحديد أّن االختالف بني مصاحف أٍي من األمصار، بل يُكتفى -غالباً- 	 

بنسة االختالف إىل بعض املصاحف، وهذا يقلّل من فائدة هذه القامئة وقد قال 

ذات  بأنّها  املجموعة  هذه  »تتّصف  القرآن«:  »تاريخ  يف  الرسم  فصل  كاتبا  عنها 

توزيع غري محّدد، وغري كامل عىل املدن األربعة أو الخمسة« )نولدكه، 3: 456(.

وسنعرض فيام يأيت شواهد لهذه االختالفات الواردة يف هذا الباب، مع االلتزام 

مبا فيه، بنحو التمثيل، ال بنحِو استيفاٍء الحروف الكثرية، مع تصنيف األمثلة بحسب 

نوعيّة الشواهد ال ترتيب الّسور. 

وسنعّقب -عىل سبيل التّتّمة ورعايًة لغرض البحث- يف ذيل كّل نقطة أو أثناء 

التعليق عىل الّشواهد، بالقليل الذي أخذه »تاريخ القرآن« من أمثلة الباب، ومبا 

مواضع  من  زاده  أو  بتوصيفه(،  القدمية  )الثانية  الرئيسة  القامئة  أمثلة  من  أّخره 

بعد  ذكر  فهو  املورد.  يف  مياثلها  أو  األمثلة  يقارب  ماّم  وغريه-  املقنع  -من  أخرى 

الباب  القامئة األوىل مجموعتني من االختالفات من غري أن يعتنَي بتفصيل أمثلة 

الذي ننقل منه –هنا- عن املقنع، واملجموعة األوىل هي التي أّخرها مام فّصل من 

قامئة املقنع القدمية، والثانية مجموعة أمثلة نقلها من مجموعة مصادر منها كتابة 

البقرة، وبعضها من مصادَر أخرى كالعقيلة واإلتحاف  »ابرهم« يف مواضع سورة 
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نُسخ  بني  اختالفاً  كونه  واضحاً  ليس  بعَضها  ولكّن  سيبويِه...،  وكتاب  والكّشاف 

وغريها  العثامنيّة  املصاحف  اختالفات  من  وبعَضها  األصليّة،  العثامنيّة  املصاحف 

-كام التفت محتِمالً  أو مرّجحاً )يُنظر: نولدكه، 3: 457-458(، وكان األوىل بحثيّاً 

عدم ذكر البعض األخري.

ونبدأ اآلن بالتقسيم املوضوعّي ملا اختناه من أمثلة باب املقنع املذكور آنفاً:

حذف األلف يف بعض املصاحف وإثباتها يف بعضها اآلخر:	 

o  البقرة:245( رُسمت يف بعض(  َفُيَضٰعَِفُه :يف قوله -تعاىل- يف سورة البقرة

98(.؛  املقنع،  الدايّن-  )يُنظر:  ألف  بغري  بعضها  ويف  بألف،  )فيضاعَفه(  املصاحف 

وهذا اختالف رصيفٌّ يف وزن الفعل. والالفت أّن رسم األلف يحّدد القراءة ويعيّنها 

أكرث من الحذف.

o  البقرة:285(، رُسمت( َِوَمَلٰٓئَِكتِهِ َوُكُتبِه :يف قوله -تعاىل- يف سورة البقرة

يف بعض املصاحف )كتاِبه( بألف عىل اإلفراد، ويف بعضها بغري ألف )يُنظر: الدايّن- 

املقنع، 98(، بحيث تحتمل يف القراءة اإلفراد والجمع.

o  آل(  ُمُروَن بِٱۡلقِۡسِط
ۡ
ِيَن يَأ يف قوله -تعاىل- يف سورة آل عمران: َوَيۡقُتلُوَن ٱذلَّ

عمران:]2(، رُسمت يف بعض املصاحف )ويُقاتِلون( بألف، ويف بعضها بغري ألف 

يَقتُل(  )قتَل:  املجرّد  الثاّليث  بني  اخِتالٌف رصيفٌّ  وهو   ..)99 املقنع،  الدايّن-  )يُنظر: 

والثاّليّث املزيد )فاّعَل: يُفاِعل(.

o  الِحْجر:22(، رُسمت( رَۡسۡلَنا ٱلّرَِيَٰح لََوٰقَِح
َ
يف قوله -تعاىل- يف سورة الِحْجر: َوأ

يح( بغري ألف بحيث  يف بعض املصاحف )الرياح( بألف عىل الجمع، ويف بعضها )الرِّ

تحتمل يف القراءة اإلفراد والجمع معاً، ال كام قال الدايّن: »عىل الواحدة«، أي عىل 

اإلفراد )يُنظر: الدايّن- املقنع، 00](.

o  :الحّج( َْءاَمُنٓوا ِيَن  يَُدٰفُِع َعِن ٱذلَّ  َ يف قوله -تعاىل- يف سورة الحّج: إِنَّ ٱللَّ

ألف  بغري  يَدفُع(   ( بعضها  ويف  بألف،  )يُداِفُع(  املصاحف  بعض  رُسمت يف   ،)38

الثاّليث املجرّد )دفَع: يْدفَع(  )يُنظر: الدايّن- املقنع، ]0](. وهو اخِتالٌف رصيفٌّ بني 
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والثاّليّث املزيد )فاّعَل: يُفاِعل(.

o  :الفرقان( نرِٗيا يف قوله -تعاىل- يف سورة الفرقان: وََجَعَل فِيَها ِسَرٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

]6(، رُسمت يف بعض املصاحف )رِساجاً( بألف عىل اإلفراد، ويف بعضها بغري ألف 

)يُنظر: الدايّن- املقنع، 02](، بحيث تحتمل يف القراءة اإلفراد والجمع.

o  ،)35 :النمل( َفَناِظَرةُۢ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُوَن :يف قوله -تعاىل- يف سورة الّنمل

رُسمت يف بعض املصاحف )فناِظرٌَة( بألف، ويف بعضها )فنظرٌة( بغري ألف )يُنظر: 

الدايّن- املقنع، 02](. 

o  َضَلٰلَتِِهۡم َعن  ٱۡلُعۡمِ  بَِهِٰدي  نَت 
َ
أ َوَمآ  الّنمل:  سورة  يف  -تعاىل-  قوله  يف 

)الّنمل: 87(، رُسمت يف بعض املصاحف )تهدي( وبغري ألف وبتاء غري معجمة، ويف 

بعضها )بهادي( بألف وبباٍء غري معجمة)يُنظر: الدايّن- املقنع، 02]( .

o  َضَلٰلَتِِهۡم َعن  ٱۡلُعۡمِ  بَِهِٰد  نَت 
َ
أ َوَمآ  الروم:  سورة  يف  -تعاىل-  قوله  يف 

)الروم:53(، رُسمت يف بعض املصاحف )تَْهِد( بغري ألف، ويف بعضها )ِبَهاِد( ألف. 

وليس يف كّل املصاحف ياء يف آخر الكلمة، بخالف حرف سورة الّنمل الّسابق)يُنظر: 

الدايّن- املقنع، 03]( .

طَرَفاً  تقع  ال  التي  األلفات  هي  املرسومة  غري  األلفات  أّن  ذكره  ينبغي  ومام 

يف آخر هيكل الكلمة. وال يرّض أن يجمع الهيكل الواحد جملًة كاملًة كام مّر يف 

)مكنَّهم(. ولعلّه لهذا مل يرسم كُتِّاب املصاحف العثامنيّة رمز األلف يف حرف النداء 

»يا« عندما جمعوه مع ما بعده يف هيكل واحد، كام يف قوله تعاىل: )يأيها الناس(، 

و)يئادم(، و)يقوم(. ولعل هذا يوافق من حيث املبدأ ما اعتيد عليه من عدم رسم 

رمز األلف يف »ها« التنبيه نحو: )هؤالء(، و)هذا(، و)هكذا(. 

وإذا أردنا أن نورد مالحظاٍت عامًة –هنا- فأّول ما يلفت الباحث يف عنوان »حذف 

األلف« الذي استعمله القدماء، أنَّ رسم العربيّة ورث عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة 

داخل الكلمة عن رسم النبطية )ينظر ص: 9] من البحث(، أو عن رسم السيانيّة 

عىل قوٍل آخر )ينظر: معرفة، ]: 308(. وبالتّايل، فليس يف األمر حذف هنا، بل عدُم 
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إثبات. هذا مع صدِق مصطلح الحذف عىل الّشواهد التي حذفت األلف من آخرها. 

وقد فشا يف رسم القرآن إرُث عدم إثبات رمز الفتحات الطويلة الداخليّة، ويالحظ 

الباحث -بعد هذا العرض- أّن غياب األلفات الداخليّة عن هياكل الكلامت كانت 

سمًة شائعًة يف رسم املصاحف العثامنيّة، ولكّنه مل يشّكل قاعدًة مطّردًة، وما أمثلة 

التي رسمت   ،...)[2 )فصلت:   َسَمَٰواٍتو وقعا،  وَجالُوت حيث   َطالُوت
فيها األلف، عنا ببعيدة. ورمّبا كان إثبات األلفات الداخليّة يف بعض املواضع إرهاصاً 

يُشعر ببداية التحّول إىل إثباتها غالباً يف رسم العربية. 

رمز  رسم  ظل  التي  الكلامت  من  كثريٍ  أمام  كذلك  طويالً  يقف  أن  وللباحث 

نحو: »ذلك«، و»هؤالء«،  القرآن  برسم  تأثراً  زماننا  عنها يف  غائباً  الطويلة  الفتحة 

د فيه قياس الرسم  و»أولئك«، و»لكن«... وله أن يتساءل أيضاً عن الزمن الذي يُوحَّ

ُم قواعده عىل كّل مفردات اللغة. وتَُعمَّ

األلف  إلثبات  أمثلًة  ذكر  أنّه  وجدنا  القرآن«  »تاريخ  كتاب  إىل  رجعنا  وإذا 

يف  باأللف  وردت  حيث  )يونس:96(،   َرّبَِك َكَِمُت  –تعاىل-:  قوله  يف  وحذفها 

بينام  القراءة  تحّدد  األلف  قراءة  أّن  تقّدم  وقد   ،)455 نولدكه،3:  )يُنظر  دمشق 

تحتمل الكتابة بغري ألف أكرث من قراءة لو رويت. وقد أُّخرت يف »تاريخ القرآن« 

بعض الشواهد من القامئة الّسابقة التي اهتّم بتفصيلها، وفّصلناها نحن وصّنفناها، 

ومن هذه الشواهد املارّة سابقاً شواهد يف حذف األلف منها قوله –تعاىل- يف سورة 

ا رَُّسوٗل ) اإلرساء:93( يف مصاحف مّكَة  اإلرساء: قُۡل ُسۡبَحاَن َرّبِ َهۡل ُكنُت إِلَّ بََشٗ

والشام )قال سبحان ريّب هل كنُت( بألف، ويف سائر املصاحف )قل( بغري ألف.. 

ۡرِض َوُهَو 
َ
َمآءِ َوٱأۡل وكذا قوله –تعاىل- يف سورة األنبياء: قَاَل َرّبِ َيۡعلَُم ٱۡلَقۡوَل ِف ٱلسَّ

ِميُع ٱۡلَعلِيُم )األنبياء: 4( عن الدايّن: يف مصاحف أهل الكوفة )قَاَل َرّبِ َيۡعلَُم  ٱلسَّ
( بغري ألف )يُنظر: الّدايّن- املقنع: ]]]-2]](.  ٱۡلَقۡولَ( ويف سائر املصاحف )قل ريبِّ
ۡرِض َعَدَد 

َ
وكذا موضعان يف قوله –تعاىل- يف سورة املؤمنون: َقَٰل َكۡم َلِۡثُتۡم ِف ٱأۡل

َتۡعلَُموَن )املؤمنون: 2]]/4]]( يف  نَُّكۡم ُكنُتۡم 
َ
أ َّۡو  ل قَلِياٗلۖ  إِلَّ  ِۡثُتۡم  َقَٰل إِن لَّ ِسنَِي 
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مصاحف أهل الكوفة بغري ألف يف الحرفني، وبألٍف يف الحرفنَِي يف سائر املصاحف 

)يُنظر: الّدايّن- املقنع: 2]]-3]](]]]. وسبب تأخري هذا الّشواهد يف »تاريخ القرآن« 

–كام تقّدم-، هو ألنّها كانت من املواضع التي ال تختلف إال يف الهجاء )الرّسم(، 

قبل أن يستدرك بأّن »كتابة »قال« متطابقة مع القراءة »قال« )قََل(  و»قُْل«، لكّن 

كتابة »قال« تتطابق فقط مع القراءة األوىل من القراءتنَي. هكذا، فإّن االختالف 

يتجاوز –فعالً- التهجئة البحتة« )نولدكه،3: 456(. 

زيادة األلف:	 

 ٱۡلفِۡتَنَة َيۡبُغونَُكُم  ِخَلٰلَُكۡم  ۡوَضُعواْ 
َ
َوأَل الّتوبة:  سورة  يف  -تعاىل-  قوله  يف  ـ 

ۡوَضُعواْ بغري ألف ثانية بعد الالم يف بعض املصاحف، 
َ
)التوبة:47(، رُسمت َوأَل

ويف بعضها اآلخر بألف )وأَلاْوَضُعوا(، وهو رسم يصعب توجيهه؛ ألّن األلف الواحدة 

صورة للهمزة، بينام األلف األخرى يصعب تفسريها، بل هي موهمٌة للنفي؛ ولذا 

قّربوا الهمزة يف املصاحف الحديثة إىل ما فوق األلف األوىل-قبلَها قليالً-  تدقيقاً 

للقراءة؛ لئاّل يتوّهم القارئ لفظ األلَفني معاً: ألفاً فهمزًة، أو إرادَة النفي. 

اآلتينَِي  الشاهدين  عىل  تفريعاً  األلف ذكرناهام  لزيادة  آخران  ـ وسيأيت موضعان 

لحذف الواو وإثباتها.

القرآن«، وهي تصلح لظاهرة زيادة األلف  التي يسوقها »تاريخ  األمثلة  ومن 

ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن 
َ
آ أ رسامً )مع إهاملها لفظاً( رسم َسَلِٰساَلْ يف قوله –تعاىل-: إِنَّ

البرصة  أهل  مصاحف  يف   ْقََوارِيَراو )اإلنسان:4(،   وََسعِرًيا ۡغَلاٰٗل 
َ
َوأ َسَلِٰساَلْ 

نولدكه  )ينظر:  اختالف(  بغري  باأللف  التي رُسمت  اآلية 5]  - ال يف  )اإلنسان:6] 

]]]- تقّدم تنبيهنا يف هامشني سابقني أنّه يوجد اضطراب يف أحد هوامش كتاب »تاريخ القرآن بل رمبّا تشّوٌش يف املنت –أيضاً- يف 

آخر بحثه لنقطة: »صياغات النَُّسخ العثامنيّة« يُنظر: نولدكه، 3: هامش 77، ص456/ 458(. وهذا أوهم يف الهامش عدم وجود 

اختالف »قل: قال« يف املواضع الّسابقة يف قامئة املقنع )القدمية الثانية بتعبري الكتاب(. ولعّل السبب يف هذا التوّهم هو اعتقاب 

رَت من تلك القامئة، لكون االختالف هجائيّاً،  أيادي أكرث من مسترشق عىل النّص والهوامش. ونحن نفتض أّن هذه الشّواهد أُخِّ

وإن أمكن تأثريه يف القراءة )يُنظر: ااملصدر نفسه، ص456(. ولكَن تعبري املنت بأنّها من أمثله القامئة القدمية التي فّصل أكرث 

شواهدها مل يأِت بيّناً، بل جاء موهامً )يُنظر: ااملصدر نفسه، ص456(.
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عن الشاطبّي يف العقيلة وغريه، 3: 457(. وقد عّد بعضهم هذا الخالف الذي »سار 

العقيلة]]]، دلياًل عىل جواز  البيت 24] من  أو »صار مشتهراً« –كام يف  مشتهراً« 

رْصِف صيغة منتهى الجموع وجواز منعها، ال وجوِبه يف لغة بعض العرب. وهذان 

الشاهدان أضافهام نولدكه إىل ما عرضه يف آخر كالمه عن االختالف بعد تفصيل 

قامئة املقنع، وتأخري بعض شواهدها، وبعد اإلشارة إىل قامئة باب: »باب ذكر ما 

اختلفت به مصاحف األمصار باإلثبات والحذف«.

حذف الواو وإثباتها:	 

  ٱللَّ ُؤاْ  بَۡنٰٓ
َ
أ َنُۡن  َوٱنلََّصَٰرٰى  ٱيۡلَُهوُد  َوقَالَِت  املائدة:  -تعاىل- يف سورة  ـ يف قوله 

ُؤاْبالواو واأللف يف بعض املصاحف، ورُسمت )أَبَْناُء(  بَۡنٰٓ
َ
)املائدة: 8](، وردت أ

تفسريه  االختالف ميكن  ولعّل هذا  اآلخر.  بعضها  األلف يف  وإثبات  الواو  بحذف 

بتصوير الهمزة واواً املتأّخريف بعض املصاحف قبل اختاع رمز الهمزة، وكانت غالباً 

ما تُختُم الكلامت املنتهية بواٍو بألٍف يف الرسم العثاميّن، كام يبدو هذا يف شاهد 

ُبَوْا الالحق )الروم:39(.  ّلرَِيۡ
ُبَواْ )الروم:39(، رُسمت  ـ يف قوله -تعاىل- يف سورة الروم: َوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن ّرِٗبا ّلرَِيۡ

)ِربًا( بألٍف بغري واٍو يف بعض املصاحف، وبواٍو وألٍف يف مصاحف أخرى. وقد تقّدم 

أن الكلامت املرسوم آخرها بواٍو تختم بألٍف غالباً يف الرسم العثاميّن. وقد وضعنا هذا 

ه أن  الشاهد تَبَعاً للدايّن يف الحذف واإلثبات؛ ألنّنا نعرض اختالف املصاحف، وحقُّ

يكون يف البدل؛ ألّن األلف هنا رُسمت واواً. وقد رُِسَمْت األلف يف املصاحف العثامنيّة 

 ََكٰوة لَٰوةَ وٱلزَّ برمز الواو يف أربعة أصول وأربعة حروف]2]؛ فاألصول هي ٱلصَّ

والثالث  األول  األصلني  من  حروٌف  وجاءت   .ٱلّرَِبٰواو  ِبِٱۡلَغَدٰوةو  ِٱۡلََيٰوةو

مرسومًة باأللف، ووقع االختالف يف رسم )الربا( يف حرف سورة الروم الذي عالجناه 

]]]- قال الّشاطبّي يف العقيلة:

سالِساَلْ وقََواِريرَاْ معاً ولدى الـ -     برصيِّ يف الثّاِن ُخلٌف قد ساَر مشتَِهرَا

    قال املاّل عيّل القاري يف رشحه: الهبات السنيّة: »ويف نسخٍة: صار مشتهرِا« )2: 452(.

]2]- يراد باألصل القاعدة التي دخل فيها كثري من الحروف، ومقابلة األصول بالحروف هنا تفيد أن الحروف املذكورة مل تتكرث 

حتى ينتزع منها أصل أو أصول.
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هنا، كام تقّدم )الروم: 39(، )ينظر للتفصيل: الدايّن- املقنع: 54(. 

وميكن تعليقاً عىل الشاهَدين السابَقني أن نلِفت إىل ظاهرة زيادة األلف، وهي 

غري ما نحن فيه من حذف الواو وإثباتها؛ ومن مصاديق ذلك زيادتُها يف آخر الكلمة 

املنتهية  الكلامت  من  كثري  إىل  األلف  رمز  فقد دخل  أسلفنا-  –كام  بواٍو  املنتهية 

بواو، سواء أكانت واواً أصليّة، أم واو جامعة، أم صورة للهمزة املتطرفة، أم عالمَة 

ْولُوا )البقرة: 
ُ
رفعٍ لجمع املذكر السامل أو ما يلحق به؛ ومن أمثلة هذه الزيادة: أ

  
َ
ن َتُبوٓأ

َ
269(، وٱلّرَِبٰوا )البقرة: 275(، وإِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك )النساء: 76](، وأ

)القصص: 76(.   ِبِٱۡلُعۡصَبة  
ُ
َُذٓوا )األنبياء: ]2(، وَلَُنوٓأ ِم ٱتَّ

َ
)املائدة: 29(،  وأ

مل  الظاهرة  فإّن  الفارقة،  األلف  ُحمل عىل   َُذٓوا ٱتَّ ِم 
َ
أ األنبياء  كان شاهد  وإذا 

تقترص عىل ذلك.

حذف الياء وإثباتها:	 

 إِبَۡرٰهِـَۧم ـ حذف ياء )إبراهيم( وإثباتها: رسمت كلمة إبراهيم يف مواضع سورة البقرة

بغري ياء يف بعض املصاحف،؛ قال أبو عمرٍو: وجدت ذلك يف مصاحف العراق خاّصة، 

وكذلك وجد يف مصاحف الّشام، وعن عاصم الجحدرّي أنّه كذلك يف اإلمام، وعزاه 

أبو ُعبيد يف سورة البقرة-بعد التّتبّع- إىل املصاحف، )يُنظر: الدايّن- املقنع، 98(. فقد 

يٍة يف جميع املصاحف إال يف أَحَد َعرَشَ موضعاً متقارباً  رسم لفظ )إبرهيم( بياٍء َمدِّ

من سورة البقرة، حيث حذفت هذه الياء املدية رسامً )إبرهم( )البقرة: 24]، 25]، 

26]، 27]، 30]، 32]، 33]، 35]، 36]، 40](؛ فكأّن كاتب هذه اآليات القليلة، وأظنه 

واحداً، لََفَظ »إبراهام« أو »إبراَهم« أو »إبراِهم«، وكلّها لهجات يف االسم األعجمي 

)ينظر: ابن منظور:برهم(، وكتب )اـرهم( بالرسم الخايل من األلفات والنقط، فلام 

قُرئت قرئت بصائت الكس الطويل إليهام الرسم. واالختالف يف رسم »إبراهيم« وغريه 

يعيد الباحث إىل معضلة توحيد قواعد رسم العربيّة وتسهيلها. هذا، وميكن أن يكون 

النطق العربي »ابراهام« ليهود املدينة مؤثراً أيضاً؛ ألّن سورة البقرة مدنيٌة. وقد ذكر 
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كتاب »تاريخ القرآن« رسم )إبرهم( يف مصاحف العراق ودمشق و)مّكة باضطراب(، 

من غري تفصيل، وال ذكر ما يف اإلمام عن الجحدرّي. وقد نُقل هذا الخالف يف »تاريخ 

القرآن« )يُنظر: نولدكه، 3: 456(.

ِ )إبراهيم: 5(، نقل الدايّن  يَّىِٰم ٱللَّ
َ
ـ يف قوله -تعاىل- يف سورة إبراهيم: َوَذّكِۡرُهم بِأ

عن أيب عمٍرو أنّه رآه بياَءيِْن من غري ألف يف بعض مصاحف أهل العراق واملدينة، 

وكذا ذكره الغازي بن قيس؛ ويُفّس هذا برسم األلف ياًء، أو برسم الياءين عىل فكِّ 

اإلدغام، واألّول أوجه. ونقل الدايّن قول نصري أّن يف بعض املصاحف »)بأيّاِم اللِه( 

بألف وياء واحدة« )يُنظر: الدايّن- املقنع،00](.

وقد أّخر كتاب تاريخ القرآن شاهداً يف حذف ياء املتكلّم وإثباتها عن شواهد 

القامئة التي اهتّم بتفصيلها إىل موضعٍ الحق. وقد تقّدم الشاهد يف قوله –تعاىل- يف 

نُتۡم َتَۡزنُون )الزخرف: 68(، 
َ
سورة الزخرف: َيٰعَِبادِ َل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱيۡلَۡوَم َوَلٓ أ

رُسمت )يعبادي( بياء يف آخرها يف مصاحف املدينة والشام، وبغري ياٍء يف مصاحف 

العراق )الكوفة والبرصة( و)مّكة باضطراب(، وقد اختُلف يف مصاحف مّكة، وقال: 

»يعود سبب عدم إدراجها يف القامئة إىل سبٍب يرتبط بالهجاء« )نولدكه، ]: 456(. 

كام نسب –نقالً- إىل مصاحف أهل العراق رسمت يف قوله –تعاىل-: َوَلُ ٱۡلََوارِ 

ٱلُۡمنَشـَٔاُت )الرحمن:24( كلمة )املنِشيات( بياء غري معجمة  صورًة للهمزة، بينام 
يف  كام  )املًْنَشآت(،   ٱلُۡمنَشـَٔاُت قراءتها  إىل  إشارًة  غريها،  من  الياء  سّن  ُحذف 

الرسم الوارد يف رواية حفص عن عاصم. ونقل أّن القراءة وفق الرسم األول هي 

قراءة حمزة وأيب بكٍر عن عاصٍم )من السبعة(، وقراءة األعمش )وهي من األربع 

الشواّذ الزائدة عىل العرش(.

الفصل والوصل:	 

ُمرُُكم بِهِ )البقرة:93(، رُسمت 
ۡ
ـ يف قوله -تعاىل- يف سورة البقرة: قُۡل بِۡئَسَما يَأ

)ِبئَْسام( بالوصل يف بعض املصاحف، ويف بعضها اآلخر بالفصل والقطع )ِبئَْس ما(. 

وقد ذُكر أّن )بئس ما( رسمت موصولًة يف ثالثة أحرف يف البقرة واألعراف.
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ۡخَتَها )األعراف:38(، 
ُ
ةٞ لََّعَنۡت أ مَّ

ُ
ـ يف قوله -تعاىل- يف سورة األعراف: ُكََّما َدَخلَۡت أ

َما(.  رُسمت )كُلَّام( موصولًة يف بعض املصاحف، ويف بعضها اآلخر مفصولًة )كلَّ 

وقد كرث وصل كلاّم يف الرسم العثاميّن، فرُسمت مقطوعًة )كّل ما( يف حرفني هام: 

َما   ِ
ُكّ ّمِن  َوَءاتَىُٰكم  فيه،  خالٍف  عىل   )9[ )النساء:    ٱۡلفِۡتَنةِ إىَِل  ٓواْ  ُردُّ َما  ُكَّ 

)إبراهيم: 34(. ۡلُُموهُ
َ
َسأ

)الّشعراء:   َءاِمنَِي َهُٰهَنآ  َما  ِف  ُكوَن  ُتۡتَ
َ
أ الّشعراء:  سورة  يف  -تعاىل-  قوله  يف  ـ 

46](، رُسمت )ِفيام( موصولًة يف بعض املصاحف، ومفصولًة مقطوعًة يف أخرى. 

والوصل أشيُع يف كتابة )فيام( يف الرسم العثاميّن، فقد وردت مقطوعًة يف أحد عرش 

حرفاً عىل اختالف فيها، ومنها )يف ما فعلَن يف أنفسهن من معروف( )البقرة: 240(.

إّن ظاهرَة الفصل والوصل ميكن تفسريها يف أكرث األحرف السابقة بأّن الكتّاب 

وكلاّم  ويف«،  وكّل،  »ِبئّس،  بعد  »ما«  كـ  استعامله،  وكرث  تكّرر  ما  وصل  إىل  مالوا 

كرث استعامل الكلمتني معاً زاد وصلهام كام يف رسم »إّنا، وأّنا...«. ونجد أّن هذه 

ظاهرة كرثة واضحٌة أكرث يف موارد اإلدغام بني كلمتني كثرييَتِ االستعامل متواليتنَْيِ 

تبعاً لإلدغام  ن...«؛ فالوصل تمَّ رسامً  ، وِماّم، وإّما، وأَّما, وعاّم، وأّّمن، وَعمَّ أاَلَّ كـ« 

هذه  استعامل  كرثة  تكون  أن  وميكن  حّسيّة.  كتابة صوتيّة  الوصل  فكتابة  نطقاً. 

السبب  الواحد. وهذا هو  الكلمة  معاملة  لها  الُكتّاب  ملعاملة  سبباً  معاً  األدوات 

املحتمل يف عدٍد من الّشواهد املتقّدمة. وهذا االختالف وتطّور الكتابة نحو الوصل 

من مؤيّدات ما نذهب إليه من عدم توقيف الرسم.

اإلبدال:	 

ۡت  ـ رسم هاء التأنيث تاًء طويلة: يف قوله -تعاىل- يف سورة غافر: َوَكَذٰلَِك َحقَّ

َكَِمُت َرّبَِك )غافر:6(، . وقد كتبت كلامت »الرحمت والنعمت واللعنت والّّنت 
هاء  ورسم  العثامنيّة.  املصاحف  يف  مواضع  يف  الطويلة  بالتاء  واللعنت«  والرأت 

التأنيث برمز التاء الطويلة من أهم الخصائص املشتكة بني الرسمني العريب والنبطي 

كام مرّت اإلشارة إليه يف املبحث األّول. وظهوُر هذا يف رسم القرآن دليل آخر عىل 
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قوة اإلرث النبطي. )ينظر يف كتابة هاء التأنيث بالتاء الطويلة: ابن األنباري، أبو 

الدايّن- املقنع: 77-82؛  بكر- الوقف: 283-287؛ السجستاين، ابن أيب داود: 06]؛ 

املصدر نفسه »مخط.«: ]0]-08]؛ الزركيّش، ]،: 0]4-6]4؛ العجلويّن: 27-30؛ ابن 

الجزرّي- النرش، 2: 30]؛ السيوطّي- اإلتقان، 2، 4: 54]؛ القسطاليّن، ]: 304(. 

وََجَن  الرّحمن:  -تعاىل- يف سورة  قوله  طويلة: يف  ألفاً  املقصورة  األلف  ـ رسم 

ٱۡلَنَّتَۡيِ َداٖن )الرحمن:54( بالياء يف بعض املصاحف، وهو موافٌق لألصل الرصيّف 
اليايّئ، بينام رُسمت باأللف يف مصاحَف أخرى رمّبا أخذ من كتبها بالكتابة الّصوتيّة 

الحّسيّة، حيث كتب ما سمع.

أّن كتاب »تاريخ القرآن«  وخارج حدود الباب الذي نذكره -هنا- ذكرنا سابقاً 

أّخر شاهد اإلبدال بني األلف والياء عن تفصيله للقامئة الرئيسة يف قوله –تعاىل- يف 

يِۡن إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ  َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـًٔا َوبِٱۡلَودِٰلَ سورة الّنساء: َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

 )النِّساء: 36(، وضّم إليها اختالفاً مامثالً يف  َوٱيۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ
)الّنساء:40(، ونسب )ذا( باأللف فيهام إىل بعض قراءات الكوفة )يُنظر: نولدكه، 3: 

ص 457(، يف ما نقل الدايّن عن الكسايّئ والفرّاء أّن )ذا( يف )آ:36( يف بعض مصاحف 

الكوفة، وعّقب بأنّه مل نجد ذلك يف يشء من مصاحفهم كام تقّدم.

رمزين يف  )بني  اإلبدال  إدخالها يف  التي ميكن  الرسم  االختالف يف  أمثلة  ومن 

الرسم( ما نقله »تاريخ القرآن« من قوله –تعاىل:َوِميَكىَٰل )البقرة:96(، حيث 

رُسمت )ميكال( باأللف يف بعض املصاحف. ونقل الدايّن عن أيب ُعبيد أنّها يف اإلمام 

الباب األول، فصل]: 6]؛ وعنه:  مصحف عثامن بغري ألف )يُنظر: الداين، املقنع: 

قراءة  إىل  أقرب  املعجمة  غري  الياء  سّن  ووجود  هامش80، ص457(.   :3 نولدكه: 

)ميكائِل(، أو )ميكائيل(، بينام يناسب إثبات األلف قراءة أيب عمٍرو ورواية حفٍص 

عن عاصم. وهذا يعني أّن اإلبدال يف الكتابة –هنا- بني رمزين كتابيَّنِي الياء وااللف، 

مل ينعكس حذفاً لأللف يف القراءة، فاأللف املتوسطة مل تكن تُكتب غالباً، بينام أثّر 

حذف الياء غري املعجمة يف القراءة.
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ومن أمثلة اإلبدال )بني رمزين يف الرسم( -أيضاً- يف »تاريخ القرآن« ِإَوٗذا لَّ 

يَۡلَبُثوَن )اإلرساء: 76(، التي نقل رسمها ) ال يلبثوا( نقالً عن سيبويِه، وهي توّجه 
واْ  َودُّ –تعاىل-:  قوله  يف   َفُيۡدهُِنوَن كتابة  ونقل  الرّفع.  ال  الجزم  عىل  بالحمل 

إثبات األلف. وهام شاهدان ميكن  النون  )القلم:9( بحذف   َفُيۡدهُِنوَن تُۡدهُِن  لَۡو 
اإلبدال  يف  وليس  الرسم،  يف  بحثنا  كان  ملـّا  ولكن  واإلثبات،  الحذف  يف  إدراجهام 

أّن  إليهام هنا. والالفت  أرشُت  بالنون رسامً  األلف  الّصويتّ، واستبدلت  أو  الرصيّف 

»تاريخ القرآن« مل ينقل الشاهدين الّسابَقنِي من مصدٍر يف الرّسم بل عن أكرث من 

، وذكر يف الهامش أّن حذف النون يف الشاهد األول ليس معروفاً قراءًة، ونقل  لغويٍّ

بعض  إىل  وليس  أيُبٍّ  إىل مصحِف  الثاين  الشاهد  الخالف يف  نسبَة  الزمخرشّي  عن 

املصاحف العثامنيّة، وعن شارحه ابن يعيش أنّه قراءة، وال يعرف أنها قراءة عن 

غريه]]] )يٌنظر: نولدكه: 3: 457 / والهامشان: 88-87 فيها(.

هـ - مصري املصاحف العثامنّية:

أما عن مصري املصاحف العثامنيّة، ففي مصحف املدينة خرُب فقِدِه زمن يزيد 

بن معاوية )ينظر: جار الله- فدوين: 5](، فقد نُقلت ويف وفاء الوفاء للسمهودّي 

)ت:]]9هـ( 

 نقل الّسمهودّي »أّن ابن شبة روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن 

أول من جمع القرآن يف مصحف وكتبه عثامن بن عفان ريض الله عنه، ثم وضعه يف 

املسجد، فأمر به يقرأ كل غداة. وعن محرز ]بن] ثابت موىل سلمة بن عبد امللك 

عن أبيه،قال: كنت يف حرس الحجاج بن يوسف، فكتب الحجاج املصاحف، ثم بعث 

بها إىل األمصار، وبعث مبصحف إىل املدينة، فكره ذلك آل عثامن، فقيل لهم: أخرجوا 

مصحف عثامن يقرأ، فقالوا: أصيب املصحف يوم مقتل عثامن. قال محرز: وبلغني أن 

مصحف عثامن صار إىل خالد بن عمرو بن عثامن »)السمهودّي،2: 98](، 

املسجد  كانت يف  التي  املصاحف  مهّمٌة عن مصري  تفاصيل  الّسمهودّي  ونقل 

]]]- أعدنا صياغة عبارة ترجمة الكتاب –هنا- لضعف التأليف.
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النبوّي يف عهد املؤلّف وعن مصري املصحف املديّن، ومصحف عثامن؛ ولذا سننقل 

هذا النّص-عىل طوله يف عّدة ِفَقر: فبعد أن ذكر املصحف الذي يّدعى أن الحّجاج 

املصحف  لهذا  ذكر  »وال  قال:  العبايّس،  املهدّي  أرسلها  التي  واملصاحف  أرسله، 

املوجود اليوم بالقبّة التي بوسط املسجد املنسوب لعثامن )ريض الله تعاىل عنه( 

يف كالم أحد من متقّدمي املؤرّخني، بل فيام قّدمناه ما يقتيض أنه مل يكن باملسجد 

حينئذ، بل وال ذكر له يف كالم ابن النّجار، وهو أول من أّرخ من املتأخرين، وقد 

ترجم لذكر املصاحف التي كانت يف املسجد، ثم ذكر ما قّدمناه عن ابن زبالة، ثم 

قال: وأكرث ذلك دثر عىل طول الزمان، وتفرّقت أوراقه، قال: وهو مجموع يف يومنا 

هذا يف جالٍل يف املقصورة -أي املحتقة- إىل جانب باب مروان. ثم ذكر أن باملسجد 

عّدة مصاحف بخطوط ِمالح موقوفة مخزونة يف خزائن ساٍج بني يدي املقصورة 

خلف مقام النبي )صىّل الله عليه وسلّم(.

قال: وهناك كريسٌّ كبري فيه مصحف مقفل عليه نفذ به من مرص، وهو عند 

األسطوانة التي يف صف مقام النبي )صىّل الله عليه وسلّم(، وإىل جانبه مصحفان 

عىل كرسينّّي يقرأ الناس فيهام، وليس يف املسجد ظاهر سواهام، انتهى. 

ومل أر نسبة املصحف املوجود اليوم لعثامن ريض الله عنه إال يف كالم املطرّي 

ومن بعده عند ذكر سالمة القبّة التي بوسط املسجد من الحريق كام قّدمناه]]].

نعم، ذكر ابن جبري يف رحلته ما حاصله أن أمام مقام النبي )صىّل الله عليه 

وسلّم(- وقد عرّب عنه بالروضة الصغرية- صندوقاً، وأن بني املقام وبني الحجرة- أي 

املقام من جهة املرشق- محَمٌل كبري عليه مصحف كبري يف غشاء مقفل  بجانب 

عليه هو أحد املصاحف األربعة التي وّجه بها عثامن بن عفان ريض الله عنه إىل 

البالد، انتهى.

وهذا املصحف الذي أشار إليه ينطبق يف الوصف عىل املصحف الذي ذكر ابن 

]]]- نقل الكردّي عن السمهودّي رؤيته بعد حريق سنة ستامئة وأربعٍ وخمسني للهجرة )ينظر: الكردّي: ]]](، والذي وجدناه 

يف هذا املوضع من الوفاء نقله عن املطرّي سالمة القبّة مع تأخر زمن السمهودّي عن ذلك.
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النّجار أنه نفذ به من مرص، ومل يصفه مبا ذكره ابن جبري من نسبته لعثامن، مع أن 

ح بأنه من املصاحف التي بعث بها عثامن إىل اآلفاق، ال أنه الذي قتل  ابن جبري مرصِّ

وهو يف حجره، وقد قال ابن قتيبة: كان مصحف عثامن الذي قتل وهو يف حجره عند 

ابنه خالد، ثم صار مع أوالده وقد درجوا. قال: وقال يل بعض مشايخ أهل الشام: إنه 

بأرض طوس )انتهى االقتباس الطويل: الّسمهودّي،2: 99]-200(. ذكر الجعربّي عن 

ابن قتيبة أن مصحف عثامن الذي انتقل إىل أوالده، وقال له بعض مشايخ الشام أنّه 

ظهر يف طرطوس )يُنظر: الجعربّي، ]: 382(. وليت شعري كيف يتطرّق التصحيف 

بكّل سهولٍة يف كتابة طوس طرطوس يف النقل عن ابن قتيبة.

وقد تقّدم يف نقطة متييز اإلمام من غريه جديث عن قول مالك: »إن مصحف 

عثامن ريض الله عنه تغيّب فلم يجد له خرباً بني األشياخ، وعن دعوى أيب ُعبيد 

أنّه رأى اإلمام وكيفيّة التوفيق بينهام«. وليس معنا يف أمر املصحف املوجود اليوم 

سوى مجرد احتامل، والله أعلم )الّسمهودّي،2: 200(. 

وذكر ابن بطّوطة أّن أهل البرصة يصلّون الجمعة يف مسجد أمري املؤمنني عيّل 

الله عنه( )....( وفيه املصحف الكريم الذي كان عثامن يقرأ فيه ملّا قِتل،  )ريض 

ِميُع  ۚ َوُهَو ٱلسَّ ُ وأثر تغيري الّدم يف الورقة التي فيها قوله- تعاىل-: فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱللَّ

ٱۡلَعلِيُم )ابن بطوطة، ]: 97](. ووصول املصحف الذي كان يقرأ فيه عثامن إىل 
البرصة يحتاج تربيراً. وكرثة والدعاوى يف وجود دم الخليفة عىل صفحات املصحف 

أو عىل قوله –تعاىل يف سورة البقرة )37]:]( تجعل الباحث يشّكك بصّحة هذه 

النقول أو يحتمل ما ورد يف الوفاء من تزوير ذلك. 

وقيل إّن مصحف الكوفة فُقد يف أيام املختار الثقفي )ت- 67 ه(، وأّن مصحف 

مّكة احتق سنة سبعني.

وقد ذُكرت رؤية ابن كثري )ت- 774هـ(، وابن الجزرّي )ت- 833هـ(، ملصحف 

أهل الشام )ينظر: عمر: ]6؛ ابن نجاح، قسم الدراسة،]: 44](. وأورد ابن بطّوطَة 

قبلة  »ويف  الكبري:  دمشَق  مسجد  وصف  أثناء  الشامّي  املصحف  عن  رحلته  يف 



216

املقصورة الكربى التي يؤّم فيها إمام الشافعيّة، ويف الركن الرشقّي منها  خزانٌة كبريٌة 

فيه )كذا( املصحف الذي وّجهه أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض الله عنه إىل 

الناس عىل لثم  الخزانة كّل يوم جمعة بعد الصالة، فيزدحم  الشام، وتُفتح هذه 

ذلك املصحف الكريم«)ابن بطّوطة،]: 06](. وذُكر يف شأن املصحف الشامّي »أن 

السلطان »سليم« عندما دخل دمشق 922 هـ. زار املسجد األموّي، ليلة االثنني سابع 

د: 45(. وقد ذُكرَْت يف مجاميع التاريخ  عرش رمضان، وقرأ باملصحف العثامين« )املَُنجِّ

دعاوى وجود مصاحف عثامنيّة يف أماكَن كثرية أخرى )ينظر: املنّجد: 46(. 

وقد عرََض كتاب  تاريخ القرآن ملصري نسخة اإلمام أو نسخة املدينة العثامنيّة، 

فنقل عن ابن قتيبَة انتقالها إىل خالد بن عثامن، وأنّها ظلّت عند عائلته. ويذكر 

تقديم عاصم الجحدرّي معلومات كثريًة عن ذلك، وينقل عن مالك بن أنس أّن 

هذه النسخة تغيّبت، وعن عبد املسيح الكندّي )وبواسطة كزانوفا –كذلك- عنه( 

أنّها أُحرقت يف ثورة أيب السايا عام 200 هـ]]]، وهذه املعلومة تعارض ما ورد يف 

الهامش املحال عليه حيث ورد أّن ما أُحرق آنذاك كان الّنسخة املّكيّة ال املدنيّة، 

املدينة  معاوية  بن  يزيد  احتالل  يف  مبّكر  وقٍت  يف  ضاعت  األخرية  النسخة  وأن 

)يُنظر: نولدكه، 3: هامش 24،ص447، وقارنْه مبا ورد يف ص 448(.   وينقل الكتاب 

بيشء من التشكيك والتضعيف أّن أبا عبيد القاسم بن سالم يخرجها من خزائن 

ّحة آثاٌر من دم عثامن )يُنظر: املصدر نفسه،3:  بعض األمراء، وعليها عالمة عىل الصِّ

447-448(، وهي الدعوى التي تكّررت لعّدة نسٍخ أخرى ادُّعيت أصالتها، مع أن 

مصحف الخليفة عثامن الذي روي أنّه قُتل -وهو يتلوه- واحد.

النسخ  للحديث عن مصري بعض  بهامش واحد  نولدكه وبرجشتارس  ويكتفي 

نسختي  مصري  عن  املضطرب  الحديث  منه  تقّدم  وقد  األخرى،  الثالث  العثامنيّة 

املدينة ومّكة يف الفقرة السابقة، وقد ورد يف هذا الهامش –أيضاً- ما نُقل عن شخص 

]]]- ثار أبو السايا عىل املأمون سنة 99]هـ. ودعا البن طباطبا، فلامّ تويّفّ دعا ملحّمد بن زيد بن عيّل بن الحسني )عليهام 

السالم(، سيطر عىل الكوفة وسّك فيها النقود،  كام سيطر عىل الحرَمني ومناطق أخرى قبل أن يُهزم سنة 200هـ. والذي يهّم 

–هنا- هو امتداد الثورة إىل الحرمني.
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مسيحّي هو عبد املسيح الكندّي يف نصٍّ جديلٍّ تربيرّي يضعف قيمته التاريخيّة أن 

نسخة الشام كانت ال تزال توجد يف أيامه يف مالطا من دون ذكر كيفيّة وصولها 

إىل هناك، وقد ُعطف يف الهامش ضياع نسخة الكوفية عىل ضياع نسخة املدينة 

أيام احتالل يزيد، من دون إيراد إيضاح زائد، وهو يخالف نقل وجودها أيام ثورة 

املختار. وصحيح أّن الكتاب ال يتبّنى املنقول عن الكندّي، ولكّن تتبّع مصري هذه 

النسخ األصليّة جاء يف الكتاب ضعيفاً )يُنظر: املصدر نفسه،3: هامش24،ص447(.

ومل يناقش تاريخ القرآن دعوى وجود نسخ مصاحف عثامنيّة أصليّة اليوم، فقد 

ظهرت بضعة مصاحف تنسب إىل عثامن هي: 

مصحف متحف طشقند )ينظر: مخدوم: 36؛ وصورٌة من املصحف ص: 264 أ- 

من البحث(.

مصحف املشهد الحسيني بالقاهرة )ينظر: الزرقاين، ]: 405-406؛ وصورة من ب- 

املصحف يف امللحق ص: 265(. 

ج- مصحفا استامبول: أحدهام يف طوب قبو )تنظر صورة منه ص: 266(، واآلخر 

يف متحف اآلثار اإلسالمية )تنظر صورة منه يف امللحق ص: 267(. 

القريوان  أّن أحدى نسخ مكتبة  الباحثني رأى  أّن بعض  وذكرت »هند شلبي« 

العتيقة هي املصحف العثاميّن. ولكنَّ عبارتها ساكتٌة عن وجود هذا املصحف اليوم 

)شلبي، هند: 56(. 

ومنتهى املقال يف هذه املصاحف أنّها ُخطَّت بالكويّف، وخطُّ املصاحف العثامنيّة 

مديّن عىل الرّاجح، وخطوط بعضها أكرث تطّوراً من بعض، فليست من عرٍص واحد، 

وأقيستها مختلفة. وقد رّجح »الدكتور املنّجد« أن تكون منقولًة عن أصٍل عثاميّن 

قديم )ينظر: املنّجد: 55(، وهو ما رّجحه »الزرقايّن« يف مصحف املشهد الحسينّي، 

حيث رّجح أن يكون منقوالً من املصاحف العثامنيّة عىل رسم بعضها، حيث يشبه 

رسمه املصحف املَديّن أو الشامّي حيث كُتبت كلمة )يرتَِدْد( بفّك اإلدغام )يُنظر: 

الزرقايّن،]: 397-398(. ولكن ال عربة بتحديد »املنّجد« املصحف العثاميّن املنقول 
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عنه بأصل عثاميّن )يُفهم منه أنّه واحد(؛ إذ ميكن أن تكون نُقلت من أكرثَ من أصٍل 

عثاميّن، وهذا ما سبّب نسبتها، وهذا تعني عىل معرفته مراجعة رسمها يف مواضع 

الخالف. وميكن أن تكون منقولًة من األصول )النُّسخ األصليّة(، أو األصول بواسطة 

سخ األصليّة. مصاحف أهل األمصار املنقولة من النسُّ

نفسه.  عثامن  بخّط  املصاحف  أّن هذه  فيزعَم  بعضهم،  يغلَو  أن  واملستغرب 

واملعلوم أّن عثامن أمر بالكتابة ومل يبارشها بيده. 

 هل كتبت املصاحف العثامنّية عىل حرف أم أكرث؟ - 4

العثامنيّة  املصاحف  اختالف  أثار   القرآن«  »تاريخ  كتاب  عن  الّنظر  برصف 

من  بعض  فلجأ  التحريف،  شبهة  معدودة  محدودٍة  حروٍف  يف  وإْن   - الرسم  يف 

يقول باألحرف السبعة ودعوى أخذ حروف الخالف عن رسول الله، إىل تربير  

الله –تعاىل- دون ذكر  الله وإىل  االختالف بذلك، وأرجعه بعضهم إىل رسول 

األحرف السبعة. وينقل أحد املعارصين هذا املوقف بقوله: »وكتبوا هذه املصاحف 

متفاوتة يف الحذف، واإلثبات، والنقص، والزيادة، والبدل وغري ذلك، ألنهم قصدوا 

النقط  القرآن، وجعلت خالية من  التي نزل عليها  السبعة  اشتاملها عىل األحرف 

والشكل تحقيقاً لهذا الغرض« )ابن نجاح، قسم الدراسة،]: 46](.

الله –تعاىل- العثامنيّة إىل  وسنمثّل -هنا- مبثالنَي لردِّ اختالف رسم املصاحف 

دون ذكر األحرف الّسبعة:

يف نسبة أحرف الخالف جميعاً إىل الله –تعاىل- يقول أبو ُعبيد: »هذه الحروف أ- 

التي اختلفت يف مصاحف األمصار )....( مثبتٌة يف اللوحنِي، وهي كلّها منسوخٌة من 

اإلمام الذي كتبه عثامن ريض الله عنه، ثّم بعث إىل كّل أفق مام نسخ مبصحف، 

ومع هذا، إنّها مل تختلف يف كلمٍة تاّمة وال يف شطرها. إّنا كان اختالفها يف الحرف 

الواحد من حروف املعجم كالواو والفاء واأللف وما أشبه ذلك، إال الحرف الذي يف 

الحديد )آ: 24( )....(، وهي كلّها –عندنا- كالم الله«) أبو عبيد،333؛ يُنظر نقالً عن 

الّسابق: الّدايّن-املقنع، 6]](. وال يبدو هذا التعبري باإلمام من أيب ُعبَيٍد مفهوماً؛ ألّن 
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املصحف اإلمام إن كان هو ما ذُكر أنّه رآه أبو عبيٍد أو عاصم الجحدرّي أو غريهام، 

فقد رويا اختالف رسم ما رأياه عن املصاحف العثامنيّة األخرى، وإن كان اإلمام 

مصحف املدينة، فقد روي اختالفه كذلك. نعم رمّبا أراد أّن اإلمام جنس يشمل كّل 

ما كتب من النسخ األصليّة بأمر عثامن، وبه يُحلُّ إشكال العبارة عىل وجه. وقد 

تقّدم موضٌع آخر فيه خالف ثاٍن يف كلمة ثانيٍة يف الرسم يف قوله –تعاىل- يف سورة 

نَْهاُر َخادِلِيَن 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْرِي َتَْتَها اأْل

َ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ التوبة: رَِضَ اللَّ

بًَدا ۚ َذٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم )التوبة:00](، حيث زيدت يف الرسم كلمة )من( 
َ
فِيَها أ

قبَْل )تحتها( يف مصحف مّكَة )من تحِتها(، ورُسمت تحتَها بغري زيادة يف املصاحف 

األخرى )يُنظر: الشاهد األّول من »7. د« بتصنيفنا(.

وجاء يف املقنع يف رّد ما روي عن يعقوب والحسن من زيادة عبيد الله ب- 

بن زياد زاد أو نرص بن عاصم )يف رواية أخرى( ألِفاً يف حريَفْ سورة املؤمنون يف 

الله  )وسيقولون  )آ:87(  تتَّقون(  أفال  قل  الله  )سيقولون  البرصة:  أهل  مصاحف 

كلّها  املصاحف  ]التّفاق  األخرَييْن  االسمني  يف  باأللف  )آ:89(  تُسحرون(  فأّن  قل 

عىل )لله( يف )املؤمنون: 85(]، ويف سائر املصاحف )لله( )لله( فيهام. وقد عقب 

نََقلَِتها واضطرابها  تصّح لضعف  األخبار عندنا ال  بقوله: »وهذه  الدايّن  عىل ذلك 

وخروجها عن العادة؛ إذ غرُي جائٍز أن يُقِدَم نرٌص وُعبَيد الله هذا اإلقدام من الزيادة 

ُغ لهام ذلك، بل تُنِكرُه، وترُدُّه، وتحذُر  يف املصاحِف مع علمهام بأّن األُّمة ال تَُسوِّ

أّن  إليهام، وصّح  األلفنِي  إضافة هاتنَي  كان ذلك بطل  وإذا  عليه.  تعمل  منه، وال 

إثباتَهام كان من ِقبَِل عثامن والجامعِة -رضوان الله عليهم- عىل َحَسِب ما نزل من 

عند الله –تعاىل- وما أقِْرأَُه رسول الله )صىّل الله عليه وسلّم(« )الّدايّن-املقنع،2]](.

ونحن ذهبنا إىل عدم توقيف الرسم، وأّن النبّي مل يعنّي للصحابة رسامً معيّناً 

ليكتبوا القرآن عليه، والخالف يف الرسم واإلمالء طبيعيٌّ يف بيئة شفهيٍّة مل تتطّور 

الكتابة فيها بعُد، ومل تُقّعد، بل كانت فيها ظواهر شبُْه ثابتٍة تقرُُب من أن تكون 

قواعَد عرفيًّة تراعى بتفاوٍت، وإن مل تُنتزْع وتُستخرْج نظريّاً بعُد. وكان ميكن -مبقابلٍة 

أدّق- أن يُختزل جزء مهمٌّ من هذا االختالف. أّما الّنسبة إىل الله ورسوله بغري 
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دليٍل بنّي، وإقحام مسألة األحرف السبعة يف هذا املوطن، فليس سديداً باإلجامل.

ومع أنّني لست –هنا- بصدد بحث األحرف السبعة التي قيل يف أحاديَث إّن 

ع بها عىل األّمة، ونقاِش أّن القرآن أنزل عىل حرف واحٍد أو عىل  رسول الله وسَّ

سبعة أحرف، وال يف مقاِم درِس إمكان الجمع بني هذين القولني، بحمل الحرف 

بالتخيص  األّمة  الّسبعة عىل رخصٍة فيها توسعة عىل  املنزّل، وحمل  الواحد عىل 

بالقراءة الناس عىل لهجاتها، و»كام علِّمتُم«؛ فمن املناسب اإلشارة إىل أنّني اختت 

الباقر والصادق  املنزّل كان عىل حرف واحٍد مثلام ورد عن  يف بحث مستقّل أن 

)عليهام السالم(، ولكّن النبّي واألمئّة من بعده )صلوات الله عليهم( أقّروا الناس 

أن  األكرثون  يستطيع  ال  والتي  اللْهجيّة،  تحمل خصوصيّاتهم  التي  قراءاتهم  عىل 

يغادروها يف النطق، كعاداتهم يف املّد والفكِّ واإلدغام والفتح واإلمالة وغري ذلك، 

األحرف  بها  ح  تُصحَّ تسهيليّة،  نبويّة  برخصٍة  القراءات  لنشأة  عريض  باٌب  وهذا 

السبعة، وتحمل السبعة فيها عىل الكرثة ال العدد الخاّص، من غري أن يجّر ذلك إىل 

دعوى إنزال أكرث من حرٍف واحد؛ فالفرق واسٌع بني تجويز القراءة يف الرشع وبني 

كونها منزّلة.

عىل  والحرص  )لُغاتها(،  لهجاتها  عىل  الّناس  قراءة   النبّي تجويز  ولكّن 

التسامح وعىل قراءة الّناس كام ُعلِّموا، منرصف عن االختالفات الالحقة يف الرسم 

بعد رسول الله ، إاّل إن كانت متثيالً للهجات الناس، وعاد ظهوره يف املرسوم 

إىل ذلك. وباإلجامل ال يبدو إلحاق اختالف الرّسم برخصِة األحرف الّسبعة سديداً.

كتابة  يف  الّسلف  علامء  بني  وقع  الذي  الّنقاش  إىل  نشري  أن  –هنا-  وغرضنا 

املصحف العثاميّن عىل حرف أو عىل سبعة أحرف أو عىل ما يحتمله رسمه منها.

واحد«  وحرف  واحد،  »عىل مصحف  املسلمني  جمع  عثامن  أّن  الطربّي  فعن 

)الطربّي، ]: 63(، وقال: »فال قراءَة للمسلمني اليوم إال بالحرف الواحد الذي اختاره 

لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من األحرف الستّة الباقية« )الطربي، 

]: 64(. وهذه القراءة هي »التي قرأها رسول الله عىل جربيل مرّتني من 
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العام الذي قُبض فيه، وكان زيٌد قد شهد العرضة األخرية، وكان يُقرئ الناس بها حتى 

مات؛ ولذلك اعتمده الصّديق يف جمعه، وواله عثامن كَتْبََة املصحف« )الزركيّش، 

]: 237(. ولعّل هذا النّص عن الزركيّش، وإن كان يحتاج توجيهاً الستعامل الحرف 

يف القراءة، وكانت فيه أشياُء أخرى، يُستشَعُر منه أن جمع أيب بكر كان عىل حرف 

)يُنظر: شاهني- تاريخ: 6]](، وكذلك جمع عثامن. 

جمع  عندما  أحرف  ستّة  أسقط  عثامن  يكون  أن  إنكار  حزٍم  ابن  عن  ونُِقَل 

املصحف، واقترص عىل حرف، »بربهان كالشمس، وهو أّن عثامن مل يَُك إاّل وجزيرُة 

الصبيان  يَُعلُِّموَن  والقرّاُء  واملساجد،  واملصاحف  باملسلمني  مملوءة  كلُّها  العرب 

والنساَء وكل من َدبَّ وهبَّ »....« فلو رام عثامن ما ذكروا ما قدر عىل ذلك أصالً« 

)السعيد: 69(. 

لَف والَخلَِف وأمئِة  أّما ابن الَجَزري، فيشري إىل ذهاب »جامهري العلامء من السَّ

املسلمني إىل أّن هذه املصاحف مشتَِملة عىل ما يحتمله رسُمها من األحرف السبعة 

فقط، جامعٌة للعرضة األخرية التي عرضها النبي عىل جربائيل متضّمنة لها مل 

تتك حرفاً منها. )قلت( وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، ألّن األحاديث الصحيحة 

واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عليه وتشهد له )….(« )ابن الجزري- النرش، ]: ]3(. 

وعلّق الجعربّي عىل قول الدايّن: فيه حرٌف واحٌد هو لغة قريش، فقال: »الظاهر 

أنّه مشتمٌل عىل السبعة اشتامل احتامل، الّن اإلجامع منعقٌد عىل أّن رشط القراءة 

غري  اإلجامع  تربير  ولكن   .)364  :[ )الجعربّي،  العثاميّن«  الرسم  موافقة  املتواترة 

مقبول النّه عىل القول به إجامٌع متأّخر.

»وذهبت جامعات من الفقهاء والقرّاء واملتكلّمني إىل أّن املصاحف العثامنيّة 

مشتملٌة عىل جميع األحرف السبعة التي نزل بها القرآن« )الحمد: 46](. 

أو عليها  الرسم من األحرف  بالكتابة عىل ما يحتمله  وأّما استدالل من يقول 

الخرابيش  ألّن  به؛  ُمَسلَّم  فغرُي  واإلعجام،  ْكِل  الشَّ من  املصحف  بتجريد  جميعاً 

والرقوق التي وصلتنا والتي تعود إىل عهد رسول الله يف املدينة خالية منهام. 
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)قد سلف هذا، وتكراره هنا مناسب لوقوعه يف استدالالتهم(. 

ومن الطبيعّي، إذا روعيت أسباب الخالف الشديدة التي أّدت إىل جمع املصحف 

يف عهد عثامن أن تكون النيّة أن يأيت هذا الجمع املوّحد عىل حرف واحد. وبهذا رّصح 

الّداينّ-  الداين عندما قال: إّن جمع عثامن للمصحف كان عىل حرِف زيد. )ينظر: 

املقنع: 6، السجستايّن، ابن أيب داود، مقّدمة جفري: 7(، وهو املالئم لحكمة توحيد 

املصاحف، حيث أراد الجامعون رفع اختالف الناس يف القراءة. ولكّن الناظر إىل نتيجة 

هذا الجهد يرى أنّه ضيّق حدود الخالف يف الرسم والقراءة، ولكّنه مل يقطع جذر 

ْكِل واإلعجاِم، وغياب األلفات الداخليّة وكثري من محّددات  الخالف الكبري، لعدم الشَّ

الكتابة األخرى، كاأللفات الداخليّة ونربة الهمزة والّشدة واملّدة....، ووقوِع الخالف 

القليل يف رسم نسخ املصاحف العثامنيّة األوىل املرسلة إىل األمصار، وحكومِة اللهجات 

عىل نطق أهل األمصار، وعدِم متيِّز الخصوصيّات اللْهجيّة عند نقل القراءة املنزّلة 

عن النبي، وصحابِته الحجازينّي الذين تشبه لهجتهم لهجته، والذين كانوا يقرأون 

القراءة العاّمة التي كان يقرأ بها عاّمة أهل مّكَة واملدينة من الّصحابة، واختالِط هذه 

القراءة العاّمة التي متثّل التنزيل بلهجات الناقلني من الرواة وعدِم متيّز املنقول بشكٍل 

اَظ  صاٍف. ولقد كانت طبيعة الرسم غري املنقوط وال املشكول باباً مّكن الناس والُحفَّ

من العودة إىل رخصة األحرف السبعة مبا يتناسب مع احتامالت الرسم الذي جعله 

علامء القراءات، من بعُد، مقياساً للقراءة الصحيحة.

الجمع املوّحد عىل جميع  املتقّدم باحتواء  القول  املقاربة أن  ويلزم من هذه 

األحرف السبعة، والقول املنقول عن ابن الجَزَريِّ باحتوائه عىل ما يحتمله الرسم 

املجمل الخايل من الشكل واإلعجام واأللفات الداخليّة غالباً، والخايل من الكثري من 

املحّددات، هام محاولُة تربير متأّخرة الختالف القراءات وجمع بني التوحيد وبني 

املأثور من أحاديث األحرف السبعة.

رسامً  للصحابة  يعنّي  مل  النبّي  وأّن  الرسم،  توقيف  عدم  إىل  ذهبنا  كّنا  ونحن 

بيئة شفهيٍّة مل  الرسم واإلمالء طبيعيٌّ يف  القرآن عليه، والخالف يف  ليكتبوا  معيّناً 

تتطّور الكتابة فيها بعُد، ومل تُقّعد، بل كانت فيها ظواهر شبُْه ثابتٍة تقرُُب من أن 

تكون قواعَد عرفيًّة تراعى بتفاوٍت، وإن مل تُنتزْع وتُستخرْج نظريّاً بعُد. وكان ميكن 
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-مبقابلٍة أدّق- أن يُختزل جزء مهمٌّ من هذا االختالف. 

ومع أنّني لست –هنا- بصدد بحث األحرف السبعة التي قيل يف أحاديَث أّن 

ع بها عىل األّمة، ونقاِش أّن القرآن أنزل عىل حرف واحٍد أو عىل  رسول الله وسَّ

سبعة أحرف، وال يف مقاِم درِس إمكان الجمع بني هذين القولني، بحمل الحرف 

بالتخيص  األّمة  الّسبعة عىل رخصٍة فيها توسعة عىل  املنزّل، وحمل  الواحد عىل 

بالقراءة الناس عىل لهجاتها، و»كام علِّمتُم«؛ فمن املناسب اإلشارة إىل أنّني اختت 

الباقر والصادق  املنزّل كان عىل حرف واحٍد مثلام ورد عن  يف بحث مستقّل أن 

)عليهام السالم(، ولكّن النبّي واألمئّة من بعده أقّروا الناس عىل قراءاتهم التي 

تحمل خصوصيّاتهم اللْهجيّة، والتي ال يستطيع األكرثون أن يغادروها يف النطق، 

كعاداتهم يف املّد والفكِّ واإلدغام والفتح واإلمالة وغري ذلك، وهذا باٌب عريض لنشأة 

ح بها األحرف السبعة، وتحمل السبعة فيها  القراءات برخصٍة نبويّة تسهيليّة، تُصحَّ

عىل الكرثة ال العدد الخاّص، من غري أن يجّر ذلك إىل دعوى إنزال أكرث من حرٍف 

واحد؛ فالفرق واسٌع بني تجويز القراءة يف الرشع وبني كونها منزّلة.

عىل  والحرص  )لُغاتها(،  لهجاتها  عىل  الّناس  قراءة   النبّي تجويز  ولكّن 

التسامح وعىل قراءة الّناس كام ُعلِّموا، منرصف عن االختالفات الالحقة يف الرسم 

بعد رسول الله ، إاّل إن كانت متثيالً للهجات الناس، وعاد ظهوره يف املرسوم إىل 

ذلك. وعليه، يظهر أّن الّنسبَة إىل الله –تبارك وتعاىل- ورسوله بغري دليٍل بنّي، 

وإقحاَم مسألة األحرف السبعة يف هذا املوطن، فليس سديداً باإلجامل.
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خامتة

ركّز هذا البحث عىل تاريخ الرسم املستعمل يف تدوين القرآن الكريم ابتداًء من 

 ،اقتباسه من األنباط العرب، وصوالً إىل تدوين القرآن به من أيام رسول الله

مباحثه  أكرث  يف  غطّى  وهو  األمصار،  عىل  وتوزيعها  املصاحف  توحيد  إىل  وصوالً 

الفجوة التي كانت موجودًة يف بحوث الرسم يف كتاب »تاريخ القرآن«، والتي مل 

يتحّدث الكتاب عن كثري منها.

مة وثالثة مباحَث وخامتة؛ عرض األّول  وقد نُِظمت حبّات هذا البحث من مقدِّ

منها لتاريخ  نشأة رسم العربيّة الذي كُتب به القرآن، والنتقالِه إىل الحجاز، فُعرضت 

املسترشقني  وآراء  التاريخّي،  املأثور  يف  ُوجدت  التي  النشأة  نظريّات  ونوقشت 

والباحثني الغربيّني، ورُّدت نظريّة التوقيف، لعدم الّدليل، ونظريّة ابن خلدون يف 

االشتقاق من املُسَند، لعدم الدليل، ولوجود قرائن وشواهَد تستبعدها؛ هذا باإلضافة 

إىل كونها فَرْضيًّة بناها عىل أساس نظريّته يف العمران، دون شواهد تاريخيّة كافية، 

به الكبري  أو شواهَد فّنيٍة تتصل مبقارنة الكتابتني وخصائصهام. وعىل الرَّغم من الشَّ

الّسيانيّة، ومشابهِة  مثيالتها يف بعض خطوط  العربيّة وبني  الحروف  أشكال  بني 

تربيع الخّط الكويّف للهندسة املوجودة فيام يُزعم أصالً رسيانيّاً، فقد رّجحنا أخذ 

طّوروا  الذين  األنباط،  من  القرآن  به  كُتب  الذي  املعروف  الّشاميّل  العربيّة  رسم 

سامتها  لها  عربيًَّة  نَبَِطيًَّة  كتابة  غدت  حتى  اآلراميّة،  الكتابة  من  مأخوذة  كتابًة 

املستقلّة، وتنّوعت إىل خطنّي يشبه أحدهام الكويفَّ مبا فيه من تربيع، ويشبه اآلخر 

الحجازّي املّكّ املديّن بسهولته واستدارته ومطواعيّته، ورمّبا وصل األخري إىل مّكَة 

مع التُّّجار. وقد عرضنا للنقوش التي تشهد لهذه القرىب، وتعني عىل الحكم اعتامداً 

عىل مجموعٍة من الخصائص.

الحجاز موطِن  والرسم يف  الكتابة  تاريخ  دراسة  إىل  الثاين، ذهبنا  املبحث  ويف 

التّنزيل قُبَيل اإلسالم، وخالل الّصدر األول، وبيّنَّا خصائص الكتابة الخالية من النَّْقطنَي: 
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نَْقِط اإلعراِب ونَْقِط اإلعجام، وتناولنا الوثائق املوجودة من النقوش والرقوق، ونوَع 

الخطِّ وخصائَص الكتابة والرسم، فأيّدنا –بشكٍل ظّنٍي صّحة انتساب نقوش جبل 

إمكانيَّة  وأبقينا  املرحلة،  تلك  لرسم  ومتثيلها  الصحابة،  إىل  املنّورة  باملدينة  سلعٍ 

 إىل امللوك، عىل الرَّغم من نفي بعض املسترشقني لها،  صّحة نسبة كُتُِب النبيِّ

وعالجنا دعاوى قدم اإلعجام. وخلصنا إىل نتيجة كلّيّة هي أن املكتوبات القرآنيّة 

 واملصحف العثاميّن املوّحد، والنَُّسخ التي انتسخت منه  األوىل ومصحف عيلٍّ

وُوزِّعْت يف األمصار كانت بالخّط الحجازّي املَديّن الذي يُشبه النسخّي مبا فيه من 

مطاوعٍة واستدارة، وهو خطٌّ مأخوٌذ من الكتابة النبطيّة، وتظهر فيه خصائصها، 

وأنّه مل يكن معجامً وال مشكوالً، كام تثبت ذلك الوثائق. وبهذا الرسم والخّط كُتب 

 مصحفه، وبه كتب أيبُّ وزيٌد، وبه  القرآن يف عهد رسول الله، وكَتب عيلٌّ

تّم الجمع العثاميّن، وُخطّت النَُّسخ املرسلة إىل األمصار كام تقّدم.

أحاجَي  سيبدو  ظواهره،  وتحليل  العثاميّن،  الرسم  خصائص  من  كثريٍ  فهم  إن 

عصيًّة عىل الفهم والتحليل بغري هذه املقّدمات، وكثرٌي منها كان ينقص جهد أعالم 

مدرسِة املسترشقني التي تعاقبت عىل إنجاز  هذا األثر »تاريخ القرآن«، مع أّن كثرياً 

من الباحثني يف هذا املجال كانوا مسترشقنَي –أيضاً- كام توضحه جريدة املصادر 

واملراجع.

األّولنَي- رسم  املحّصلة من  للنتائج  -تَبَعاً  فيه  بحثنا  فقد  الثالث،  املبحث  أّما 

الكتابات القرآنيّة يف زمن رسول الله، ومصحف عيل، وُصُحف زيٍد التي 

جمعها للخليفة األّول أيب بكر، ورْسَم املصحف املوّحد واملصاحف العثامنيّة التي 

بُعثت إىل األمصار. ومع أّن الخالف يف جمع القرآن كبرٌي مع املسترشقني، ومع أّن 

املوطن من  البحوث الحّساسة، فلم يكن غرضنا أن نعرض ما قيل يف الكتاب عن 

ذلك وننقده ألن موضوعنا هو تاريخ الرسم، بل عرضنا وجيزة تاريخيًّة يف الجمع 

للحكم عىل أصالة ما يُنسب إىل عيّل وعثامن من مصاحف موزّعٍة  متهيداً 

يف أقطار األرض للحكم عليه من خالل ما تقّدم يف املبحثني السابقني، باإلضافة 

إىل األدلّة والقرائن الروائيّة والتاريخيّة األخرى، وقد اخترصنا ذلك  رعايًة لحجم 

عن  الحديث  أصل  إّن  بل  القرآن«،  »تاريخ  يف  نقصاً  هذا  يف  والحظنا  املقالة. 
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َش بحثُه يف هذا الكتاب جّداً. مصحف عيلٍّ قد ُهمِّ

ويف املبحث الثالث، تعرّض كتاب »تاريخ القرآن« يف بحث الرسم لجملة نُقاٍط، 

تهّم خطّة هذا البحث ومساره، حيث بُِحَث يف عدد املصاحف العثامنيّة األصليّة، 

ويف متييز اإلمام من بينها، ويف عالقات هذه النُّسِخ بعضها ببعض، ويف متييز األصل 

نُسخ من  بعضها  أو  اإلمام  نُسخ من  كلّها  فهل  املنسوخ،  الفرع  عليه من  النَُّسخ 

اختالف  عىل  كبري  بشكٍل  اعتمد  قد  الكتاب  كان  وملّا  اإلمام؟  غريِ  أصليّة  نُسخٍة 

مرسوم مصاحف أهل األمصار لفهم هذه العالقات، فقد تتبّعنا ذلك يف كُتب الرّسم 

الجزء  يف  الرسم  فصل  مؤلِّفا  يأخذها  التي  لآلراء  عرضنا  ثّم  القرآن«،  »تاريخ  ويف 

الثالث، وعملنا عىل تحليلها وتقوميها. 

يف  صارخًة  تجلّت  التي  القرآيّن  االسترشاق  بحوث  إشكاليّات  من  الّرغم  وعىل 

القرآن  وتواتر  واملديّن،  واملّكّ  والوحي،  القرآن  منها بحوث مصادر  أخرى:  بحوٍث 

وجمعه.....، بل بحث وجود أخطاء يف املصاحف العثامنيّة، أو بحث رسم مصاحف 

منه  درسنا  الذي  نفسه  الفصل  يف  -واألخريان  تحريٍف  من  يوهمه  وما  الصحابة 

)نولدكه  الفصل  مؤلّفي  أراء  فإّن  فقط-  العثامنيّة«  املصاحف  »صياغات  نقطَة: 

اآلراء  مروحة  عن  النقطة  هذه  يف  األحيان  من  كثريٍ  يف  تخرج  مل  وبرجشتارس( 

اإلسالميّة.

وبرصف الّنظر عن كتاب »تاريخ القرآن« أثار اختالف املصاحف العثامنيّة يف 

الرسم - وإن يف حروٍف محدودٍة معدودة شبهة التحريف، فلجأ من يقول باألحرف 

السبعة ودعوى أخذ حروف الخالف عن رسول الله، إىل تربير  االختالف بذلك، 

 ،االختالف متواترٌة عنه أن حروف  أّما من ال يرى  -تعاىل-،  الله  إىل  وإرجاعه 

الّنسخ  فهي جاءت -عنده- نتيجة قلّة الضبط واملقابلة، رمّبا كان هذا -يف بعض 

الكوفة بخاّصة(، حيث  )وإىل  العراق  إىل  باملصاحف  األقّل- رغبًة يف اإلرساع  عىل 

رفض ابن مسعود وأصحابه تسليم مصاحفهم، وهو يرى أّن التحريف يف حروف 

معدودة واقٌع يف الكتاب نتيجة اختالف الرسم، وهذا ال ينايف تواتر القرآن يف غري 

حروف الخالف الشحيحة، بل إن جزءاً مهاّمً من حروف اختالف الرسم هو اختالف 

يف اإلمالء، والقرآن املنزّل املتواتر هو امللفوظ.
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ونحن ذهبنا إىل عدم توقيف الرسم، وأّن النبّي مل يعنّي للصحابة رسامً معيّناً 

ليكتبوا القرآن عليه، والخالف يف الرسم واإلمالء طبيعيٌّ يف بيئة شفهيٍّة مل تتطّور 

الكتابة فيها بعُد، ومل تُقّعد، بل كانت فيها ظواهر شبُْه ثابتٍة تقرُُب من أن تكون 

ميكن  وكان  بعُد.  نظريّاً  وتُستخرْج  تُنتزْع  مل  وإن  بتفاوٍت،  تراعى  عرفيًّة  قواعَد 

-مبقابلٍة أدّق- أن يُختزل جزء مهمٌّ من هذا االختالف. أّما إقحام مسألة األحرف 

السبعة يف هذا املوطن، فليس سديداً باإلجامل.

القرآن عىل حرٍف  بنزول   البيت أهل  روايات  –بحسب  قولنا  مع  ونحن 

واحد- نجد أّن األحرف السبعة رخصٌة يف العمل، ونزول القرآن عىل سبعِة أحرٍف، 

عليهم  يصعب  التي  املختلفة  الناس  لهجات  عىل  بالقراءة  الرخصة  نزول  يعني 

بعض  إىل  باإلضافة  إبداٍل،  أو   ، فكٍّ أو  إدغاٍم  أو  فتح،  أو  إمالة  بغريها من  النطق 

الظواهر الرصفيّة والنحويّة املوجودة يف اللهجات، وال تعني سبع لهجاٍت بعينها، 

بل يعني العدُد الكرثة. وهو وجُه جمعٍ لنا بني نزول القرآن عىل حرٍف، ونزوله عىل 

سبعة أحرف. ولكّن رخصة األحرف السبعَة التي نفهمها ال تشمل اختالف الرسم 

الراجع إىل اختالف املصاحف، وإْن أثّر يف القراءة،  بل تشمل أكرث اختالف القراءات 

-وبعضه آٍت من إبهام الرسم-، وتشمل –كذلك- الرسم اآليتَ من اللهجات.

ولذا تبدو محاوالُت دعوى اشتامِل املصاحف العثامنيّة عىل األحرف الّسبعة أو 

عىل ما يحتمله رسمها منها، التي أرشُت إليها يف آخر البحث، مخالفًة ملا اختناه يف 

الفقرتنَي السابقتنَي، بل مخالفة لغرض توحيد املصاحف نفسه.

لتلّقِف  وال  وظواهره،  العثاميّن  الرّسم  لخصائص  يعرض  مل  فبحثنا  وبعُد، 

الصحابة من وجود  نُقل عن بعض  املسترشقني -ومنهم نولدكه وبرجشتارس- ما 

لحٍن يف املصاحف العثامنيّة، ومل يبحث يف اختالف مصاحف الصحابة غري العثامنيّة 

املسائل  الله بن مسعود،  وذلك من  أيَُبِّ بن كعب وعبد  كاملنقول عن مصحفي 

إىل  تحتاج  املسترشقني، وهي  مع  الخالف  حّدة  فيها  ترتفع  التي  الخطرية  املهّمة 

محّمد  القرآن  عليه  أُنزل  من  والسالم  العاملني،  ربِّ  لله  والحمد  مفردة.  مقاالٍت 

املصطفى وآله األطهار وصحبه األخيار.
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لئحة املصادر واملراجع

حروف . ] إىل   الرسول فم  من  الكريم  »القرآن  عيّل،  حسني  إبراهيم،   

املصاحف«، مجلّة الحياة الطيّبة، تصدر عن جامعة املصطفى العامليّة-فرع لبنان، 

بريوت، سـ. 5]، عـ. 25، ربيع 2]433/20]هـ..

أمري . 2 وِحَكم  ورسائل  لُخطَِب  -الجامع  البالغة  نهج  رشح  الحديد،  أيب  ابن   

املؤمنني أيب الحسن عيلِّ بن أيب طالب-، )د.ط(، دار الهدى الوطنيّة، بريوت، )د.ت(.

النرش . 3 تقريب  الخري محّمد )ت: 833هـ(،  أبو  الدين  الجزرّي، شمس  ابن   

إبراهيم عطوة عوض، ط]، رشكة ومطبعة  وتقديم:  تحقيق  العرش،  القراءات  يف 

مصطفى البايب الحلبي وأوالده، مرص، )]38]هـ/]96]م(.

 ابن الجزرّي، شمس الدين أبو الخري محّمد )ت: 833هـ(، تقريب النرش يف . 4

القراءات، تصحيح ومراجعة: الّشيخ محّمد عيّل الّضبّاع، )د.ط(،  املكتبة التِّجاريّة 

الكربىن مطبعة مصطفى محّمدن ِمرص، )د.ت(.

 ابن الجوزّي، جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيّل بن محّمد بن . 5

التاريخ  وعيون  واللغة  والحديث  القرآن  ع.لوم  –يف  املدهش  )ت:597هـ(:  عيّل 

والوعظ-، تصحيح وإيضاح: الشيخ محّمد بن الشيخ طاهر الّساموّي، )د.ط(، عىل 

نفقة صاحب املكتبة العربيّة ببغداد، مطبعة اآلداب، بغداد، 348]هـ .

دار . 6 مطبعة  )د.ط(،  الفرقان،  اللطيف،  عبد  محّمد  محّمد  الخطيب،  ابن   

الكتب املرصيّة، القاهرة، )367]هـ/948]م(.

 ابن القّفال، رشح عقيلة أتراب القصائد يف يف أسنى املقاصد، إعداد: عبد الله . 7

بن حسن الشتوّي املغريّب، نسخة

 PDF، https://www.slideshare.net/abozzahraa/ss-32485964.

املكتبة . 8 )د.ط(،  الفهرست  385هـ(  )ت:  إسحق  بن  محّمد  الّنديم،  ابن   

التجاريّة الكربى، املطبعة الرحامنيّة، مرص، )348]هـ/969]م(.



230

 ابن بطّوطة: رحلة ابن بطّوطة )تُحفة األنظار يف غرائب األمصار وعجائب . 9

األسفار(، تقديم وتحقيق: الشيخ محّمد عبد املنعم العريان، مراجعة وفهرسة: 

مّحمد القّصاص، ط ]، دار إحياء العلوم، بريوت، )407]هـ/987]م(.

الخصائص، تحقيق: محمد عيل . 0] الفتح عثامن )ت: 392هـ(،  أبو  ابن جّنّي، 

الّنّجار، )د.ط( دار الكتاب العريّب، بريوت )عن نسخة: دار الكتب املرصية »القسم 

األديب«، مطبعة دار الكتب املرصية، 367]هـ/985]م(. 

ابن . ]] العالمة  )تاريخ  املقدمة   )808 )ت:  املغريّب  الرحمن  عبد  ابن خلدون، 

خلدون( )د.ط(، دار الكتاب اللبنايّن-مكتبة املدرسة، بريوت، 982]م.

الكربى، . 2] الطّبقات  البرصّي )ت: 230هـ(،  الهاشمّي  الله  عبد  أبو  ابن سعد، 

العلميّة، بريوت، مج2،  الكتب  القادر عطان ط]، دار  دراسة وتحق: محّمد عبد 

)0]4]هـ/990]م(.

بن محّمد . 3] بن جعفر  بن موىس  عيّل  القاسم  أبو  الّدين  ريّض  ابن طاووس، 

قم،  الرىض،  منشورات  )د.ط(،  الّعود،  سعد  664هـ(،  )ت:  الحسينّي  الحسنّي 

363]هـ .ش.

ابن عبد ربِّه، أحمد بن مّحمد األندليّس )ت: 328هـ( الِعْقد الفريد، تحقيق: . 4]

عبد املجيد التحينّي، ط3، دار الكتب العلميّة، بريوت، )407]هـ/987]م(.

يف . 5] العرب  وسنن  اللغة  فقه  يف  الصاحبّي  395هـ(،  )ت:  أحمد  فارس،  ابن 

كالمها، )د.ط(، املكتبة السلفيّة، مطبعة املؤيّد، القاهرة )328]هـ-0]9]م(.

ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين محّمد بن مكرّم األفريقّي املرصّي )630-. 6]

]]7هـ( لسان العرب، )د.ط(، دار صادر، بريوت، )د.ت(.

ابن نبّي، مالك، إنتاج املسترشقني وأثرهفي الفكر اإلسالمّي الحدينث ط]، دار . 7]

اإلرشاد، للطباعة والتّوزيع والّنرش، بريوت، )388]هـ/969]م(.

ابن نجاح، سليامن: أبو داود، سليامن بن نجاح بن أيب القاسم األموّي بالوالء، . 8]
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: 496هـ(، مخترص التبيني لهجاء التنزيل، مجمع امللك فهد، املدينة  األندليس )املتوىفَّ

املنورة، )423]هـ /2002م(.

أبو شامة، شهاب الّدين عبد الرحمن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديّس )ت: . 9]

665هـ(، كتاب املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، تحقيق: طيار آلتي 

قوالج، )د.ط(، دار صادر، بريوت، )395]هـ/975]م(.

مروان . 20 تحقيق:  القرآن،  فضائل  )57]-224هـ(،  الَهَروّي  ساّلم  بن  ُعبَيد  أبو 

العطيّة، محسن خرابة، )د.ط(، دار ابن كثري، دمشق-بريوت، )د.ت(.

األحمدي، عيّل بن حسني-عيّل، مكاتيب الرّسول، )د.ط(، دار صعب، بريوتن . ]2

)د.ت(.

األصفهايّن، حمزة بن الحسن )ت: 350هـ(، التّنبيه عىل حدوث التّصحيف، . 22

بغداد،  املعارف،  مطبعة  الّنهضة،  مكتبة  ياسني،  آل  حسن  محّمد  الّشيخ  تحق: 

)387]هـ/967]م(. 

النَّجاح، . 23 مكتبة  )د.ط(،  الكريم،  القرآن  يف  دراسات  محّمد،  عيل  اآلصفي، 

مطبعة النُّعامن، النجف، 385]هـ..

القرآن، . 24 إعجاز  403هـ(،  )ت:  الطّيّب  بن  محّمد  بكر  أبو  القايض  الباقاليّن، 

بريوت،  الجيل،  دار  ط]،  الخفاجّي،  املنعم  عبد  محّمد  الدكتور  وتعليق:  رشح 

)]]4]هـ/]99]م(.

النّجار، . 25 بروكلامن، كارل، تاريخ األدب العريّب، تعريب: الدكتور عبد الحليم 

ط3، دار املعارف مرص، )د.ت(.

القرآن وعلومه يف مرص )20هـ-358م(، . 26 الله خورشيد )دكتور(،  الربّّي، عبد 

)د.ط(، دار املعارف، مرص، )د.ت(.

البعلبّكّ، رمزي )دكتور( الكتابة العربيّة والساميّة )دراسات يف تاريخ الكتابة . 27

وأصولها عند الساميّني(، ط]، دار العلم للماليني، بريوت، ]98]م.
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تحق ورشح . 28 )ت:279هـ(،  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  العبّاس  أبو  البالذرّي، 

وتعليق: عبد الله أنيس الطبّاع، وعمر أنيس الطبّاع، )د.ط(، دار الّنرش للجامعيني، 

بريوت، )377]هـ/958](.

رضا . 29 تعريب:  وتأثريه(،  ترجمته  تدوينه،  )نزوله،  القرآن  ريجيس،  بالشري، 

عيل  محمد  الشيخ  ومراجعة:  تحقيق  جرب،  فريد  األب  الدكتور  بإرشاف:  سعادة، 

الزعبّي، ط]، دار الكتاب اللبنايّن، بريوت، 974]م.

البالغّي، محّمد جواد النجفّي )شيخ( )ت: 352]هـ( آالء الرحمن يف تفسري . 30

القرآن، )د.ط(، دار إحياء التاث العريب، بريوت، )د.ت(. 

الفكر، . ]3 دار  تكوينه، ط]،  بداية  اإلسالمّي يف  الفّن  )دكتور(،  بهنيس، عفيف 

دمشق، )403]هـ/983]م(.

)د.نرش(، . 32 )د.ط(،  واملصاحف،  القرآن  تاريخ  فدوين،  موىس-رستو  الله،  جار 
املطبعة اإلسالميّة، بتسبورغ، 323]هـ.

الجبورّي، تريكّ عبود عطيّة، الخّط العريّب اإلسالمّي، ط]، دار التاث العريّب . 33
اإلسالمّي للطِّباعة والّنرش والتّوزيع، دار البيان، بغداد، )]38]هـ-975]م(.

الجبورّي، سهيلة ياسني، الخّط العريّب وتطّوره يف العصور العبّاسيّة يف العراق، . 34
)د.ط(، املكتبة االهليّة، مطبعة الزهراء، بغداد، )]38]هـ/962]م(.

الجزائرّي، نعمة الله )سيّد(، زهر الربيع، ط] )مصححة ومنقحة(، مؤسسة . 35
البالغ، بريوت، )0]4]هــ/990]م(.

الجعربّي،  برهان الّدين إبراهيم  بن  عمر بن  إبراهيم  )ت-733هـ(،جميلةأرباب . 36
املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد، دراسة وتحقيق: محّمد إلياس محّمد أنور، 
الشيخ  كريّس  من  )بتمويٍل  طيبة  جامعة  البحثيّة-  الكرايس  برنامج  )ط](،نرش: 

يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات(، املدينة املنّورة، )438]ه/7]20م(.

جمعة، إبراهيم، قّصة الكتابة العربيّة، سلسلة اقرا:53، )د.ط(، دار املعارف . 37

للطباعة والنرش، ِمرص، 947]م.
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حّسان، متام )دكتور(، اللغة بني املعياريّة والوصفيّة، )د.ط(، مكتبة اإلنجلو . 38

املرِصيّة، مطبعة الرّسالة، ِمرص، 958]م.

حلمّي، محمود )دكتور(، الخّط العريّب بني الفّن والجامل، مجلّة عامل الفكر، . 39

مج3]، عدد4، يناير-فرباير- مارس 983]م، )ص ص63]-238(.

نرش . 40 ط]،  تاريخيّة(،  لغويّة  )دراسة  املصحف  رسم  قّدوري،  غانم  الحمد، 

طباعة  بغداد؛  الهجرّي،  عرش  الخامس  القرن  مبطلع  لالحتفال  الوطنيّة  اللجنة 

مؤّسسة املطبوعات العربيّة، بريوت، )402]ه/982]م(.

املرصيّة، . ]4 النهضة  مكتبة  واللهجات، ط]،  القراءات  الوّهاب،  عبد  حـّمودة، 

مطبعة الّسعادة، مرص، )368]هـ-948]م(.

حميد الله، محّمد )دكتور(، مجموعة الوثائق الّسياسيّة للعهد الّنبوّي والخالفة . 42

الراشدة، ط5 )مصّححة ومنّقحة وفريدة(، دار الّنفائس، بريوت، )405]هـ/985]م(. 

الخويئ، أبو القاسم املوسوّي )سيّد(: البيان يف تفسري القرآن، ط3، مؤّسسة . 43

األعلمي للمطبوعات، بريوت، )394]هـ/974]م(.

عدد . 44 اإلسالمّي،  الفكر  مجلّة  املصحف،  رسم  )دكتور(،  العزيز  عبد  الخيّاط، 

شوال 405]هـ/985]م.

القرآن . 45 رسم  يف  املقنع  444هـ(،  )ت:  سعيد،  بن  عثامن  عمٍرو  أبو  الّدايّن، 

 ،D[8g  MS297.2088 بريوت،  األمريكيّة يف  الجامعة  نسخة مخطوطة،  الكريم، 

.400 Mic MS :رقم امليكروفيلم

معرفة . 46 يف  املقنع  كتاب  444هـ(،  )ت:  سعيد،  بن  عثامن  عمٍرو  أبو  الّدايّن، 

الدراسات  مكتب  أحمد دهامن،  محّمد  تحقيق:  األمصار،  أهل  مرسوم مصاحف 

اإلسالميّة، مطبعة التقّي، دمشق، )359]هـ/940]م(.

معرفة . 47 يف  املقنع  كتاب  444هـ(،  )ت:  سعيد،  بن  عثامن  عمرو  أبو  الّدايّن، 

مرسوم مصاحف أهل األمصار، بعناية باعتناء أوتو برتزل، مطبعة الدولة )لجمعيّة 
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املسترشقني األملانيّة(، استامبول، 938] )اعتمدت النسخة –حرصأ- يف بيان اختالفات 

مصاحف األمصار الُعثامنيّة(.

التفسري . 48 )544هـ-606هـ(،  الرّازّي  بالفخر  الّشهري  عمر  بن  محّمد  الرازّي، 

ِمرص،  املرصيّة،  البهيّة  املطبعة  محّمد،  الرّحمن  عبد  طبعه:  ملتزم  ط]،  الكبري، 

)357]هــ/938]م(

رضا، أحمد )شيخ(، رسالة الخّط العريّب )نشأته وتطّور املذاهب فيه(، تحقيق: . 49

الدكتور نزار أحمد رضا، ط]، دار الرائد العريّب، بريوت، )406]هـ/986]م(.

اللغة، )د.ط(، دار ومكتبة الحياة، مطبعة ُسَميّا، . 50 رضا، أحمد )شيخ(، مولد 

بريوت، 956]م.

الّزرقايّن، عبد العظيم )شيخ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن. ط3، دار الفكر، . ]5

)د.م(، )د.ت(.

علوم . 52 الربهان يف  )745-794هـ(،  الله  عبد  بن  محّمد  الدين  بدر  الّزركيّش، 

القرآن، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، ط]، دار إحياء الكتب العربيّة، عيىس 

البايب الحلبّي ورشكاه، )د.م(، )376]هـ/957](.

مؤّسسة . 53 ط3،  أمني،  أحمد  تقديم:  القرآن،  تاريخ  الله،  عبد  أبو  الزّنجاين، 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، )388]هـ/969]م(.

دار . 54 بغداد،  النهضة،  مكتبة  ط3،  العريّب،  الخّط  مصوَّر  ناجي،  الدين،  زين 

القلم، بريوت، )400]هـ/980]م(.

الّسجستايّن، أبو بكر عبد الله بن أيب داوود سليامن بن األشعث الّسجستايّن . 55

املثّنى  آرثر جفري، ط]، مكتبة  الدكتور  )ت: 6]3هـ(، كتاب املصاحف، تصحيح 
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الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


حبوث موضوعّية يف آراء نولدكه



مقدمة الفصل

يــأيت الفصــل الثالــث واألخــري من الكتــاب؛ ليتّمــم البحث يف بعــض املوضوعات 

املتفرّقــة، وهــي موضوعــات عالجهــا تيــودور نولدكــه وألقــى فيهــا اعتاضاتــه 

وشــبهاته بنــاًء عــىل منهجــه املتّبــع. وقــد تــوزّع الفصــل عــىل أربعــة بحــوث: 

ناقــش األّول عالقــة املدرســة األملانيّــة االســترشاقيّة باإلســالم واملســلمني؛ حيــث 

ــج  ــعيد. وعال ــل إدوارد س ــر الراح ــىل آراء املفكِّ ــاًء ع ــا بن ــا تحليليًّ ــّدم طرًح ق

البحــث الثــاين بعــض اآلراء املشــكل التــي طرحهــا نولدكــه فيــام يتعلـّـق بجمــع 

القــرآن الكريــم. وعالــج البحــث الثالــث إشــكاليّة عالقــة القــرآن الكريــم بباقي 

ــترشقون  ــزال املس ــا ي ــي م ــاس الت ــاّص واالقتب ــألة التن ــة ومس ــب املقّدس الكت

ــة ملفهــوم "األمــّي"  ــا هــذا يتداولونهــا. ويف البحــث األخــري، نظــرٌة نقديّ ليومن

الــذي تبّنــاه تيــودور نولدكــه.



 

إدوارد سعيد واالستشراق األلماين
نظرة نقدّية

رومان لومياير]]]

خالصة جامعة للبحث

قام »إدوارد سعيد« سنة 978] يف كتابه »االسترشاق« باستبعاد االسترشاق األملايّن 

عىل وجه التّحديد من نقده، والّسبب يف ظهور هذا الطرح التّوّجه اللّغوّي القوّي 

للتخّصصات االسترشاقيّة األملانيّة يف هذا املنحى، وقد كشف تحليٌل عميٌق لتطّور 

االسترشاق األملايّن أّن األناط والخطابات واملفاهيم االسترشاقيّة مل تزدهر يف بريطانيا 

العظمى وفرنسا فقط، ولكن يف العديد من الدول الّناطقة باألملانيّة بأوروبا الوسطى 

يف القرن التاسع عرش أيًضا، ما أّدى إىل انعكاسها مرة أخرى عىل تطّور العلم، وقد 

حدث هذا األمر خاّصة بني نهاية القرن التّاسع عرش ونهاية الحرب العامليّة األوىل يف 

البلدان الّناطقة باألملانيّة؛ وذلك بهدف تطوير استرشاٍق استعامريٍّ »حديث«، إاّل أّن 

هذا التّطّور توقّف مرّة أخرى سنة 920]، حيث ظلّت غلبة فقه اللّغة املهيمَن إىل 

يومنا هذا؛ وذلك راجع يف األصل لوجود قصوٍر عىل نطاٍق واسعٍ داخل التّخّصصات 

االسترشاقيّة من حيث االهتامم باملجتمعات اإلسالميّة املعارصة، ولذلك تتمتّع العلوم 

»التنافسيّة« مثل »اإلثنولوجيا« و»علم الدين« أو »العلوم السياسيّة« بفرصٍة أكرب من 

أجل االستيالء عىل »الخربة العلميّة اإلسالميّة«.

أّوًل: إدوارد سعيد والسترشاق األملاين

عندما  قام »إدوارد سعيد« بنرش استرشاقه الجديّل الّشهري يف عام 978]، استثنى 

ضمنيًّا االسترشاق األملايّن والّنمساوّي من انتقاده.

]]]- ترجمه من األملانيّة: مؤنس مفتاح.
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مل يكن »إدوارد سعيد« يعني مبصطلح »االسترشاق« بالطبع املفهوم األكادميّي 

فقط، ولكّنه أشار إىل أربع وستني عيّنة متثيليّة أخرى ألنواع الفكر األورويب عىل 

وجه التّحديد، ومنها الفكر الغريّب الذي يعتقد بوجود اختالٍف بني فئاٍت جوهريٍّة 

الفرق  تجسيد هذا  تّم  وقد  و»اآلخر«،  »نحن«  ببساطة  أو  الغربيّة  الحضارة  بني 

ضمن فئة »الرشق«.

إّن حّجة سعيد يف ذلك هو وجوب وضع االسترشاق األملايّن عىل املستوى نفسه 

مع االسترشاق الربيطايّن والفرنيّس، وهو يستنُد يف البداية عىل افتاض أّن مفهوم 

مرتبطًا  املرشوع  هذا  كان  وقد   ، وفرنيسٍّ بريطاينٍّ  ثقايفٍّ  ملرشوٍع  نتيجٌة  »الرشق« 

مبضاعفاٍت معيّنٍة لهذين البلدين يف الرّشق، حيث دافع »إدوارد« من ناحيٍة أخرى 

عن الّرأي القائل بكون الّدول اإلسالميّة يف أواخر القرن التّاسع عرش وأوائل القرن 

العرشين مستعمرة من قبل بريطانيا العظمى وفرنسا، وأنّها منذ الحرب العامليّة 

صارت محّط أطامع املصالح السياسيّة للواليات املتّحدة.

أواخر  منذ  الواقع  يف  مهتامًّ  األملانيّة  باللّغة  الّناطق  األكادميّي  االسترشاق  كان 

وبعد  اإلسالميّة،  بأفريقيا  أو  املعارصة  الرّشقيّة  باملجتمعات  عرش  التّاسع  القرن 

هذه  فعرفت  والرّشق،  املعارصة  اإلسالميّة  أفريقيا  فكرة  اختفت  العامليّة  الحرب 

املناطق مرًّة أخرى اهتامًما هامشيًّا للمسترشقني إىل غاية سنة 970]؛ حيث بدأ 

بأفريقيا  املعارص، وبشكٍل أكرث  باألملانيّة ظهور تهميٍش للرشق  الّناطقة  الّدول  يف 

اإلسالميّة. وأّما فيام يتعلّق بأفريقيا اإلسالميّة عىل وجه الخصوص، فيجب القول 

بطبيعة الحال بأّن االسترشاق األملايّن كان قد سّجل بصفٍة دامئٍة وجود املسلمني يف 

أفريقيا.

مل يكن للمسلمني األفارقة أّي دوٍر ملموٍس يف تطّور اإلسالم، يف عيون االسترشاق 

األملاين -وأنا أتحّدث هنا عن املساهامت االسترشاقيّة- وليس عن أولئك املهتّمني 

بالبحث يف الّشؤون األفريقيّة مثل: »فيستمان« أو »ماينهوف« أو املبرشين مثل 

»كالمروث« أو علامء األجناس كـ »فروبينوس« و»باومان«-؛ ذلك أنّهم عىل ما يبدو 
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مل ينتجوا سوى عدٍد قليٍل من الّنصوص التي كانت لها قيمة تذكر، كام أشار إىل ذلك 

»كارل بروكلامن« يف مؤلّفه »تاريخ األدب العريب« )935]-943](، وميكن القول بأّن 

هذه الفرضيّة عىل األرجح قد تّم دحضها اآلن من خالل رصدنا للمجلّدات األوىل 

بأفريقيا، ولذلك نستطيع أن نالحظ اآلن هذا املوقف  املرتبط  العريب  من األدب 

تُجاه أفريقيا اإلسالميّة، كرمٍز محزٍن دالٍّ عىل إهامٍل طال املسلمني األفارقة وبلورته 

لرؤية االسترشاق األملاين، كام أنّه باإلمكان أن ننظر إىل هذا املوقف باعتباره سمًة 

هاّمًة لوضعٍ استرشاقيٍّ واسعٍ وشامٍل يجعلنا »نحن« »املسترشقني« نحّدد نظرتنا 

أّن هذا املنظور يسمح  الحالة املسلمون أو اإلسالم(، كام  نحو »اآلخر« )يف هذه 

للمسترشق القيام مبالحظاٍت ليس فقط فيام يتعلّق باإلسالم يف أفريقيا، ولكن أيًضا 

فيام يتعلّق باملسلمني يف كّل مكان عموًما.

ثانًيا: أطروحات إدوارد سعيد

أوّد فيام ييل من الّدراسة وفيام يتعلّق بالتّحليل الّنقدّي حول تطّور الّدراسات 

االسترشاقيّة األملانيّة منذ أواخر القرن 9] التّحّقق من بعض األطروحات املحوريّة 

لـ »إدوارد سعيد«، والتي تهتّم بتطّور االسترشاق األملاين.

ينبغي أّواًل وقبل كّل يشٍء أن نالحظ أنّه كان يوجد ليس فقط يف املستعمرات 

أيًضا يف مستعمرات أملانيا، كان يوجد  »الفرنسيّة« و»الربيطانيّة العظمى« ولكن 

و»رشق  و»الكامريون«  »الطوغو«  يف  وخاّصة  املسلمني،  من  وهائلٌة  كبريٌة  أعداٌد 

أفريقيا«.

العثامنيّة  الدولة  يف  كبريٍة  نفوٍذ  مناطق  أملانيا  وكذا  واملجر  للنمسا  كان  لقد 

وغريها من الّدول اإلسالميّة، مثل املغرب ومرص وإيران، وقد وجد هذا االستعامر 

ا يف كتابات العلامء املسترشقني. ومصالحه اإلمربياليّة صًدى تامًّ

الفرنيّس مثله  أنّه حتى االسترشاق األكادميّي  ثّم، بدأنا نُدرك اآلن بجالٍء  ومن 

مثل االسترشاق الربيطايّن وإىل غاية الحرب العامليّة األوىل مل يُقّدم سوى عدٍد قليٍل 
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من  الّدراسات واألعامل عن اإلسالم املعارص الذي ظهر يف أفريقيا أو يف املجتمعات 

اإلسالميّة بصفٍة عاّمٍة.

ويجب علينا ونحن هنا نختلف يف الواقع يف هذه الّنقطة مع املسترشق »إدوارد 

وحتى  األقل  األملانيّة عىل  باللّغة  الّناطق  األكادميّي  االسترشاق  أّن  ونرى  سعيد«، 

هذه اللّحظة ال يكاد يختلف عن االسترشاق األكادميّي الربيطايّن أو الفرنيّس، وهذا 

األمر ليس فقط من حيث الطبيعة والجودة ولكن أيًضا فيام يتعلّق بأهميّة التّأثري 

العام.

إّن التّأثري العام السترشاق الفئات غري األكادمييّة يف البلدان الّناطقة باللّغة األملانيّة 

خالل القرن التّاسع عرش يكشف لنا عن نفسه بصورٍة جليٍّة فوًرا، إذا أردنا الّنظر إىل 

تأثري عدٍد من األعامل األدبيّة وارتباط تصّورها عن »الرشق«، فإنّنا نجد أنّها تختلف 

يف طبيعتها كليًّا؛ ذلك أّن الثّقافة البورجوازيّة الّناطقة باألملانيّة يف القرن التّاسع عرش 

أثّرت عىل ذلك بشكٍل حاسٍم: وذلك من خالل محارضات »هيغل« حول »اإلسالم« 

وكذا محارضاته يف »تاريخ الفلسفة« وعن »شليغل« حول اللّغة والحكمة يف الهند 

ومن خالل كتابات »غوته« »الديوان الرّشقي للمؤلف الغريب« و»التجمة الّشعريّة 

للقرآن الكريم« لـ »ديكارت« إىل غاية أوبرا »موزار« »اختطاف إىل القرص« )ق. 

لروش املهدي 997](، وقد تواجدت املفاهيم االسترشاقيّة خالل القرن التّاسع عرش 

والّنمساويني  األملان  املستكشفني  رؤية  يف  أو  الرّشقيّة  شبه  الصالونات  موضة  يف 

املجريني يف نفس القرن، ونذكر هنا عىل سبيل املثال ال الحرص: »هايرنيش بارت« 

و»جورج ناختيغال« و»جورج شفاينفورت« و»صموئيل غراف تلكاي«.

سيّام يف  االسترشاقيّة، وال  للكليشيهات  واضًحا  ا  عامًّ تأثريًا  نجد هناك  أنّنا  كام 

أعامل »كارل مايز« التي تدور يف الرّشق أو أفريقيا، والتي تضّمنت مغامرات البطل 

األملاين الّنمساوّي »كارا بن نيس« ومرافقه املدعو »الحاج خلف عمر ابن الحاج 

الرّشق وأفريقيا  بتأثري أعامل »كارل ماي« حول مفهوم  الجسارة«، وارتباطًا  داود 

واملجري  الّنمساوّي  الجيش  ضابط  إىل  جديٍد  من  اإلشارة  علينا  يجب  اإلسالميّة، 
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»رودولف سالتني باشا« الذي كان عضًوا يف الخدمات املرصيّة وبعدها الربيطانيّة 

يف »السودان« وحاكاًم إلقليم »دارفور« وأخريًا أصبح أسريًا للمهدي وخليفته »عبد 

الله« والذي عايش بروز الحركة »املهدية« يف »السودان«.

وقد عرف كتاباه »النار والسيف يف السودان« اللذان تحّدث فيهام عن تجاربه 

مبارشًة  أصبحا  ولكّنهام  أدبيًّا،  ليس العتبارهام عماًل  باهرًا، وذلك  نجاًحا  الّسابقة 

بعد سقوط الدولة املهديّة يف السودان يف عام 898] كأهم مصدر خارجيٍّ مهمٍّ عن 

تاريخ »املهديّة«.

لقد كانت نسخة »النار والسيف يف السودان« مصدًرا رئيًسا لإللهام لـ »كارل 

ثالثيّته  بنرش  باشا«  سالتني  »رودولف  سجالت  عىل  بناء  قام  والذي  أيًضا،  ماي« 

الّشهرية عن »السودان« تحت عنوان: »يف أرض املهدي«.

وأخريًا، يجب أاّل ننىس أّن الرّصاع الذي احتدم يف سياق الحرب العامليّة األوىل قد 

جلب لنا عدًدا من أبطال الحرب، األمر الذي دفع بدوره إىل ظهور هذا الّنوع من 

رواية املغامرة، وذلك سنة 920] التي كان لها دوٌر محوريٌّ وأهميٌّة كبريٌة لتمجيد 

مغامرات الحرب األفريقيّة الرّشقيّة، لذلك ال يجب علينا هنا التّفكري يف شهرة أبطال 

حرب الصحراء الرّشقيّة مثل »لورنس العرب« أو األبطال األملان لحرب »أفريقيا« 

أو »بول ليتوف« ومرافقه املسلم الويف »أسكاريس«، بل يجب األخذ بعني االعتبار 

أعامله  بفضل  أصبح  الذي  »طهران«  يف  »فاسموس«  األملاين  القنصل  مغامرات 

الجريئة يف بالد فارس خالل الحرب العامليّة األوىل نقطة مرجعيّة هاّمة للفولكلور 

األملاين االسترشاقي سنة 920]، حيث قام »فاسموس« سنة 5]9] بتنظيم مقاومٍة 

ناجحٍة لبعض القبائل ضّد االحتالل الربيطاين لجنوب »إيران«، ثم كس الخطوط 

الربيطانيّة رشق إيران ووصل إىل أفغانستان املحايدة، فحاول وإن كان دون جدوى 

دفع الحاكم األفغاين لرشح »الجهاد« للربيطانيّني املقيمني يف الهند.

وإذا عدنا اآلن مرّة أخرى إىل االسترشاق األكادميّي األملايّن لنهاية القرن التاسع 

التأكيد أّن هذا االسترشاق  الحال  لنا بطبيعة  القرن العرشين، ميكن  عرش وأوائل 
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مثله مثل االسترشاق الفرنيّس والهولندّي والربيطايّن يف القرنني الثامن عرش والتاسع 

املقّدس  الكتاب  دراسات  مع  املتني  إلرتباطه  نظرًا  ملموًسا  تطّوًرا  عرف  قد  عرش 

املسيحي ومع الّنامذج الثّقافيّة والتّاريخيّة يف مجال العلوم السياسيّة.

إّن التّقليد االسترشاقّي األملايّن األكادميّي هذا، والذي هو قبل كّل يشء »تقليد 

لغوي«، تّم بالفعل وصفه بالتّفصيل، وبالتايل فإنّه ليس من الرّضورّي الرّجوع مرّة 

أخرى إىل إنجازات الباحثني املتميّزين مثل »ايجنز غولدزيهر« و»يوليوس فلهاوزن« 

و»ثيودور نولدكه«.

املتخّصصني  مثل  األملانيّة  باللّغة  الّناطق  األكادميّي  االسترشاق  أنتج  لقد 

أبحاثها  يف  تقترص  مل  مؤثّرة  باحثة  والفرنسيني شخصيات  والهولنديني  الربيطانيني 

عىل األعامل اللغوية فقط، بل ركزت باملالحظة والرّشح أيًضا عىل األعامل اإلسالميّة 

-ولو  االستفادة  خالل  من  وذلك  النمسا-املجر،  أو  ألملانيا  االستعامريّة  والسياسة 

األقاليم  يف  الجيش  ضباط  أو  األملان  املوظفني  قدماء  تجارب  من  جزيئٍّ-  بشكٍل 

املستعمرة، الذين أوجدوا بحوثًا ذات صلٍة باإلسالم يف املستعمرات ومناطق الّنفوذ 

األملانيّة والّنمساويّة املجريّة، كام أوقدوا االهتامم بعلوٍم اجتامعيٍّة وأخرى جديدة 

موّجهة لتطوير الّدراسات اإلسالميّة.

األمر مل يكن اختاقًا فعليًّا السترشاٍق أملاينٍّ أكادمييٍّ و»حديث«، ومل يكن موّجًها 

التّطّورات  أيًضا  االعتبار  بعني  أخذ  ولكن  واللغويّة،  التاريخيّة  للدراسات  فقط 

االجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة الحاليّة للعامل اإلسالمي، وقد ارتبط هذا التيّار 

باسم »كارل هايرنيش بيكر«.

وكان »بيكر« هذا قد شغل كريّس التّدريس ملادة »التاريخ والثّقافات الرّشقيّة« 

يف »املعهد االستعامري األملاين« يف هامبورغ منذ سنة 908]، ونرش خالل تقلّده هذا 

املنصب عدًدا من الكتابات حول الوضع الدينّي والسيايّس الحايل يف اإلمرباطوريّة 

العثامنيّة، يف شامل أفريقيا وباقي املستعمرات األملانيّة.
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ثالًثا: السترشاق األملاين واإلسالم

األملايّن  للنفوذ  التّابعة  أفريقيا  رشق  إىل  رحلته  بعد   [9[[ سنة  »بيكر«  نرش 

دراسًة حول اإلسالم يف تلك املنطقة، والتي صدرت بداية بعنوان »أدوات ملعرفة 

اإلسالم يف رشق أفريقيا األملانيّة يف مجلّة »اإلسالم«، ثم تّم جمعها الحًقا يف كتاب 

ا  هامًّ مرجًعا  ميثّل  أصبح  والذي  الثاين(،  )املجلد  اإلسالمية«  »الّدراسات  بعنوان 

لإلسالم يف رشق أفريقيا، غري أّن أدوات معرفة اإلسالم هذه يف رشق أفريقيا التّابعة 

العرشين  القرن  بداية  يف  نشأ  حيث  محّدٍد،  سياٍق  يف  وصيغت  قُّدمت  ألملانيا 

وبالتّحديد يف أملانيا تخّوٌف كبرٌي من اإلسالم، كان يزكيه املبرشون أيًضا خوفًا من أن 

يكون هناك يف املستعمرات »مشاكل مع اإلسالم« وذلك بشكٍل متزايٍد ومضطرٍد، 

حيث ظهرت سلسلٌة من الثّورات املناهضة لالستعامر مثل »ثورة ماجي ماجي« 

يف »رشق أفريقيا« التابعة ألملانيا ما بني سنتي 904] و905] وثورة »قضيّة رسالة 

مكة« يف »الطوغو« سنة 905]، وبعد ذلك أخرى يف »رشق أفريقيا« سنة 908]، 

وباإلضافة إىل »الثورة املهديّة« يف شامل الكامريون والتي ظهرت سنة 907] لتأكيد 

تلك املخاوف، فكانت النتيجة تشكيل اإلسالم موضوًعا محوريًّا مبؤمتر »املستعمرة 

األملانية« سنة 905] يف برلني، ومّولت الحكومة األملانيّة عىل إثره سنة 908] ثالثة 

تحقيقات تعلّقت باإلسالم يف املستعمرات، وقد كان االسترشاق األملايّن هو الذي 

قام بهذه الّدراسات، مثل »كارل هايرنيش بيكر« يف »رشق أفريقيا األملانيّة« ما بني 

سنتي )908]-909](، و»مارتن هارمتان« يف »الكامريون« سنة ]]9]، و»ديتيش 

فيستمان« يف »الطوغو« سنة 3]9].

إّن هذه الّدراسات وخاّصة تحقيقات »بيكر« أظهرت يف »رشق أفريقيا التابعة 

ألملانيا« أّن اإلسالم يف املستعمرات األملانيّة قد خلّف يف الواقع تأثريًا كبريًا، ومع ذلك 

فقد أوضح »بيكر« أّن ما أثار استياء العديد من املبرّشين هو كون اإلسالم شّكل بالفعل 

تهديًدا لهم عاّمة وللتبشري خاّصة، ولكّنه مل ميثّل بأّي حاٍل من األحوال خطرًا عىل الحكم 

االستعامرّي األملاينّ، ولذلك ينبغي الّنظر مجّدًدا عاّم إذا كان اإلسالم ال يعترب فقط وسيلًة 

لـ »تعزيز الحضارة« عند األفارقة، بل ينبغي التّعامل معه وفًقا لذلك.
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ولقد أكّد »بيكر« هذا الرأي يف عدٍد من مداخالته حول »اإلسالم يف أفريقيا«، 

وتطرّق ملوضوعاٍت مثل الدولة والتّبشري يف اإلسالم )0]9](، حيث طّور باإلضافة إىل 

ذلك أفكاًرا أّوليّة بخصوص »سياسة اإلسالم« مبنظوٍر أملاينٍّ يف املستعمرات عىل وجه 

التّحديد، والتي كانت بدورها متأثّرًة بشكٍل مبارٍش بالفكر الفرنيس يف هذا االتجاه.

ومن بني األمور األخرى التي اقتحها »بيكر« من قبل، ووفًقا للنموذج الربيطاين، 

تقوية وتعزيز سلطة الحّكام األصليني، حيث كان يفّكر يف املقام األّول يف الّسالطني، 

مثل عائالت »الميدوس« و»جومنب« يف شامل الكامريون ورشق أفريقيا التابعة ألملانيا.

وقد شّدد أيًضا عىل رضورة البقاء بعيًدا عن األمور الدينيّة، باإلضافة إىل معرفٍة 

دقيقٍة باإلسالم يف املستعمرات وما يرتبط بها، وكذا الفهم الّصحيح للتلقي العلمّي 

»رقابة  بـ  مجّدًدا  القيام  يجب  الطّرح،  وبناًء عىل هذا  املحيّل،  وتصميمه  لإلسالم 

صارمة عىل اإلسالم«. ويف الوقت نفسه، ينبغي للمسلمني أن يتمتّعوا بحقوقهم يف 

أجزاٍء معيّنٍة من القانون، وخاّصة يف الزّواج وقانون األرسة، وباالرتباط مع املؤّسسات 

الدينيّة، فمسألة تعّدد الزوجات ميكن حلّها انطالقًا من الّنموذج الّنمساوي.

كام يجب أن يكون يف مجال التبية نظاٌم حكوميٌّ للتعليم، والذي ينبغي أن 

دين«، كام  مَيَنَع املنظاّمت املُبرشة، كام يجب أن يكون هذا الّنظام ملتزًما بـ »الالَّ

»التبشري«،  ومناطق  اإلسالميّة  املناطق  بني  تفصل  أن  اإلدارة  سياسة  عىل  ينبغي 

اإلدارة  خالل  مجّدًدا  تّم  ولذلك،  »األرضحة«.  وتأسيس  املساجد  »بناء  متنع  وأن 

الّصحيح«، ومع كّل ما  التام  االستعامريّة لألرايض اإلسالميّة الحفاظ عىل »الحياد 

سلف مل تكن أنشطة »بيكر« مركّزًة فقط عىل اإلسالم يف أفريقيا بالرغم من كونه 

ألّف يف هذا املوضوع عىل األقل ثالث عرشة مساهمة.

لكّنه تطرّق أيًضا وبالتّفصيل للعالقات األملانيّة-العثامنيّة )ويف وقت الحٍق األملانية 

التكيّة( حيث كتب وألّف سنة 4]9] -أي إبان بداية الحرب العامليّة- مذكرات بعنوان 

»أملانيا واإلسالم«، )التي مل يتم االعتامد عليها يف الّدراسات اإلسالميّة(، حيث طّورت 

بعض رؤاه استاتيجيّات الحرب األملانيّة وسمحت بإيالء اهتامٍم خاصٍّ لإلسالم.
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أملاينٍّ-عثامينٍّ مسلٍم،  الخصوص عىل أهميّة تطوير تحالٍف  أكّد عىل وجه  كام 

الفرنيس والربيطاين والرويس  كان الهدف منه يف نهاية املطاف تحطيم االستعامر 

الربيطانية وآسيا  والهند  الفرنسيّة ويف مرص  أفريقيا  للمسلمني، وخاّصة يف شامل 

الوسطى الروسية.

لقد أثارت هذه الفكرة غضب صديقه القديم »سنوق هوغرنغ«، ما أّدى لألسف 

الّشديد إىل رصاٍع مريٍر بني اثنني من أبرز الباحثني يف العلوم اإلسالميّة وذلك حتى 

خالل الحرب.

التّحالف األملاين-العثامين املسلم دوًرا كبريًا يف أفريقيا،  مل يعد يلعب سيناريو 

كام أّن العالقات العثامنيّة مع الرايخ أضحت تتسم باألولويّة: إّن الّنقطة األساسيّة 

لعالقاتنا مع اإلسالم هي عالقتنا مع تركيا...  لقد تم االحتفاظ بطبيعة الحال ببضعة 

ماليني من املسلمني الذين تم جلبهم خالل عالقاتنا السياسيّة مع تركيا -من »رشق 

أفريقيا« ومن »تشاد«-، ولكّنهم باعتبارهم مسلمني سودا أو ِبيًضا، فهم ال يلعبون 

أّي دور يف محيط هذا الّسؤال الكبري.

التي  وكم كان االسترشاق األملايّن مهامًّ بالنسبة للسياسة االقتصاديّة والثّقافيّة 

الزنجيّة،  املناطق  يف  األملاين  لالستعامر  وكذلك  اإلسالم،  مناطق  تستهدف  كانت 

للتعبري لصحفيني ونواب حني خاطب  كام يظهر ذلك جليًّا من خالل طرق عّدة 

أحدهم كاتبًا قائاًل: »ميكن ألملانيا أن تكون صديقًة لتكيا، ألنّه ال يوجد مسلمون 

يف مستعمراتها. وإىل جانب »كارل هايرنيش بيكر« ميكننا أن نذكر أسامء أخرى 

ملسترشقني-أملان، مثل »مارتن هارمتان« )]85]-8]9]( و»غوتهلف بريك ستيزر« 

)886]-993]( و»أويغن متفوخ« )876]-942]( و»فرانز بابينغر« )]89]-967](، 

تقليٍد  أيًضا توطيد  والذين حاولوا  »ألويس موسيل«،  أيًضا  بالّذكر هنا  كام أخص 

جديٍد للدراسات اإلسالميّة حتّى وإن كانت جهودهم، كام هو الحال بالنسبة ل 

الرّشقيّة، ولكن »مارتن  الّدراسات  بردٍّ سلبيٍّ يف  »مارتن هارمتان«، قد اصطدمت 

يف  السوسيولوجّي  التفكري  إدخال  تجاربه  خالل  من  األقل  عىل  حاول  هارمتان« 
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االسترشاق، وذلك باالرتباط مع شخصيّته املتغرّية ونطه العلمّي الغريب.

النقيض من وقت سابق وخاّصة بالّنسبة للمسترشقني املهتّمني بالتّاريخ وعلم 

بدراسة  هؤالء  قام  حيث  غولدزيهر«،  »إيجنز  باستثناء  األّول  املقام  يف  اللّغات 

ومعرفة البلدان والّشعوب، وذلك ليس انطالقًا من الحدس الّشخيّص فقط، بل كان 

هؤالء املسترشقون الشباب يسافرون عىل نطاٍق واسعٍ يف البلدان الرّشقيّة، حيث 

انفتحوا عىل قضايا العلوم االجتامعيّة، وقد عملوا يف بعض الحاالت كام هو الحال 

بالنسبة لـ »أيوجني ميتفوخ« يف القسم الرّشقي لوزارة املخابرات األملانيّة، ما جعله 

يسهم بنشاٍط يف املجهود الحريب األملاين يف الحرب العامليّة األوىل، كام متيّز »ألويس 

موسيل« عىل وجه الخصوص بكرثة الّسفر والعمل امليداين الواسع والذي وضع من 

خالله معايري جديدة لالسترشاق األملاين.

من  مجريٍّ  نساويٍّ  أصٍل  من  التشيك   )[944-[868( »موزيل«  كان  لقد 

»أومليتز«، ومنذ سنة 886] مدعوًما يف بحوثه من »جامعة فيينا« )أو بشكل أكرث 

دقًّة من أكادميية فيينا(، وقد انتقل بعد الحرب العامليّة األوىل إىل »براغ« ومتّكن 

ملّدة سنة واحدة بني  وإقامته  الخصيب  الهالل  بلدان  الواسعة يف  أسفاره  بسبب 

بدو دول الّشامل العريب للقيام ببحوث، وذلك ما بني سنة )908]-909](، فظهرت 

سجالته يف هذا الباب تحت عنوان »آداب وأعراف البدو«، ليتم الّنظر إليها رمبا كأّول 

عمٍل علميٍّ متميٍّز اعتمد عىل أساليب البحث الحديثة لعلم األعراق، والتي فرضت 

يف هذا العام عىل عامل آخر من الّنظام امللك، وهو »برونيسالف مالينوفسك«، ويف 

إطار اعتقاله يف جزر »كرييوينا« متضية وقٍت كبريٍ يف العمل امليداين لدراسة علم 

األعراق هناك.

لقد وقع االنكسار والتّقاطع الحقيقّي الفعيّل يف التّطّور األكادميّي لالسترشاق 

األوىل،  العامليّة  الحرب  بعد  والربيطاين  الفرنيس  األكادميي  االسترشاق  مع  األملاين 

اإلمرباطوريّة  حلفاء  قام  عندما  وذلك  مستعمراتها،  أملانيا  فقدت  عندما  خاّصة 

األملانيّة بتفكيك أقاليم بالد فارس واإلمرباطوريّة العثامنيّة إىل أقاليم وتقسيمها إىل 
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النمسا  مناطق نفوذ تكتيكٍّ للحلفاء، عىل غرار ما وقع يف املايض حينام خست 

مناطق نفوذها التاريخيّة يف البلقان واإلمرباطوريّة العثامنيّة ويف مرص والسودان.

عكسيٍّة،  نتائج  إىل  واملجر  والنمسا  ألملانيا  اإلمربياليّة  الخطط  نهاية  أّدت  لقد 

االجتامعيّة  العلوم  لتطوير  بُذلت  التي  بيكر«  هايرنيش  »كارل  جهود  قّوض  ما 

االسترشاقيّة  الّدراسات  داخل  والسياسيّة  اإلثنولوجيّة  التّقاليد  وكذا  »الحديثة«، 

األملانيّة: حيث مل يعد هناك ببساطة أّي حاجٍة ملثل هذا التّخطيط.

وإذا تحّدثنا بشكٍل ساخٍر، فقد أّدت نهاية املطامع األملانيّة والّنمساويّة املجريّة 

تتبعان  كانتا  استرشاقهام، حيث  لتطوير  والنمسا  ألملانيا  تاريخيٍّة  فرٍص  إىل رسقة 

النموذج الفرنيس والربيطاين »العادي«، حتى لو كان وراءه دوافع استعامريّة، ما 

دفع »إدوارد سعيد« إىل توجيه سهام نقده إليه كام أملحنا يف الّسابق.

ولكن، ال ميكن بطبيعة الحال القول إنّه سيكون جمياًل لو أبقت كّل من أملانيا 

والنمسا-املجر عىل مناطق نفوذهم اإلمربيايل ومستعمراتهم، والتي من خاللها كان 

سيتم الحفاظ عىل فرصتهم يف تطوير نوع من االسترشاق عىل غرار االستعامرين 

الفرنيس أو الربيطاين اللذين ميزتهام أعامل »إيفانز بريتشارد« و»جاك بريك«.

كام يجب علينا أن ال ننىس من ناحيٍة أخرى أّن التّخّصصات االسترشاقيّة الفرنسيّة 

والربيطانيّة واألمريكيّة قد حّررت نفسها منذ فتٍة طويلٍة من تراثها االستعامري، 

فطّورتها إىل تخّصصاٍت متقّدمة، فأصبحت بالكاد االنتقادات املرشوعة لـ »إدوارد 

سعيد« تشملها أو ال تشملها: نحن مل نعد نعيش يف الواقع يف أيام جون »سبنس« 

أو »غوستاف فون كرينباوم«  ولكن بداًل من ذلك  يف أوقات »طالل أسد«.

ومع ذلك، ال ينبغي هنا أيًضا االنسياق وراء الرأي القائل بأّن االسترشاق الغريّب 

متجاوٌز متاًما، ذلك أنّه يتّم يف الواقع -ويف أوقات األزمات خاّصة- إحياء مفاهيم 

االسترشاق القدمية كإيقاظ الكساىل من قبورهم؛ لتكون جزًءا من تصاميم جديدٍة 

ُمختلقٍة، وأذكر هنا مثاًل مفهوم »صموئيل هنتنغتون« »صدام الحضارات« والذي 

هذا  من  الّرغم  عىل  ولكن  الّسوء،  أخرى يف جوهر  مرًّة  واملسلمني  اإلسالم  وضع 
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الربيطايّن واألمريّك  أّن االسترشاق  الّسابقة  التّمّسك مبالحظتنا  القيد، يجب علينا 

أكادمييّة  تخّصصاته  لتصبح  نسبيًّا  تطّوًرا  شهد  اإلسالميّة  للدراسات  واإلسكندنايّف 

هودجسون«  »مارشال  أمثال  املفّكرين  من  مجموعة  فكر  آراء  طبعتها  حديثة 

يكن  مل  والذين  بارث«،  »فريدريك  أو  رودنسون«  و»مكسيم  حوراين«  و»ألربت 

لكتاباتهم دوٌر مهمٌّ يف التّخّصصات االسترشاقيّة فقط، بل خارج مواضيع االسترشاق 

االجتامعيّة  العلوم  وتنمية  تطوير  عىل  وأفكارهم  آراؤهم  عملت  حيث  أيًضا، 

واإلنسانيّة والثّقافيّة وتنميتها يف هذه البلدان ككل وذلك بشكٍل حاسٍم.

الّدراسات  دور  عن  نفسه  اليّشء  قول  ممكًنا  كان  إذا  ما  هنا  متأكًّدا  ولست 

االسترشاقيّة األملانيّة أيًضا، ذلك أّن االسترشاق الّناطق باألملانيّة يبدو أنّه ال يزال مرصًّا 

عىل البقاء يف الربج العاجي للفيليلوجيا، والّدليل عىل ذلك املقال الذي كتبه »تيلامن 

ناجل« وقد نرش يف اآلونة األخرية، حيث ورد ما ييل: رشح »تيلامن ناجل« يف هذا 

املقال بعض اآلراء مستنتًجا بأّن وسائل العلوم االجتامعيّة لتحليل التّطّورات السياسيّة 

»حبيسة  ذلك  من  وأكرث  أساًسا  مناسبٍة  غري  اإلسالميّة  املجتمعات  يف  واالجتامعيّة 

العقيدة«، لذا وجب اآلن الرّجوع والعودة للمصادر واألصول، وقد عرّبوا من خالل 

هذه املصادر عن الثّقافات بذاتها )حسب »ناجل« »الغريب الذي ال يضاهى« أيًضا( 

وعن فهمهم للعامل، وقد أعطوا بذلك شهادة تفسريٍ ذاتيٍّة لهم، وهذه املقولة تبنّي لنا 

أّن نظرتهم للعامل فيها تفسرياٌت ثقافيٌّة وتاريخيٌّة للقرن التاسع عرش.

إّن االسترشاق املكتوب باللّغة األملانيّة مل يتاجع بالعودة إىل الّدراسات التاريخيّة 

واللّغويّة الّنمساوية األملانيّة، نجد أنّها تصاعدت وتريتها بطبيعة الحال بعد سنة 

933] أو بعد سنة 938]، عندما تّم فصل العديد من املسترشقني اليهود الّناطقني 

باألملانيّة، وكذلك غري اليهود وذوي التّوّجهات اإليديولوجيّة اليساريّة أو الليرباليّة 

أو مّمن هجروا قًسا من املناصب الجامعيّة أو الذين تّم قتلهم يف بعض الحاالت 

من قبل الّنظام النازي.

وبهذه الطريقة فََقَد االسترشاق األملايّن والنمساوّي االنضباط الذي مل يكن عىل 
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لالسترشاق  يكن  مل  النازيني  أيام  »السامية«  بـ  االنشغال  وبسبب  كبريًا،  حاٍل  أّي 

أنّه برز هناك أكرث من ستني عاملًا متميّزًا من أمثال »جوزيف  إاّل  شعبيٌّة خاّصٌة، 

سنة  مواليد  )من  و»فرانزروزنتال«  ميتفوخ«  و»أيوجني   )[969-[902( شاخت« 

4]9]( و»كارل ويتفوغل« )896]-988]( و »غوستاف كرينباوم« )909]-972](، 

بريطانيا  سيّام  وال  الجديدة  بلدانهم  يف  قاموا  الذين  العلامء  جميع  إىل  باإلضافة 

والواليات املتحدة باإلسهام إىل حّد كبريٍ  يف تطوير الّضوابط العلميّة ببلدانهم.

اتّجاه إرجاع معظم املسترشقني املتبّقني  النازيّة يف  لقد تحرّكت سياسة أملانيا 

يف الّدول الّناطقة باللغة األملانيّة إىل الربج العاجي للدراسات اللغوية، يف حني أنّه 

من  نسبيًّا  أقليّة صغرية  هناك  كانت  فقد  التّخّصصات،  من  غريها  مع  وباملقارنة 

املهتّمني الذين أبدوا استعداًدا للتعاون مع الّنظام النازي أو حتى املشاركة بنشاٍط 

يف السياسة الّنازيّة.

كانت هذه السياسة تهدف إىل استغالل الزّعيم الفلسطيني »الحاج الحسيني« ضّد 

السياسة الربيطانيّة يف الرشق األوسط، وتضّمنت بناء وحدات الجيش اإلسالميّة املوالية 

ألملانيا للحرب يف البلقان وكذلك يف الرشق، حيث يوجد هناك »تتار القرم« الذين كانوا 

يُسّمون بـ »الستة« والذين حاربوا مع الجانب األملاين ضّد أنصار الروس يف القرم...

الثانية بتكيزه  العامليّة  الحرب  بعد  األملايّن ولو  لذلك، متيّز االسترشاق  ونتيجة 

نوٍع  أّي  من  املقّدس  وتخّوفه  »الالسياسيّة«  والتاريخيّة  اللغوية  الّدراسات  عىل 

»والت  اعتبار  وميكن  اإلسالمي،  للعامل  املعارصة  باملجتمعات  املهتّمة  األعامل  من 

القاعدة يف  لهذه  برلني كاستثناءاٍت  براون« ويف وقت الحق »فريتز ستيبات« يف 

هذه الحقبة.

لقد متّكن »هانز هايرنيش شيدر«، وهو واحد من الطاّلب القالئل لـ »بيكر« 

قاعدة  تأسيس  »ميكن  قائاًل:   [946 سنة  ذلك  بتوضيح  الحياة،  قيد  عىل  الباقني 

للدراسات االسترشاقيّة بسهولٍة بحيث نجعلها تهتّم وتقّربنا من األشياء الّصاخبة 

املرتبطة بالحياة اليوميّة ومتطلّباتها«.
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يتّم استعامل الّدراسات االسترشاقيّة عادة وحدها أو يف دوائر صغرية لالسترشاق 

األملايّن مع احتام الحّد األدن من القواسم املشتكة واملشاركة، وهذا سبٌب كاٍف 

عىل أّي حاٍل لتوليد هوٍس عند الباحث، ذلك أّن التّفاين واإلخالص يف هذه الّدراسات 

هو مبثابة هروٍب من الواقع. 

حالة  عن   [960 سنة  للبحوث  األملانيّة  الجمعيّة  عن  صدر  تقريٌر  كان  وإذا 

مقعًدا جديًدا،  وثالثني  اثنني  إلعداد  بها  املوص  األملانيّة  االسترشاقيّة  املوضوعات 

والتي تّم فصلها عن الّدراسات »السامية«؛ ألنّها كان ينبغي أن تركّز عىل »قضايا 

، وهو املجتمعات اإلسالميّة  علميّة لإلسالم« مع تسليط الّضوء عىل موضوٍع محوريٍّ

األملانيّة سنة 972]  االسترشاقيّة  الجمعيّة  بذلك  اعتفت  الحارض، وقد  الوقت  يف 

أخذت  منها  ثالثة  ولكن  الجديدة،  لألستاذيّة  مقعًدا  وعرشين  واحد  إنشاء  ليتّم 

توّجه التكيز عىل العمل حول موضوع »اإلسالم يف الوقت الحارض«.

مل يتغرّي هذا الوضع  منذ سنة 972] بشكٍل أكرث حساًم، حتّى وإن كان »جاك 

وصف  إذ  عنًفا؛  أقل  بشكٍل  التّطّور  هذا  نفسها  السنة  يف  ذكر  قد  فاردينبورغ« 

»فاردينبورغ« الوضع سنة 997] بقوله »لقد تحّسن الوضع قلياًل«.

وذلك  وتوّجهاته،  األملاين  االسترشاق  بنية  يف  الطفيفة  التّغيريات  تجّددت  لقد 

بالتّزامن بطبيعة الحال مرّة أخرى مع التّطّورات السياسيّة منذ سنة 960]، حيث 

اعتفت أملانيا الغربيّة وكذلك الحكومة الّنمساويّة باألهميّة املتزايدة للدول املنتجة 

للنفط يف الرّشق األوسط، فقد حاول كّل من الحزب االشتايك الدميقراطي األملاين 

»برونو  بقيادة  النمساوي  االشتايك  الحزب  وكذا  براندت«  »وييل  بقيادة  الغريب 

كرايسك« نهج عالقات سياسيّة جديدة مع دول منطقة الرشق األوسط بشكٍل عاٍم 

و»إرسائيل« بشكٍل خاص.

تطوير  عىل  خاٍص  بشكٍل  حريصٌة  الغربيّة  األملانيّة  الحكومة  فإّن  وأخريًا، 

استاتيجيّة سياسيّة من شأنها أن متّكنها من مواجهة السياسة الّناجحة التي نهجتها 

أملانيا الرّشقيّة يف ربط عالقاٍت مستقلٍّة وديّة بّناءة مع عدٍد من دول الرّشق األوسط 
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مثل: »مرص« و»سوريا« و»العراق« و»الجزائر«، ويجدر الذكر هنا أّن هذه السياسة 

من أملانيا الرشقيّة كانت مرتكزًة يف الجانب العلمي عىل التّدريب املمتاز والتّعليم 

املتميّز املقّدم عىل وجه الخصوص يف »جامعة اليبزيغ«.

كام دفعت الثورة اإليرانية سنة )978]-979]( وانهيار الكتلة السوفيتيّة بعد 

سنة )989]-990]( مع التّحّرر الّسيايّس املرتبط بهذين الحدثني، وكذا غنى الّدول 

اإلسالميّة آلسيا الوسطى ومنطقة القوقاز من حيث مواردها وأهّميتها االستاتيجيّة 

إىل إعطاء املزيد من القيمة ملوضوع »علوم اإلسالم« بالطبع.

ونتيجة لذلك، مل تعد التّخّصصات االسترشاقيّة يف الواقع يف »أملانيا« و»النمسا« 

أو  للجمهور  وجودها  تربير  عىل  ا  حقًّ مجربًة   [960 سنة  أواخر  منذ  و»سويسا« 

للسياسيني أو كام فعلت تخّصصات أخرى صغرية لتربير احتياجاتها بتفصيل من 

أّن  نفتض  أن  الرّشعي  من  سيكون  ولذلك  املقتحة،  بحوثها  متويل  طلبات  أجل 

فردوسيًّة  حالًة  تعيش  والنمسا وسويسا  أملانيا  اليوم يف  االسترشاقيّة  املوضوعات 

تقريبًا واعتافًا علنيًّا وازدهاًرا ألنشطتها البحثيّة.

ويرجع الّسبب باألساس يف الوضع املتميّز لشعبة الّدراسات اإلسالميّة وتجاوزها 

وجه  عىل  واملستمرّة  الواضحة  السياسيّة  الّداللة  إىل  االسترشاقيّة  التّخّصصات 

وكذا  سواء،  حدٍّ  عىل  واملنهجيّة  االجتامعيّة  القضايا  مبناقشة  واالنشغال  التّحديد 

تطوير علامء الدين والسياسة لنظريات أنرثوبولوجيّة باستمرار، باإلضافة إىل ذلك، 

كان من املتوقّع نظرًا للظروف املواتية أن تقّدم الّدراسات اإلسالميّة كام هو الحال 

اقتاحات  الشامليّة«  و»أمريكا  اإلسكندنافيّة«  و»الدول  و»بريطانيا«  »فرنسا«  يف 

قليلة  استثناءات  أّن هناك  الشاملة، كام  املجتمعيّة  والّنقاشات  للنزاعات  حاسمة 

الّدراسات  و»مركز  »هامبورغ«  األملاين« يف  الرشقي  »املعهد  مثل  املجال،  هذا  يف 

الرّشقيّة« الحديثة يف »برلني«، حيث إّن القليل من املؤّسسات أو كرايس للّدراسات 

البحث  عىل  الواقع  يف  ركّزت  قد  و»سويسا«  و»النمسا«  »أملانيا«  يف  اإلسالميّة 

ودراسة املجتمعات اإلسالميّة يف الوقت الحارض.    
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ففي أواخر سنة 990]، وكام هو الحال بالنسبة يل )وال أتحدث هنا عن الّدراسات 

الفارسيّة والتكية(، ويف إطار جزء من استعراض برنامج تدريس مبؤّسسات الّدراسات 

اإلسالميّة واملستعربة استطعت العثور عىل استنتاج أنّه ال يزال أكرث من 80٪ من 

هذه املعاهد وكرايس البحث والتدريس ترتكز تقريبًا عىل ما هو لغوّي حرًصا.

فهٍم  تحقيق  للمرء  ميكن  بأنّه  يقيض  واضًحا  رأيًا  يتبّنون  الخرباء  بعض  أّن  إاّل 

علوم  والتّعليق عىل  بالتجمة  يقوم  عندما  الحاليّة  اإلسالميّة  للمجتمعات  أسايسٍّ 

الاّلهوت أو عىل استـرشاق فقه الّنصوص خالل القرن العارش، وعالوة عىل ذلك، 

فإّن معظم املعاهد وكرايس التّعليم متيل إىل التكيز عىل مجال البحوث والتّعليم 

يف البلدان الرئيسة للعامل اإلسالمي، ونتحّدث هنا عن دول الرّشق األوسط، وخاّصة 

الحال  وبطبيعة  الخصيب«  »الهالل  وبلدان  العربيّة«  الجزيرة  و»شبه  »مرص« 

املغرب  بلدان  مسلمي  من  العظمى  الغالبيّة  تزال  ال  يف حني  و»إيران«،  »تركيا« 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وشبه القارة الهنديّة وآسيا الوسطى وجنوب رشق 

آسيا، وكذلك عدد متزايد من مسلمي الدول الغربيّة، كام كان األمر يف املايض تعترب 

. أّن االسترشاق القديم هاميشٌّ

إنتاج عدٍد  بالكاد من  املهمشني« متّكنوا  فإّن هؤالء »املسلمني  لذلك،  ونتيجة 

بشكٍل  يفسحون  بذلك  األجناس، وهم  بعلم  املرتبطة  اللغويّة  الّنصوص  كبريٍ من 

متزايٍد املجال لعلامء األنرثبولوجيا والعلوم السياسيّة؛ لك ميتلكوا مهارات للبحث 

يف الّدراسات اإلسالميّة.

رابًعا: سبب بقاء السترشاق واستمراره

إّن بقاء التّخّصصات االسترشاقيّة يف »أملانيا« و»النمسا« و»سويسا« عىل قيد 

الحياة مل يكن مرتكزًا يف األساس عىل قّوة بحٍث وتعليٍم أصلية ومبتكرة ونظريّة 

مراًرا  عان  اإلسالمي«  »العامل  أّن  حقيقة  إىل  ذلك  يف  الفضل  يرجع  بل  ومنهجيّة، 

وتكراًرا من العديد من األزمات واملشاكل -وتجدر اإلشارة هنا أنّه يجب أن نذكر 

مجااًل خصبًا  وفّرت  التي  سبتمرب ]200-   [[ أحداث  قبل  كُتبت  املقالة  أّن هذه 
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للعمل االسترشاقي، وقد كان من املعقول ورمبا أكرث مصداقيّة لو قامت التّخّصصات 

الخاّصة  والتعليميّة  البحثيّة  أنشطتها  أهميّة  وتوضيح  وتبيني  برشح  االسترشاقيّة 

بها بثقٍة أكرب، فكان عىل املسترشقني االهتامم باملصلحة املرشوعة واملهّمة للبحث 

األهّميّة  يف  الّنظر  وكذا  الهجريني،  والعارش  التّاسع  القرنني  يف  الحديث  تطّور  يف 

االجتامعيّة والسياسيّة لهذا التّطّور بالنسبة للخالفة العباسيّة مثاًل، بداًل من صّب 

العرشين  القرن  أواخر  السياسيّة يف  التّطّورات واألحداث  االهتامم والحديث عن 

اإلرهاب  ضّد  الحرب  أو  اإليرانيّة  الثورة  مثل  والعرشين،  الواحد  القرن  وأوائل 

اإلسالمي ونظام طالبان يف أفغانستان، وذلك للفت االنتباه إىل أهميّة االستمرار يف 

التّلميح أو االهتامم بالبحث واإلنفاق عليه بسخاء.

لرشعيّة  بالّنسبة  مشكلًة  تشّكل  ال  املعارصة  السياسيّة  التّحديث  أدوات  إّن   

االهتاممات البحثيّة املهتّمة باألعراق أو التّاريخ القديم، لكن ميكنها أن تصبح يف 

حالٍة ما مشكلًة كبريًة بالّنسبة للتأثريات الخارجيّة لالسترشاق، إذا طلب الجمهور 

القارئ فعاًل معلومات ورشوحات عن بعض التّطّورات املعارصة يف الدول اإلسالميّة 

مع عدم القبول يف سياق هذه األزمات املطروحة بالتّفسريات املألوفة التي تركها 

»بيت شول التور« و»جريهارد كونتسلامن«، ولكّننا نريد أن نسمع أصواتًا جديدًة 

األزمات،  سياق  يف  »اإلسالم«  عن  حقيقيًّة  معرفًة  ميتلكون  الذين  أولئك  غري  من 

وبالتايل فإّن البعض مييل ليطالب علًنا ممثيّل االسترشاق املهرة بالّتاجع عن املواقف 

االسترشاقيّة الجوهريّة وجميع األحداث املحتملة يف املجتمعات اإلسالميّة الحاليّة 

اإلسالم  »إّن  قائلة:  »اإلسالم«  بـ  يرتبط  ما  وبالكاد  عادة  ورشحت  درست  والتي 

أن...«،  الكريم  القرآن  يف  »جاء  النبي...«،  »وقال  هم...«،  املسلمني  »إّن  هو...«، 

ا تعتمد عىل مرّبرات  »يطلب املذهب املالك...«، هذه أناط تعبرييّة شائعة جدًّ

ملحاوالت للرشح، ولكّنها ال تفّس أّي يشٍء بل األدهى من ذلك فهي يف كثريٍ من 

األحيان تقودنا إىل إعادة كليشيهات استرشاقيّة.

ميكن للباحثني املسلمني بوعٍي أو بغري وعٍي إيقاظ عرٍض ذايتٍّ خاطٍئ للموضوع 
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منبثٍق من أحكاٍم مسبقٍة وسوء فهٍم أو مفاهيم خاطئة داخل املجتمعات اإلسالميّة 

وتقوية شوكة أولئك الذين ال يستطيعون يف معظم األحيان تقديم تعريف ملا هو 

»إسالمي« أو »مسلم«، وتعزيز االنطباع بأنّهم جزٌء من وصٍف ألنواٍع استرشاقيّة 

أىت به »إدوارد سعيد«.

يف  الصوفيّة  الطقوس  »استمرار  حول  ندوة  يف  أرشت  قد  كنت  شخصيًّا  وأنا 

املجتمعات اإلسالميّة يف الوقت الحارض« يف صيف عام ]200 يف »ستاوفن« قرب 

»فرايبورغ« وذلك أمام جمهوٍر أكادمييٍّ كلّه مسلم تقريبًا إىل أّن خطاب االسترشاق 

أنّه  عىل  إليه  الّنظر  ميكن  »الدين«  وأهميّة  و»املسلمني«  »اإلسالم«  األملايّن حول 

املرشق  بلدان  عىل  تحافظ  أن  تريد  التي  الذكيّة  لإلمربياليّة  أخرى  استاتيجيّة 

واملغرب يف وضعها الحايل عىل تخلّفها وتبعيّتها وارتباطها بالغرب.

»إنّنا نحن املسترشقني ال نريد أن تصبحوا »أنتم« »جزائرينّي حداثيّني«، ولكّننا 

»نحن« املسترشقني نريد وبجالٍء أن تظلّوا »أنتم« املسلمني متخلّفني وتظلّوا عىل 

الصورة  مثل هذه  إشاعة  أّن  كام  بالغرب،  واالرتباط  التبعيّة  من  الحايل  موقفكم 

الدينيّة العدائيّة مفيدة لّك يتمّكن الغرب من مواصلة مراقبة التّأويل واالستقبال 

يجب  ال  أنّنا  إاّل  القديم،  الرشقي  االسترشاق  خالل  من  عليه  والّسيطرة  الفكرّي 

األملاين  االسترشاق  لتطوير  الهيكليّة  املشاكل  حّل  أجل  ومن  اآلن  الحال  بطبيعة 

اقتاح العودة إىل استرشاق »كارل هايرنيش بيكر« أو »ألويس موسيل«.
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الخامتة

وأخرياً، ال يوجد أّي سبٍب يجعلنا نسري عىل نفس نهج ومسار تطوير االسترشاق 

االستعامري الربيطاين والفرنيس، ومع ذلك، يبدو يل أّن جعل التّخّصص حكرًا عىل 

االهتامم بفقه اللّغة ليس كافيًا متاًما لضامن البقاء عىل قيد الحياة لهذا التّخّصص 

عىل املدى الطويل، ويوًما ما سيثبت للجميع أّن البحوث املبتكرة حول املجتمعات 

اإلسالميّة يف الوقت الحارض ال تأيت من جهة الُشَعب املهتّمة باالسترشاق، ولكن من 

علامء األنرثوبولوجيا وعلامء الدين والسياسيني وعلامء االجتامع.

القضايا  حول  املحتدم  الّنقاش  مع  وباالرتباط  الواقع  يف  التّخّصص  هذا  وإّن 

املنهجيّة وذات البعد الّنظرّي قد تقهقر، فصار وراء التّخّصصات املنافسة له، غري 

املثال  اتّجاًها آخر يتبّنى رصاعاٍت فكريًّة، نذكر هنا عىل سبيل  أّن هناك لألسف 

نقدها  والتي ال يجب  اإلسالمي«،  »التنوير  »رينارد شولز« حول  أفكار  الحرص  ال 

بشّدٍة فقط، ولكن يجب محاربتها بإرصاٍر، وهي مثلها مثل التّخّوف الذي يشعر 

تجعل  االجتهادات  أّن هذه  ذلك  »االجتهاد«،  أشكال  من  أّي شكل  ضّد  املرء  به 

وُرؤى  أفكار  يف  متّعّنا  وإذا  للتساؤالت،  موضوًعا  ذلك-  أمكنها  -حيث  التّخّصص 

»جاك فاردنبورغ« ميكننا أن نستنتج أّن االسترشاق الّناطق باألملانيّة أنتج يف املايض 

علامء ُمرَبِِّزين يف هذا امليدان.

يف ظّل هذه الظّروف ليس من املستغرب أن يكون هذا التّخّصص ال زال يعطي 

بلدان  يف  يحدث  ما  كّل  ويرشح  يُتابع  وأنّه  قديٌم،  استرشاقيٌّ  نوذٌج  أنّه  انطباَع 

بالفعل  بيكر«  هايرنيش  »كارل  لـ  كان  وقد  »اإلسالم«،  مع  عالقته  يف  »الرشق« 

الحاليّة  الحقيقة  يعلن  الذي  »إّن  قال:  الجوهرّي حني  املوقف  هذا  مع  تعاطٌف 

الشخص ال ميكن  فمثل هذا   ،»الرسول محمد بالقرآن وحياة  مكتفيًا  لإلسالم 

مساعدته أبًدا.

وعلوم  اإلنسانيّة  العلوم  مثل  األخرى  التّخّصصات  بدأت  التّطّور  لهذا  ونتيجة 

طويٍل  وقت  منذ  بالفعل  كانت  -والتي  االجتامع  وعلم  السياسيّة  والعلوم  الدين 
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مهّمشًة يف الّدراسات الرّشقيّة- تعمل عىل سرب أغوار املجاالت األساسيّة للدراسات 

واملغرب.  املرشق  دول  وكذا  والفارسيّة  بالتكيّة  املتحّدثة  الّدول  يف  اإلسالميّة 

وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أّن االسترشاق فشل أيًضا يف جانٍب من البحوث الحاليّة، 

بالّنظر إىل االشتغال عىل مسلمي أملانيا والنمسا وسويسا.

وهنا أيًضا، أخذ علامء اإلنرثوبولوجيا وعلامء االجتامع وعلامء السياسة والدين 

املبادرة وقّوضوا كفاءات تأويل الّدراسات اإلسالميّة، ذلك أّن الخطاب العام حول 

»اإلسالم« عند الرأي العام األملاين ال يزال جوهريًّا ُمَسيطَرًا عليه من طرف الّسياسيني 

واللوبيات والّصحفيني واملثقفني الذين ال يعرفون عن »اإلسالم« شيئًا، يف حني نجد 

أّن العديد من املتخّصصني ال زالوا يشتكون من كون الكم الغفري من الّصحفيني ال 

يعرفون كيفيّة ترجمة مصطلح »فتوى« بشكٍل صحيٍح.

وإذا تذكرنا تعريف »إدوارد سعيد« لواحد من املفاهيم املحوريّة »لالسترشاق«، 

علينا  وجب  »الرشق«،  شيطنة  أو  و/  وغرائبيّة  جوهريّة  عن  فيه  تحّدث  والذي 

االتّفاق يف الواقع مع حكم »سارة روش املهدي« التي تبّنت وجهة الّنظر القائلة 

إنّه من حيث مميّزات االسترشاق ال وجود لفروق ذات داللٍة جوهريٍّة من الجانب 

الوسطى  وأوروبا  املتحدة  والواليات  بريطانيا وفرنسا  االسترشاق يف  بني  اإلحصايئ 

الّناطقة باللغة األملانيّة، كام أّن الفروق املتعلّقة باالسترشاق األملاين ال وجود لها إىل 

غاية اليوم، وعالوة عىل ذلك فإّن »إدوارد سعيد« نفسه قام بتبّني هذا الرأي وذلك 

أم غري األكادميّي، كام هو  بأّن االسترشاق األملايّن سواء األكادميّي منه  عندما قال 

الحال بالنسبة لالسترشاق اإلنجليزي والفرنيس وكذا االسترشاق األمريك قد حاولوا 

بصورٍة دامئٍة مامرسة نوٍع من »السلطة الفكريّة« عىل »الرشق«.



291

ي
اق األلما�ف إدوارد سعيد واالست�ش

لئحة املصادر واملراجع:

1. Abdel-Malek, Anouar )1963(. L’orientalisme en crise. In DioM-

gÜnes, 44, 1963, 109- 42.

2. Amirpur, Katajun )2001(. Kennerblicke. In: Süddeutsche 

Zeitung, 16. Oktober 2001.

3. Arbeitskreis Moderne und Islam )1999(. Empfehlungen für 

eine zukünftige Forschungsförderung der Islamwissenschaften. 

Berlin.

4. al-`Azm, Sadiq Jalal )1981(. Orientalism and Orientalism in 

Reverse. In Khamsin. Journalof Revolutionary Socialists of 

the Middle East, Bd. 8, 5- 26.

5. al-Azmeh, Aziz )1981(. The articulation of Orientalism. In: 

Arab Studies Quarterly, 3, 1981, 384- 402.

6. Baumgarten, Helga )1991(. Palästina: Befreiung in den Staat. 

Frankfurt.

7. Becker, Carl Heinrich )1911(. Materialien zur Kenntnis 

des Islam in Deutsch-Ostafrika. In: Der Islam, Bd. II, 148-. 

Becker, Carl Heinrich )1914(. Deutschland und der Islam. 

Stuttgart )not published in islamstudien(.

8. Becker, Carl Heinrich )1924/ 1932(. Islamstudien. Vom 

Werden und Wesen der islamischen Welt. I/ II. Leipzig. 



292

Contains, amongst others: Der Islam als Problem )Bd. I, 1- 

24(.

9. Materialien zur Kenntnis... )Bd. II: 63- 115(.

10. Ist der Islam eine Gefahr für unsere Kolonien )Bd. II: 156- 

86(.

11. Der Islam und die Kolonisierung Afrikas )Bd. II: 187 -210(.

12. Staat und Mission in der Islamfrage )Bd. II: 21 -225(.

13. Lebensbilder bekannter Islamforscher )Bd. II: 450- 522(.

14. Breckenridge, Carol A. und van der Veer, Peter )Hrsg., 1993(. 

Orientalism and the Postcolonial Predicament. Philadelphia.

15. Brockelmann, Carl )1935 -43(. Geschichte der arabischen 

Literatur. 5 Bde., Leiden.

16. Brunner, Rainer )2001(. Die beiden Seiten des Korans. In: 

Süddeutsche Zeitung, 16.10.2001.

17. Büttner, Friedemann )1981(. Situation, structure and functions 

of contemporary Oriental studies in the Federal Republic of 

Germany - spiritual imperialism or bridge of intercultural 

communication? In: D. Bielenstein )Hrsg.(. Europe’s future in 

the Arab view.Saarbrücken. 71 -86.

18. Crowder, Michael )1968/ 82(. West Africa under Colonial 

Rule. London.



293

ي
اق األلما�ف إدوارد سعيد واالست�ش

19. Daniel, Norman )1993(. Islam and the West. The Making of 

an Image. Oxford.

20. Djait, Hichem )1978(. L’Europe et l’Islam. Paris.

21. Ess, Josef van )1980(. From Wellhausen to Becker. The 

emergence of Kulturgeschichte in Islamic studies. In M. Kerr 

)Hrsg.(. Islamic Studies: A tradition and its Problems. Malibu. 

27 -51.

22. Essner, Cornelia und Winkelhane, Gerd )1988(. Carl Heinrich 

Becker )1876- 1933(. Orientalist und Kulturpolitiker. In: Die 

Welt des Islams, 28, 1988, 154- 77.

23. Fähndrich, Hartmut )1988(. Orientalismus und Orientalismus. 

Überlegungen zu Edward Said, Michel Foucault und 

westlichen “Islamstudien”. In: Die Welt des Islams, 28, 1988, 

178 -86.

24. Fück, Johann )1955(. Die arabischen Studien in Europa bis in 

den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig.

25. Gingrich, Andre )1999(. Österreichische Identitäten und 

Orientbilder. Eine ethnologische Kritik. In W. Dostal, H. 

Niederle und K. Wernhart )Hrsg.(. Wir und die anderen. 

Islam, Literatur und Migration. Wien, 29- 34.

26. Grunebaum, Gustav von )1982(. Der Islam II: Die islamischen 

Reiche nach dem Fall von Konstantinopel. Frankfurt.

27. Halliday, Fred )1995(. Islam and the Myth of Confrontation. 



294

London.

28. Hamann, Günther )1988(. Ein Überblick über die Geschichte 

der Erforschung des nordöstlichen und östlichen Afrikas. In: 

Abenteuer Ostafrika. Der Anteil Österreich-Ungarns an der 

Erforschung Ostafrikas. Eisenstadt. 81- 124.

29. Hanisch, Ludmilla )2001(. Ausgegrenzte Kompetenz. Porträts 

vertriebener Orientalisten Deutschsprachiger Orientalismus 

und Orientalistinnen 1933- 1945. Bamberg. Harrison, 

Christopher )1988(. France and Islam in West Africa, 1860- 

1960. Cambridge.

30. Hartmann, Angelika und Schliephake, Konrad )1991(. 

Angewandte interdisziplinäre Orientforschung. Würzburg.

31. Hörner, Karin )1993(. Das Islambild der Deutschen: Von 

Goethe bis Karl May. In G. Rotter )Hrsg.(. Die Welten des 

Islam. Frankfurt, 206 -10.

32. Hunwick, John )Hrsg., 1995(. The Writings of Central Sudanic 

Africa. Arabic Literature of Africa, Bd. 2, Leiden.

33. Iliffe, John )1969(. Tanganyika under German rule 1905 

-1912. Cambridge.

34. Ismael, Tareq Y. )1990(. Middle East Studies. International 

Perspectives on the State of theArt. New York.

35. Johansen, Baber )1990(. Politics and Scholarship: The 

Development of Islamic Studies inthe Federal Republic of 



295

ي
اق األلما�ف إدوارد سعيد واالست�ش

Germany. In Tareq Y. Ismael )Hrsg.(. Middle East Studies.

International Perspectives on the State of the Art. New York. 

71 -130.

36. Kappert, Petra )1993(. Europa und der Orient. In: J. Hippler 

und A. Lueg )Hrsg.(. Feindbild Islam. Hamburg, 44- 76.

37. Klemm, Verena )1993(. Das Schwert des »Experten«. Peter 

Schooll-Latours verzerrtes Araber- und Islambild. Heidel-

berg.

38. Kreiser, Klaus )1998, Hrsg.(. The Early Twentieth Century 

and its Impact on Oriental and Turkish Studies. Die Welt des 

Islams, Sondernummer, Bd. 38, 3, 1998.

39. Laroui, Abdallah )1963(. Pour une méthodologie des Études 

islamiques. L’Islam au miroir de G. von Grunebaum. In: 

Diogenes, 83, 1963, 16-42.

40. Loimeier, Roman and Reichmuth, Stefan )1996(. Zur 

Dynamik religiös-politischer Netzwerke in muslimischen 

Gesellschaften. In: Die Welt des Islams, Bd. 36, 2, 145- 85.

41. Loimeier, Roman )Hrsg., 2000(. Die islamische Welt als 

Netzwerk. Möglichkeiten und Grenzen des Netzwerkansatzes 

im islamischen Kontext. Würzburg.

42. Malik, Jamal )1999(. Koloniale Dialoge und die Kritik am 

Orientalismus. In: Dietmar Rothermund )Hrsg.(. Aneignung 

und Selbstbehauptung: Antworten auf die europäische 



296

Expansion. München, 161- 82.

43. McEwan, Dorothea )1982(. Habsburg als Schutzmacht der 

Katholiken in Ägypten. Kairo.

44. Nagel, Tilman )1998(. Die Ebenbürtigkeit des Fremden - 

über die Aufgaben arabistischer Lehre und Forschung in der 

Gegenwart. In: ZDMG, 148, 2, 1998, 367- 78.

45. Nanji, Azim )Hrsg., 1997(. Mapping Islamic Studies. 

Genealogy, Continuity and Change. The Hague.

46. O’Fahey, Sean Rex )Hrsg., 1994(. The Writings of Eastern 

Sudanic Africa. Arabic Literature of Africa, Bd. 1, Leiden.

47. Paret, Rudi )1966(. Arabistik und Islamkunde an deutschen 

Universitäten. Deutsche Orientalisten seit Theodor Nöldeke. 

Wiesbaden.

48. Preissler, Holger )1995(. Die Anfänge der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft. Sonderdruck der DMG. 

Göttingen.

49. Quellien, Alain )1910(. La politique musulmane dans l’Afrique 

Occidentale Francaise. Paris.

50. Reichmuth, Stefan )1996(. Bild und Gegenbild. Der Islam 

als Faszination und Herausforderung in Vergangenheit und 

Gegenwart. In Rainer Kampling )Hrsg(.

51. Wahrnehmung des Fremden: Christentum und andere 



297

ي
اق األلما�ف إدوارد سعيد واالست�ش

Religionen. Berlin, 125- 54.

52. Ritter, Hellmut )1937(. Carl Heinrich Becker als Orientalist. 

In Der Islam, 24, 1937, 175-85.

53. Roche-Mahdi, Sarah )1997(. The Cultural and Intellectual 

Background of German Orientalism.

54. In Azim Nanji )Hrsg.(. Mapping Islamic Studies. Genealogy, 

Continuity and Change. The Hague. 108127-.

55. Rodinson, Maxime )1985(. Die Faszination des Islam. 

München.

56. Rotter, Gernot )1992(. Allahs Plagiator. Die publizistischen 

Raubzüge des “Nahostexperten” Gerhard Konzelmann. 

Heidelberg.

57. Rudolph, Eckehard )1999a(. Bestandsaufnahme. Kultur- und 

Sozialwissenschaftliche Forschung über die muslimische Welt 

in der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg.

58. Rudolph, Eckehard )1999b(. Westliche Orientalistik im 

Spiegel islamischer Kritik.

59. In W. Dostal, H. Niederle und K. Wernhart )Hrsg.(. Wir und 

die anderen. Islam, Literatur und Migration. Wien, 99106-.

60. Said, Edward )1978/ 1995(. Orientalism. London.

61. Schlag, Gerald )1988(. Koloniale Pläne Österreich-Ungarns in 

Ostafrika im 19. Jahrhundert.



298

62. In Abenteuer Ostafrika. Der Anteil Österreich-Ungarns an 

der Erforschung Ostafrikas. Eisenstadt. 17186-.

63. Schluchter, Wolfgang )1987, Hrsg.(. Max Webers Sicht des 

Islam. Frankfurt.

64. Schöller, Marco )2000(. Methode und Wahrheit in der 

islamwissenschaft. Frankfurt.

65. Schulze, Reinhard )1988(. Der lange Bart des Propheten. In 

Kursbuch, 93, 137- 50.

66. Sheety, Ann )1974(. Krimtataren und Meschier. 

Massenbewegung für Rückkehr. In pogrom, 26, 1974. 

Göttingen.

67. Steppat, Fritz )1976(. Wissenschaftliche Nachrichten: 

Contemporary Middle East Studies in Germany. In ZDMG, 

126, 1976, 813-. Sykes, Christopher )1936(. Wassmuss, the 

German Lawrence. London.

68. Vogelsberger, Hartwig S. )1992(. Slatin Pascha. Zwischen 

Wüstensand und Königskronen. Graz. Waardenburg, Jacques 

)1970(. L’Islam dans le miroir de l’Occident. Comment 

quelques orientalistes occidentaux se sont penchés sur l’Islam 

et se sont form‚s une image de cette religion: I. Goldziher, C. 

Snouk Hurgronje, C.H. Becker, D.B. Macdonald, Louis Mas-

signon. Paris.

69. Waardenburg, Jacques )1997(. The Study of Islam in German 



299

ي
اق األلما�ف إدوارد سعيد واالست�ش

Scholarship. In Azim Nanji )Hrsg.(. Mapping Islamic Studies. 

Genealogy, Continuity and Change. The Hague. 1-32.

70. Waardenburg, Jacques )1998(. Islam et Occident face … face. 

Regards de l’Histoire des Religions. Genf.

71. Wehler, Hans-Ulrich )1985(. Bismarck und der Imperialismus. 

Frankfurt.

72. Deutschsprachiger Orientalismus 85 Weiss, Holger )2000(.

73. German Images of Islam in West Africa. In Sudanic Africa, 

Bd. 11, 53- 94.

74. Woldan, Erich )1988(. Österreichische Forscher in Ostafrika 

und ihre Publikationen.

75. In Abenteuer Ostafrika. Der Anteil Österreich-Ungarns an 

der Erforschung Ostafrikas. Eisenstadt. 125- 8.

76. Zach, Michael )1985(. Österreicher im Sudan von 1820 bis 

1914. Wien.

77. Zach, Michael )1988(. Die Katholische Mission für 

Zentralafrika. In Abenteuer Ostafrika.

78. Der Anteil Österreich-Ungarns an der Erforschung Ostafrikas. 

Eisenstadt. 187- 202.





 

حتليل ودراسة بعض آراء نولدكه
حول جمع القرآن الكريم

محمد حسني محمدي]]]

ملّخص البحث

يف  تضاربًا  شهد  الذي  القرآن  تاريخ  يف  والرئيسة  الهاّمة  املواضيع  بني  من  إّن 

األقوال املختلفة بشأنه موضوع جمع القرآن. فهناك من ذهب إىل القول بأّن عمليّة 

جمع القرآن تعود إىل عرص الّنبّي األكرم وبأمٍر منه، وهناك من ذهب إىل القول 

بأنّها تعود إىل ما بعد رحيل رسول الله، وأنها مختّصة بعهد أيب بكر أو عثامن. 

من  وكان  بآرائهم،  أيًضا، وصدعوا  املجال  بدلوهم يف هذا  املسترشقون  أدىل  وقد 

بينهم املسترشق األملاين ثيودور نولدكه. فقد كتب رسالته عىل مستوى الدكتوراه 

يف موضوع تأريخ القرآن، ضّمنها آراءه حول أصل القرآن وجمعه.

وقد عمدنا يف هذه املقالة إىل بيان بعض آراء هذا املسترشق بشأن عدم جمع 

وزمن  القرآن  بشأن جمع  ومذهبه   ،وجمع عيل ،النبي القرآن يف عرص 

توحيد املصاحف، ويف الختام ستكون هناك إشارة إىل معنى )جمع القرآن( واألقوال 

املختلفة يف ذلك، ومراحل جمع القرآن الكريم.

مدخل 

يف عام 095]م ومع نشوب الحروب الصليبيّة، بدأ اهتامم الغرب بالرّشق؛ حيث أخذ 

الغربيّون يبحثون ويدرسون يف ثقافة اإلسالم والقرآن، وصبّوا جّل اهتاممهم عىل نقل 

وترجمة األفكار اإلسالميّة والقرآنيّة. ينقسم املفّكرون والعلامء الغربيّون الذين خاضوا 

]]]- باحث يف جامعة املصطفی العاملیة.
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يف الّدراسات القرآنيّة عىل قسمني:

]- الذين مل تكن لديهم أّي أحقاد مسبقة تجاه الحّق، وكان هدفهم هو البحث عن 

الحقيقة )وإن كانوا يقعون أحيانًا يف بعض األخطاء(، من قبيل: املسترشق الفرنيس ليئو 

ماسينيون، الذي ألّف كتبًا من قبيل: )سلامن باك(، و )مصائب الحالج(. أو املسترشق 

الفرنيس اآلخر )هرني كوربان( الذي صّنف بدوره الكثري من املؤلفات القيّمة.

الذين كانوا يرمون إىل مقاصد وغايات خاّصة، من أمثال: ثيودور  2- املسترشقون 

القرآن(  )تاريخ  الشهرية  مؤلفاته  أهم  ومن  األملاين،   )Theodor Noldeke( نولدكه 

االسترشاقيّة  للدراسات  أساًسا  بعد  فيام  أصبح  الذي   )Geschichte des Qorans(

الاّلحقة يف العامل الغريب.

الشباب عام 856]م إىل كتابة رسالته عىل مستوى  لقد عمد نولدكه وهو يف سّن 

الدكتوراه يف باب جمع القرآن وتدوينه]]].

ويف عام 898]م اقتح نارش الكتاب عىل نولدكه إخراج الكتاب بطبعة ثانية، وحيث 

إىل  املهّمة  هذه  أوكل  فقد  عليه،  الرضوريّة  التعديالت  إجراء  نولدكه  مبقدور  يكن  مل 

.)Fredrish Schwally( صديقه وتلميذه فريدريتش شيفاليل

ولقد استغرقت عمليّة التعديل الثاين -وملختلف األسباب- مدة طويلة، حتى طبع 

برجشتيس  من  كل  عمد  ثم  9]9]م.  عام  يف  الثاين  الجزء  طبع  بينام  909]م.  عام 

)Bergestracer(، وأتو بريتسل )Otto Pretzal( إىل إضافة الجزء الثالث لهذا الكتاب 

يف عام 938]م]]].

التتيب  عىل  وهي  أجزاء،  ثالثة  عىل  الكاملة  بصيغته  الكتاب  هذا  يشتمل  إًذا، 

اآليت: الجزء األّول كتبه نولدكه]]] وهو يشتمل عىل مباحث الوحي، ومصادر القرآن 

الجزء  وأّما  القرآن.  الثاين يحتوي عىل بحوث جمع  السابقة. والجزء  بالكتب  وتأثره 

القرآين. الخط  القراءات ورسم  الثالث واألخري فيضّم بحث 

]]]- کان عنوان بحث ثيودور نولدكه يف رسالة الدكتوراه يف بيان التتيب الزمني لنزول سور القرآن، املعرّب وقد تّم 

طبع هذا الكتاب عام 860]م تحت عنوان تاريخ القرآن.

]2]- خاورشناسان و رويكردهاي نوين در جمع قرآن، بهشتي، محّمد رضا، )دانشنامه جهان اسالم(، ج6، ص240ـ]24.

]3]- هذا الكالم يصّح بالنسبة إىل الكتاب يف طبعته األوىل، وأما الطبعة الثانية فكانت عماًل مشتكًا بينه وبني تلميذه 

شيفاليل، املعرّب.



303

تحليل ودراسة بعض آراء نولدكه حول جمع القرآن الكريم

غري  املصادر  بعض  إىل  تستند  القرآن  جمع  بعمليّة  يتعلّق  فيام  )نولدكه(  آراء  إّن 

املوثوقة، أو أفكاره الخاّصة التي ينطلق فيها من االعتقاد بعدم ساموية القرآن. من هنا 

فقد اهتم املحّققون بدراسة ونقد أفكاره وآرائه.

لقد كان لنولدكه آراؤه الخاّصة بشأن جمع القرآن وتدوينه، إاّل أّن البحث يف جميع 

آرائه ونظرياته يحتاج إىل فرصة أوسع. من هنا فإنّني يف هذه الفرصة املحدودة سأكتفي 

بدراسة ونقد بعض نظرياته حول جمع القرآن وتدوينه، عىل النحو اآليت:

:أّوًل- نولدكه وعدم جمع القرآن يف عرص النبي

يقول نولدكه: »إاّل يكون القرآن قد ُجمع كاماًل يف أيام النبي أمر بديهي...«]]].

نقد

طبًقا لرأي بعض العلامء املسلمني من أمثال: آية الله العظمى السيد الخويئ؛ فإّن 

القرآن قد جمع بشكل كامل عىل عهد رسول الله. وأما الذين قالوا بجمع القرآن 

عىل  موجودة  كانت  القرآن  مادة  أّن  عىل  أيًضا  يجمعون  فإنهم   النبي رحيل  بعد 

شكل سور مستقلة يف عهد رسول الله، وإن تلك السور كانت بحيث ال ميكن الخلط 

بينها واالشتباه فيام تشتمل كل واحدة منها عىل اآليات. )تاريخ القرآن، معرفت، محّمد 

هادي، ص240( ولكنها مل تكن ضمن مصحف بني دفتني، ومل يتحّقق ذلك إىل ما بعد 

التحاق رسول الله بالرفيق األعىل. إاّل أّن العجيب أن يّدعي نولدكه البداهة فيام 

يتعلّق بعدم جمع القرآن يف عرص النبي األكرم، يف حني أنّه كان عليه يف الحّد األدن 

أن يوّضح ما إذا كان مراده من الجمع هو تأليفه يف مصحف واحد، أو أن يقيم يف األقل 

بعض الشواهد التاريخيّة عىل هذه الدعوى]]].

ثانًيا- جمع اإلمام عيل من وجهة نظر نولدكه

]]]- تاريخ القرآن، نولدكه، تعريب: جورج تامر، ص240.

]2]- انظر: البيان يف تفسري القرآن، الخويئ، السيد أبو القاسم، ص247-256؛ آالء الرحمن، البالغي، محّمد جواد، ج]، 

ص53-52.
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يقول نولدكه:

وبناًء  القرآن.  وراء جمع  كان   أيب طالب بن  عيّل  إّن  مختلفة  روايات  »تقول 

عىل إحدى الروايات، فقد قام بهذا والنبي كان ال يزال عىل قيد الحياة.. ويضع آخرون 

هذه العمليّة بعد موت محّمد، ويجعلون القسم عىل لسان عيل، لك يأخذ 

أيام«  ثالثة  يف  بذلك  فقام  الذاكرة،  من  القرآن  يدّون  أن  فقّرر  بكر...  أيب  من  الكرامة 

وينسب نولدكه هذا الكالم إىل كتاب الفهرست بتحقيق فلوجل يف صفحة رقم: 28، ثم 

أضاف قائاًل: »مصادر هذه األخبار -تفاسري قرآنيّة شيعيّة، وكتب تاريخيّة سنيّة ذات أثر 

شيعي- مشكوك يف أمرها«]]].

وقال يف موضع آخر:

»ليس من املستبعد -ال بل يرّجح- أن يكون هناك فضاًل عن املجموعات القرآنيّة 

التي تحّدثنا عنها، نسخ أخرى مل تحظ بشهرة كبرية، ولذلك مل تتك أثرها يف  الشهرية 

املصادر. أّما أن يقال مثاًل: إّن بعض رفاق النبي كعيل قد رتبوا السور زمنيًا، فرواية 

ال تستحّق التّصديق.. هذا إذا مل يكن القيام بهذا التتيب مستحياًل.. وال ينبغي أن ننىس 

أّن كّل الروايات التي تتحّدث عن عيل كجامع للقرآن ومحّرر له تخضع للشك بأنها من 

اختالق الشيعة«]]].

نقد

اإلمام  بجمع  القول  أن  يّدعي  كيف  إذ  نولدكه!  من  عجيبًا  يبدو  الكالم  هذا  إّن 

الكثري من مصنفات  به يف  الترّصيح  تّم  قد  أنّه  والحال  الشيعة،  عيل  من وضع 

املحّققني املسلمین، من قبيل: ابن النديم يف الفهرست]]]، والسيوطي يف اإلتقان]]]، وابن 

]]]- تاريخ القرآن، نولدكه، تعريب: جورج تامر، ص244-243.

]2]- م.ن، ص278.

]3]- ابن النديم، الفهرست، ص]3ـ32.

]4]- السيوطي، اإلتقان، ج]، ص57.
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يف  الرب  عبد  وابن  املصاحف]]]،   كتاب  يف  داود  أيب  وابن  الكربى]]]،  الطبقات  يف  سعد 

االستيعاب]]]،  والشهرستاين يف كتاب املفاتيح]]]، وابن جزي يف كتاب التسهيل]]]؟!

ثالًثا- نولدكه واألقوال يف جمع القرآن

القرآن: »عند املسلمني -كام  قال )ثيودور نولدكه( يف معرض نقده لروايات جمع 

رأينا- ثالثة آراء مختلفة حول نشوء املجموعة القرآنيّة األوىل: بحسب الرأي األول.. تّم 

هذا الجمع يف أيام أيب بكر. وبحسب الثاين يف أيام عمر. أما بحسب الرأي الثالث، فقد 

بدأ العمل يف أيام أيب بكر وانتهى يف أيام عثامن«]]].

نقد

لألسف الشديد فقد وقع نولدكه يف الخطأ هنا أيًضا؛ إذ أغفل اآلراء واألقوال األخرى 

يف هذا املجال.

النبي  عرص  يف  القرآن  بجمع  القول  نولدكه  أغفلها  التي  النظريات  تلك  بني  ومن 

محّمد  الشيخ  العالمة  القول:  لهذا  املؤيدين  بني  ومن  منه.  وإرشاٍف  وبأمٍر   األكرم

جواد البالغي]]]، وآية الله السيد أبو القاسم الخويئ]]]، حيث ذهبا إىل هذا الرأي]]].

رسول  يف عرص  القرآن  جمع  مراحل  ببعض  األدن  الحّد  يف  يذعن  أن  نولدكه  عىل 

الله. فقد ذكر السيوطي يف اإلتقان]1]] ثالث مراحل لجمع القرآن الكريم، وقد قال 

]]]- محّمد بن سعد، الطبقات الكربى، ج2، ص338.

]2]- السجستاين، ابن أيب داود، املصاحف، ص6].

]3]- ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، القسم الثالث، ص974.

]4]- الشهرستاين، عبد الكريم، مفاتيح األرسار ومصابيح األنوار، ج]، ص]2].

]5]- نقالً عن علوم القرآن عند املفسين، ج]، ص]35.

الثالث يقول النص: )فقد بدأ العمل  ]6]- تاريخ القرآن، نولدكه، تعريب: جورج تامر، ص252. فيام يتعلق بالرأي 

يف أيام أيب بكر وانتهى يف أيام خلفه(، وهذا يعني أن االنتهاء منه كان يف أيام عمر وليس عثامن، فالحظ. املعرّب.

]7]- البالغي، محّمد جواد، آالء الرحمن، ج]، ص53-52.

]8]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص257-237. 

]9]- الجاليل النائيني، السيد محّمد رضا، تاريخ جمع القرآن الكريم، ص6]]-9]].

]0]]- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص94]-95].
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بإرجاع املرحلة األوىل إىل عرص رسول الله، فهل أغفل نولدكه هذا الرأي املوجود يف 

اإلتقان أيًضا؟!

كام أنه مل يكن القرآن يف عرص النبي األكرم مبعرثًا يف أوراق متفرّقة وغري منظمة، 

وهذا ما سنبحثه يف معرض الحديث عن جمع القرآن الكريم.

كيف يّدعي نولدكه أّن عمليّة جمع القرآن األوىل إنا كانت يف عهد أيب بكر، والحال 

أنّنا قد أثبتنا بأّن الجمع األّول إّنا كان يف عرص النبي وبأمره وتحت إرشافه؟!

رابًعا- نولدكه وعهد توحيد املصاحف

نحو  عىل  املصاحف]  ]توحيد  األحداث  هذه  أوقات  تحديد  »ميكن  نولدكه:  يقول 

تقريبّي. تؤرَّخ الحمالت املذكورة عادة يف السنة الثالثني للهجرة. غري أّن عالقتها مبا يأيت 

عىل ذكره املؤرّخون من معارك أخرى حصلت يف املنطقة نفسها، ومع األشخاص أنفسهم 

غري واضحة«]]].

 نقد

عاّمة  إّن  يقول  إذ  أيًضا؛  صحيحة  غري  الخصوص  هذا  يف  نولدكه  دعوى  أّن  يبدو 

املؤرخني يرجعون هذه الحادثة إىل سنة 30. والحال أّن األمر ليس كذلك؛ إذ هناك من 

املؤرخني من يقول بإرجاعها إىل العام الخامس والعرشين، أي السنة الثانية من خالفة 

عثامن. قال ابن حجر: »بدأ هذا األمر ]توحيد املصاحف] عام 25 للهجرة. وهناك من 

ذهب به الظن إىل أن البدء بهذا األمر كان يف عام 30 للهجرة دون أن يقدم دلياًل عىل 

مدعاه«]]].

ويبدو أّن كالم ابن األثري الذي يرجع تاريخ هذه الحادثة إىل السنة 30 ليس صحيًحا؛ 

وذلك لألسباب اآلتية:

]]]- تاريخ القرآن، ج2، ص280.

]2]- انظر: العسقالين، ابن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج9، ص5]. 
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- طبًقا لرواية أبو مخنف: إّن هذه الواقعة قد حدثت يف السنة الرابعة والعرشين]]].

- تّم تنصيب سعيد واليًا عىل الكوفة خلًفا للوليد سنة 30، وكان حينها يعّد العّدة 

إىل  سعيد  يرجع  ومل  الحملة،  هذه  يف  معه  وحذيفة  عباس  ابن  وكان  لغزو طربستان، 

املدينة حتى سنة 34. وبااللتفات إىل اعتبار سعيد أحد أعضاء لجنة توحيد املصاحف، 

من  التمّكن  عدم  مشكلة  سنواجه   30 سنة  إىل  املرشوع  هذا  بداية  أرجعنا  إذا  فإننا 

تطبيقها مع الحوادث الالحقة]]].

- روى ابن أيب داود عن مصعب أو سعد أنه قال: »إن عثامن عند جمعه للقرآن 

قال للناس: لقد مىض عىل رحيل رسول الله خمس عرشة سنة وقد بلغ بكم االختالف 

يف القرآن و..«]]]. يتّضح من هذا الكالم  أّن مرشوع توحيد املصاحف كان يف السنة 25 

للهجرة، إذ كانت وفاة رسول الله يف بداية السنة الحادية عرشة للهجرة.

خامًسا- معنى جمع القرآن

لقد ذكروا لعبارة )جمع القرآن( معنيني؛ أحدهام: جمعه يف األذهان والصدور، وهي 

القرآن يف  القرآن عن ظهر قلب]]]. وكانوا يطلقون عىل َحَفظة  عبارة أخرى عن حفظ 

الفهرست تحت عنوان )جاّمع  النديم يف  ابن  القرآن(، وقد ذكر  اإلسالم: )جاّمع  صدر 

.[[[القرآن( أسامء عدد من حفاظ القرآن وعىل رأسهم اإلمام عيل

جمع  مباحث  يف  الجمع  كلمة  من  واملراد  وكتابته.  القرآن  تدوين  اآلخر:  واملعنى 

القرآن الكريم هو املعنى الثاين، وهذا األمر هو الذي أّدى إىل الخلط واالشتباه.

نتائج ونظريات  القرآن، وتوّصلوا إىل  العلامء ملوضوع جمع  الكثري من  لقد تعرّض 

مختلفة يف رّد أو إثبات هذه املسألة.

]]]- الطربي، تاريخ الطربي، ج4، ص246. 

]2]- املصدر أعاله، ص55].

]3]- السجستاين، عبد الله بن أيب داود، املصاحف، ص24.

]4]- الزرقاين، محّمد عبد العظيم، مناهل العرفان، ج]، ص239.

]5]- نقالً عن حجتي، محّمد باقر، بجوهيش در تاريخ قرآن كريم، ص9]2.
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1- األقوال يف جمع القرآن الكريم:

ميكن لنا فيام يتعلّق بجمع القرآن استعراض مختلف النظريّات، ومن أهّمها ما يأيت:

أ- إّن القرآن الكريم قد جمع يف عرص رسول الله وبأمٍر منه.

ب- إّن القرآن قد جمع بعد رحيل النبي، وعىل عهد أيب بكر؛ إذ جمع القرآن يف 

مصحف واحد بعد أن كان يف أوراق متفرّقة.

ت- إّن عملية جمع القرآن قد متّت يف عهد عثامن]]].

إّن املعروف واملشهور أّن القرآن كان مجموًعا يف عرص النبي يف صحف مختلفة. 

من هنا ال يصّح القول بأّن القرآن كان مكتوبًا فقط يف أوراق متفرّقة ومبعرثة، وعىل 

األكتاف واألدم أو غري ذلك مام ميكن الكتابة عليه، وأنه مل يتّم جمعه بأّي شكٍل من 

أشكال الجمع. ويف هذا البحث سنعرض أدلة كال الرأيني، ثم نعمد إىل نقدها ودراستها.

2- أدلة القائلني بجمع القرآن يف عرص النبي

إّن أهّم األدلة التي ميكن إقامتها عىل جمع القرآن يف عرص النبي هي كاآليت:

معجزة  القرآن  ألن  وواضح؛  أمر رضوري   النبي يف عرص  القرآن  كتابة  إّن 

اإلسالم ووثيقته والشاهد عىل صدقه، وإّن أي إهامل لهذه املسألة املهمة والخطرية، 

املسؤولية  النبي هذه  الله، وال معنى ألن يتك  يتناسب ومقام رسول  ال 

الكبرية إىل اآلخرين. عالوة عىل ذلك فإّن االعتامد عىل حفظ القرآن يف الصدور ال 

يؤدي إىل حصول االطمئنان ببقاء هذا الكتاب الساموي سلياًم من التحريف بسبب 

النسيان يف األقل. من هنا فقد اختار النبي بعض الصحابة بغية تثبيت القرآن، 

وكان هو بنفسه يرُشف عىل أعاملهم.

يستفاد من العديد من الروايات أّن القرآن الكريم كان مكتوبًا يف عهد رسول 

الله، من قبيل كلمة )الكتاب( الواردة يف حديث الثقلني املتواتر بني الشيعة 

]]]- الصغري، محّمد حسني عيل، تاريخ القرآن، ص65.
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والسنة، وإليك نوذجان من هذا الحديث:

قال رسول الله: »إين تارك فيكم الثقلني: كتاب الله وعتيت أهل بيتي«]]].

عن زيد بن أرقم، قال: ملّا رجع النبي من حّجة الوداع ونزل غدير خم... قال: 

»إين تارك فيكم الثقلني، أحدهام أكرب من اآلخر: كتاب الله وعتيت أهل بيتي«]]].

تدّل هذه األحاديث بوضوح عىل أّن القرآن كان مجموًعا يف عهد النبي، إذ ال 

يطلق الكتاب عىل مجموعة الكتابات املتفرّقة.

يقول الدكتور محّمد حسني عيل الصغري أستاذ علوم القرآن يف جامعة الكوفة يف هذا 

السياق: »إّن وجود لفظ الكتاب يف القرآن والسنة يدّل عىل أّن القرآن كان مجموًعا يف 

كتاب واحد«]]].

وهناك من األخبار ما يرّصح بجمع القرآن يف عهد رسول الله، من قبيل:

 عن قتادة قال: »سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن عىل عهد رسول الله

قال: أربعة كلهم من األنصار: أيّب بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، وأبو زيد«]]].  

عن زيد بن ثابت، قال: »إنا كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع«]]].

وهنا تدل كلمة )التأليف( -فضاًل عن الجمع- عىل النظم والتتيب أيًضا.

ت- إّن من بني األسامء املعروفة واملشهورة لسورة الحمد )فاتحة الكتاب(، فلو 

هذه  تسمية  سبب  هو  فام   ،الله رسول  عهد  عىل  مجموًعا  يكن  مل  القرآن  أّن 

السورة بهذه التسمية؟ يف حني أّن هذه السورة ليست هي السورة األوىل من حيث 

يف  جاءت  حيث  السورة  هذه  أّن  نستنتج  أن  لنا  ميكن  إذن  قطًعا.  النزول  ترتيب 

]]]- الحاكم النيسابوري، مستدرك الصحيحني، ج3، ص09].

ج4،  مسلم،  صحيح  الحجاج،  بن  مسلم  الحسن  أبو  ص264؛  املراجعات،  الحسني،  عبد  الدين،  رشف  السيد   -[2[

ص09]. ج3،  الصحيحني،  مستدرك  النيسابوري،  الحاكم  ص82]؛  ج5،  أحمد،  مسند  حنبل،  بن  أحمد  ص873]؛ 

]3]- الصغري، محّمد حسني عيل، تاريخ القرآن، ص77.

]4]- الزركيش، بدر الدين، الربهان، ج]، ص]24.

]5]- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص99.
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الكتاب. بفاتحة  سّميت  السور،  مكتمل  األول ملصحٍف  التتيب 

ث- كان القرآن يدرَّس يف عهد النبي، وكان هناك الكثري من الصحابة من يتعهده 

 ،بالحفظ والتذكار، وإّن وجود الحفاظ لدليل عىل جمع القرآن يف عهد النبي األكرم

وهذا ما ذهب إليه السيد املرتىض]]]، وآية الله السيد الخويئ]]].

:3- أدلة القائلني بجمع القرآن بعد ارتحال النبي

أخرى،  وأدلة  بشواهد   الله رسول  عهد  القرآن يف  لجمع  املخالفون  متّسك  كام 

وهي كاآليت:

كان يف  وإنا  ُجمع،  القرآن  يكن  ومل   النبي »قُبض  قال:  أنه  ثابت  بن  زيد  عن 

الكرانيف والعسب«]]].

لقد كان النبي حتى آخر لحظات عمره الرشيف يتوقع نزول وحي جديد، ومل ترد 

فرصة ليأمر الكتبة بجمع آيات وسور القرآن يف مصحف واحد؛ إذ كان هناك احتامل 

أن تنزل آياٌت تنسخ آياٍت أخرى، من هنا مل يكن باإلمكان تأليف القرآن دون إحداث 

تغيري فيه.

إّن جمع القرآن من قبل اإلمام عيل خري دليل عىل عدم جمعه يف عهد رسول 

ابن  القرآن بعده، فعن عيل  الذي أوص اإلمام عيل بجمع  النبي هو  إّن  الله، بل 

إبراهيم، عن أيب بكر الحرضمي، عن أيب عبد الله جعفر بن محّمد قال: »إّن رسول 

الله قال لعيل: يا عيل إّن القرآن خلف فرايش يف الصحف والحرير والقراطيس؛ 

فخذوه واجمعوه وال تضيّعوه كام ضيّعت اليهود التوراة«]]].

4- تلخيص واستنتاج

لقد استعمل )الجمع( يف اللغة واالصطالح يف معاٍن مختلفة، وقد كان لكّل واحد 

]]]- الطربيس، مجمع البيان، ج]، ص5].

]2]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص237ـ257.

]3]- الطربي، تفسري الطربي، ج]، ص63.

]4]- الزنجاين، أبو عبد الله، تاريخ القرآن، ص44؛ املجليس، محّمد باقر، بحار األنوار، ج89، ص40.
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من املوافقني واملخالفني يف هذا البحث نظر إىل معنى من معاين جمع القرآن، من 

هنا فإننا سنخوض أّواًل يف املعاين املختلفة للجمع، ثم ننتقل إىل استخالص النتائج:

الجمع مبعنى تقريب أجزاء اليشء الواحد وضّمها إىل بعضها، من قبيل قوله تعاىل: 

إِنَّ َعلَيَْنا َجَْعُه َوقُْرآنَُه )سورة القيامة، اآلية 7](]]].
الصحابة  كان  وقد  اآليات،  نزول  زمن  يف  والسور  اآليات  حفظ  مبعنى  الجمع 

يولون أهمية كبرية إىل هذه املسألة، وكان يطلق عىل حفظة القرآن )جاّمع القرآن(. 

.وإّن جمع القرآن بهذا املعنى يرجع إىل عهد رسول الله

أو  الحجارة  قطع  عىل  تتّم  كانت  والتي  القرآن(  )كتابة  مبعنى  القرآن  جمع 

النوع من الجمع قد حدث يف عهد النبي أيًضا..  األكتاف ويحفظونها، وهذا 

إاّل أّن الكالم يدور فيام لو كانت كتابة آيات سورة أو تنظيم السور إىل بعضها، أو 

تنظيم كلامت آية قد حصلت يف عهد رسول الله، أم أّن بعًضا منها قد أنجز 

بعد رحيله.

الصحيح أّن نظم كلامت كّل آية، وكذلك نظم اآليات يف السور قد حصل يف عهد 

رسول الله وبأمره وإرشافه.

إىل  يُنسب  الذي  املرشوع  وهو  املختلفة،  القراءات  توحيد  مبعنى  القرآن  جمع   -

عثامن.

النبي  رحيل  بعد  ما  إىل  قطًعا  تعود  وهي  الراهنة،  صيغته  مبعنى  القرآن  جمع   -

.األكرم

- جمع القرآن مبعنى جمعه يف مصحف واحد، وإّن التاريخ والروايات تشري إىل أّن 

.هذا النوع من الجمع قد حصل بعد رحيل رسول الله

بااللتفات إىل ما تقدم ميكن لنا أن نستنتج أّن كّل واحد من األقوال املتقّدمة يُشري 

التاريخية لجمع القرآن الكريم. فالقرآن يف أحد املعاين )جمع  إىل مرحلة من املراحل 

]]]- الراغب األصفهاين، مفردات الراغب، مادة: )َجَمَع(.
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وترتيب اآليات والسور( قد حصل يف عهد رسول الله، إاّل أّن سوره مل تكن مرتبة 

النبي  رحيل  بعد  والتتيب  النظم  هذا  وإنا حدث  الراهن،  القرآن  عليه  ما  نحو  عىل 

.[[[األكرم

سادًسا- مراحل جمع القرآن

بوجود  نقول  أن  العلامء ميكن  وأقوال  واألدلة  الروايات  دراسة مجموع  من خالل 

مراحل لكتابة القرآن، عىل النحو اآليت:

1- املرحلة األوىل: حفظ اآليات اإللهّية

بالتزامن مع نزول اآليات كانت جامعة من الصحابة تبادر إىل حفظ اآليات الساموية، 

وقد عرفت هذه الجامعة يف التاريخ بـ )حّفاظ القرآن( أو )جاّمع القرآن(. وكان النبي 

األكرم نفسه عىل رأس هذه الجامعة يف االهتامم بحفظ القرآن، وكان يحّث الصحابة 

ويرّغبهم إىل حفظ القرآن بشّدة، حتى بلغ عدد الحّفاظ من الكرثة بحيث ينقل القرطبي 

أّن حرب الياممة وحدها شهدت مقتل سبعني رجاًل من هؤالء الحّفاظ]]].

إذ كان عىل رأس  الكريم؛  للقرآن  أّول حافظ  الله كان  بأّن رسول  القول  ميكن 

جاّمعه وحّفاظه، وكان يبدي اهتامًما كبريًا لهذه املسألة، وكان بلطف الله يحفظ القرآن 

إذا قرأ آياته ملرّة واحدة فقط، فكان جربائيل  يقرأ عليه أحيانًا من الطوال، ثّم 

يرددها النبي مرّة واحدة فيكون قد حفظها، فال ينساها أبًدا.

قال العالمة الطربيس يف تفسري قوله تعاىل: َل ُتَّرِْك بِهِ لَِسانََك ِلَْعَجَل بِهِ إِنَّ َعلَيَْنا 

َجَْعُه َوقُْرآنَُه)سورة القيامة، اآليتان 6]-7](، »قال ابن عباس: كان النبي إذا نزل 
أن  مخافة  وضبطه،  أخذه  عىل  وحرصه  إياه  لحبّه  لسانه،  بتحريك  عّجل  القرآن  عليه 

ينساه، فنهاه الله عن ذلك«.

وإّن السعي الحثيث إىل حفظ القرآن الكريم مل يقترص عىل النبي وحده، فكان 

]]]- رضايئ، محّمد عيل، مجلة: صحيفه مبني، السنة الرابعة، مقالة: )معاين جمع القرآن(، ص54ـ59.

]2]- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص22].
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يدعو اآلخرين إىل ذلك أيًضا. وكان اإلرشاف عىل حفظ القرآن من الدقة بحيث يؤاخذ 

الذي يعمل عىل تغيري حرف أو يزيد أو ينقص فيه بشّدة.

2- املرحلة الثانية: تنظيم اآليات والسور بشكل مستقل

تم تنظيم كّل سورة يف صحيفة مستقلة ووضعها يف الحرير واألدم مع تحديد آيات 

كّل سورة. وعند نزول كّل )بسملة( كان الصحابة يدركون بداية نزول سورة جديدة. 

السابقة  السورة  انتهاء  يعلم  كان  النبي  »إّن  ابن عباس:  الطباطبايئ، عن  العالمة  روى 

بنزول سطر بسم الله«]]]. وبطبيعة الحال فإّن هذه املرحلة مل تشهد تأليف جميع السور 

القرآن  يكن  النبي ومل  »قُبض  القائل:  ثابت  بن  زيد  وإّن كالم  يف صحيفة واحدة، 

ُجمع، وإنا كان يف الكرانيف والعسب«، وهكذا قول الخطّايب منسجم مع هذه املسألة 

انسجاًما كاماًل.

قال الدكتور داود العطار: »لقد بدأ تدوين القرآن يف عهد رسول الله. فام أن 

واللخاف  العسب  قبيل  من  أدوات  عىل  كتابته  إىل  الصحابة  يبادر  حتى  القرآن  ينزل 

بيت  يُكتب يف  ما  الحفاظ عىل  يتم  يقع يف متناولهم، وكان  والرقاع وما إىل ذلك مام 

.[[[»رسول الله

كام ميكن آليات التحّدي أن تكون شاهًدا عىل تنظيم اآليات والسور بشكل مستقل؛ 

إذ لو مل تكن السور واآليات محددة يف عرص رسول الله، ملا كان هناك معنى للتحّدي 

بها.

3- املرحلة الثالثة: جمع القرآن يف مصحف واحد

قيل: إّن هذه املرحلة بدأت بشكل رسمي يف عهد أيب بكر، برئاسة زيد بن ثابت، 

بنت عمر.  إىل حفصة  انتقل  ومنه  إىل عمر،  القرآن  دفع هذا  بكر  أبا  إّن  أيًضا:  وقيل 

وعند قيام عثامن بتوحيد املصاحف استعاره منها ثّم أعاده إليها. ولكن كام سيتضح يف 

]]]- العالمة محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج2]، ص27].

]2]- داود العطار، موجز علوم القرآن، ص60].
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البحوث القادمة -إن شاء الله- فإن جمع أيب بكر للقرآن اقترص عىل وضع كّل سورة يف 

صحيفة مستقلة، وإّن أبا بكر مل يوفّق إىل جمع القرآن يف مصحف واحد.

4- املرحلة الرابعة: توحيد املصاحف

إّن اتساع رقعة اإلسالم وانتشاره يف البالد األخرى، وامتزاج العرب بالشعوب واألمم 

األخرى يف ظّل الفتوحات اإلسالمية، أّدى إىل ظهور االختالف يف قراءة القرآن. من هنا 

الصحف  لتعمل عىل سحب  ثابت  برئاسة زيد بن  فقد عمد عثامن إىل تشكيل لجنة 

املختلفة، وإعداد مصحف واحد يشتمل عىل قراءة واحدة. وسيأيت الحديث عن هذا 

املوضوع يف بحث مستقل.

املحققني يف  بني  كبري  اختالف  هناك  ليس  القول:  لنا  تقدم ميكن  ما  إىل  بااللتفات 

مسألة جمع القرآن، وميكن الجمع بني أقوالهم.

ماهية مسعى زيد يف جمع القرآن

لقد استفاد زيد بن ثابت يف عملية جمع القرآن من الكثري من املصادر، ومنها:

الكريم، فقد  القرآن  - بااللتفات إىل كون زيد بن ثابت من كتاب الوحي وحّفاظ 

استفاد من علمه وحفظه للقرآن.

- الكتابات القرآنية املوجودة يف حوزة الصحابة، والتي كان يقبلها بتأييد شاهدين 

عادلني، وعليه فإّن زيًدا مل يكتِف مبحفوظاته األمر الذي يثبت منتهى الدقّة واالحتياط 

الكامل الذي بذله زيد يف عملية جمع القرآن. قال ابن أيب داود: »قال عمر: من كان 

تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به.. وكان ال يقبل من أحٍد شيئًا حتى 

يشهد شاهدان«]]].

كانت  نسخة  القرآن،  جمع  يف  زيد  اعتمدها  التي  املصادر  جملة  من  إّن  قيل:   -

موجودة يف بيت النبي؛ إذ كان كتّاب الوحي عندما يكتبون القرآن يدفعون نسخة 

منه إىل النبي.

]]]- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص00].
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سابًعا- كيفّية كتابة القرآن

لقد قّسم املحّققون يف تاريخ القرآن عملية كتابة القرآن إىل أقسام عّدة:

1- القسم األول: الكتابة عىل ترتيب النزول

وقد حدث هذا النوع من الكتابة يف عهد رسول الله وبأمٍر منه وإرشافه، فكان 

أن  دون  النبي،  من  كامٍل  بإرشاف  نزولها  بُعيد  كّل سورة  آيات  يكتبون  الوحي  كتاب 

يضيفوا شيئاً من اجتهاداتهم أو أذواقهم الشخصية، وإّن الصحابة كانوا يعلمون بانتهاء 

السورة السابقة وبداية السورة الالحقة من خالل نزول )البسملة(. وهذا ما أشارت له 

بعض الروايات، ومنها:

الرحمن  الله  )بسم  بنزول  سورة  انقضاء  يُعرف  »كان   :الصادق اإلمام  قال 

الرحيم( ابتداًء ألخرى«]]].

وعن ابن عباس: »كان النبي يعرف فصل سورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم؛ 

فيعرف أّن السورة قد ختمت، وابتدأت سورة أخرى«]]].

2- القسم الثاين: الكتابة دون رعاية لرتتيب النزول بأمر النبي

كانت تنزل أحيانًا بعض اآليات عىل النبي؛ فريى ملصلحة وحكمة ما إضافتها إىل 

سور سابقة؛ فيأمر كتّاب الوحي بإدراجها بني آيات سورة بعينها قد نزلت سابًقا. إاّل أّن 

هذا مل يكن يحدث إاّل نادًرا، وهو مع ذلك موقوف عىل أمر رصيح وواضح من شخص 

.النبي

وقد أشارت الروايات إىل هذا النوع من الكتابة، منها:

أتاين  قال:  ثّم   ..الله قال: »كنت جالًسا عند رسول  العاص،  أيب  بن  عن عثامن 

ُمُر 
ْ
جربئيل فأمرين أن أضع هذه اآلية يف هذا املوضع من هذه السورة إِنَّ الَل يَأ

]]]- العالمة الطباطبايئ، محّمد حسني، امليزان، ج2]، ص27].

]2]- م.ن.
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سورة  يف  فجعلت   ،)90 اآلية  النحل،  )سورة   الُْقْرَب ذِي  ِإَويَتاءِ  َواِلْحَساِن  بِالَْعْدِل 
النحل بني آيات االستشهاد وآيات العهد«]]].

ويف رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: »كان رسول الله يأيت عليه زمان وهو 

ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه اليشء دعا بعض من يكتب فيقول: 

ضعوا هذه اآليات يف السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا«]]].

واآلية األخرى التي تّم وضعها بأمر النبي يف سورة سبق أن نزلت قبل مدة طويلة، 

قوله تعاىل: َواتَُّقوا يَوًْما تُرَْجُعوَن فِيهِ إىل الل )سورة البقرة، اآلية ]28(، حيث أّن 

جربائيل؛ أوص النبي بوضعها يف سورة البقرة، يف حني أنها طبًقا للمشهور آخر آية 

.نزلت عىل رسول الله

3- القسم الثالث: الكتابة عىل غري ترتيب النزول باجتهاد الصحابة

إننا لو دققنا النظر يف بعض سور القرآن، سندرك أن ترتيب بعض آياتها ليس 

طبيعيًا، وليس هناك من دليل ينسب هذا التتيب إىل النبي. ومن بني السور 

التي ذهب العلامء إىل اعتبارها من هذا القبيل سورة املمتحنة، فاآليات التسعة 

األوىل منها تعود إىل السنة الثامنة للهجرة، بينام تعود اآلية العارشة والحادية عرشة 

إىل السنة السادسة، واآلية الثانية عرشة فيها تتعلق ببيعة النساء، وقد حصلت يف 

السنة التاسعة من الهجرة.

]]]- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص90]؛ العالمة الطباطبايئ، محّمد حسني، امليزان، ج2]، ص27].

]2]- اليعقويب، أحمد بن واضح، تاريخ اليعقويب، ج2، ص36؛ السيوطي، جالل الدين، اإلتقان، ج]، ص90].  
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القرآن املحّمدي يف عالقته بالكتب املقّدسة
املسيحّية ـ اليهودّية 

م.م. هبه حسني الرماحي ]]]

    امللّخص

عملنا يف هذا البحث عىل مناقشة موضوٍع يف غاية األهميّة من كتاب )تاريخ 

بالكتب  املحمدي يف عالقته  )القرآن  أال وهو  نولدكه،  األملاين  للمسترشق  القرآن( 

املقّدسة: اليهوديّة واملسيحيّة(، وفيه تّم عرض آراء نولدكه حول الديانة اليهوديّة 

ونشأته.  الكريم  القرآن  من  موقفه  ثم  ومن  املقّدسة،  كتبهام  ونشأة  واملسيحيّة 

اليهوديّة  الديانتني  كال  يف  آرائه  حول  تحلييلٍّ  نقٍد  بتسليط  قمنا  بدورنا  ونحن 

واملسيحيّة، وعرضنا الكتاب املقّدس بعهديه )القديم والجديد( يف مخترب تحليالت 

علميّة منطقيّة، وهذا التحليل شمل القرآن الكريم أيًضا، وفيام بعد أوضحنا طبيعة 

النظريّة الحقيقيّة حول طبيعة العالقة بني القرآن الكريم والكتب املقّدسة )التوراة 

واإلنجيل(، وبيّنا أهم عنارص تلك العالقة وجوانبها. وبعد عرض األدلّة والشواهد 

حول  مصدر  نولدكه  نظريّة  فّندت  بدورها  والتي  واملسلمني  الغرب  علامء  ألبرز 

القرآن الكريم،  خرجنا بنتيجٍة واضحٍة حول النظريّة الحقيقيّة لجوهر تلك العالقة 

ومصدريّتها والتي تعود يف نهاية األمر كلّه إىل الله تعاىل. 

]]]-  أستاذ يف جامعة الكوفة- العراق.
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مقّدمة

تعامل املسترشقون األملان مع القرآن الكريم كتعاملهم مع كتبهم الدينيّة، وقد 

اليهود  لدى  والجديد  القديم  العهد  الذي طرأ يف  التّحريف  عن  كتبهم  بحثوا يف 

تناولوا األساطري يف  التّحريف، وهم كام  الكريم عن  القرآن  والّنصارى، وبحثوا يف 

كتبهم، ذهبوا يدرسون القرآن وكأنّه من األساطري، فهم ينظرون إىل الكتاب املقّدس 

بعهديه القديم والجديد بوصفه وثيقًة تاريخيًّة هي نتاج مراحل تاريخيّة معيّنة، 

تخضع للنقاش والّنقد مثل الوثائق األخرى القدمية والحديثة.

أنّه يف تاريخ االسترشاق تباينت األراء واألحكام حول شخصيّات  ومن املعلوم 

بها  قالوا  التي  املواقف واألفكار  لهم  زيّنت  التي  املسترشقني ومآربهم ودوافعهم 

وعىل األخص منهم تيودور نولدكه )THEODORE NÖLDEKE(، وتحّرًرا من 

عواصف وغبار الثناء املفرط املغايل التي أثريت حول اسم نولدكه كام جاء يف قول 

بشّق  له  قويّة.. سمحت  وذاكرة  ثاقب  وفكر  »بأملعيّة   :)Fuok( فوك  املسترشق 

طريقه بسعٍة يف كل ميدان، يف استجالء ما هو جوهرّي وعرضه بدقّة ووضوح. 

أنجز نولدكه يف هذه املجاالت الواسعة، كلغوّي وباحث يف اللغة ومؤلّف ومتجم 

أعظم  وصفه  ميكن  بحيث  القيّم،  العمل  من  القدر  هذا  أنجز  وناقد،  ونحوّي 

مسترشقي عرصه األملان... لقد اكتشف نولدكه ما مل يكتشفه غريه. وتنبّه إىل ما 

شّده من موقف االسترشاق يف ذلك الوقت وإىل طبيعة املراجع املتوافرة لديه مبا 

يتّفق مع أهليّته، إّن هذا التّدبّر جعل من بحوثه يف املجال املنهجّي قدوة ستجد يف 

ما بعد املزيد من املعجبني، وذلك حني تصبح املعارف واالنطباعات املكتسبة عن 

طريق هذا املنهج من رصيد الرشق العلمي منذ زمن بعيد«. مثل تلك األراء قابلة 

للرد والنقاش بحيث تحتمل األخذ والرد.

ومن باب اإلنصاف فإنّه ال ميكن االعتاض عىل نولدكه كمؤلف ومسترشق متيّز 

مبكانته العلمية وحاز عىل سمعٍة كبريٍة وشهرٍة عالية بل ومشيخة يف عامل االسترشاق 

والّدراسات القرآنيّة يف الغرب، لكن ما نوّد قوله إّن املعرفة يشٌء واإلنصاف يشء 
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ي عالقته بالكتب المقّدسة
القرآن المحّمدي �ف

آخر. هذه القاعدة سنطبّقها عىل إحدى محاور كتابه الّشهري »تاريخ القرآن« أال 

وهو: القرآن املحّمدي يف عالقته بالكتب املقدسة املسيحيّة-اليهوديّة.

وعليه، فإّن تقومينا ملا قاله نولدكه حول هذا املوضوع سينبع من التتبّع األمني 

ملراحل البحث ذاته. والذي سنتحّدث من خالله عن:

- موقف نولدكه من تأسيس الديانة اليهوديّة واملسيحيّة ونشأة كتبهام املقّدسة 

والدين اإلسالمي وكتابه القرآن الكريم.

- بيان موقف نولدكه من الديانات الساموية )اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالميّة( 

ونشأة كتبهام  املقدسة:

 - موقفه من تأسيس الديانة اليهوديّة-املسيحيّة وكتبهام املقدسة.

   يذكر نولدكه أن الدين اليهودي مل تؤّسسه شخصيّة واحدة، بل تطّور عىل مّر 

العصور تدريجيًّا من مرحلٍة متهيديٍّة قدميٍة هي الديانة االرسائيليّة. وقد تم رفع 

كتابات دينيّة مهّمة نشأت يف حقب هذا التّطّور املختلفة إىل مرتبٍة طقوسيٍّة رفيعٍة 

عىل مدى ما يناهز الخمسمئة سنة، هكذا استمّر التّطّور التّاريخّي حيًّا يف الذاكرة 

إىل درجة أّن أجزاء الكتاب املقّدس املختلفة -الناموس واألنبياء والكتب التاريخيّة- 

احتفظت بتتيبها طبًقا لزمن نشوئها، ومل تجعل اليهوديّة منها وحدة واحدة.

أّما رأيه حول الديانة املسيحيّة، فإنّه أرجع انطالق تأسيسها من شخٍص واحد. 

لكن يسوع ال ميكن أن يوصف بأنّه مؤّسسها، ففي الجامعة املسيانيّة التي تشّكلت 

كتابات  يتك  مل  يسوع  أّن  إىل  ونظرًا  الدين،  املسيح هو موضوع  موته صار  بعد 

موحاة وال من نوع آخر، مل يكن للمسيحيّة الحديثة: أّواًل، كتاب مقّدس، بل كان 

العهد  الذي ولدت يف حضنه. ومل ينجز  اليهودي  عليها أن تكتفي بكتب املجمع 

الجديد املؤلف من كتابات مسيحيّة متعّددة الّنوع، نشأت يف أوقاٍت مختلفٍة، إاّل 

يف نهاية القرن الرابع يف الغرب، وقد طالت مّدة هذه العمليّة يف الكنيسة الرّشقيّة 

إىل ما بعد ذلك املوعد. عقب ذلك نشأت يف املسيحيّة عادة اعتبار الكتب اليهوديّة 
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املقّدسة الثالثيّة األجزاء وحدة موحدة ووضعت تحت اسم »العهد القديم« مقارنة 

لها بالعهد الجديد.

أّوًل- موقف نولدكه من القرآن الكريم ونشأته

يستطرد نولدكه بعد ذلك ليتحّدث عن نشأة القرآن الكريم مطلًقا عليه اسم 

»القرآن املحمدي«، ويستنتج أنّه نشأ بطريقٍة مختلفٍة ومعاكسٍة متاًما. فهو ليس 

عمل كُتّاب عديدين بل عمل رجل واحد، وقد نشأ يف خالل الفتة القصرية التي 

نولدكه- هو  رأي  أّن محّمًدا -حسب  فبالرغم من  يعيشها.  أن  ميكن إلنسان 

يعترب  ال  فهو  الكتاب،  هذا  املوضوعة يف  والسور  اآليات  مؤلّف  وفعليًّا  موضوعيًّا 

نفسه صاحبها، بل الناطق باسم الله واملبلّغ كالمه وإرادته، لهذا السبب ال يتكلّم 

يف القرآن إال الله، والله وحده. ال يسع املتخّصص يف تاريخ األديان إاّل أن يرى يف 

هذا األمر وهاًم. لكّن الّنبّي كان متحّمًسا حامًسا بالًغا واعتقد جديًّا باألصل اإللهي 

لآليات والسور وآمن أتباعه بذلك، وأنجز القرآن بشكله الحايل من بعد سنتني أو 

ثالث من وفاة محّمد. فمصحف عثامن ليس إاّل نسخة عن مصحف حفصة 

اقترص  أبعد حّد. ورمّبا  أثناء خالفة عمر عىل  أو  أثناء خالفة أيب بكر  الذي جمع 

العمل آنذاك عىل ضّم الّسور وترتيبها. أّما اآليات فيجوز لنا أن نثق بأّن نّصها نُقل 

إجاماًل كام وجد يف تركة النبي.

ثم يزعم نولدكه: »إّن اطاّلع محمد عىل اليهوديّة واملسيحيّة كان جيًّدا إىل 

الحّد الذي كان ممكًنا يف عرصه يف  مكة،  وقد اعتمد عىل هذين الدينني إىل درجة 

أّن  يعلم  عنهام،  وكان  ليست  مأخوذة  القرآن  يف  دينيّة  فكرة  توجد  ما  نادًرا  أنّه 

للدينني كتبًا مقّدسًة، فدعا اتباعهام »اهل الكتاب«. ما عدا ذلك، كانت  تصّوراته 

حول  السياقات التاريخيّة يف منتهى الغرابة، فقد توّهم أّن اليهود واملسيحيني تلّقوا 

من  الله الوحي نفسه  الذي تلّقاه هو، لكّنهم حرفوه، لهذا اعتقد بأّن الله اختاره 

هو النبّي العريّب ليقرأ  نّص الوحي القديم مرة  أخرى عن األلواح الّسامويّة وحاملا 

تأكّد من أّن رسالته إلهيّة أوعز  بتدوين الوحي كام أتاه «.
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وفيام يتعلّق بتحليل آراء نولدكه ونقدها نقوم بعرض التفصيل التايل:

   هنا يأيت دور الباحث املسلم انطالقًا من إميانه بعقيدته أن يدافع عن هذه 

مدى  يبنّي  أن  وعليه  اإللهيّة،  مرجعيّته  حقيقة  وبيان  أصالة  القرآن  عن  القضيّة، 

القرآن  الفوراق واالختالفات ما بني  أو بطالنها، عليه أن  يبنّي  الّنظريّة  صّحة تلك 

الكريم وما بني هذه الكتب وكيف أّن القرآن الكريم  هو  متفّوق عىل هذه الكتب 

يف الكثري من الحقائق التي ذكرها نولدكه، متفّوق عىل هذه الكتب يف  الكثري  من 

األخطاء التي صّححها. 

   يف البدء ال بّد من معرفة القواعد والرّشوط التي وضعها علامء ورجال الدين 

يف دراساتهم للكتب الّساموية والتي عىل أساسها ميكن التوثق من الكتب املقّدسة 

والتّسليم بصّحتها وميكن إيجازها مبا ييل:

- أن تكون نسبة الكتاب إىل الّنبّي املرسل ثابتة بالطّريق القطعي، وذلك بأن 

يثبت أّواًل أنّه ضبط من قبل الّنبّي املرسل سامًعا ثم تلّقاه األخالف عن األسالف 

جيالً بعد جيل من غري مظّنة لالنتحال أو التّحريف أو التبديل.

- أن ال يكون ذلك الكتاب متناقًضا أو مضطربًا يهدم بعضه بعًضا، فال تتعارض 

تعاليمه وال تتناقض أخباره أو تخالف الحقائق والوقائع، بل يكون كّل جزٍء منه 

مكّماًل لآلخر ومتّماًم له؛ ألّن ما يكون من عند الله ال يختلف وال يفتق وال يتاقض 

َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَْو َكَن ِمْن ِعنِد  فَاَل 
َ
وال يخالف الحقائق الثابتة، قال تعاىل: أ

.لَوََجُدوا فِيهِ اْختاَِلفًا َكثرًِيا ِ َغرْيِ اللَّ
التي  الّساموية  الكتب  نستعرض  والرّشوط،  القواعد  هذه  ضوء  عىل  ونحن 

تُنسب إىل الوحي؛ لرنى مدى صّحة كّل كتاب، وفًقا ملا صدر من أقوال ونصوص 

من أبناء جلدتهم من العلامء واملفكرين. وعىل ضوئها نتمّكن فيام بعد من معرفة 

مدى صّحة رأي نولدكه يف نظريّته حول مصدريّة القرآن الكريم من الكتب السابقة 

)التوراة واإلنجيل(.
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   كام هو معروف ومتّفٌق عليه أّن الكتاب املقّدس يتكّون من العهد القديم 

والعهد الجديد، اليهود يقّدسون العهد القديم فقط، والّنصارى يقّدسون العهدين، 

عىل  أُنزل  واإلنجيل   ،موىس عىل  أُنزلت  التوراة  أّن  يؤمنون  واملسلمون 

والّنصارى  التوراة  بتحريف  قاموا  اليهود  ولكن  تعاىل.  الله  قبل  من   عيىس

َتتَِّخُذوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  اذلَّ َها  يُّ
َ
أ يَا  تعاىل:  قوله  يف  جاء  اإلنجيل.كام  حرّفوا  بدورهم 

 َ َُّهم ّمِنُكْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللَّ ْويِلَاُء َبْعٍض َوَمن َيَتَول
َ
ْويِلَاَء َبْعُضُهْم أ

َ
ايْلَُهوَد َوانلََّصاَرٰى أ

.الِِمَي َل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ
إاّل جزًءا  التوراة  وليست  اليهود،  العلميّة ألسفار  التّسمية  القديم هو  والعهد 

الكل؛ ألهميتها  الجزء عىل  باب إطالق  الجميع من  التوراة عىل  منه، وقد تطلق 

ثالثة  إىل  الربوتستانت  بها  يعتف  التي  أسفاره  موىس  وتقّسم  إىل  ونسبتها 

أقسام يصل مجموعها إىل تسعة وثالثني سفرًا، كام هو موّضح باملخطّط رقم )](، 

وهي غري متّفٍق عليها، فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفاًرا ال يقبلها أحبار آخرون،  

فإذا جئنا إىل املسيحيني وجدنا الّنسخة الكاثوليكيّة تزيد سبعة أسفار عن النسخة 

هو  كام  أقسام،  خمسة  تحت  تندرج  سفرًا  وأربعني  ستة  لتصبح   الربوتستانتية. 

موّضح باملخطط رقم )2(، والعهد القديم عىل العموم سّجل فيه شعر ونرث وحكم 

وأمثال وقصص وأساطري وفلسفة وترشيع ورثاء مع بالغة أسلوب وفصاحة عبارات 

يف كثري من الحاالت.

ويذكر موريس بوكاي )Maurice Bucaille(: »إّن العهد القديم هو عبارة عن 

مجموعة مؤلّفات غري متساوية الطول ومختلفة الّنوع كتبت خالل أكرث من تسعة 

قرون يف لغاٍت عّدة أخذت بالسامع وكثري منها صّححت ثم أكملت تبًعا لألحداث 

أو للرضورات الخاّصة عىل مدى أجيال متباعدة أحيانا بعضها عن بعض«.
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     وداللًة عىل أّن العهد القديم قد ُحرّف ومل يصل بالّشكل الذي نزل من ِقبل 

بوكاي يف  األلواح هو شهادة  املكتوبة يف  نبيّه موىس بهيئته  تعاىل عىل  الله 

آواخر القرن العرشين، عندما قال بعبارة نّصها ما ييل: »فقد اختلط الوحي بكّل 

هذه الكتابات وال نعرف اليوم إال ما تركه لنا منه الذين عالجوا نصوصه حسب 

هواهم ووفًقا للظروف التي وجدوا فيها والرضورات التي واجهوها«، »وكثري من 

املقّدمات أو من املداخل وضعت للتوراة تخفي الحق«... فقد حرّفت كتب بكاملها 

اإلبقاء عىل  نرى  أن  املؤسف  ملن  وإنّه  الخمسة(...  األسفار  )مثل  متعّددة  مرّات 

املفاهيم الخاطئة عن العهد القديم مبسطة بني أيدي الناس.

إّن لهذا الكالم أهميّة كبرية خاّصة أنّه من كاتب فرنيّس، كتب تلك الكلامت 

التي تدّل مقابل تحريف التوراة عىل إعجاز القرآن الكريم، وأنّه كالم الله الذي ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وأن يتعرفوا بالحّق، وصدق الله تعاىل إذ 

.َذٰلَِك الِْكَتاُب َل َريَْب فِيهِ ُهًدى ّلِلُْمتَّقَِي :يقول

فإًذا، إّن كتاب األسفار الخمسة )التوراة( األوىل كتبوها بعد موىس مبّدٍة طويلٍة، 

وليس من إمالئه، وهذا شأن األسفار األخرى التي كتبت بعد األحداث التي تضّمنها 

وموت األشخاص املنسوبة إليهم مبّدٍة طويلٍة، وقد دّونوها من محفوظات الناس 

ومسموعاتهم املتداولة أجيااًل بعد أجيال ورمّبا من قراطيس أخرى وصلت إليهم 

ومل تصل إلينا وثبتت بالخيال واملفارقات واملبالغات واملتناقضات واألكاذيب عىل 

كتاب  قياًسا عىل  الوحي  كتّاب  بأنّهم  أن يصفهم  لعاقل  يصّح  تعاىل، فكيف  الله 

وحي النبي محّمد الذين كانوا يدونون ما يوحى إىل الّنبّي فوًرا.
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املخطط رقم )1(]]]

]]]- املخطط من إعداد الباحثة باالعتامد عىل: أحمد شلبي، مقارنة األديان اليهودية، ج2، ص230-]23.
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أّما ما يتعلّق باإلنجيل، فله أربع نسخ معتمدة عند الّنصارى: نسخة متي 

ومرقس ولوقا ويوحنا، وسبعة وعرشين سفرًا كام هو موضح يف املخطط رقم 

)3(، وقّصة هذه األناجيل وعالقتها باملعتقدات املسيحيّة قّصة تدعو للعجب، 

أو  هذا  غري  الواقع  ولكن  األناجيل،  املعتقدات عىل  تُبنى  أن  الطبيعي  فمن 

املعتقدات  املعتقدات، وقد نشأت تلك  األناجيل عىل  انبنت  إذ  عكس هذا؛ 

بواسطة بولس، ثم كتب بولس رسالته بني سنة 55 وسنة 63م بيد أّن اإلنجيليّني 

مل يبدأوا كتابة أناجيلهم إاّل يف سنة 63م ورّجحت كفة بولس وكفة معتقداته، 

فتأثّرت األناجيل بهذه الرسائل.

املخطط رقم )2( ]]]

]]]- أحمد شلبي، مقارنة األديان املسيحية، ط0]، )القاهرة، مكتبة  النهضة  املرصية، 998](، ج2، ص206-204. 
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ي اىل مااااااس  مااااااسقا املكااااااك ر ا  ىل    ل. ااااااك     مهئ ااااااك امذرااااااي ا  ك ااااااا  امل سااااااذم-هاااااااي اي  ل ااااااك  
ا اااا  اواااام  ااااذش ر كتااااس  ااااس م.ذئ ااااي ماااا   لااااكب رلساااا      قاااا   ااااك   ا ااااسئر   امل  ااااكمعذ  ي .ااااا  
نذا ر ا  اااام  اااااا ا.ذا ر.ل ااااك  ااااال  ك  ا   لاااا  ااااا   اي .ااااا  ا ااااا  مااااا  اينااااس  ا  ئ  املساااال      ا سااااائ
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كام ويذكر الكاتب املسيحي شارل جنيبري أستاذ املسيحيّة ورئيس قسم تاريخ 

األديان يف جامعة باريس بقوله: »وإذن فمنذ الجيل املسيحي األّول تكّونت التّقاليد 

تختلف  متباينة  عنارص  من  تكّونت  الّصحيح،  التّاريخ  بأنّها  املؤمنون  أيقن  التي 

درجات الحقيقة فيها كثريًا... وكانت هذه الكتيبات -وأهّمها مجموعة األحاديث 

املنسوبة إىل متى ومرقس املصادر األوىل ألناجيلنا مل تكن تضم سوى عنارص شتى 

األناجيل خالل  لتلك  املتتابعون  املحّررون  مشّوشة من حياة عيىس... وقد حاول 

الثلث األخري من القرن األّول املسيحي أن ينّسقوا رواياتهم ويدخلوا عليها شيئًا من 

االنسجام، ولكّنهم وجدوا أنفسهم أمام مادة يصعب مراسها... فمجموعات الحكم 

مل تكن تلتزم يف دقّة دقيقة بالظروف واألحداث التي نطق بها املسيح واختلف 

رسدها الذي مل يقم عىل أّي أساٍس طبيعيٍّ من كتيب إىل آخر... وتصّفح األناجيل 

وحده يكفي إلقناعنا بأّن مؤلّفيها قد توّصلوا إىل تركيبات واضحة التّعارض لنفس 

األحداث واألحاديث، مام يتحتّم معه القول بأنّهم مل يلتمسوا الحقيقة الواقعيّة ومل 

يستلهموا تاريًخا ثابتًا يفرض تسلسل حوداثه عليهم، بل عىل العكس من ذلك اتّبع 

كلٌّ هواه وخطّته الخاّصة يف تنسيق وترتيب مؤلفه... فلم يكن عملهم سوى أن 

يربطوا يف كثري أو قليل من املهارة- بني أطراف من املرويات وأن يشّكلوا منها سرية 

افتقرت إىل الوحدة الحقيقية، كام أّن عنارصها تبدوا مجموعة يف إطار مصطنع«.

ويحّدثنا الكاتب املسيحي الذي أسلم عبد األحد داود أّن األناجيل املعتربة اآلن 

مل يكن معتفًا بها قبل القرن الرّابع، ثم يتحّدث عن نقطٍة مهّمٍة أخرى، وهي أّن 

كاتبي هذه الرسائل مل يكونوا عىل علٍم بهذه األناجيل األربعة مع أنّه لو صّح نسبة 

األربعة مل  األناجيل  الرسائل، ويؤكد »أن  األناجيل إىل أصحابها لكانت أسبق من 

تكن موجودًة يف زمن الحواريني الخمسة أو الستة الذين كتبوا تلك الرسائل ألّن 

الرسائل ال تبحث عن محتويات هذه األناجيل قطعاً وال تشري إليها«.

واألناجيل األربعة رصيحة بأنّها كتبت بعد عيىس خالل ستني سنة بني سنة 

37 إىل سنة 98 بعد امليالد، وبني األناجيل األربعة تطابق يف كثري من األقوال، غري أنّه 

يف الوقت نفسه بينها اختالفات عديدة أيًضا، ففي بعضها ما ليس يف البعض اآلخر 
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ويف بعضها ما يتباين مع ما يف البعض اآلخر، وفيها أيًضا ما يلمح بقّوة أنّه من بنات 

الخيال، ويبدوا من كّل هذا أّن كتابها سجلوا ما كتبوه من الّروايات واملسموعات 

ونقص،  وزيادة  ومناقضات  مباينات  عادة  فيها  يقع  التي  والتّوّهامت  واملنقوالت 

من  األربعة  األناجيل  يف  جاء  فيام  والتوهامت  واملبالغة  فالتباين  حال  كّل  وعىل 

أقوال وأفعال وصور وأحداث يجعل قول من يقول إنّها كتبت بإلهام الله يف غري 

محلّه؛ ألّن الله تعاىل ال ميكن أن يلهم اليّشء وضّده ونقيضه والخيال واألوهام.

مع ذلك، فإّن التّعارض بني هذه الّنسخ األربع وحتى يف النسخة الواحدة وارٌد 

حتاًم، وفيها أيًضا  مسائل تتعارض حتى مع العلم، فكيف يتصّور أّن هذه األناجيل 

تِيهِ اْلَاِطُل ِمن َبْيِ يََديْهِ َوَل ِمْن َخلْفِهِ تَنِيٌل ّمِْن 
ْ
هي مصادر للقرآن الكريم، لَّ يَأ

.َحِكيٍم َحِيد
ونختم كالمنا حول األناجيل األربعة بعبارٍة مهّمٍة ختم بها باحٌث غريبٌّ دراسته 

عن األناجيل بقوله:

»إّن فلسفة اإلغريق والقانون الروماين أثّرا يف تدوين األناجيل، وجمل األناجيل 

ال متثّل حقيقة املسيحيّة والباحث املنصف يف تأريخ الكنيسة ال يستطيع وال لحظة 

واحدة أن ينكر أن آراء مزيفة وأغراضاً غري كرمية، ومقاصد خاطئة كانت أسبابًا 

رئيسيًّة مسيطرة أحيانًا، دفعت إىل هذا التبديل الذي حدث يف األناجيل.

أّما كتاب الله تعاىل القرآن الكريم، فقد انفرد من بني الكتب الّسامويّة التي 

سبقته بتوثيقه توثيًقا متيًنا وصل إىل الّذروة، وهذا هو رّس خلوده وأحد مفاتيح 

إعجازه. أما الكتب الّسامويّة األخرى، فإّنا أوكل حفظها إىل علامئها، كام رأينا ذلك 

سابًقا يف حديثنا عن الكتاب املقّدس بعهديه، ولذلك حرّفت يف كثري من نصوصها، 

وخري كالم حول أصالة النص القرآين وتدوينه هو شهادة بوكاي عندما قال:

»إّن القرآن يذكر أنواًعا كثريًة من الظواهر الطبيعيّة، وبفضل الّدراسة الواعية 

للّنّص العريّب استطعت أن أحّقق قامئة، أدركت بعد االنتهاء منها أنّه ليس يف القرآن 

تأكيٌد ميكن أن ينتقد من الوجهة العلميّة يف العرص الحديث.
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ال  الوحي  كتب  بني  منفردًة  مكانًة  القرآن  »إّن ألصالة  يذكر:  آخر  ويف موضع 

ينازعه فيها العهد القديم وال الجديد«. »أما وضع القرآن فإنّه يختلف عن التوراة 

واإلنجيل ألّن الرسول واملؤمنني كانوا يحفظونه مع تتابع الوحي ثم يكتبه يف 

نفس الوقت الكتبة الذين كانوا حوله، وهكذا فقد توفّر للقرآن من البداية عنرصا 

وفاة  األمر هكذا حتى  ظّل  وقد  لألناجيل  متوفرين  أبًدا  يكونا  مل  اللذان  األصالة 

.»الرسول

ا ال يسع للبحث أن يفّصله تفصياًل  وعليه، فالحديث يف هذا املوضوع طويٌل جدًّ

دقّة  لبيان  واضحٍة  صورٍة  إعطاء  يف  أوجزنا  ولكّننا  معدودٍة،  صفحاٍت  يف  دقيًقا 

االختالف ما بني الكتب املقّدسة )العهد القديم والجديد( والقرآن الكريم، متهيًدا 

لبيان مدى صّحة نظريّة نولدكه أو بطالنها، والتي تقول بأّن القرآن الكريم مادٌة 

القرآن  بوضع  قام  من  هو   محّمًدا وأّن  والّنصارى،  اليهود  كتب  من  مستقاٌة 

الكريم، وهذا ما سنتمكن من تأكيده بصورٍة قطعيٍّة فيام بعد.

ثانًيا- بيان النظريّة الحقيقّية حول طبيعة العالقة ما بني القرآن الكريم وكتب 

العهدين:

لقد سعى املسترشقون إىل الطّعن يف كتاب الله تعاىل، فهم يزعمون بأّن اإلسالم 

نسيٌج مشّوٌه استمّده الرّسول من املصادر اليهوديّة واملسيحيّة، وهم بزعمهم 

هذا يعملون إىل الوصول إىل هدٍف واحٍد، وهو أّن القرآن موضوٌع وليس وحيًا من 

عند الله، وإّنا هو مرآة ألفٍق خاٍص من الحياة هو أفق من تلّكم العقائد املنترشة 

وقتئذ يف رقعة الجزيرة العربيّة ال سواها. 

الكريم هو مادٌة مستقاٌة من  القرآن  بأّن  التي تقول  الّنظريّة       فكرة تلك 

ا طُرحت من قبل عدٍد من املسترشقني  اليهوديّة واملسيحيّة، هي فكرٌة قدميٌة جدًّ

الذين سبقوا نولدكه، والذي بدوره مل يصّحح تلك النظريّة، وإّنا حاله كحال بّقية 

املسترشقني اآلخرين أمثال املجرّي جولدتسيهر والفرنيس بالشري وغريهم الذين مل 

تلك  إثبات  عىل  أدلّة  يجد  أن  حاول  بل  دحظها،  أو  إنكارها  عىل  الجرأة  ميتلكوا 
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الّنظريّة حول مصدر القرآن الكريم بزعمه كام يقول: »ال لزوم للتحليل لنكتشف 

أّن أكرث قصص األنبياء يف القرآن، ال بل الكثري من التعاليم  والفروض  هي ذات أصٍل 

أمور دينه  الّنبّي أخذ واكتسب كثريًا من  أّن  آخر  اّدعى يف موضعٍ  يهودّي«، وقد 

الجديد من الديانتني السابقتني،  فيقول:  »إّن محّمًدا اكتسب موقعه الجديد يف 

املدينة تدريجيًّا تجاه ديانتي الوحي السابقتني«.

1- نقد لرأي نولدكه حول نظريّته باستقاء القرآن الكريم من كتب العهدين

   قبل الخوض يف الرّّد عىل دعوى نولدكه حول مصدريّة القرآن وأّن مضمونه 

ما هو إاّل نسخ  لكتب األديان الّسابقة اليهوديّة واملسيحيّة ال بّد أن نبنّي محّددات 

العالقة ما بني القرآن الكريم والكتب  السابقة )التوراة واإلنجيل( استكامالً لبيان 

الحقيقة  الكتب والقرآن  الكريم. ولتأكيد  والتّشابه ما بني هذه  الفوارق  مضامني 

بصورة أكرث دقًّة. 

     بادئ األمر، ميكن القول إّن العالقة ما بني القرآن الكريم والكتب املقّدسة 

)التوراة واإلنجيل(، تتمثّل يف جوانب عّدة، وأهّمها هو: 

أ- جانب الّتصديق

قًا  وَْحيَْنا إيَِلَْك ِمَن الِْكَتاِب ُهَو اْلَقُّ ُمَصّدِ
َ
ِي أ التّصديق ملا ورد بني يديه: َواذلَّ

َ بِعَِبادِهِ َلَبرٌِي بَِصرٌي وتصديق القرآن ملا جاء يف الكتب اإللهيّة  لَِّما َبْيَ يََديْهِ إِنَّ اللَّ
وتصديق  للتوراة،   تصديق عيىس تّم  إذ  واإلنجيل؛  التوراة  فيها  مبا  الّسابقة 

اإللهي  للكتاب  القرآن  وتصديق  كلّهم،  لألنبياء   محّمد وتصديق  لها،  اإلنجيل 

كلّه - يف معزل عن عنرص الزمان، أي: إّن بني عيىس والتوراة فتًة زمنيًّة طويلًة، 

وكذلك بني محّمد والكتب االلهيّة واألنبياء الذين سبقوه أزمانًا متطاولة، ومع 

ذلك يأيت التصديق كأنّه رأي العني، وكأّن عنرص الزمان قد اختفى متاًما، وكأّن الّنبّي 

محّمد كان الحارض الرّقيب عليها وعليهم جميًعا، والبعد املنهجّي يف تصديق 

محّمد لجميع املرسلني هو أن ما ورد عىل لسان النبي محّمد هو الحّق 

ن 
َ
والّصدق بكّل ما يتعلّق باألنبياء.كام جاء يف قوله تعاىل: وَما َكَن َهَٰذا الُْقْرآُن أ
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ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل الِْكَتاِب َل َريَْب فِيهِ  ِ َوَلِٰكن تَْصِديَق اذلَّ ٰى ِمن ُدوِن اللَّ ُيْفَتَ
.ِمن رَّّبِ الَْعالَِمَي

ب- جانب الوحدانّية

      إّن الذي مييّز اإلسالم عن غريه من األديان األخرى، هو الوحدانيّة املطلقة بكّل 

معانيها، وهذه الوحدانيّة تخالف العقائد التي كانت سائدًة أيّام ظهور اإلسالم، ما 

يدّل عىل أّن الّنبّي محمد مل يقتبس أفكاره عن الله تعاىل من أحد: فالجاهلون 

كانوا يرفضون متاًما هذه الوحدانيّة ويستغربون بشّدة أن يدعوا محّمد إىل إله 

 ٌء ُعَجاٌب إِنَّ َهَٰذا لََشْ َواِحًدا  إَِلًٰها  اْللَِهَة  َجَعَل 
َ
واحد بداًل من آلهة متعّددة، أ

 .َما َسِمْعَنا بَِهَٰذا ِف الِْملَّةِ اْلِخَرةِ إِْن َهَٰذا إِلَّ اْختاَِلٌق
أّما إذا انتقلنا إىل اليهوديّة، فسوف نجد أّن القرآن قد رّد تحريفات أهل الكتاب 

الذين كانوا يزعمون أّن عزيرا ابن الله مثلام يقول النصارى إّن املسيح هو ابن الله، 

وقد رد القرآن عليهم وبنّي أّن هذا االعتقاد هو اعتقاد رشيك قديم، َوقَالَِت ايْلَُهوُد 

فَْواهِِهْم يَُضاهُِئوَن قَْوَل 
َ
ِ َذٰلَِك قَْولُُهم بِأ ِ َوقَالَِت انلََّصاَرى الَْمِسيُح ابُْن اللَّ ُعَزيٌْر ابُْن اللَّ

.يُْؤفَُكوَن ٰ نَّ
َ
ُ أ ِيَن َكَفُروا ِمن َقبُْل قَاتَلَُهُم اللَّ اذلَّ

أّما الّنرصانيّة التي اتّهم سيد البرش أيًضا بأنّه قد اقتبس منها بعض عقائد 

دينه، فسوف نجد أّن العقيدة اإلسالميّة تخالف عقيدة النصارى من أساسها، فبينام 

يقول الّنصارى إّن الله ثالث ثالثة وإّن عيىس هو ابن الله، وإّن اليهود قد 

صلبوه، نرى أّن القرآن ينفي هذا كلّه وال يعتف به. ويقّرر النتيجة الحاسمة للفكرة 

الطريقة  بهذه  فأخرج  العاملني(،  رب  للحوادث،  مخالف  واحد،  )الله  التوحيديّة: 

الحاسمة ذات الله جل شأنه من نطاق األنانيّة اليهوديّة، والتّعّدد املسيحي، ولقد 

تقّررت هذه العقيدة الجوهريّة لإلسالم املوحد يف سورة من أربع آيات: قُْل ُهَو 

اآليات  َحٌد ويف هذه 
َ
أ ُكُفًوا   ُ لَّ يَُكن  َولَْم  يُودَلْ  َولَْم  يدَِلْ  لَْم  َمُد  الصَّ  ُ اللَّ َحٌد 

َ
أ  ُ اللَّ

ا بالفكرة القرآنيّة التي قضت عىل فكريت التّعّدد  يتجىّل طابع )اإلخالص( طابًعا خاصًّ

والتّشبيه دون نقض أو إبرام. 
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ت- البعد املنهجي

النبّوة،  حقيقة  يؤكّد  الذي  املنهجّي  بالبُعد  يتّصل  ما  فهو  اآلخر،  الجانب  أّما 

بوصفها مصدًرا معرفيًّا ال بديل له فيام يتّصل بالهداية يف العقائد والرشائع واألخالق 

والسلوك والتبية، فقد صاغت التوراة امليثاق الخلقّي األّول لإلنسانيّة يف وصاياها 

العرش وساق اإلنجيل توجيهاته يف عظمة املسيح عىل الجبل، ولكن األمر يف الكتابني 

الرش يف حاله  بالكف عن فعل  الّناس  يأمر  فهو  أخالقي سلبي،  مبدأ  أمر  كليهام 

وبعدم مقاومة الرش يف أخرى، أما القرآن فسيأيت مببدأ إيجايّب أسايّس يك يكمل منهج 

معتنقيه يخاطب  فهو  الرش(  مقاومة  )لزوم  هو  املبدأ  ذلك  التوحيدية،   األخالق 

الُْمنَكرِ  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ُكنُتْم   بقوله: 

ْكَثُُهُم 
َ
َوأ الُْمْؤِمُنوَن  ّمِنُْهُم  َُّهم  ل ا  َخرْيً لََكَن  الِْكَتاِب  ْهُل 

َ
أ آَمَن  َولَْو   ِ بِاللَّ َوتُْؤِمُنوَن 

الَْفاِسُقوَن؛ حيث إّن نصوص التوراة أو اإلنجيل بسبب العبث يف نصوصها، شوهت 
شخصيّة األنبياء من لدن آدم إىل عيىس، وإّن نبّوة محّمد بتصديقها لهم 

قد وّضحت وأّصلت حقيقة النبّوة إىل يوم الدين، وبعبارة أخرى ميكن القول إّن 

مبدأ الّنبّوة مل يأخذ طابعه االستقرارّي إاّل ببعثة نبي الله محمد؛ إذ ال ميكن 

معرفة األنبياء وقصصهم بشكٍل حقيقيٍّ من خالل الكتب الّسابقة وخاّصة التوراة، 

فليس هناك من نبّي إاّل وأيسء إليه فيها، فشّوهت صورهم الطاهرة النقيّة عن 

الناس بفعل التحريف، وأّن تصديق محّمد لألنبياء السابقني يعني ترسيخ حقيقة 

النبّوة وتثبيت قواعدها، وذلك يؤّدي حتاًم إىل كونها مصدًرا معرفيًّا مهامًّ يف كل ما 

يتّصل بعامل الغيب والشهادة من حقائق وهدايات لإلنسان والحياة.
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ماّم سبق يتّضح لنا بعد عرض أهم الجوانب يف محّددات العالقة ما بني القرآن 

الكريم والكتاب املقدس )التوراة واإلنجيل( أّن أهم العنارص يف مكنون تلك العالقة 

ميكن أن نحّددها مبا ييل: 

- إّن القرآن الكريم مل يقل إنّه ال عالقة بينه وبني الكتب السابقة، بل قد جاء 

والباطل  التّحريف  من  إيّاها  ومطهرًا  والصحف  الكتب  من  يديه  بني  ملا  مصّدقًا 

قًا لَِّما َبْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب  نَزنْلَا إيَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ُمَصّدِ
َ
املختلط بني الناس َوأ

ا َجاَءَك ِمَن اْلَّقِ  ْهَواَءُهْم َعمَّ
َ
ُ َوَل تَتَّبِْع أ نَزَل اللَّ

َ
َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِ فَاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َوَلِٰكن  َواِحَدةً  ًة  مَّ
ُ
أ َلََعلَُكْم   ُ اللَّ َشاَء  َولَْو  َوِمنَْهاًجا  ِشَْعًة  ِمنُكْم  َجَعلَْنا   ٍ

لُِكّ
بَِما  َفُينَّبُِئُكم  َجِيًعا  َمرِْجُعُكْم   ِ اْلَرْيَاِت إىل اللَّ فَاْستَبُِقوا  آتَاُكْم  َما  ِف  َبْلَُوُكْم  يّلِ

.ُكنُتْم فِيهِ َتَْتلُِفوَن
بحيث يكون هذا التّصديق هو صفة املرجعيّة والحاكميّة، مام يقتيض التأييد 

يف مواطن االتّفاق والتّصحيح يف مكامن االفتاق، وهذا هو املعني مبحّدد التّصديق 

الذي يحكم العالقة ما بني القرآن الكريم والكتب السابقة مبا فيها التوراة واإلنجيل.

- الهيمنة التي تقتيض أن يكون القرآن الكريم هو الحافظ والرّقيب والّشاهد 

عىل ما يف هذه الكتب من حيث النسخ واألحكام، وكام يذكر ابن عاشور إىل أّن 

قبله من  ملا  بالّنسبة  القرآن  إىل حالتي  أشارت  املائدة  )48( من سورة  اآلية  تلك 

الكتب، فهو مؤيّد لبعض ما يف الرّشائع مقّرر له من كّل حكم كانت مصلحته كليّة 

مل تختلف مصلحته باختالف األمم واألزمان، وهو بهذا الوصف املصّدق أي محّقق 

ومقّرر، وهو أيًضا مبطل لبعض ما يف الرّشائع الّسالفة، وناسخ ألحكام كثرية من كّل 

ما كانت مصلحته جزئيّة مؤقتة مراعي فيها أحوال أقوام خاّصة.

يف  ذكرها  ورد  التي  املعلومات  من  العديد  ألصول  والّنصارى  اليهود  جهل   -

أنفسهم  الكتاب  أهل  من  أحد  يعلمها  يكن  مل  بأشياء  أخرب  فقد  الكريم،  القرآن 

مع أنّها تتعلّق بصميم مسائلهم الدينيّة، ومنها كفالة زكريا للسيدة مريم بعد 

َدَخَل  ُكََّما  َزَكرِيَّا  لََها  َوَكفَّ َنَباتًا َحَسًنا  نبََتَها 
َ
َوأ بَِقُبوٍل َحَسٍن  َربَُّها  َفَتَقبَّلََها  والدتها، 
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ٰ لَِك َهَٰذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد  نَّ
َ
َعلَيَْها َزَكرِيَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِزْقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أ

َ يَْرُزُق َمن يََشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب وإخباره بانتصار الروم بعد انخذالهم،  ِ  إِنَّ اللَّ اللَّ
رِْض َوُهم ّمِن 

َ
ْدَن اأْل

َ
وُم ِف أ وكان الفرس قد غلبوا الروم عام 0]6م، الم ُغلَِبِت الرُّ

َيْفَرُح  َوَيوَْمئٍِذ  َبْعُد  َوِمن  َقبُْل  ِمن  ْمُر 
َ
اأْل  ِ لِلَّ ِسنَِي   بِْضِع  ِف  َسَيْغلُِبوَن  َغلَبِِهْم  َبْعِد 

الُْمْؤِمُنوَن وأخرب القرآن بأمور ما عرفت إاّل يف العرص الحديث وما كان أحد يعرف 
أو يؤمن بها سوى املسلمون، ومل ترد لها أّي إشارة يف الكتاب املقدس، َفَمن يُرِدِ 

ن يُِضلَُّه َيَْعْل َصْدَرهُ َضّيًِقا َحرًَجا 
َ
ْساَلِم َوَمن يُرِْد أ لِْلِ ْح َصْدَرهُ  ن َيْهِديَُه يَْشَ

َ
ُ أ اللَّ

.ِيَن َل يُْؤِمُنوَن ُ الرِّْجَس ىلَعَ اذلَّ َماءِ َكَذٰلَِك َيَْعُل اللَّ ُد ِف السَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
َكأ

ومن املعلوم أّن يف القرآن ما ال وجود له يف كتب اليهود والّنصارى مثل: قّصة 

نبي الله هود وصالح وشعيب، ولو أّن الّنبّي محمد كان يتعلّم من أهل الكتاب 

ملا زاد هذه الزيادات وملا أخطأهم يف بعض ما ذُكر يف كتبهم حتى ال يفتح عليه 

باب معارضتهم؛ إذ ال يليق بالعاقل أن يقدم عىل فعل مينعه من مطلوبه ويبطل 

مقصوده من غري فائدة. وبهذا يبطل ما ذكره نولدكه بنظريّته واملسترشقون حول 

قام  من  هو   محمد الّنبّي  أّن  أو  األخرى  الديانات  بعض  من  القرآن  مصدر 

بوضعها.

- من خالل عرض محّددات تلك العالقة ما بني القرآن الكريم والكتاب املقدس 

تبنّي أّن القرآن الكريم قد كشف وأوضح زيف وتحريف أهل الكتاب بحّق رسلهم 

ومبا قالوه يف حّقهم من تكذيب ومبا فعلوه يف كتبهم التي أنزلت عليهم من الله 

تعاىل، وهذه الّنقطة تعترب من أهم األمور يف نقض دعوى انتحال القرآن الكريم من 

اليهوديّة والّنرصانيّة عىل حّد تعبري املسترشقني ومن بينهم نولدكه.
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2- رأي أبرز علامء الغرب واملسلمني حول صحة تلك النظريّة أو تفنيدها

تلك  صّحة  حول  وضوًحا  أكرث  بشكٍل  وبيانها  الحقيقة  عىل  الوقوف  أجل  من 

الّنظريّة من عدمها، سوف أورد العديد من شهادات علامء الغرب من باب »وشهد 

شاهد من أهله«.

يقول أحد الغربيني املنصفني الذين اعتنقوا اإلسالم: »هل يتأىّت لجميع فالسفة 

العامل أن يثبتوا غلطًة واحدًة يف القرآن، ولو ارتكنوا عىل كّل ما يف أيديهم من علوم 

عرصيّة ال يتأىت لهم ذلك، والعلوم كل يوم يف تبديل وتغيري ويف كل لحظة تظهر 

معاين باهرة أليات القرآن ما كنا نفهم معناها إال بعد تقّدم العلوم«.

ويورد أحد علامء اإلنكليز يف محارضة ألقاها عن اإلسالم عام 385]م يف كنيسة 

الربستيان ما نّصه: »إذا كان يف عامل اإللهام أمٌر يُدعى وحيًا وكان للوحي وجود كامل 

فلن يشك يف أّن القرآن كتاب منزل«.

يقول املسترشق لوبلوا )Lopelo(: »إّن القرآن هو الكتاب الرباين الوحيد الذي 

ليس فيه أي تغيري يذكر«.
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ويذكر املسترشق االنجليزي اليترن )Lightner(: بقدر ما أعرف من ديني اليهود 

والّنصارى أقول بأّن ما علمه محّمد ليس اقتباًسا، بل قد أوحى إليه ربّه وال 

ريب بذلك طاملا نؤمن بأنّه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم، وإيّن بّكل احتام 

القوي  واإلميان  املقصد،  وأمانة  الذايت،  املصالح  تضحية  كان  »إذا  أقول:  وخشوع 

الثّابت والّنظر الصادق الثّاقب بدقائق وخفايا الخطيئة والظالل واستعامل أحسن 

الوسائط إلزالتها، فذلك من العالمات الظاهرة الّدالة عىل نبّوة محمد وأنّه قد 

أوحي إليه«.

ولعّل ما يدحض افتاءات املدعني ما قاله املسترشقون أنفسهم:

»ونحن حني ننظر بكّل هذه املالبسات نستطيع أن نؤكّد أّن الكثري مام نسب 

سوى  معجزة  أّي  يّدع  مل  فهو  عليه،  ومدسوس  ومنحول  مزيّف   الرّسول إىل 

القرآن الكريم الذي يعترب من أعجز وأفضل ما قدم إىل البرشيّة من نّص مكتوب، 

ال ميكن وال بأّي حال من األحوال مقارنته بسواه من الّنصوص، والطريقة التي فيها 

أنزل القرآن عىل النبي محّمد بصيغة الضمري الغائب - جعلت من سبب نزوله 

حادثة ترّبر صالح النص القرآين لكّل زمان ومكان«.

ثم يأيت املسترشق األملاين فوك )Fuck( ليؤكّد أحقيّة ومصداقيّة القرآن يف ما 

 النبي محمد لسان  تعاىل عىل  الله  بها من  أحداث ووقائع موحى  ذكره من 

بقوله:

»لقد فقدت دراسات بأفكار القرآن املتميّزة والرّصينة، وارتضت باجتار البحث 

يف تبعيّة كّل جزئيّة قرآنيّة -برصف الّنظر عن كونها فكرًة دينيًّة أو تعبريًا أو مصطلًحا 

من  متنّوعة  أناطا  أو  مفردة  كلمة  أو  موضوًعا  أو  قّصة  أو  ترشيعيّة  حقيقة  أو 

التاكيب- وإرجاعها إىل مصادرها من األديان السابقة، كلام كان ذلك ممكًنا؛ بهدف 

شطر الصورة الحية املتكاملة للرسول والقرآن إىل ألف نتفة وجذاذة«.

ويذكر بوكاي: »إّن القرآن ال يحتوي عىل أيّة دعوى علميّة غري مقبولة... وهذه 

كاتبًا للقرآن مرفوًضا، إذ كيف يتيّس 
 املالحظة تجعل  افتاض من يرون محّمد
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لرجل ُحرم العلم يف نشأته أن  يصبح -عىل األقل من وجهة نظر القيمة العلميّة 

العلمّي  الّنظام  كلّه،  يخرب عن حقائق يف  العريب  األدب  األّول يف  الكاتب  األدبيّة- 

تتجاوز وسع أّي كائن إنساين يف هذا الزمن ودون أن يكون  أي خطاب منه« .

باإلضافة إىل تلك الشهادات واألدلّة ألبرز املسترشقني نورد ما ذكرة أحد أبرز 

علامء املسلمني حول تفنيد نظريّة نولدكه، وهو ابن خلدون بقوله: »ويدلك عىل 

هذا كلّه أن القرآن من بني الكتب اإللهية إّنا تلقاه نبينا متلوًّا كام  هو بكلامته 

وتراكيبه خالفًا للتوراة واالنجيل وغريهام من الكتب الساموية، فإّن األنبياء يتلقون 

بكالمهم  البرشيّة  الحالة  إىل  رجوعهم  بعد  عنها  ويعرّبون  معاين  الوحي  يف  حالة 

املعتاد لهم، ولذلك مل  يكن فيها إعجاز«.

ولبيان التأكيد بشكل مطلق وقاطع عىل عدم صّحة نظريّة نولدكه حول استقاء 

النبي محمد ما ذكر يف القرآن من التوراة واإلنجيل، وبعد تلك الّنصوص التي 

شهد بها أبرز املسترشقني حول أصالة القرآن الكريم، ميكن القول برأيني وهام:

أ- الرأي األّول

إّن النبي محمد كنبيٍّ مرسل شأنه يف ذلك شأن األنبيـــــــاء الذين سبقوه 

وبذلك  تعاىل،  الله  مــــــــن  مرساًل  الوحي  عليه  أُنزل  قد   عيىس  - موىس 

فقولهم إّن القرآن من صنع محّمد  ميكن تفنيده من خالل ما ورد فـــــــي 

تِِهم بِآيٍَة 
ْ
القرآن من نصوص تدل عىل أّن الوحي من عند الله  ، قال تعاىل: ِإَوَذا لَْم تَأ

ّبُِكْم َوُهًدى  ّبِ َهَٰذا بََصائُِر ِمن رَّ تَّبُِع َما يُوَحٰ إىَِلَّ ِمن رَّ
َ
َما أ قَالُوا لَْوَل اْجَتبَيَْتَها قُْل إِنَّ

ِيَن َل  َورَْحٌَة ّلَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن، وقوله تعاىل: وإَذا ُتتَْلٰ َعلَيِْهْم آيَاُتَنا بَّيَِناٍت  قَاَل اذلَّ
َلُ ِمن تِلَْقاءِ  بَّدِ

ُ
ْن أ

َ
ْلُ  قُْل َما يَُكوُن ىِل أ ْو بَّدِ

َ
يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَٰذا أ

َخاُف إِْن َعَصيُْت َرّبِ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم فالذي 
َ
تَّبُِع إِلَّ َما يُوَحٰ إىَِلَّ  إِّنِ أ

َ
َنْفِس إِْن أ

يطالع تلك الّنصوص القرآنيّة يخرج منها بثالثة أمور: 

عند  من  وليس  الله  عند  من  القرآنيّة  اآليات  يف  املتكلّم  ضامئر  داللة  أّوًل: 

محّمد؛ ألّن األفعال املسندة إىل الله ال ميكن وال يعقل أن تصدر إاّل من الله 
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تعاىل فـــــي أّي موطن من مواطن اإلسناد.

 ثانًيا: براءة الرسول من نسبة أّي يشء إىل نفسه من كتاب الله وأنّه كان 

يرجع إىل ربّه يف كّل آية منه.

ثالًثا: إّن الله تعاىل يأمر نبيّه أن يتلو ما يوحى إليه وهل يتلو إال الكلامت؟ ثم 

يطلب أن تكون تالوته هذه من غري تبديل لكلامت الكتاب فهل يشّك يف أّن القرآن 

عىل أّن ما أوحي إىل الرسول كان كالما؟

القرآن  إنشاء  عن  البعيد  وهو   محّمد »وكان  بقوله:  درمنغم  يذكر  كام 

وتأليفه ينتظر نزول الوحي إليه أحيانًا عىل غري جدوى« فبقول درمنغم هذا يؤكّد 

أّن القرآن ليس من صنع وتأليف محّمد، وإّنا هو كان يتلو ما يوحى إليه من 

.ربه، فالقرآن من ُصنع الله ال من صنع محمد

ب- الرأي الثاين:

لهم  الذين هيّئت  والّنصارى  اليهود  القرآن مكتسبًا من  أن يكون هذا  قولهم 

اضطرتهم  الذين  فهؤالء  القرآن،  رّده  الرأي  وهذا  املك،  يف  املجتمع  العمل  فرص 

ظروف الحياة للعمل يف مّكة  ليقوموا ببعض الحرف، أيعقل أن يكونوا هم مصدر 

فأبسط  يتمّكنوا؟  فلم  سور  بعرش  يأتوا  أن  الناس  الّنبّي  به  تحّدى  الذي  القرآن 

هؤالء  عىل  كثري  التّدد  كان   الرسول أّن  فهل  بالّسلب،  تجيب  املنطق  قواعد 

األمور  تتطلّبه  ملا  قوم  مع  جلوس  أو  وتجـارة  رحلة  بني  كانت  كلّها  وأوقاته 

النبّوة يخلو بنفسه يف غار حراء.   الحياتيّة واليوميّة؟ وكان يف مّدته األخرية قبـل 

وهم  الحرفيني  هؤالء  عىل  التـرّدد  ليكرث  الوقت  من  ميتلك  فلم  يكن  هذا  وعىل 

كان  لو  النبي  عىل  به  ترد  ما  هؤالء  من  أن  تأخذ  ميكن  كان  قريًشا  إّن  ثم  قلة. 

النطق  الذين ال يحسنون  به  هؤالء  يوحي  أن  فيستحيل  يؤخذ،  عند هؤالء يشء 

ُهْم َيُقولُوَن  نَّ
َ
بالعربيّة فضاًل عن أن يجيدوا التعبري فيها، قال تعاىل: َولََقْد َنْعلَُم أ

  ٌبِي مُّ َعَرِبٌّ  لَِساٌن  َوَهَٰذا  ْعَجِمٌّ 
َ
أ إيَِلْهِ  يُلِْحُدوَن  ِي  اذلَّ ّلَِساُن  بََشٌ  ُيَعّلُِمُه  َما   إِنَّ

 ووفًقا لذلك فإّن هذا الرأي ال يثبت أمام أبسط القواعد العقليّة وأيس مسلاّمت 
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املنطق. 

بالتايل، فإذا مل يكن أّي من االفتاضات الّسابقة لها أساس من الصّحة، فــــــلم 

 ،يبقى إال افتاض  واحد، وهو أّن القرآن وحٌي من الله تعاىل أوحى به إىل النبي

يَماُن َوَلِٰكن  ْمرِنَا َما ُكنَت تَْدرِي َما الِْكَتاُب َوَل اْلِ
َ
وَْحيَْنا إيَِلَْك ُروًحا ّمِْن أ

َ
َوَكَذٰلَِك أ

.ْسَتقِيٍم اٍط مُّ ََّشاُء ِمْن ِعَبادِنَا ِإَونََّك َلَْهِدي إىَِلٰ ِصَ َجَعلَْناهُ نُوًرا نَّْهِدي بِهِ َمن ن
الحقيقيّة  الّنظريّة  نّصه:   »إّن  ما  فيها  يذكر  التي  نولدكه  نظرية  فإّن  وبهذا، 

عىل  يبدو  كام  تقوم  منه  عهًدا،  األقدم  املقّدسة  بالكتب  القرآن  عالقة  حول 

مأخوذ  بأرسه  واألخالقّي  الدينّي  الفكرّي  عامله  بأّن  الصائب   رأي  محّمد

هذا  لكن  نعلمه  ما  بحسب  النظرية  جديدة  هذه  الكتاب«  عن   »ديني 

خلفتها  الفرق  التي  األصيلة  أّن  األثار  لو  سيتغرّي  األرجح  عىل  كان  الحكم 

فيه وصلتنا  الشكل  الذي  من  أفضل  بشكٍل  وصلتنا  األوىل  القرون  يف   املسيحيّة 

أبرز  لشهادات  ووفًقا  سابًقا  عرضنا  التي  لألدلّة  ووفًقا  الصّحة  من  لها  أساس  ال 

املسترشقني ميكن تفنيد تلك النظريّة وبصورٍة واضحٍة ومطلقة.

الخامتة

نستنتج ماّم سبق كُله أمور عّدة:

 إّن الّنظريّة الحقيقة حول جوهر تلك العالقة هي   )املصدرية( وفًقا للمعادلة 

اآلتية: املصدرية: التوراة + اإلنجيل + القرآن = ِمن الله تعاىل

أي إّن مصدرها واحٌد، وهو رّب العزّة الذي أرسل الرسل بالبيّنات وأنزل 

حول  الّنصوص  معاين  يف  التّشابه  وإّن  بالقسط،  الناس  ليقوم  معهم  الكتاب 

مواضيع التوحيد  والعبادة وأصول األخالق ما بني الكتب، ال يدل عىل أّن القرآن 

قد أخذ شيئًا منها، بل تدّل  عىل أّن املنزل لها هو واحد واملصدر لها واحد )الله 

تعاىل(. فليس بالرّضورة أن يكون  الاّلحق أخذ من الّسابق فمرجعهام قد يكون 

وحدة املصدر، وما دام كل من عند الله فليس  من الرضوري أن يأيت اإلسالم 
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دامئًا بيشٍء مخالٍف وجديد، وال يقتيض هذا كام قلنا - إّن  محّمًدا اقتبسه، 

ولكن رسالة األنبياء من عهد آدم واحدة وتختلف من  ناحية الرشائع، 

ا  فيقّر الله منها ما يشاء وينفي ما يشاء حسب ما تقتضيه مصلحة  العباد، مَّ

.[[[ُيَقاُل لََك إِلَّ َما قَْد قِيَل لِلرُُّسِل ِمن َقبْلَِك
مل يكن نولدكه موفًّقا متاًما يف عرضه لنظريّته التي اّدعى بها أّن القرآن هو نسخ 

 ،مام وجد يف الكتب الّسابقة مبا فيها )التوراة واإلنجيل( أو أنّه من صنع محّمد

هو  الكريم  القرآن  أّن  واملنطقيّة  العقليّة  األدلّة  وفق  رأينا  ذلك  من  العكس  بل 

املعجزة اإللهيّة الخالدة التي اتّسمت بصدقها وتصحيحها ملا جاء قبلها من الكتب 

املقّدسة الّسابقة.

 من خالل ما عرضناه من محّددات حول طبيعة العالقة ما بني القرآن الكريم 

بالله تعاىل  أّن تلك املحّددات أنهت صلة الكتب املقّدسة  والكتب املقّدسة تبنّي 

فيام ذكر فيها من أحداث ووقائع، ويف املقابل عملت عىل وضع أرضيّة صلبة من 

خالل القرآن الكريم لتعاون كبري بني أتباع األديان عىل أساس من التّسامح والوفاق، 

وتوجيه دعوة إىل أتباع األديان األخرى من أجل إعادة الّنظر يف كتبهم املقّدسة، وال 

ضري يف اختبار نصوص القرآن الكريم أيًضا من أجل بيان الحقيقة لهم، فنحن قمنا 

بعرض أدلّة وشواهد ليس من باب التّهّجم عىل كتب األنبياء املقدسة ومنها التوراة 

الكتب  عرضنا  ذلك  أجل  ومن  القاطعة  الحقيقة  بيان  أجل  من  وإّنا  واالنجيل، 

الثالث )التوراة واإلنجيل والقرآن( يف مخترب التحليالت العلميّة واملنطقيّة.. وناقشنا 

ذلك من باب مبدأ إسالمّي مبنّي عىل أساس الّنقاش التّسامحّي مع كافة األديان... 

لتصحيح األفكار التي عرضت وال زالت تعرض إىل اآلن من قبل بعض املسترشقني 

وأبناء الغرب... وهدفنا هو إيضاح الحقيقة للمواطنني الغربيني ليس إاّل..

ألّن دين اإلسالم هو ديٌن تسامحيٌّ   ل دين عـــدايّئ تهّجـــمّي

]]]-  سورة فصلت، اآلية 43. 
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سوِل الَكريِم يم ِللرَّ
ُ
َنقُد ُوجهِة َنَظِر ُنولدکه ِلمفهوِم األ

الدكتور أصغر طهامسبي بلداجي]]]

الُملّخص
الَّتي  الِكتابِة ِمَن األُموِر  الِقراءِة وَعَدِم  َعَدِم  مِبَعنى   الَكريِم الرَّسوِل  أُميَّة  إنَّ 

الرَسوَل  أَنَّ  التاريَخيُّة  والَوثائُق  َوالرِواياُت  اآلياُت  تثبُت  الَكريُم.  الُقرآُن  َدها  َحدَّ

الكريَم لَم يَقرَأ َومل يَكتُب حتى بعثته، ولَم يَتَعلَِّم الِقراَءَة والِكتابََة ِمن أَي إنساٍن. 

تَمَّ االِتّفاُق َعلَی هذا األمر املُهمِّ ِمن ِقبَِل املَُفكريَن اإلِسالمينَي ِمَن الَفریَقیِن. وَمَع 

املِثاِل  َسبيِل  َعىَل  املُسترَشِقنَي؛  بَعِض  جانِِب  ِمن  کَثیرٌة  ُشکوٌک  طُرَِحت  فََقد  ذَلَك، 

 يَعتَِقُد تيودوُر نُولدكه املُسترَشُق األمَلاين -يِف كِتاِبِه تاريخِ الُقرآِن- أَنَّ النَّبي الَكريَم

كاَن يَعرُِف الِقراءَة والِکتابَة قَبَل الِبعثَِة، لَكّنُه لَم يَقرَأ كُتَب الَعهِد القديم. إنَّ هذا 

البَحَث، بَیَنام یَنتَِقَد ویَفَحَص ُوجهَة نَظَِر نُولدكه يِف هذا الَصَدِد، يعرّبُ َعِن املَفهوِم 

حيحِ أِلميِّة الرَّسوِل الَكريِم ِبناًء َعىَل أَسباب قُرآنيٍّة ورَسديٍّة وتاريخيٍّة؛ اَلنتیجُة:  الصَّ

إنَّ الرَّسوَل الَكريَم لَم يَقرَأ ومل يَكتُب َحتّى ِبعثَِتِه )ِباإلِجامِع(، وَحتّى بَعَد انِتهاِء 

َحياتِِه املُباَركَِة )َعىَل الَنقيِض(، ولَم يَتََعلَِّم الِقراءَة والِكتابَة ِمن أَيِّ إنساٍن، وكاَن الَغرَُض 

ِمنُه َصّد ُشكوِك املُنَكريَن لِرسالَِتِه؛ کَام ثَبََت هذا األمُر مِبُعجزِة القرآِن واآليت ِبِه. ِمن 

ناحیٍة أُخرَی فَإنَّ أُمیَّة الرَّسوِل الَکریِم تعني ِبَعدِم کِتابَِتِه وِقراَءتِِه، ولَِکن ال تعني أَنَّه 

ُدوَن الِقراَءِة والِکتابَِة. تَنفي اآليُة 48 ِمن ُسورَِة الَعنکبوِت ِفعَل الِقراَءِة والِكتابَِة لِلنَّبي 

الَكريِم وال َمعرَفتَه، الَّتي تَختَلُِف كَثريًا بنََي االِثَننِي؛ َوَصَل الرَّسوُل الَكريُم إىَِل نُقطٍَة 

أَصبََح ِفيها عالاِمً ِبُكلِّ الُعلُوِم وأَبَسطُها الِقراَءُة والِكتابُة، لَِكنَّه لَم يَقرَأ ومل يَكتُب ِبإِذِن 

اللِه لِيغلَق الطَريَق أَماَم ُشكوِك ُخصوِمِه.

]]]- األستاذ املساعد يف جامعة فارهانجيان، قسم املعارف اإلسالمية، جمهورية إيران اإلسالمية.
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والكتابة،  القراءة  األمي،   ،الكريم الرسول  القرآن،  املِفتاحية:  الكلامت 

املسترشقون، نولدکه.

مقّدمة

ِمن ِصفاِت الرَّسوِل الَكريِم أُميَته الَّتي طُرَِحت َعنها نَظرياٌت ُمختلفٌة. إِن 

ما يَتَِفقَّ َعلَيِه ُمعظَُم املُفكريَن اإلِسالمينَي ُهَو أنَّ الرَّسوَل الَكريَم لَم يَقَرأ ومل 

يَكتُب َحتّى زََمِن الِبعثَِة، وَهذا ِمن ُمعجزاِت الُقرآِن ومن آتی ِبِه. وِمن أََهمِّ األَسباِب 

الَّتي أغلََقِت الطَّریَق لُِشبهِة الُخصوِم واملُنَحرفنَي اآليُة املُباركَُة َوما ُكنَْت َتتْلُوا ِمْن 

أُميِّة  َعىَل  تَُدلُّ  اَلَّتي   [[[الُْمبِْطلُوَن َلْرتاَب  إِذاً  بَِيمينَِك  ُه  َتُطُّ َول  ِمْن كِتاٍب  َقبْلِهِ 
َذلَِك ُهناَك ُشكوٌك َحوَل َهِذِه املَسألِة ِمن  الرَّسوِل. وَمَع  )ال قراَءة وال كِتابَة( 

ِك َحوَل َشخصيِّة  ِقبَِل املُسترَشقنَي والَّتي كاَن البَعُض ِمنها واعيًا ويِف َموِقعِ إثارَِة الشَّ

"األُمیِّة"  كَلمِة  تَفسريِ  إِىَل  املُسترَشقنَي  ُمعظَُم  يَسَعى  والُقرآن.   الَكريِم الرَّسوِل 

بَعيًدا َعن َمعنى َعَدِم الِقراَءِة والِكتابَِة، وِبَهَذا املَعنى فَإنَُّهم یَعرُبوَن َعن َحقيقة أنَّ 

الرَّسوَل الَكريَم كاَن لََديِه الُقدرَُة َعىَل الِقراَءِة والِكتابَِة، وَعلَيِه فََقد قَرأَ الُكتَُب 

امويَة الساِبَقَة. تُشرُي هذِه الِعبارُة لِلُمسترَشقنَي إِىل أَنَّ الُقرآَن الَكريَم لَيَس َوحيًا  السَّ

الُكتُِب الَسامويِة الساِبَقِة. نُولدكه  إِلهّي ُمستَقٍل، بَل َمأخوٌذ ِمَن  اللِه كَكتاٍب  ِمَن 

ُهَو أََحُد أَهمِّ املُسترَشقنَي الَّذيَن یَعتَقدوَن ِبِقراَءِة الرَّسوِل الَكريِم وكِتابَِتِه؛ فَفي هذا 

املَقاِل يَِتمُّ انِتقاُد ُوجهِة نَظَرِه ورَفِضها ِبناًء َعىَل ُحَجٍج َصحيحٍة.

]]]- سورة العنکبوت، اآلية 48.
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أّوًل- َدللُت كَلَِمُة "أمّي"]]]

يِف الَقواميِس تُستَخَدُم كَلِمُة "أُمي" يِف املَعايِن التّاليِة: َمن يَبَقى َعىَل َمبدأِ الَخلِق 

خُص الجاِهُل َوسيُئ الَکالِم وقَلیُل  ِمَن األُِم َوال يَعرُِف الِکتابَة وَمن ال يَكتُُب، والشَّ

عني َعَدِم الِقراَءِة والِكتابَِة: »إنّا  الَکالِم]]]. يِف بَعِض اأَلحاديِث تُستَخَدُم كَلَِمُة اأُلمي مبَِ

ُهَو  املُباَرکَة:  أّمیّة«. إنَّ اآلیَة  اُّمٍة  إلی  أّمیّة ال نکتُب وال تحسُب«؛ »بُعثُت  أّمة 

الِْكتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آياتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُوا  ِمنُْهْم  رَُسوًل  ّمِّيَِي 
ُ
اأْل ِف  َبَعَث  ي  اذلَّ

اِعترََبَ  امَلعنى]]].  َهذا  َعىَل  ِمثاٌل   [[[ ُمبي َضالٍل  لَىف   َقبُْل  ِمْن  كنُوا  ِإَوْن  َواْلِْكَمَة 
الراِغُب يِف كِتاِب املُفرداِت أنَّ كَلمَة "أُمي" ِمن أَصِل األّمیّة تعني الَقليَل ِمَن املَعرفِة، 

لهم؛ كام  الکتاب  یُقرأ  إذا  إال  الُكتُِب  ِقراَءَة  يَعرفوَن  ال  الَّذيَن  أولئَك  ُهم  األُميوَن 

يُنسب األمي إىل "أم القرى" أي مدينة مكة]]].

أقواٌل  معناه  يف  »ذكر  "األُمي":  لَِكلمِة  املُصطَلَحي  ِباملَعني  الطَّربيس  يَكتُُب 

)أََحُدها( أنَّه الّذي ال يَكتُُب وال يَقَرأ )وثانِيها( أَنَّه َمنسوٌب إِىَل األمِة واملَعنى أنَّه َعىَل 

جبلة األمة قبَل اِستفادِة الكتابَِة وقيَل إنَّ املُراَد ِباألّمِة الَعرَب أِلنَّها لَم تَُكن تَحسن 

تََعلِّم  قَبَل  أُمه  َولََدته  ما  َعىَل  أَنَّه  واملَعنى  األُم  إِىل  َمنسوٌب  أَنَّه  )وثالِثُها(  الِكتابة 

الِكتابَِة )وراِبُعها( أَنَّه َمنسوٌب إِىل أُِم الُقرى وِهَي َمَكُة وُهَو املَروي َعن أيَب َجعفر 

]]]- َعن أُميِة الرَّسوِل الَكريِم )َصىّل اللُه َعلَيِه وَآلِِه َوَسلَم( يِف هذا امَلقاِل نَسعى إلِثباِت أنَّه لَم يَقَرأ َو لَم يَكتُب َوما َذَهب إىَل أيِّ 

ُمعلٍم لِلتَّعلُِم، َوقَد تَمَّ َهذا األمُر ِوفَق أمِر الُقرآِن الَكريِم لَِعرقلِة ُشبهاِت الُخصوِم. يِف َهَذا الَصَدِد يَِجُب الَفصُل بنََي َشيئنِي: الرَّسوُل 

الَکریُم )َصىّل اللُه َعلَيِه وَآلِِه َوَسلَم( لَم يَُكن قاِدًرا َعىَل القراءِة َوالِكتابِة، َواآلخر أنَّه لَم يَقرأ َوال يَكتُب ِبأَمِر اللِه، َوَحسَب الَوحي 

ِد  اإللهي كاَن قاِدًرا َعىَل الِقراَءِة َو الِكتابَِة. اَلقضيُة األوىل لَيَست َموضوَع هذا املَقاِل، َولَِكن املَسألُة الثانيُة َمقبولٌَة َعىَل أَساِس السَّ

َو الُحَجِج املَنطقيِة التي تَتَطلُب ُمناقشتُها َمزيداً ِمَن البَحِث.

]2]- ابن منظور اإلفریقي املرصي، أبو الفضل جامل الدین محّمد بن مکرم؛ لسان العرب: ج2]، ص34؛ فیروز آبادي، مجد الّدین 

محّمد بن یعقوب؛ القاموس املحیط؛ 077].

]3]- سورة الجمعة، اآلية 2.

]4]- ابن األثیر جزري، مجد الدین أبو السادات مبارك بن محّمد الشیباين؛ النهایة فی غریب الحدیث واألثر؛ ج]، ص45.

]5]- راغب أصفهاين، حسین بن محّمد؛ مفردات الفاظ القرآن: 87.
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الَكلمِة:  هذِه  تَعريِف  يِف  التَأویِل  َمحاسِن  تَفسرِي  صاِحُب  يَكتُُب   .[[[»الباقر

»و)األُمي( نِسبة إِىل أمِة الَعرَِب، أِلنَّ الغالَِب َعلَيِهم كاَن َذلَِك، كَام يِف الَحديِث: )إنا 

أمة أمية ال نَكتُُب وال نَحسُب( وأّما نِسبَتُه إىِل )أُِم الُقرى( فأَلن أهله كانوا كَذلَك. 

 ) ِه( كَأنَّه َعىَل الحالَِة الَّتي َولََدته أُُمه َعلَيها. َوقيَل: إنَّه َمنسوٌب )إِىل األمِّ أَو إىِل )أمِّ

-ِبَفتِح الَهمزِة- مِبَعنى الَقصِد، أِلَنَّه املَقصوُد، وضمَّ الَهمزة ِمن تَغيريِ الَنَسِب. َويُؤيُده 

الَنَسِب  الَهمزِة-، وإِن احتملت أن تَكوَن ِمن تَغيريِ  ِقراَءة يعقوب )األمّي( -ِبَفتِح 

ِبِه تَنبيًها َعىَل أنَّ كَامَل ِعلِمِه َمَع حالِِه إِحَدى ُمعجزاتِِه.  ا َوَصَفه تَعاىل  أَيًضا. وإنَّ

لَم  أَنَّها َمن  َعىَل  إنَّه يفّسُ األمیَّة  لَه«]]].  أِلَنَّها ُمعجزٌة  لَه َمدح وُعلُوِّ كَعب،  فَهَي 

.[[[» يَتَعلَم ِمن إنساٍن، وَهذا َرأٌي َصحيٌح: »أي الّذي لَم يحّصل ِعلاًم ِمن برََشٍ

أَو ال  يَكتُب  أَو ال  يَقَرأ  لَم  أَنَّها تعني َشخًصا  َعىَل  "أُمي"  كَلمُة  وَهَكذا فُّسَت 

يَتعلَّم ِمن أَيِّ إنساٍن، وُهناَك َعالقٌة ثُنائيُّة االِتِّجاِه بنََي التَعريِف املُعَجمي وَمعناه 

خَص الَّذي يبَقى َعىَل َمبدأِ الِوالَدِة ِمَن األِم أَو الَخلِق  االِصِطالحي. وَهذا يعني أنَّ الشَّ

َقه. ِبالنِّسبَِة لِلنَّبي الَعظيِم،  والطَّبيعِة، ُهَو الَّذي ال يَستَطيُع أَن يَكتَِسَب َشيئًا ويَُحقِّ

فُة تعني أَنَّه لَم يَتََعلَِّم الِقراَءَة والِكتابَة ِمن أَيِّ إِنساٍن، بَل ِعلُمه ِمن ِعنِد  فََهِذِه الصِّ

اللِه تَعاىل.

ثانًيا- َرأُي نولدکه]]] يِف أُمّيِة الرَّسوِل الكَريِم

كَلَِمَة  أنَّ  الُقرآِن"  "تاريِخ  كِتاِبِه  يِف  األمَلاين  املُسترَشُِق  نولدکه  تيودوُر  يَعتَِقُد 

أُّمي كَِصَفٍة لِلنَّبي ال تَُدلُّ َعىَل أَنَّه لَم يَُكن َعىَل ِدرايٍَة ِبالِقراَءِة والِكتابِة، بَل 

يعني أَنَُّه لَم يَُكن َعىَل ِدرايٍَة ِبُكتُِب الّدياناِت الساِبَقِة ولَم يَقَرأها. ُهَو يَعتَقُد أَنَّ 

]]]- الطربيس، مجمع البيان، ج4، ص749.

]2]- قاسمي، محاسن التأويل، ج5، ص96].

]3]- م.ن، ص94].

[4[Noldeke.
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 الّنبي ِبالِقراَءِة والِكتابَِة، لكنَّها تَظَهُر فََقط أنَّ  الَجهِل  إِىل  کَلمَة أُمي ال تُشرُي 

الَصَدِد  َهذا  يِف  األَسباِب  ِببَعِض  نُولدکه  يَستَشِهُد  الَعتیِق.  الَعهِد  كُتَُب  يَعرِف  لَم 

والِحرِب  الَقلَِم  وِقَصِة  الُحدیبيِّة  ُصلِح  َعن  التّاريخيِة  التَقاريِر  َذلَِك  يِف  مِبا  ويحلّلُها 

"أُمي"  كَلَِمَة  فَّسوا  قَد  املفّسين  ِمَن  الَعديَد  أنَّ  نُولدکه  يَعتَِقُد  الَوصيِّة.  لِكتابَِة 

َعىَل أَنَّها تعني َعَدَم الِقراءِة أَو الِكتابِة، لَِكن َهذا لَيَس َصحيًحا، لَِكن "أُمي" تعني 

َعَدَم املَعرفِة ِبالُكتُِب املَُقّدسِة. يِف تَفسريِ نُولدکه إنَّ كَلمَة أُمي ِهَي ِصَفٌة لُِكّل ِمَن 

الَوثَنينَي وأَهِل الِكتاِب الَّذيَن لَيسوا َعىَل ِدرايٍَة وَمعرفٍة ِبالِكتاِب املَُقدِس. يَستَنتَُج 

نُولدكه أَخیرًا أنَّ النَّبي لَم يَتََعرَّف َعىَل الِكتاِب املَُقدِس ِبَشکٍل َمکتوٍب، بَل أَصبََح 

َعىَل ِدرايٍَة ِبالُكتُِب املَُقَدسِة َشفويًا؛ ويِف هذا الَصَدِد يَستَشهُد ِبآياٍت ِمَن الُقرآِن]]].

تحلیل وجهة نظر نولدکه ونقدها

إنَّ أُميَة الرَّسوِل الَكريِم أمٌر يَشَهُد َعلَيِه القرآُن والِرواياُت والَوثائُق التّاريخيُّة 

)تَكملٌة لِلَمقاِل(. إًِذا، كَيَف یُؤِمُن نُولدکه ِبقراَءتِِه وكِتابَِتِه؟ َعالَوًة َعىَل ذلَك إذا كاَن 

َغیُر اَهِل الکتاِب )العرب الَوثنينَي( يَُسّموَن ِباألمیِّة يِف الُقرآِن، فَلَيَس َذلَِك أِلَنَّ أََحَد 

َمعايِن األُمي أَنَُّهم ال يَعرِفوَن الُكتَُب املُقَدسَة اليَهوديَة واملَسيحيَة، ولَِكن َذلَك ألَنَّ 

الَعرَب الَوثنينَي يِف كَثريٍ ِمَن األَحياِن لَم يَدرُسوا ولَم يَتَعاَملوا َمَع كِتابَِة وِقراَءِة أَيِّ 

َروابط  واملَسيحينَي  لِليَهوِد  كاَن  ما  غالبًا  لَِكن  َذلَك،  َغرَي  أَو  كاَن ساميًا  َسواء   ، نَصِّ

بنََي َمجموعٍة  الِقراَءُة والِكتابَُة شائَِعٌة  َذلَك، وكانَِت  إىِل  ينيِّة وما  الدِّ ِبالُكتُِب  قَويٌة 

اآليِة:  ِمثَل هذِه  الِكتاِب  أِلَهِل  أَحيانًا  األُمّي  لَُغُة  تُستَخَدُم  ثَمَّ  ِمنُهم؛ وِمن  واِسَعٍة 

ّمِّيَِي 
ُ
وتُوا الِْكتاَب َواأْل

ُ
يَن أ َبَعِن َوقُْل لِلَّ ِ َوَمِن اتَّ ْسلَْمُت وَْجِهَ لِلَّ

َ
وَك َفُقْل أ فَإِْن َحاجُّ

 ،[[[بَصرٌي بِالْعِباد ُ َّْوا فَإِنَّما َعلَيَْك اْلَالُغ َواللَّ ْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدْوا ِإَوْن تََول
َ
ْسلَْمُتْم فَإِْن أ

َ
أ
َ
أ

وأحيانًا تُستَخَدُم نَفُس كلمِة »أُمي« َعن هؤالِء أهِل الِکتاِب الَّذيَن لَم يَدرُسوا ولَم 

]]]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، تعريب: جورج تامر، الطبعة األوىل، بريوت: املؤسسة كونراد، 2004م، ص2]-7].

]2]- سورة آل عمران، اآلية 20.



352

ماِنَّ ِإَوْن ُهْم 
َ
ّمِيُّوَن ل َيْعلَُموَن الِْكتاَب إِلَّ أ

ُ
يَتَعاَملوا َمَع الُقراَءِة والِكتابَة: َوِمنُْهْم أ

.[[[[[[ إِلَّ َيُظنُّون
خَص الّذي لَم يَدرُس ولَم  كَام اِعترََبَ ُمعظَُم املُفسين أنَّ کَلمَة األُمي تعني الشَّ

الّذيَن ُهم  الِقراَءَة والِكتابََة، إّما لـ »أمينَي«  خُص الّذي ال يَستَطيُع  يَكتُب، أَي الشَّ

نَفس املرُشكنَي الَعرِب أَو األُمينَي الّذيَن ُهم نَفس َغريِ الَعرِب أَو اَهِل الِكتاِب؛ مِبَعنى 

تعني  »أميیَن«  و  والِكتابََة،  الِقراءَة  يَعرِفوَن  ال  الَّذين  اليَهوَد  تعني  »أميون«  أنَّ 

اآلية:  الِكتابََة]]]. كلمِة »أّمي« يف  أَو  الِقراَءَة  يَستَطيعوَن  الّذيَن ال  املرُشكنَي  الَعرََب 

ْنيِل  ي َيُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَْدُهْم ِف الَّْوراةِ َواْلِ َّ اذلَّ ّمِ
ُ
يَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلَِّبَّ اأْل اذلَّ

ّيِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهُم اْلَبائَِث  ُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَينْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ْ
يَأ

وهُ  َونََصُ ُروهُ  يَن آَمُنوا بِهِ وََعزَّ ْغالَل الَّت  كنَْت َعلَيِْهْم فَاذلَّ
َ
َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَُهْم َواأْل

 ِ َها انلَّاُس إِّنِ رَُسوُل اللَّ يُّ
َ
ولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن  قُْل يا أ

ُ
نْزَِل َمَعُه أ

ُ
ي أ َبُعوا انلُّوَر اذلَّ َواتَّ

رِْض ل إَِل إِلَّ ُهَو ُييْي  َوُيميُت فَآِمُنوا 
َ
ماواِت َواأْل َلُ ُملُْك السَّ ي  اذلَّ إيَِلُْكْم َجيعاً 

 [[[َتْهَتُدوَن لََعلَُّكْم  َواتَّبُِعوهُ  َوَكِماتِهِ   ِ بِاللَّ يُْؤِمُن  ي  اذلَّ  ِّ ّمِ
ُ
اأْل  ِ انلَِّبّ َورَُسوِلِ   ِ بِاللَّ

يَذكُُر َعن رَسوِل  الَكريُم  الُقرآُن  إذا كاَن  لـِ »النَّبي«.  ُمَفرٍد، وِصَفٌة  ِبَشكٍل  َمذكورة 

الَوثنییَن، فَإنَّه يَستَخدُم ُمصطَلًحا ِمثَل »نَبي الَوثنین«، وحتّى لَو افَتََض أَّن َمعَنى 

عاِمي َوثنيًا أَو َغرَي أَهِل الِكتاِب، فَِمَن الرَضوري اِسِتخداُم »نَبي األمییَن«]]]. ِباإلضافَِة 

إِىَل َذلَِك تَنكُر اآليُة 48 ِمن سورَِة الَعنکبوِت ِقراَءُة وكِتابَُة النَّبي الَكريِم ِبرصاحٍة، 

َعىَل َعكِس اّدعاِء نولدکه تَشَهُد الَوثائُِق التّاريخيُة أَنَّه ال يُوَجُد َدليٌل تاريخّي َعىَل أّن 

]]]- سورة البقرة، اآلية 78.

]2]- السبحاين، جعفر؛ مکتب الوحي ألمیة النبي، ص64.

]3]- طويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج]، ص7]3؛  قمي، أبو الحسن عيل بن إبراهیم؛ تفسیر القمي: ج]، ص]6؛ مغنیة، محّمد 

جواد؛ التفسیر الکاشف: ج]، ص33]؛ طباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج]، ص7]2- 8]2.

]4]- سورة األعراف، اآليتان 57]-58].

]5]- الطباطبايئ، مصطفى؛ نقد وتحلیل آراء املسترشقین: 4]]- 3]].
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ريِم
َ
سوِل الك مي ِللرَّ

ُ
ولدکه ِلمفهوِم األ

ُ
َظِر ن

َ
قُد ُوجهِة ن

َ
ن

النَّبي الَكريَم قََرأ وكَتََب قَبَل الِبعثَِة. إىِل جانِِب ذلَك، ُهناَك َوثائٌِق تنكُر الِقراءَة 

.[[[والِكتابََة َعِن الرّسوِل الَكريِم

ِفيام يَتَعلُّق ِبالرأي القائِِل ِبأَنَّ نُولدكه يَعتَِقُد أنَّ النَّبي كاَن يَعرُِف الِقراَءَة 

والِكتابَة ولَِكَنه لَم يَقَرأ كُتَُب الَعهِد الَقديِم، فَيَنبَغي أَن يُقاَل يِف اآليِة َوما ُكنَْت 

ُه بَِيمينَِك إِذاً َلْرتاَب الُْمبِْطلُون ]]] جاَءت کلمُة  َتتْلُوا ِمْن َقبْلِهِ ِمْن كِتاٍب َول َتُطُّ
الِکتاِب ِبَشکٍل ُمطلٍَق ويَقصُد ِبها أَّي نَوٍع ِمن أنواِع الُكتُِب والِكتابَِة وتَشُمُل َجميَع 

الُكتِب، وَهذا األمُر یثبُت ِبأسباٍب ِمثَل:

ُل: إنَّ الِكتاَب يِف هذِه اآليِة املُباَركَِة ُهَو َعىل َشكٍل نَكرٍة ِبدون ألف  الّسَبُب األوَّ

لَِنفي  تَتْلُوا«  كُْنَت  »ما  النَّفي  ُجملِة  بَعَد  الَنکرُة  وَستَکوُن  ُمَعنٍي،  نَوٍع  إنكار  والم، 

ِجنِس الِكتاِب ُمشتََمٌل َعلَی الَعربيِة أَو الِعربيِة أَو الفارسيَِّة أَو السيانيِة ولَیَست 

لَِنفي نَوٍع ُمَعیٍّن؛ َهذا األمُر لَيَس استثناًء. اَلَدليُل َعىَل أنَّ َمعَنى الِكتاِب يف اآليِة ُهَو 

أَو  َعربيًة  أَو  الُكتُِب والِكتاباِت، َسواًء كانَت ِعربيًة  الِكتاِب ويَشُمُل َجميع  ُمطلَُق 

َغرَي ذلَك؛ أَي يِف اآليِة الّسابقِة ِعنَدما تَحدث َعِن الِكتاِب املَُقدِس والتَوراِة استخدم 

الِْكتاَب  إيَِلَْك  نَْزنْلا 
َ
أ َوَكذلَِك  هرِة:  الشُّ إىِل  لإِلشارِة  والم  الف  َمَع  »كتاب«  كلمَة 

َوما َيَْحُد بِآياتِنا إِلَّ  َمْن يُْؤِمُن بِهِ  َوِمْن هُؤلءِ  يَن آتَيْناُهُم الِْكتاَب يُْؤِمُنوَن بِهِ  فَاذلَّ
الْكفُِروَن]]] يِف الُقرآِن الَكريم قَد اُستُخِدَمت كَلمُة »كِتاب« يِف َمعاٍن ُمختلفٍة، مبِا 
اموي )البقرة/ 46(،  يِف ذلَك: الرِسالَة )النمل/ 29(، الِعقد )النور/ 33(، الِكتاب السَّ

أو  وكتاب   ،)4 )الحجر/  األََجل   ،)2 )البقرة/  الَكريم  الُقرآن   ،)53 )البقرة/  التَّوراة 

كتابة )القلم/ 37(. لِذلَك ال يُفَهم ِمن هذِه اآليِة أنَّ رَسوَل اللِه لَم يَكتَِف ِبقراءِة 

]]].  انظُر: اليعقويب، تاريخ يعقويب، ج2، ص47؛ ابن نديم، الفهرست، ص67.

]2]- سورة العنكبوت، اآلية 48.

]3]- سورة العنكبوت، اآلية 47.
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كُتُب َسلََفه َولَم يَكتُبها بَل لَم يَقَرأ أَيَّ كِتاباٍت ولَم يَكتُبها ِبيَِدِه املُباركِة وُهَو ُمؤرٌش 

كاِمٌل َعىَل َعَدِم الِقراءِة وَعَدِم الِکتابِة.

اَلسبُب الّثاين: إذا كاَن َمعَنى الكتاِب ُهَو نَفسه الُكتب املُقدسة، فَُجملة )َوال 

تَُخطُُّه( زائدة؛ أِلنَّه كُلاَم لَم يَُكن لِلنَّبي الُقدرَة َعىَل ِقراءِة الُكتُِب الساِبَقِة، ِمَن 

الواِضِح أنَّه لَن يَكوَن لََديِه الُقدرَة َعىَل كِتابَِتها أَيًضا]]].

إنَّ االستشهاَد ِبخرِب الُحَديبيِة إِلثباِت أنَّ النَّبي كاَن قاِدًرا َعىَل الِكتابَِة قَبَل 

ِهجرَتِِه أَو ِبعبارٍة أُخَرى قَبَل ِبعثَِتِه، وكَتََب أَيًضا بَعَض األشياِء، فََهذا أَمٌر َغرُي َصحيٍح 

ِبالتَأكيد؛ أِلّن اإلمام َعيل هو من كان يكتب، أّن النَّبي طَلََب ِمن اإلماِم 

الرَحيم.  الرحمَن  اللِه  ِبسِم  ِمن  بَداًل  اللِه«  »ِبسِم  ِعبارََة  يَستَخِدَم  أَن   َعيل

وَمعنى ِعبارة )كَام اِعتََدت أَن تَكتُب( ال يَشَء إاّل ما كُنَت تَأُمر الُکتاَب ِبالِكتابَِة]]]. 

َحقيقًة أنَّ النَّبي کاتََب الُحكاَم والقاَدَة يِف َحياتِِه لَيَس َسبَبًا لِلِقراَءِة والِكتابَة]]]؛ 

أِلنَّ لََديِه کُتّابًا خاصنَي كَتَبوا رَسائَِل الرَسوِل الَكريِم وهم يِف َمناِصَب ُمختلفٍة. 

ومن أَهمِّ هؤالء الُکتّاِب ُهم:

إىل  َوَصلَت  الّتي  الرَسائِِل  لَِتجمِة  ثابت:  بِن  زید  حاالِت  َعن  اإلصابَة  يِف   -

الرَّسوِل ِباللَُغِة الُسيانيِة، أََمر زيد ِبتََعلُِم اللُغِة الُسيانيِة.

- أَسامُء َمشاهري وكُتاِب النَّبي الّذيَن كَتَبوا الَوحي وغري الَوحي ُهم كَالتّايل:

الِم.	  َعيل بُن أيَب طالِب: كِتابُة الَوحي َواملُعاهداِت َورَسائِل السَّ

بَعَد 	  اإللهي  الَوحي  كَتََب  َمن  وأَوُل  الَخزرَجي  األَنصاِر  ِمَن  كَعب:  بن  أيب 

]]]- السبحاين، جعفر، مدرسة الوحي للنبي صىل الله عليه وآله وسلم: 49-55.

]2]- کاوند بروجردي، علريضا؛ النبي األّمي: 245- 244.

]3]- َحقيقة أّن الرسوَل الكريَم )َصىّل اللُه عليِه وَآلِه وَسلم( لَم يَقَرأ َوال يَكتُب قَبَل الِبعثَِة أمٌر أَكيٌد َوَصدفٌة، َولَِكن بَعَد الِبعثَِة 

ُهناَك فَرٌق بنََي املَُفكريَن اإلِسالمينَي يَعتَِقُد البَعُض أَنّه بَعَد الِبعثِة أحيانًا يَقرأ النبي أو يَقرأ َويَكتُب، َولِكن طَبعاً الَدليُل َعىل ذلَك 

يَقتيَِض أَدلًة قَويًة َوالواضُح أّن الُقرآَن ما أشاَر إلی ذلَك. 
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ن

ُوصوِل النَّبي إىل املَدينِة املَُنورِة.

َزيد بُن ثاِبت: كِتابَُة الَوحي وبَعِض الرَسائِِل املُرَسلِة إِىل املُلوِك والُحكاِم.	 

إىِل 	  تُرَسُل  کانَت  الّتي  الرَسائِِل  وبَعِض  الَوثائِِق  كِتابَُة  أَرقم:  بن  اللِه  َعبُد 

َشخصياٍت ِقبليٍة.

ينيِة ... إلخ.	  َعالُء بُن عقبة: كِتابَُة الَوثائِِق الدِّ

الُزبرَُي بُن الَعوام: كِتابَُة الَوثائِِق املُتعلقِة ِبالَزكاِة.	 

 	.[[[خالُد بُن َسعيد: كَتََب بَعَض ِخطاباِت النَّبي

ِفيام يَتََعلَُّق ِبَرأي نُولدکه الّذي يَعتَِقُد أَّن النَّبي كاَن يَعرُِف الُکتَُب املَُقدسَة 

َشَفهياً؛ يَِجُب أَن يُقاَل إِذا كاَن يَقِصُد أنَّ النَّبي قَد قاَم ِبتَكييِف ُمحتَوى تَعاليِمِه 

ِمَن الُكتُِب املَُقدَسِة فََهذا َخطأ مَتاًما، فَالُقرآُن الَكريُم يَذكُُر رَصاَحًة َمصَدَر الُقرآِن ِمن 

:ِعنِد اللِه والّذي ال يَتََدَخُل ِفيِه َحتّى النَّبي

 [[[َوما َينِْطُق َعِن الَْهوى  إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوح
بَِقْوِل كهٍِن  َول  تُْؤِمُنوَن  قَلياًل ما  بَِقْوِل شاِعٍر  ُهَو  َوما  َكريٍم  لََقْوُل رَُسوٍل  »إِنَُّه 
َخْذنا 

َ
قاويل أَل

َ
َل َعلَيْنا َبْعَض اأْل ُروَن َتْنيٌل ِمْن َرّبِ الْعالَمَي َولَْو َتَقوَّ قَلياًل ما تََذكَّ

.[[[ِمنُْه بِايْلَمِي
امويِة الساِبَقِة فََحسب، بل هو   لَم يَِتم اِقِتباُس الُقرآِن الَكريِم ِمَن الُكتُِب السَّ

ِمَن  يََديْهِ  َبْيَ  لِما  قاً  ُمَصّدِ بِاْلَّقِ  الِْكتاَب  إيَِلَْك  نَْزنْلا 
َ
َوأ أيًضا ناسخها ومهیمنها: 

ا جاَءَك  ْهواَءُهْم َعمَّ
َ
ُ َول تَتَّبِْع أ نَْزَل اللَّ

َ
الِْكتاِب َوُمَهيِْمناً َعلَيْهِ فَاْحُكْم بَيَْنُهْم بِما أ

]]]- السبحاين، جعفر، مدرسة الوحي للنبي صىل الله عليه وآله وسلم: ]]]-0]].

]2]- سورة النجم، اآليتان 4-3.

]3]- سورة الحاقة، اآليات 45-40
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ِمَن اْلَق ]]]. يَقوُل الرَّسوُل الَكريُم َعن نَسِخ الرَشائِعِ الساِبَقِة ِمن ِقبَِل الُقرآِن 
الَكريِم: »إنَّ اللَه َعّز وَجّل َجَعل کِتايب املُهیِمن َعلَی کُتبُهم الناِسخ لَها«]]]. اَلَغرُض 

امويِة الساِبَقِة  ِمن »کِتايب« ُهَو القرآُن الَكريُم، ويُشرُي بـ »کُتبهم« إِىل الُكتُِب السَّ

بن  َزيد  املَسيحي  الحاكِِم  إِىل  موجَهٍة  رِسالٍَة  يِف  الَكريُم.  الُقرآُن  نسخها  الَّتي 

تَقاُدم وَعَدِم بقاِء رَشعيّة َجميعِ األَدياِن  الَكريُم َعن  الرَّسوُل  َث  تََحدَّ جمهور 

إِلی  الساِبَق ویَنّضموا  ديَنهم  یَتُكوا  أَن  املُتديّننَي  ِمن َجميعِ  اإلسالِم، وطَلََب  َغريِ 

کاَن  لَو  َوالله  تَقیه  بَیضاُء  ِبها  ِجئتکم  »لََقد  يَقوُل:  آَخَر  َمكاٍن  اإلسالِم]]]. يف  ديِن 

موسی َحیًّا ما وسعه إاّل اتّباعي«]]].

لِلُحَجِج  ِوفًقا  َصحيحًة  لَيَست  َدِد  الصَّ هذا  يِف  نُولدکه  نَظَِر  ُوجَهَة  فَإنَّ  لِذلَك 

املَذكورَة أعالُه.

ثالًثا- أَدلّة َعَدِم ِقراَءِة وِكتابَِة الرَّسوِل الكَريِم

كَلِمِة  تَفسريِ  يِف  نُولدکه  آراِء  نَقَد  أَعَقبَت  الّتي  والُحَجِج  األَسباِب  إىِل  ِباإلضافَِة 

 أُّمي«، الّتي تعني َعَدَم الِقراَءِة والِكتابَِة كَواِحَدٍة ِمن ِصفاِت الرَّسوِل الَكريم«

يُشاُر فيام ييَل إِىل رَشِح َهِذِه املَسألِة ِبالرُجوِع إىِل الَسِد الُقرآيِن واألدلِّة التّاريخيِة 

الّتي تَنتَِقُد ِبَشكٍل عاٍم ُحَجَج نُولدکه واملُسترَشِقنَي اآلخريَن يِف هذا الّصَدِد.

1- األِدلَُة الُقرآنّیُة

يَِصُف الُقرآُن الَكريُم الرَسوَل األَعظَم َعىَل الَنحِو التّايل:

]]]- سورة املائدة، اآلية 48.

]2]- املجليس، بحاراألنوار: ج9، ص292.

]3]- أحمدي ميانجي، عيل؛ مكاتيب الرسول: ج]، ص65].

]4]- م.ن، ج2، ص99.
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ُه بَِيمينَِك إِذاً َلْرتاَب  اآَلیُة األُولی: َوما ُكنَْت َتتْلُوا ِمْن َقبْلِهِ ِمْن كِتاٍب َول َتُطُّ

.[[[الُْمبِْطلُوَن
يَكتُب،  ولَم  يَقَرأ  لَم  الَكريَم  الرَسوَل  أَنَّ  َعىَل  املُباَركُة رَصاَحًة  اآليُة  تَُنصُّ هذِه 

يُخ الطويِس يِف تَفسريِ  واستَنتََج املُفّسوَن املَعنى نفسه ِمن هذِه اآليِة. يَكتُُب الشَّ

َهذِه اآليَِة املُباَركَِة: »َمعناُه َوما كُنَت أَيًضا تَخّط ِبيَميِنَك. وفيه اِخِتصاٌر، وتَقديرُُه 

وَن:  املُفسِّ الُْمبِْطلُوَن«، وقال  اَلرْتاَب  »إًِذا  ِبيَميِنَك  الِكتاَب وتَُخطُه  تَتلو  كُنَت  ولو 

إنّه لَم يَُكن النَّبي يَحسن الِكتابََة. واآليُة ال تَُدلُّ َعىَل َذلَك بَل فيها إنَّه لَم يَُكن 

يَكتُب الكتاب وقَد ال يَكتُُب الكتاب َمن يُحِسُنه، كَام ال يَكتُُب َمن ال يحسنه، ولَيَس 

لَكاَن األَجوُد أَن يَكوَن َمفتوًحا، وإن جاَز الَضُم َعىَل  َذلَك ِبَنهي؛ ألَنَّه لَو كاَن نَهياً 

َوجِه االتّباِع لَِضّمِة الخاء، كَام يُقاُل: )رَّده( ِبالَضِم والَفتِح والَكِس، َولَكاَن أَيًضا َغرَي 

ُمطاِبٍق لأِلَّوِل. َولو أفاَد أنّه لَم يَُكن يَحسن الِكتابََة قَبَل اإليحاِء، لَكاَن َدليلُه يَُدلُّ 

َعىَل اَنَّه كاَن يحسنها بَعَد اإليحاِء إليِه، لِيَكوَن فَرقًا بنََي الحالَتنَِي. ثُمَّ بنّي تَعاىل أنّه مل 

يكتب، ألنّه لَو كتَب لشكَّ املُبطلوَن يِف الُقرآِن وقالوا هو قَرأَ الُكتَُب أَو ُهو يصّنُفه. 

ثُمَّ قاَل: »بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت يِف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم«، وقيَل: َمعناُه بَل ِهَي 

آياٌت واِضحاٌت يِف ُصدوِر الُعلاَمِء، ِبأنَّه أُمّي ال يَقَرأ وال يَكتُب، َعىَل ِصَفِته يِف التوراِة 

واإلنجيِل، هذا يف قَوِل ابن عباس]]]. وكَتََب الَعالَمُة الطباطبايئ يف تفسرِي هذِه اآليِة 

املُباركِة: »التِّالَوُة ِهَي الِقراَءُة َسواًء كانَت َعن ِحفِظ أَو َعن كِتاٍب َمخطوٍط واملُراُد 

ِبِه يف اآلية الثاين ِبقريَنِة املَقاِم، والَخّط الِكتابة، واملبطلوَن َجمُع مبِطل وُهو الّذي 

عي بُطالنَه، واألَنَسُب  يَأيت ِبالباِطِل ِمن الَقوِل، ويُقاُل أَيًضا لِلّذي يبِطُل الَحَق أَي يَدَّ

يِف اآليِة املَعنى الثّاين وإِن جاَز أَن يُراَد املَعَنى األَّول وظاِهُر التَعبريِ يِف قَولِِه: »َوما 

كُْنَت تَتْلُوا« إلخ، نَفي العاَدِة أَي لَم يَُكن ِمن عادتك أن تَتلو وتَخط كَام يَُدلُّ َعليِه 

]]]- سورة العنکبوت، اآلية 48.

]2]- طويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج8، ص7]2.
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نَفي  ِبِه  امُلراُد  وقيَل   .[[[قَبْلِِه ِمْن  ُعُمراً  ِفيُكْم  لَِبثُْت  فََقْد  آخَر:  َموضعٍ  يِف  قَولُه 

الُقدرَِة، أَي ما كنَت تَقِدُر أَن تَتلو وتَخط ِمن قبلِه والَوجُه األّوُل أَنَسُب ِبالِنسبِة إىِل 

ِة، وقَد أَقاَمها لِتَثبيِت أَحّقيِة الُقرآِن ونُزولِِه ِمن ِعنِده. وتَقييُد قولِِه: »َوال  سياِق الُحجَّ

تَُخطُُّه« بقوله: »ِبيَِميِنَك« نَوٌع ِمَن التَمثيِل يُفيُد التَأكيَد كَقوِل القائِِل: َرأيتُُه ِبَعيني 

وَسِمعتُه ِبأُُذين.

واملعنى: وما كاَن ِمن عادتِك قَبَل نُزوِل الُقرآِن أَن تَقَرأ كِتابًا وال كاَن ِمن عاَدتَِك 

أَن تَُخطَّ كِتابًا وتَكتُبُه -أَي ما كُنَت تحسن الِقراءَة والِكتابة لَِكونَك أُميًّا- ولَو كاَن 

كَذلَك اَلرتاَب هؤالِء املُبطلوَن الّذيَن يبطلون الَحقَّ ِبَدعوى أَنَّه باِطٌل، لَِكن لاَم لَم 

تحسن الِقراَءَة والِكتابََة واستََمّريت َعىل َذلَك وَعرَفوَك َعىَل َهِذِه الحاِل لُِمخالطَِتَك 

لَهم وُمعارَشتَك إياهم لَم يَبَق َمحّل َريٍب لَهم يِف أَمِر الُقرآِن النازِِل إِليَك أَنَّه كَالُم 

اللِه تَعاىل، ولَيَس تَلفيًقا لَّفقته ِمن كُتُِب الساِبقنَي ونَقلته ِمن أَقاصيِصهم وَغريِهم 

َحتّى يَرتاب املُبطلوَن ويَعتَِذروا ِبِه«]]]. 

كَتََب الطرَبيس ُمَوّضًحا َسبََب َعَدِم ِقراَءِة الرَّسوِل الَكريِم وكِتابَِتِه: »أي ولو كُنَت 

وإِلقاء  أَمرَِك  يِف  ِك  الشَّ اكِتساِب  إِىل  طَريًقا  املُبطلون  لَوجد  تَكتُبه  أَو  كِتاَب  تَقَرأ 

ا تَقَرأ َعلَينا ما َجَمعته ِمن كُتُِب األَولنَي،  الريبِة لِضعف الّناِس يِف نُبُوتَِك ولَقالوا إنَّ

فلاَم ساويتهم يِف املَولِِد واملَنَشأِ ثُّم أَتيَت مِبا َعَجزوا َعنُه وجب أَن يَعلَموا أنَّه ِمن 

قَوٍم  بنََي  اإلنساُن  ينَشأ  أَن  العادُة  تجِر  لَم  إِذ  ِعنِدَك؛  ِمن  ولَيَس  تَعاىل  اللِه  عنِد 

يُشاهدوَن أَحوالَه ِمن ِعنِد ِصَغرِه إِىل كِرَبِه ويَرونَُه يف َحرضِه وَسَفرِه ال يَتَعلُّم َشيئًا 

ِمن َغريِِه ثُمَّ يَأيِت ِمن ِعنِدِه ِبيَش ٍء يَعِجُز الُكّل َعنُه وَعن بَعِضِه ويقَرأ َعلَيِهم أَقاصيَص 

 هذِه اآليََة تَُدلُّ َعىل أَّن النَّبي :يُف املُرتىَض َعلُم الُهدى األّولنَي. قاَل الرشَّ

ما كاَن يُحِسُن الِكتابَِة قَبَل الُنبوِة، فَأّما بَعَد الُنبوِة فَالّذي نَعتَِقُده يِف ذلَك التَجويِز 

]]]- سورة يونس، اآلية 6].

]2]- طباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج6]، ص40].
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لَِكونِِه عالاًِم ِبالِكتابَِة والِقراءِة والتَجويِز لَِكونِِه َغرَي عامٍل ِبِهام ِمن َغريِ قَطعٍ َعىل أَحِد 

األَمريِن وظاهُر اآليِة يَقتيَض أنَّ الَنفي قَد تَعلَّق مِبا قَبَل الُنبّوة دوَن ما بَعَدها وأِلنَّ 

التَّعليَل يِف اآليِة يَقتيَض اِختصاَص الَنفي مِبا قَبَل النبوِة ألّن املُبطلنَي إّنا يَرتابوَن يِف 

نُبُّوتِِه لَو كاَن يحسُن الكتابَة قَبَل الُنبوِة، فَأّما بَعَد النبوِة فاَل تعلّق له ِبالريبِة 

والتُّهَمِة، فَيَجوُز أَن يَكوَن قَد تَعلّمها ِمن ِجربائيَل بَعَد الُنبوِة«]]]. كَام يَكتُُب 

الَعاّلمُة فَضُل اللِه يِف رَشِح وتَفسريِ هذِه اآليِة املُباَركَِة: »وما كُْنَت تَتْلُوا ِمْن قَبْلِِه ِمْن 

كِتاٍب فلم يعرف أحد منك يف تاريخك السابق عىل الرسالة، أنك كنت تقرأ الكتب 

الدينيّة أو غريها وال تَُخطُُّه ِبيَِميِنَك ومل يعرف عنك الكتابة ملا تفكر به، أو تسمع 

به، ألنّك مل تتعلّم ذلك من أّي شخص، بل كنت -كغريك من أبناء قومك- أميّا ال 

متارس القراءة والكتابة، وقد أراد اللّه أن يبعثك نبيًّا أّميًّا، يبدع الرسالة من وحي 

 اللّه، ويبلغها للناس، ليعرفوا أنّها وحٌي من اللّه، وليست فكرًا برشيًّا؛ ألن النبّي

الذي جاء به ال ميكن أن يكون ناقاًل له من كتاب رسايّل سابق، ألنّه ال يقرأ الكتب، 

وال كاتبًا له من إمالء شخص آخر، ألنّه ال يكتب. ولو كان األمر عىل العكس من 

الَحياِة، ِمن  الباِطِل، لِيفرضوُه َعىَل  الّذين يَخوضوَن يِف  الُْمبِْطلُوَن  إًِذا اَلرْتاَب  ذلك 

الَرغبَِة يِف تأكيِد األكاذيِب لَِمصلحِتِهم الذاتِيَِة، وقالوا إنَّه قاِرئ كاتِب، فَقد  َموقعِ 

ما  َعنُهام  فََنقَل  واإلِنجيُل،  التوراُة  ِبِه  نزلت  ما  يِف  ِبالرِساالِت  َجهلنا  استََغّل  يَكوُن 

أراَد، واّدَعى الرِسالََة َعىَل هذا األَساِس. ولكّنُهم لَم يَِجدوا َسبياًل إىِل هذا الَقوِل؛ ألنَّ 

النَّبي لَم يَُكن َشخصاً ُمنَعزاِلً َعن قَوِمِه لِيَجهلوا طاقاتِه الثقافيّة، ولَم يُكن بَعيًدا 

َعن ُمجتَمِعهم، بَل كاَن قَريباً إىِل َحياتِِهم، ولِهذا كاَن ُمستَوِدع أَماناتِِهم، ِماّم يَجَعُل 

الّتي يَغيُب فيها َعنُهم  الَفَتاِت  لَُه بَعُض  ِبِهم عالقًة ُمستَمرًة. وإذا كانَت  العالقَة 

لِيفّكَر ويَتأّمل يف غاِر حراء، فَهي لَم تَُكن ِبالَحجِم الّذي يَنَفِصُل ِبِه َعن ُمجتَمعه. 

لَو كانَت َغري  إِذ  أَحٌد،  َعلَيِه  يَستَنِكرها  قَوِمِه، ولَم  َعىَل  ولِهذا فََقد قَرأ هذِه اآليَة 

]]]- طربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، ج 8، ص450.
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َحقيقيٍّة يِف َمضمونِها، لََوجَد فيها الكاِفروَن فُرصًة لِتَكذيِبه والرّد َعلَيِه، ِباعِتبار أنّهم 

يَعرفوَن تاريَخه وملكاتَه ِمن ِخالِل َمعرفِتهم ِبُكلِّ أوضاِعه وَخفاياه.

ُمجتمعِ  يِف  املَكيِّة  اآليِة  هذِه  َحركَة  رافََق  الّذي  التّاريخي  الجانِب  هذا  ولعّل 

املَديَنِة، ُهَو الرّدُّ َعىَل الَكثرييَن الّذيَن يُنكروَن ِصدَق الُقرآِن يِف هذِه الَقضيِّة، ِمَمن ال 

 يُؤِمنوَن ِبالُقرآِن كَرسالٍة إِلهيٍّة، فإنَّ ِغياَب أيِّ اعِتاٍض ِمن جانِب ُمجتمعِ النَّبي

الَّذي كاَن يَبَحُث َعن أيِّ يَش ٍء، َمهام كاَن نَوعه، يَُدلُّ َعىَل أنَّ املَضموَن ُهَو الَحقيقُة 

الّتي ال يَأتيها الباِطُل ِمن أَيِّ َمكاٍن«]]]. لِذلَك فَهذِه اآليُة ِمن أََهمِّ اآلياِت الّتي تَُنصُّ 

رَصاحًة َعىَل أَنَّ رسوَل اللِه لَم يَقَرأ وال يَكتُب.

ي َيُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَْدُهْم  َّ اذلَّ ّمِ
ُ
يَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلَِّبَّ اأْل اآلیُة الثّانیُة: اذلَّ

[[[ْنيِل ِف الَّْوراةِ َو اْلِ
الّشيخ الطويس يَكتُب هکذا يف رشِح كلمِة »أُمّي«: »و )األُمي( الّذي ال يَكتُب. 

الكتابِة.  استفادِة  قَبَل  األمِة  أنَّه َعىل جبلِة  األُّمِة. واملَعنى  َمنسوٌب إىل  إنَّه  وقيَل: 

، وَمعناُه أنَّه َعىَل ما َولَدته أُمه قَبَل تَعلِم الِكتابَِة. وَعن  وقيَل: إنَّه َمنسوٌب إىل األُمِّ

أيَب َجعَفر الباِقر أنَّه َمنسوٌب إىل َمكَة، وهي أمُّ الُقري. وقيَل: إنَّه نُِسَب إىل 

الَعرِب، ألنّها لَم تُُكن تَحسن الِكتابََة«]]]. فََس ُمعلقوَن آخروَن كلمَة »أُمي« يِف هذِه 

.[[[اآليِة املُباركَِة َعىَل أَنَّها تعني َعدَم ِقراءِة وكِتابَِة الرَّسوِل الَكريِم

اآلیة الثالثة: واآلية الثالثة من آياِت الُقرآِن الّتي تُؤكُِّد َعدَم ِقراَءِة وكِتابَِة الرَّسوِل 

ُ ىلَعَ الُْمْؤِمنَي إِذْ َبَعَث فيِهْم رَُسوًل  الَكريِم يف وقِت الِبعثِة، هي: لََقد َمنَّ اللَّ

]]]- فضل الله، تفسري من وحي القرآن، ج 8]، ص68-67.

]2]- سورة األعراف، اآلية 57].

]3]- الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج4، ص559.

]4]- أنظُر: طباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج]، ص325؛ جوادي آميل، تفسري تسنيم: ج]، ص299؛ فخر رازي، مفاتيح الغيب، 

ج5]، ص]38؛ طربيس، مجمع البيان، ج4، ص487.
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َوُيَزّكِيِهْم َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة ِإَوْن كنُوا ِمْن  نُْفِسِهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِهِ 
َ
ِمْن أ

 .[[[َقبُْل لَىف  َضالٍل ُمبي
يَكتُب الطرَبيس يِف تَفسريِ هذِه اآليِة: »وقَوله »ِمْن أَنُْفِسِهْم« ِفيِه أقواٌل )أَحُدها( أَنَّ 

املُراَد ِبِه من رَهطهم يَعرِفوَن َمنشأُه وَصَدقَه وأَمانَتَه وكَونه أُميًّا لَم يَكتُب كِتابًا ولَم يَقرَأه 

لِيَعلَموا أّن ما أىت ِبِه َوحي ُمنزل ويَكوُن ذلَك رَشفًا لَهم وداِعيًا إِياُهم إىِل اإلمياِن«]]].

2- األدلّة الرَسدیُّة]]] 

وقَد ذُكر يف رواياٍت ُمتعّددٍة ِمن َمصاِدِر الَفریَقیِن أنَّ الرَسول الَكريم لَم 

يَقَرأ وال يَكتُب، وُحّدد هذا األمُر يِف ِروايٍَة َعن اإلماِم الصاِدِق: »َعِن الَْحَسِن 

يَْقِل قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعبِْد اللَِّه يَُقوُل كَاَن ِمامَّ َمنَّ اللَُّه َعزَّ وَجلَّ ِبِه َعىَل  بِْن ِزيَاٍد الصَّ

يًّا اَل يَْكتُُب ويَْقَرأُ الِْكتَاب «]]]. يَقوُل اإلماُم الرِضا يف ُمناظرٍة  نَِبيِِّه أَنَُّه كَاَن أُمِّ

ٍد وَما َجاَء  َمَع ُعلامِء األَدياِن األُخَرى َعِن الرَسوِل الَكريِم: »وكََذلَِك أَْمُر ُمَحمَّ

ِبِه وأَْمُر كُلِّ نَِبيٍّ بََعثَُه اللَُّه وِمْن آيَاتِِه أَنَُّه كَاَن يَِتياًم فَِقريًا َراِعيًا أَِجريًا لَْم يَتََعلَّْم كِتَابًا 

ولَْم يَْختَلِْف إِىَل ُمَعلٍِّم ثُمَّ َجاَء ِبالُْقرْآِن الَِّذي ِفيِه ِقَصُص اأْلَنِْبيَاء وأَْخبَارُُهْم َحرْفًا 

ِبأرَْسَارِِهْم وَما  يُْخرِبُُهْم  ثُمَّ كَاَن  الِْقيَاَمِة  يَْوِم  إِىَل  بَِقَي  َمْن َمىَض وَمْن  َحرْفًا وأَْخبَاُر 

 يَْعَملُوَن يِف بُيُوتِِهْم وَجاَء ِبآيَاٍت كَِثريٍَة اَل تُْحىَص «]]]. ويف ِروايٍة َعِن الرَّسوِل الَكريِم

]]]- سورة آل عمران، اآلية 64].

]2]- الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، ج2، ص876.

]3]. تُوَجُد ِرواياٌت مختلفٌة يِف َمجاِل ِقراءِة وكِتابِة الرَّسوِل الَكريِم )صىل الله عليه وآله وسلم(، فبعض الروايات بالطبع تؤكد 

القراءة للنبي صىل الله عليه وآله وسلم بعد البعثة، وبعضها اآلخر يعرب عن القدرة عىل القراءة والكتابة له. كام ذكر يجب 

التمييز بني القراءة والكتابة للنبي وقدرته عىل القراءة والكتابة. كان للنبي صىل الله عليه وسلم القدرة الكاملة )عن طريق 

العناية اإللهية( عىل القراءة والكتابة  لكنه مل يقرأ وال يكتب بأمر من الله حتى أغلق طريق الشك يف الخصوم. إذا كانت هناك 

روايات تدل عىل القراءة والكتابة املوضوعية للنبي )صىل الله عليه وآله وسلم( قبل البعثة، حسب األحاديث فهي مخالفة لآلية 

48 من العنكبوت وال ينبغي قبولها.

]4]- صدوق، محمد بن بابويه، علل الرشايع، ج]، ص26].

]5]- صدوق، محمد بن بابويه، عيون أخبار الرضا )عليه السالم(، ج]، ص67]؛ مجليس، محمد باقر، بحاراألنوار، ج0]، ص309.
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يِف َوصِف اإلماِم َعيل وَمناِقِبِه، يُعرُِّف نَفَسه ِبهذِه الطَريقِة: »أنا الَنبيُّ االُّمي«]]] 

يِف املَصاِدِر الُسنيِّة ُهناَك ِرواياٌت َعن َعَدِم ِقراَءِة وكتابِة الرَّسوِل الَكريِم يِف رَشِح 

اآليِة 48 ِمَن سورة الَعنكبوِت، ِمنها: »إنَّ اَهَل الِكتاِب يَِجدوَن يِف كُتُِبِهم أنَّ ُمحمًدا 

ال يَُخُط ِبيَمينِه وال يَقَرأ كِتابًا فَنزلَت هذِه اآليُة )سورة العنكبوت، اآلية 48(]]]؛ »كاَن 

الّنبي ال يَقَرأ كِتابًا قَبلَه وال يَخطه ِبيَميِنه وكان أمياً واألُمي الّذي ال يَكتُب«]]].

هذِه الرواياُت هي ُجزٌء ِمَن الِرواياِت الّتي وردت يِف هذا املَوضوِع وَجميُع هذِه 

مُيِكُن الَقوُل  األَّدلة تُشرُي إِىل أَّن الرَسوَل الَكريَم لَم يَقَرأ ومل يَكتُب. يِف الواِقعِ 

الّتي تنفي رَصاحًة  الَعنَكبوت،  لآِليَِة 48 ِمن ُسورِة  تَفسرٌي  ِهَي  الرواياِت  إّن هذِه 

الِقراءِة  ِعلِم  نَفي  الَنفي ال يعني  الَكريِم وهذا  النَّبي  َعِن  كِتابٍَة  أَو  ِقراَءٍة  أَّي 

والِكتابَِة، بَل ُهَو نَفي ِفعِل الِقراءِة والِكتابِة.

3- األدلّة الّتاریخّیة

التّاريِخ، وقَد  يِف   ِبالنَّبي املُتعلقِة  َوالُنصوِص  الرَسائِل  ِمَن  الَعديُد  َل  قَد ُسجِّ

كانَت  الُکربی]]].  الطَّبقاِت  يِف   الرَّسوِل ِمَن  رِسالة  مائة  َحوايل  َسعد  ابُن  نََقل 

رَسائُِل الرسوِل الَكريِم يف مواضيَع ُمختلفٍة؛ البعُض لِلُملوِك والبَعُض لِلتَوجيهاِت 

والتعليامِت. الُنقطَُة املُهّمُة ِهَي أَن توّضَح هذِه الرَسائِل من كتبها؛ قد ذكَر الكاتُب 

 .اسَمه يِف نِهايِة الرِّسالِة؛ هذا بَيَنام لَم تكتُب أَي ِمَن الرَسائِل ِبَخط الرَّسوِل الَكريِم

النَّبي الَكريَم كَتََب كَذا وكَذا ِبَخطِّ يَِدِه، كَام لَم يَُر  لَم يذكر يِف أيِّ مكاٍن أّن 

]]]-  الطويس، اآلمايل: 8]].

]2]- ابن ايب حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسري القرآن العظيم: ج9، ص]307؛ السيوطي، جالل الدين، الدر 

املنثور: 6/ 5]4.

]3]- الطربي، أبو جعفر محمد جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج0]، ص485؛ شوكاين، محمد بن عيل بن محمد، فتح 

القدير، ج2، ص]25.

]4]- ابن سعد، محمد، الطبقات الکربی، ج2، ص0-38].
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يف أيِّ َمكاٍن أَنَّ النَّبي كَتََب آيًة ِمَن الُقرآِن ِبَخِطِه]]]. أو رًَدا َعىَل َمن كاَن ِعنَدُه 

كاِملٍة  ِدرايٍَة  َعىَل   النَّبي أَصحاُب  كاَن  كِتابَة]]].  ِبَنفِسِه   النَّبي كَتََب  سؤاٌل 

ِبحاالتِِه، وقَد نََقلوا کَثیراً ِمَن األَقواِل َعن َحياِة نَبي اإلسالِم وِصفاتِِه وَخصائِِصه، 

َحتّى اِنَعَكَست تَفاصيُل َحياتِِه البَسيطَِة يِف هذِه الُكتُِب. وَهذا بَيَنام لَم يذكُر أَي ِمَن 

الُكتُِب املَذكورَِة أنَّ النَّبيكاَن يَعرُِف الِقراَءَة والِكتابة]]].

ا عىل كِتابَِة الَوحي،  ومن األدلّة األُخَرى عىل أُميِّة الرَّسوِل أنَّه كاَن حريًصا ِجدًّ

ِبأَيِّ َوسيلٍَة الُقرآن الَكريِم، سواء عرب الِكتابَِة أَو  وكان ِبَشكٍل عام يريد أَن يحفَظ 

لألمر  لتصّدى  وفَنِّها،  الِكتابِة  ِبِعلِم  عالاًِم   النَّبي كاَن  فلو  الذاکِرَِة.  يِف  بالحفِظ 

بنفسه حال ِغياِب كاتِِب الَوحي، لكن ال وجود ألي دليل يخربنا بأّن النبّي قام 

النَّبي َصىّل  يَتَمكَُّن  الَّليِل أَي ِعنَدما ال  بهذا األمر، لِذلَك ِعنَدما يَكوُن يِف ُمنتََصِف 

اللُه َعليِه وَسلم ِمَن الُوصوِل إىل كاتِِب الَوحي، كان يستَخدم قُوَة الذاكرِة لِصیانَِة 

الُقرآِن]]].

كاَن لِرَسوِل اللِه كُتّاٌب، َمتَى شاَء أَن يَكتَُب َشيئًا يُنادوَن أَحَدهم، وبَلََغ َعَدُد 

هؤالِء الُكتاِب أَربَعنَي]]]. يتحّدث اليَعقويب عن کُتاب الرَّسوِل الَكريم َعىَل الَنحِو 

التّايِل: کُتّاُب رَسوِل اللِه الَّذيَن كَتَبوا الَوحي والرَسائَل واملُعاهداِت، ُهم: عيل بن 

أيب طالب وعثامن بن َعفان، ورشحبيل بن حسنة، وعبد الله بن سعد بن أيب رسح، 

واملغرية بن شعبة، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وحنظلة بن الربيع، وأيب بن 

كعب، وجهيم بن الصلت، والحصني النمريي«]]].

]]]- املطهري، مرتىض، النبي األّمي: 28-29.

]2]- م.ن، 33.

]3]- حجتي، سید محّمد باقر؛ دراسة يف تاریخ القرآن الکریم: 98].

]4]- شاهین، عبد الصبور؛ تاریخ القرآن: 43.

]5]- رامیار، محمود؛ تاریخ القرآن: 2]5.

]6]- الیعقويب، أحمد بن أيب یعقوب؛ تاریخ الیعقويب، ج2، ص69.
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يُقاُل  رَجٌل  الَحديثَِة  مِبَديَنِة  كاَن  إسحاَق  بن  ُمحمد  »قاَل  الندیم:  ابُن  یَکتُُب 

لَُه ُمحمُد بن الُحسني ويعرف ِباِبِن أيَب بعرة جاّمعة لِلُكتُِب لَه خزانٌة لَم أََر اِلَحٍد 

ِمثلَها كرثة، تَحتَوي َعىل ِقطعٍة ِمَن الُكتُِب الَعَربيِة يِف الَنحِو واللَُّغِة واألَدِب والُكتِب 

إثر  الُعلامِء واحداً  ِبُخطوِط  تَوقيٌع  ُمَدرج  أَو  َورَقٍة  أَو  كُلِّ ُجزٍء  الَقدمية وكاَن َعىل 

َعىل  الُعلاَمِء  شهاداِت  ِمن  وستة  وخمسة  آَخر،  توقيع  تَوقيعٍ  كلِّ  وتَحَت  واحٍد، 

ُخطوِط بَعٍض لِبَعٍض، ورأيت يف ُجملِتها ُمصحًفا ِبَخطِّ خالد بن أيب الهياج صاحب 

عيل ريض الله عنه ثُّم َوَصَل هذا املُصَحُف إىل أيَب َعبِد الله بِن حاين رَِحَمه اللُه، 

ورأيُت فيها ُخطوط اإلماَمنِي الحسِن والُحسنِي، ورأيُت ِعنَدُه أَماناٍت وُعهوًدا ِبَخطِّ 

َوآله  َعلَيِه  اللُه  النَّبي َصىّل  كُتاِب  الُم وِبَخطِّ َغريِه ِمن  السَّ َعلَيِه  املُؤمننَي َعيل  أَمريِ 

وَسلم، وِمن ُخطوِط الُعلاَمِء يِف الَنحِو واللُغِة«]]]. یَُنصُّ هذا األمُر ِبوضوٍح َعىَل أَنَّه 

لَو كاَن ُهناَك نَقٌش ِبَخطِّ يَِد الرَّسوِل الَكريِم، لَكاَن قَد َوَصَل إىل أُناٍس آَخريَن 

تَُكن  لَم  الَقدميِة  املَكتباِت  يِف  َحتّى  بَيَنام  والتَعظیِم،  لِلرَبَكِة  ِبِه  يَحتَِفظوَن  ولكانوا 

ُهناَك كِتابٌة ِبخطِّ الرَسوِل الَكريِم، وهذا يَُنصُّ َعىل أنَّه لَم يَقَرأ ومل يَكتُب.

رابًعا- أمّيُة الرسول وإعجاُز القرآِن

وتَعاليَم  َمفاهيَم  َعىَل  يَحتَوي  َساموّي  كِتاب  آَخَر  ِباعِتبارِِه  الكريَم،  القرآَن  إّن 

امِوي األَخريِ ِعنَدما  وأساليب ال تَخفى َعىل أَحٍد. نَحُن نَفَهُم ُمعجزَة هذا الِكتاِب السَّ

إىِل  املُعجزُة  تَِصُل هذِه  ِعنَدما  لَِكن  ِمثلَه.  يَأيِت ِبسورٍة َصغريٍة  أَن  أَحٌد  يَستَطيُع  ال 

يَقَرأ  ال  رجٌل  أَحرَضَه  املَوضوعّي  امِوي  السَّ الِكتاَب  هذا  أنَّ  نَعلَُم  العالیِة  َدرجِتها 

وال يَكتُب ولَم يعلّمه أَّي ُمعلٍم. يقول العالمة الخويئ َعن هذا: »رّصح الكتاُب يف 

الَدعوى  ِبهذِه   النَّبي َجَهر  وقَد   ، أّميٌّ  ُمحمًدا ِبأنَّ  الَكرميَِة  آياتِِه  ِمن  كَثريٍ 

بنََي َمأل ِمن قَوِمِه وَعشريَتِِه الَّذيَن نََشأ بنََي أَظَهرِِهم، وترىّب يف أوساِطهم، فَلَم يَنكر 

وَمَع  يَّدعيِه.  فيام  صدقه  َعىَل  قَطعيٌّة  َداللٌة  ذلَك  ويف  الَدعوى،  هذِه  َعلَيِه  أَحٌد 

]]]- ابن نديم، الفهرست، ص62-63.
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ُمَفكري  وأَدَهَش  الَفالِسَفِة،  عقوُل  أَبهَر  مِبا  املَعارِف  ِمَن  كِتاِبِه  يِف  أىت  فََقد  أُّميِتِه 

الرَشِق والَغرِب ُمنذ ظُهوِر اإلسالِم إىل هذا اليوِم، وَسيَبقى َموضًعا لِدهَشِة املَُفكريَن 

وَحريتهم إِىل اليوِم اآلخر، وهذا ِمن أَعظَِم نواحي اإلِعجاِز. ولَِنتنازََل لِلُخصوِم َعن 

هذِه الَدعوى، ولَِنفرَض أنَّ ُمحمداً لَم يَُكن أُّميًّا، ولَِنتَصّورَه قَد تَلّقَن املَعارَف، 

وأخَذ الُفنون والتّاريخ ِبالتَّعليِم، أفَليَس الزِم هذا أنَّه اِكتََسَب َمعارِفَه وفُنونَه ِمن 

 نََشأ ُمحمد الّذيَن  نََرى هؤالِء  أَظَهرِهم؟ ونَحُن  بنََي  نََشأ  الَّذين  ُمثّقِفي َعرِصِه 

بَيَنهم، ِمنُهم َوثنيوَن يَعتَقدوَن ِباألوهاِم، ويُؤمنوَن ِبالُخرافاِت، وذلَك ظاهٌر. وِمنُهم 

كتابيوَن يَأخذوَن َمعارِفَهم وتأريَخهم، وأَحكاُمهم ِمن كُتُِب الَعهديِن الّتي يَنَسبونَها 

ِمن  تَعاليَمه  أََخَذ   ُمحمًدا أنَّ  فَرَضنا  وإِذا  األنبياِء.  إِىل  ويَعزونَها  الَوحي،  إِىَل 

أَهِل َعرِصِه، أَفَلَيَس الزٌِم هذا أَن يَنَعِكس َعىَل أَقوالِِه ومعارِِفه ظالل هذِه الَعقائِد 

ثَقافِتِه  الَّتي كانَت َمصَدَر  الُكتُِب  ُمَعلّميه وُمرشديِه وِمن هذِه  اِكتََسبَها ِمن  الّتي 

الَنواِحي، وتَنزيِهِه  الَعهدين يِف َجميعِ  لُِكتُِب  الُقرآِن  وُعلوِمِه؟ ونَحُن نَرى ُمخالََفَة 

الَعهدين وَغريَها ِمن  كُتَُب  َمأَلَت  الّتي  الُخرافيِة  َعِن املَوهوماِت  املَعارِِف  لَِحقائِِق 

َمصادِر التََعلُِّم يف َذلَك الَعرِص«]]]. إنّه لَو كاَن يُحسُن الَخَط والِقراَءَة الهتّم مبطالََعة 

َل هذِه العلوَم ِمن تلَك املُطالعِة. لكن لاَّم أىَت ِبهذا الُقرآِن الَعظيِم  كُتَُب األَولنَي وَحصَّ

املُشتََمل عىَل الُعلوِم الَكثريِة ِمن َغريِ تََعلٍُّم وال ُمطالََعٍة، فهذا ِمَن املُعَجزاِت، وَهذا 

إِذاً  بَِيِمينَِك  ُه  َتُطُّ ِمْن كِتاٍب َول  َقبْلِهِ  ِمْن  َتتْلُوا  ُكنَْت  َوما  قَولِِه:  ِمن  املُراُد  هَو 

.[[[َلْرتاَب الُْمبِْطلُوَن
أيًضا، إّن تَعلَّم الَخطِّ يَش ٌء َسهٌل، فَإنَّ أَقَلَّ الّناِس ذَكاًء وفطنًة يَتَعلّموَن الَخَط 

ِبأَدن َسعي، فََعدُم تََعلمه يَُدلُّ َعىَل نُقصاٍن َعظيٍم يِف الَفهِم، ثُمَّ إنَّه تَعاىل آتاُه ُعلوم 

األَولنَي واآلخريَن وأعطاُه ِمَن الُعلوِم والَحقائِق ما لَم يَِصل إليِه أَحٌد ِمَن البَرِش، وَمَع 

]]]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن: ص49.

]2]- سورة العنكبوت، اآلية 48.
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الَّذي يَسهُل  يَتََعلَّم الَخَط  ِبَحيُث لَم  الُقّوة الَعظيمة يِف الَعقِل والَفهِم َجَعلَه  تلَك 

املُتضاَدتنَِي  الحالَتنِي  هاتنَِي  بنََي  الَجمُع  فَكاَن  وفَهاًم،  َعقاًل  الَخلِق  أَقِل  َعىَل  تََعلّمه 

َمجرى  وجاٍر  لِلعاَدِة  الخارِقَِة  األُموِر  ِمَن  وذلَك  الِضَديِن  بنََي  الَجمعِ  َمجَرى  جاريًا 

املُعَجزاِت]]]. 

لِذلَك َعَدُم ِقراَءِة وَكِتابَِة الرَّسوِل الَكريِم وَعدُم الذهاِب إىِل أَيِّ ُمعلٍم لِيَعلَّمه 

مُيِكُن  كِتاٌب ال  الّناِس ونزَل علَيه  أَسئلَِة  أَجابَت َعىَل َجميعِ  الّتي  العالِية  وَمعرفته 

أِلَحٍد أَن يَجلَِب سورًة ِمثلَه ِهَي ِمن أَعظَِم املُعجزاِت الَّتي يُؤكُِّدها كُُل إنساٍن عاِقٍل.

ِعلُم َعَدِم الِقراَءِة وَعَدُم الِكتابَِة أَو ِفعُل عدِم الِقراءِة وَعَدِم الِكتابَِة

الِقراَءَة  يَعرِف  لَم  إنَّه  يُقاُل  أنَّه   الَكريِم الرَّسوِل  أُميِّة  يِف  أُثرَي  الَّذي  الَشُك 

والِكتابََة، إّن هذا التَفسرُي خاِطئ مَتاًما. ففي القرآِن الكريِم ويف اآليِة 48 ِمن ُسورِة 

الَعنکبوت أَنَكَر ِفعَل الِقراَءِة والِكتابَِة ِمَن الرَّسوِل الَكريِم ولَِكن ال ينكُر ِعلَمُهام؛ 

وهذا يعني أنَّ الرَسوَل الَكريَم يف أَعىَل ُمستَوى ِمن َحيث الِعلِم واملَعرَفَِة وال 

مُيِكُن ُمقارنَة أحٍد ِبِه، وأنَّ الِقراءَة والكتابََة ُهام أَبَسَط الِعلم ِمن ُعلوِمِه، ولَِكن ِبأَمِر 

أَغلََق الطَريَق  يَقَرأ ومل يَكتُب حتّى  الِقراَءَة والِكتابَة ِمن أحٍد ولَم  يَتََعلَّم  لَم  اللِه 

اللُه تَعاىل: بَْل ُهَو  أماَم َشكِّ الُخصوِم. بَعَد اآليِة 48 ِمن سورِة العنكبوت يَقوُل 

الُِموَن]]]. وِمامّ ال  وتُوا الْعِلَْم َو ما َيَْحُد بِآياتِنا إِلَّ الظَّ
ُ
يَن أ آياٌت بَّيِناٌت ف  ُصُدورِ اذلَّ

َشكَّ ِفيِه أَنَّ َخرَي ِمثاٍل َعىَل »أوتوا الِعلَم« ُهَو النَّبي الَعظيُم، وقَد قَّدم الرَسوُل 

الَكريُم )َصىّل اللُه َعلَيِه وآلِِه وَسلم( يِف الرواياِت َعىَل أنَّه األَفضُل يِف الِعلِم: »َعْن 

اِسُخوَن  ُ والرَّ وِيلَُه إِلَّ اللَّ
ْ
بَُريٍْد الِْعْجيِلِّ َعْن أََحِدِهاَم يِف قَْوِل اللَِّه تََعاىَل: وما َيْعلَُم تَأ

ِف الْعِلْمِ ؛ فَرَُسوُل اللَِّه أَفَْضُل الرَّاِسِخنَي يِف الِْعلِْم قَْد َعلََّمُه اللَُّه َجِميَع َما أَنْزَلَُه 
َعلَيِْه ِمَن التَّْنِزيِل والتَّأِويِل وَما كَاَن اللَُّه لِيُْنزَِل َعلَيِْه َشيْئاً لَْم يَُعلِّْمُه تَأِْويلَُه وأَْوِصيَاُؤُه 

]]]- فخر رازي، مفاتيح الغيب، ج5]، ص]38.

]2]- سورة العنكبوت، اآلية 49.
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ِمْن بَْعِدِه يَْعلَُمونَُه كُلَُّه«]]]. وُهناَك آياٌت وِرواياٌت َعديدٌة وُمتَتاليٌة يِف هذا امَلجاِل 

كاَن  لذلك  آَخَر.  َمقاالً  الَكريِم، ويَتَطلُب تفصيلها  لِلنَّبي  اإِللهيِّة  املَعرَفِة  َعىَل  تَُدلُّ 

الرَّسوُل الَكريُم عالاًِم ِبُكلِّ الُعلوِم الَّتي تعترَُب الِقراَءة والِكتابَة ُجزًءا ِمنها، لَكنَّه 

لَم يَقَرأ أَو يَكتُب ِبأَمِر اللِه.

]]]- املجليس، محمد باقر، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، ج 23، ص200.
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الخامتة

وبناًء عىل ما َسبَق مُيِكُن رَسُد أَهِم نَتائِج املَقاِل يِف النقاط التّاليِة:

يِف  َعلَيها  والتَأكيُد  تَحديُدها  تَمَّ  قَد  صفاتِِه  كَِإحَدى   الَكريِم الرَّسوِل  أُميُّة 

الَكريِم يِف اآلياِت  الرَّسوِل  أُميّة  َمفهوَم  إّن  النبويَِة.  الَكريِم واألحاديِث  الُقرآِن 

واألَحاديِث يعني أنَّه لَم يَقَرأ َومل يَكتُب. يَتَِّفُق املُفكروَن اإلِسالميوَن َعىَل أنَّ الرَّسوَل 

الَكريَم لَم يَقَرأ ومل يَكتُب قَبَل الِبعثَِة ومل يَتَعلّم ِمن ُمعلٍم، واآليُة 48 ِمن سورة 

الَعنكبوِت تُشرُي إِىل ذلَك رَصاحًة.

 اِعتبار أَنَّ النَّبي لَم يَقَرأ َو لَم يَكتُب، جعل بَعض املُسترَشِقنَي يشّككون يف 

موا َمعنى آخَر لأِلُمیِّة. ويعّد نُولدکه كَواِحٍد ِمن أََهمِّ  ذلك ِبَوعي أَو ِبَغريِ َوعي، وقَدَّ

ِبالِقراَءِة  ِدرايٍَة  َعىَل  النَّبي كاَن  أنَّ  الُقرآِن  تاريِخ  کِتاِبه  ِفی  یَعتَِقُد  املُسترَشقنَي 

والِكتابَِة.

 يِف الَنقِد العاِم لُِوجَهِة نَظَِر نولدكه ِفيام يتعلّق بِقراَءِة وكِتابَِة الرَّسوِل الَكريِم

يَنبَغي أَن يُقاَل: آياٌت ِمَن الُقرآِن )خاصًة اآلية 48 ِمَن سورة الَعنكبوِت( وِروايات 

وَوثائِق تاريخيّة وِخطاُب املُفكريَن اإلسالمينَي ینکروَن َعنُه أََي ِقراَءٍة أَو كِتابٍَة )قَبَل 

الِبعثَِة ِباإلجامع وبَعَدها ِباإلتِفاِق(.

اَلرَسوُل الَكريُم لَم يَقَرأ ومل يَكتُب قَبَل الِبعثَِة وَحتّى بَعَدها، وَهذا ما أََمرَُه 

الُقرآِن  يَثبُُت هذا األَمُر إِعجاَز  أَّي ُشبهة ِمَمن ينفوَن رِسالَتَه، كَام  لِتَبديِد  ِبِه  اللُه 

َعِن  والِكتابَِة  الِقراءِة  ِفعَل  تَنكر  الُقرآِن  آياِت  أَنَّ  ِهَي  األَخريَُة  والُنقطُة  ِبِه.  واآليِت 

الرَّسوِل وال ِعلمُهام. مِبَعني أنَّ النَّبي كاَن عالاًِم يِف الُعلوِم ِمن ِعنَد اللِه تَعاىل 

وتَكوُن الِقراَءُة والِكتابُة ُجزًءا ِمنها، ولكن ِبِإذِن اللِه ال يَقَرأ وال يَكتُب َحتّی یسدَّ 

َک عند الُخصوِم. طَريَق الشَّ
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